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I LUKU

Kasvatusopin tarkoitusperä.
1. Mitä on kasvatus? Pedagogika on kasvatustiede, ja etisi-

inäinen kysymys, mikä kasvattajan on itselleen tehtävä, on se
mitä on kasvatus? Saksalainen filosoofi Paulsen („Pedagogika“)
määrittelee kasvatuksen aatteellisen sivistysperinnön siirtämi-
seksi vanhemmilta lapsille, jolloin vanhemman sukupolven toi-
minta on aktiivista januoremman passiivista. Valitsimme tämän
määritelmän tarkotuksellisesti, koska meidän on tässä tehtävä
korjaus kirjaimellisesti jokaiseen sanaan, ja voimme samalla
miettiä perinpohjin kysymystä „mitä on kasvatus". Paulsenin
määritelmässä alleviivaamme ennen kaikkea sivulauseen, koska
kasvatettavat eivät suinkaan käyttäydy aina passiivisesti, vaan
päinvastoin suhtautuvat enemmän tai vähemmän tarmokkaasti
kasvatusopilliseen vaikuttamiseen. Niinikään emme rupea puhu-
maan ainoastaan vanhemmista ja lapsista: myöskin koulut, kan-
santalot, lainsäädäntö ym. kasvattavat; voidaan puhua aikuis-
ten, kansanjoukkojen, sotilaitten, hermosairaitten ym. kasvatta-
misesta; kasvattaa voidaan ei ainoastaan ihmistä vaan myös
sekä eläintä (harjoittaminen) että kasveja (esim. puhumme eräit-
ten kasvilajien jalostamisesta). Meitä ei viimein tyydytä kas-
vatuksen määritteleminen aatteellisen sivistysperinnön siirtämi-
seksi. On mitä suurimmassa määrin virheellistä luulla, että
kasvattaja välttämättä pyrkii aina antamaan kasvatillensa aatteel-
lisen sivistysperinnön. Kansakoulun historia esim. antaa monta
esimerkkiä "siitä, miten oppilaat ovat aatteellisten sivistysarvo-
jen asemesta saaneet sivistyksenkeinotekoisia vastikkeitta. Kas-
vatuksen todellisen historian kieltämistä merkitsee luulo, että
jokainen kasvattaja aina pyrkii kasvattamaan ihanne-sivistys-
ihmistä; tokkohan tähän pyrkii esim. orjainomistaja kasvattaes-
saan orjaansa?

Oikeampi kasvatuksen määritelmä on seuraava: kasvatus
on tarkotusperäistä, järjestettyä, jatkuvaa vai-
kuttamista asianomaisen elimistön kehitykseen.
Sana »elimistö" osoittaa, että kasvatuksen esineenä voi olla mikä
elävä olio tahansa: ihminen, eläin, kasvi. Sanalla „tarkoituspe-
räin en“ erotetaan kasvatusopillinen vaikuttaminen niistä tilapäi-
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sistä ja luonnonomaisista vaikutuksista, joitten alaiseksi elimistö
joutuu elämänsä kuluessa: kasvattajalla on toiminnassaan kas-
vattiinsa nähden aina tietoinen pyrkimys määrättyyn tarkoitus-
perään, ennakkotarkoitus. Totta kyllä ei ainoastaan kasvattaja
vaikuta tarkoituksellisesti kasvattiin: hyvin usein muutkin ihmi-
set vaikuttavat myös tarkoitusperäisesti. On siis tarpeen vielä
yksi korjaus: kasvatusopillisen vaikuttamisen oleellisimpana tun-
nusmerkkinä on näet sen suunnitelmallisen järjestämisen ohella
tämän vaikuttamisen jatkuvaisuus. Lause „hän ei ole saanut
mitään kasvatusta", tarkottaa: „hän ei ole tullut minkään kes-
tävän, tarkoitusperäisesti järjestetyn vaikuttamisen alaiseksi".
Viimein sanat „asianomaisen elimistön kehitykseen vaikuttami-
nen" määrittelevät täsmällisemmin, mihin kasvattaja vaikuttaa;
hän puuttuu alinomaan kasvatettavan elimistön itsenäiseen kehi-
tykseen ; hän muuttaa alati kasvattinsa luonnonomaista kehitys-
kulkua, kehittää tämän taipumuksia määrättyyn suuntaan.

2. Luonnollisen kasvatuksen oppi; (Rousseau, Ellen Key,
Tolstoi). Mutta onko lainkaan tarpeen saattaa kasvatti pedago-
gisen vaikuttamisen alaiseksi? Joukko kasvattajia ovat taipu-
vaiset antamaan pikemminkin kieltävän vastauksen. Heidän
kantaisänsä on Rousseau („Emile“). Rousseaun mielestä ori
kaikki hyvää, mikä lähtee luojan kädestä, mutta kaikki syntyy
ihmiskäsissä; vieläpä itse ihmistä pitää harjoittaa itseänsä var-
ten, kuten ratsuhevosta, taivuttaa hänen liitoksiaan kuin puu-
tarhataimen. Muussa tapauksessa olisivat asiat Rousseaun mie-
lestä vieläkin huonommin: jätettynä nykyisen asiaintilan valli-
tessa omiin valtoihinsa syntymästään saakka, olisi ihminen mitä
inhottavin olento toisten ihmisten joukossa. Ennakkoluulot,
auktoriteetti, väkivalta, esimerkki, kaikki yhteiskunnalliset lai-
tokset, joittenka vallassa me olemme, tukehuttavat luonnon
ihmisessä, eivätkä anna mitään tilalle. Hänen luonteensa joutuu
kärsimään samoin kuin tapahtuu puun taimelle, joka sattumoi-
sin kasvaa tiepuolessa, ja jonka ohikulkijat pian turmelevat,
tarraten siihen kiinni ja pakottaen sen vääristymään joka puo-
lelle. Niin muodoin ei Rousseaukaan ole kasvatusta vastaan,
mutta sietäen sitä välttämättömyytenä, pyrkii hän supistamaan
sen mitä vähimpään: pitäkää lapsi riippuvaisena ainoastaan
ulkoisista ilmiöistä, niin te käytte luonnollista tietä hänen kas-
vatusasiassaan. Alkukasvatuksen tulee olla puhtaasti kielteistä:
se ei ole siinä, että opetetaan totuuteen ja hyvyyteen, vaan
siinä, että varjellaan sydän paheelta ja järki hairahdukselta.

Luonnollisen kasvatusopin perusedellytyksenä on lapsen ihan-
noiminen. »Venäjän Rousseaun", L. N. Tolstoin mielestä (»Kas-
vatusopillisia kirjotuksia") ei lasta tule opettaa eikä kasvattaa,
ja olisi se mieletöntäkin siitä yksinkertaisesta syystä, että lapsi
on likempänä kuin kukaan täysikasvuinen sitä sopusoinnun
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oikeuden, kauneuden ja hyvän ihannetta, johonka minä ylpey-
dessäni tahdon kohottaa lapsen. Hän tarvitsee meiltä ainoas-
taan aineksia, jotta hän täydentyisi sopusointuisesti ja kaikin-
puolisesti. Sen sijaan, että kasvattaisimme lasta, on meidän
työskenneltävä siten, että lapsen elämä paranisi ja tulisi täydel-
liseksi, sillä esimerkki muodostaa koko kasvatuksen tai 0.999
siitä. Niin muodoin ilmenee kasvattajan tehtävä ympäristön
järjestämisenä ja henkilökohtaisena esimerkkinä.

Ruotsalaisen kirjailijattaren Ellen Keyn mielestä („Lapsen
vuosisata") vaatii elämä alati uutta tyyppiä eikä jo hävinneen
uudistamista, ja sen takia kasvatin kahlehtiminen meidän kas-
vatuksellamme tappaa hänen kehityksensä. Kasvatuksen suuri
salaisuus on siinä, että ei kasvateta, ja kasvatuksen tulee pyr-
kiä jättämään luonnon asiaksi itse auttaa itseään rauhallisesti
ja vähitellen, ja meidän on huolehdittava vain siitä, etteivät
ympäröivät olot ehkäisisi luonnon työtä. ..Ennenkuin isä ja
äiti eivät kumarru lapsen suuruuden edessä, ennenkuin he eivät
huomaa, että sana’ lapsi’ on ainoastaan toinen ilmaus suuruuden
käsitteestä, ennenkuin he eivät tunne, että lapsen muodossa
uinuu tulevaisuus heidän käsivarsillaan ja leikkii historia heidän
jalkainsa juuressa, ennen he eivät ymmärrä, että heillä on saman
verran valtaa tai oikeutta säätää tälle uudelle olennolle lakeja
kuin osoittaa tietä tähdille".

Kaikesta edelläsanotusta selviää, etteivät kaikkein huomat-
tavimmatkaan luonnollisen kasvatuksen opin edustajat kiellä kas-
vatuksen välttämättömyyttä: hekin suositelevat ympäristön
vahingollisten olojen poistamista, lapsen ennakolta suojelemista
paheilta ja harhoilta, lapsen kehitykselle tarpeellisten aineksien
antamista. Vieläpä muutamat muinaisuskontojen tapaan juma-
loivat luontoa, katsoen, että sille kuuluu täydellisyys, viatto-
muus ja virheettömyys, menemättä kuitenkaan niin kauas, että
kieltäisivät tykkänään kasvatuksen. Heidän oppinsa ei ole kas-
vatuksen kieltämistä, vaan sen nykyisten muotojen arvostelua.

Mahdotonta onkin kieltää sitä, mikä on olemassa tosiasiana,
vieläpä välttämättömänä tosiasiana. Kasvatus on olemassa, ja
kasvatusta ilmenee välttämättä jossakin muodossa, jossakin
määrässä. Mutta luonnollisen kasvatuksen kannattajat ovat
täysin oikeassa vakuuttaessaan, että totuttu kasvatus on luval-
lisesti lapsen kehityksen pilaamista, väkivaltaa lasta kohtaan ja
vahingoksi hänelle.

3. Oppi pahan poisjuurittamisesta lapsesta. Oppi lapsen
luonnollisesta kasvatuksesta ilmenee vastavaikutuksena ennen
vallinneelle askeettiselle (kieltäymyksiä ihannoivalle) pedagogi-
kalle. Mielialaltaan askeettinen keskiaika piti vireillä maalli-
sen maailman halveksumista ja asetti sen vastakohtana ihan-
teeksi yliaistillisen taivaallisen maailman. Ihmisluonto ilmeni
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alkusynnin turmelemana ja keskiaikaiset munkkipedagogit käsit-
tivät kasvatuksella säälimätöntä taistelua lapseen juurtunutta
pahuutta vastaan: „Rankaise poikaasi sen nuoruudesta asti,
niin se antaa sinulle rauhallisen vanhuuden sekä kauneuden
sinun sielullesi. Äläkä väsy lyömästä lasta, eikä se sauvalla
lyömällä kuole vaan tulee terveemmäksi; lyömällä hänen ruu-
mistansa, pelastat hänen sielunsa kuolemasta". (Eräästä «huo-
neentaulusta" 16 vuosisadalta).

Tämä askeettinen kasvatusoppi ei ole vallinnut ainoastaan
keskiaikaisen katolilaisuuden aikakautena. Sen tuntevat paljon
myöhemmätkin ajat. Niinpä tuo pietismin (pietas —hurskaus)
nimellä tunnettu, (protestanttilaisuuden keskuudessa varsin vai-
kutusvaltainen virtaus) opetti, että jokainen lapsi kantaa itses-
sään synnin ja turmion siementä. Lapsen tulee alinomaa olla
kasvattajan silmälläpidon alaisena, koko lapsen aika täytyy
tulla käytetyksi karkottaen pois lasten leikit, jopa viattomim-
matkin huvitukset ; murra lapsesi tahto, jotta se ei joutuisi
turmioon".

4. Oppi suggestiokasvatuksesta (Guyillaux, Berillion). Nyky-
aikoina enää harvoin, ainakaan teoriassa, pidetään kiinni niin
ylimmäisistä katsomuksista kasvatukseen nähden kuin on lapsen
luonnollisen kehityksen murtaminen. Kuitenkin on nykyisinkin,
tosin lievennetyssä muodossa, kyllin oppeja, jotka pitävät ehdot-
tomina kasvatusopillisten vaikutusten voimaa ja oikeutta. Guyil-
lauxin mukaan (»Kasvatus ja perinnöllisyys") on juuri maail-
maan ilmestyneen lapsen tila täysin verrattavissa hypnotiseera-
tun tilaan siinä suhteesa, että kummaltakin puuttuu mielteitä,
mitkä voisivat ehkäistä ärsytyksen (kiihoituksen) vaikutuksia.
Ilmankos lapset alistuvat mitä helpoimmin hypnoosin, ja itse-
suggestion alaisiksi (suggestio—mieleennostatus). Kaikki, mitä
hän tajuaa tai tuntee, tulee hänelle ärsytyksen kautta. Me
voimme mieleennostattaa lapselle vissejä ajatuksia ja tunteita.
Tämänpä takia onkin ratsionalisen (järkiperäisen) kasvatuksen
tehtävänä luoda mieleennostatuksen kautta joukko lujia tottu-
muksia ja vaikutteita, jotka ovat omansa joko vahvistamaan tai
tukahuttamaan synnynnäisvaikutuksia.

Lähtien ajatuksesta, että kasvatus perustuu suggestioon, mää-
rittelee Berillion («LTlypnotisme et I’orthopedie mentale") lap-
sen vastaanottokyvyn kasvatukseen nähden kyvyksi alistua sug-
gestiolle. Jos me määrittelemme lapsen kiihoitukselle-alttiuden,
niin me samalla määrittelemme, onko meidän helppo vai vaikea
kasvattaa sitä, onko tämä lapsi kyvykäs vai heikkolahjainen.

Suggestiossa on oleellista se,' ettei se lainkaan ole pelkkää
jonkun elämyksen palauttamista: kiihoitus on elämyksen tyr-
kyttämistä ulkoapäin siinä mielessä, että «yksilössä syntyy joh-
topäätös, vaikkei hänessä olekaan perustetta sellaiselle tai huo-
limatta vastakkaisten -perusteitten löytymisestä; syntyy aisti-
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mus ilman vastaavaa fysiologista kiihoitinta; syntyy toiminta-
kiihoke ilman vastaavia vaikuttimia tai vastoin olevia vastak-
kaisia vaikuttimia". Mutta jos niin on, silloin suggestiokasvatus
merkitsee kasvatusta ulkopuolelta - tyrkyttämisen kautta.

Suggestiokasvatuksen äärimmäisenä
’

muotona on hypnootti-
nen kasvatus, jota puhtaassa muodossa käytetään sairashoidossa.
Silläkäsitetään kaikkea hypnotisoinnin toistuessa lisääntyvää hyp-
notisoidun alttiutta ärsytykselle. Hypnotisoitu on ensi kerralla
vielä verrattain itsenäinen; hän voi vastustaa niitä määräyksiä,
jotka eivät vastaa hänen taipuisuuttaan. Mutta toistetut hyp-
notisoinnit hävittävät sellaisen vastustuksen, jolloinvarsinainen
hypnoottinen tila alkaa hyvin pian, melkein ilman mitään kei-
notekoisia temppuja ja on hyvin syvä. Hypnotisoija orjuuttaa
lopulta hypnotisoitavan ja hävittää sitkeimmänkin vastarinnan
tämän taholta. Hypnoottinen kasvatus on nähtävästi kaikki-
voipa.

Mutta ainoastaan nähtävästi. Etevä ranskalainen psykopato-
loogi Degerine antaa terävän arvostelun sellaisesta kasvatuk-
sesta. „Riittää kun katsoo hysteerisiä, jotka ovat jolloinkin
olleet hypnoottisen kasvatuksen alaisia. Ne ovat suurimmaksi
osaksi onnettomia olennoita, jotka eivät kykene itsenäiseen
elämään. Siitä saakka, kun ovat olleet kokeitten esineenä, on
ainoastaan pieni määrä näistä henkilöistä kyennyt uudelleen
elämään normaalista elämää. Jos opetetaan joku henkilö saa-
maan vieraita hypnoottisia kiihokkeita, ei se tapahdu rankaise-
matta... Vakaumuksen kautta ei tietenkään ole mahdollista
poistaa joitakin ilmiöitä sillä nopeudella kuin hypnoottisen kii-
hoituksen kautta. Mutta mikä etu on kiihoituksesta, kun ker-
ran pohja jää, kun kerran sitäkin enemmän tämä pohja on sel-
lainen, että se tuo esiin paljon mahdollisuuksia uusien ilmiöitten
kehittymiselle... Hypnoottinen ärsytys ikäänkuin kirjoittaa val-
kealle lehdelle, mihinkää* liittymättä, minkään kanssa sulautu-
matta.

Jokapäiväisessä kasvatusopillisessa käytännössä ilmenee hyp-
noottisen kasvatuksen muodossa, tosin ilman viimemainitun eri-
koistemppuja, määräyksille perustuva kasvatusoppi, jonka pohjana
on alistuminen auktoriteetin alaiseksi, mikä kieltää kaiken arvos-
telun. Sellaisetkin suuret auktoritatiivisen (arvovaltaan perus-
tuvan) kasvatusopin mestarit kuin jesuiitat, jotka paremmin
kuin monet muut saavuttivat sen, että kasvatti muuttui sokeasti
tottelevaksi aseeksi kasvattajan kädessä, ymmärsivät varsin
hyvin, että näihin tarkotusperiin päästäkseen oli «opettajan kai-
kin tavoin pyrittävä tuntemaan hyvin oppilaansa ja tutkimaan,
mitä niiltä kultakin voi vaatia". Käskyt, jotka käyvät räike-
ästi vastakkain kasvatin taipumusten kanssa, osoittautuvat voi-
mattomiksi, ja koulu, mikä niitä käyttää runsaasti, käyttää vält-
tämättä myös runsaasti oppilasten erottamista, s. o. itse asiassa
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luopuu voimatonna kasvatuksesta. Siinäkin tapauksessa, jos
ulkoapäin, väliin ruumiillisellakin voimalla tyrkytetty käsky
täytetään, osoittautuu se tavallisesti olevan ainoastaan ulkonai-
sessa yhteydessä kasvatin henkilöllisyyden kanssa, ja siitä kiel-
täydytään uudelleen ensimäisessä sopivassa tilaisuudessa; ruu-
miillisen voiman käyttö taas ilmenee usein pelkkänä kiukun ja
koston tekona kasvatuksessa tapahtuneen epäonnistumisen joh-
dosta.

5. Filosofinen kasvatusoppi. Samalla tulee määritellyksi
suhteemme filosofiseen kasvatusoppiin. Huomattavin filosofisen
kasvatusopin nykyaikainen edustaja on Natorp («Filosofia kasva-
tusopin perusteena"). Hänen mielestään määrää kasvatuksen
ehtoja ennen kaikkea asianomaiset ihanteet eli säännöt (normit).
Säännöstelevät tieteet, määräten ihmissielun henkisesti arvok-
kaan sisällön, ovat perustieteitä kasvattajalle. Niinpä esim.
tahdon kasvatuksen perusteena tulee olla korkein siveellinen
ihanne. Mutta samoin myös logiikka asettaa sääntöjä ja ihanne-
lakeja ajattelun tai tietämisen toiminnalle, ja estetiikka luovalle
mielikuvitukselle. Kaikki nämä säännöstelevät, lakiamääräävät
tieteet—etiikka,logiikkajaestetiikka—perustelevatkasvatusoppia,
määräten kasvatuksen tarkotusperät ja tehtävät. Mutta mikäli
totuuden, hyvän ja kauneuden maailmain välillä löytyy viime-
kädessä sopusointu, sikäli se voi olla toteutettu myös vastaa-
vien säännöllisten tieteiden välillä: filosofia kokonaisuudessaan
on kasvatusopin peruste. Samoin myös itse kasvatuksen kulku
tulee määrätyksi kasvatuksen sisällön rakenteen kautta, esim.
asianomaisen tieteen kurssin rakenteen kautta jne. Kasvatusopin
teoreettinen perustelu on niinmuodoin filosofian asia; filoso-
fialle kuuluu kasvatusasiain ylin johto, eikä kasvatusoppi
ole muuta kuin käytäntöön sovellettua filosofiaa.

Kasvatusopillinen kokemus on jo lukemattomia kertoja tuo-
nut julki sen, mikä on seurauksena, kun kasvattajat tyrkyttä-
vät lapsille tieteellisen tiedon, tieteellisen luomistyön ja siveel-
lisen käytöksen meille tarkotettuja ihanteita. Hedelmättö-
mämpää hommaa on vaikea keksiä. Meidän kasvattimme on
tavallisesti niin kaukana näistä säännöistä, että ne ovat voimat-
tomat ruumiillistumaan hänessä. Käyttäen kasvatusopissa ylei-
seen omaksuttuja vertauksia, voi sanoa, että lapsi ei ole puhdas
taulu, johon voi kirjottaa mitä hyvänsä, ei vahaa, josta voi
luoda haluamansa muodon, ei astia, joka voidaan täyttää mieli-
valtaisella sisällöllä, ei raha, joka voidaan myntätä minkämuo-
toiseksi tahansa. Ihanteet, jotka eivät ole kotoisin todellisuu-
desta, vaan muodostetut ajatusperäisen, loogillisen harkinnan
kautta, eivät ole tieteellisesti perusteltuja ihanteita. Ainoastaan
se ihanne on objektiivisesti (ulkokohtaisesti) perusteltu, jolla on
mahdollisuuksia toteutua elämässä, ja joka juontuu tämän todel-
lisuuden tutkimisesta. Kasvatusopillinen ihanne ei niinmuodoin
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iainkaan ole ajatusperäisten filosofisten mietiskelyjen tuote: se
muodostuu kasvatettavan elimistön realisten (tosiöloisten) kehi-
tysehtojen tutkimuksen tuloksena.

Filosofinen kasvatusoppi synnyttää pedagogisen utopismin
(haaveilun). Kasvatusopin historia tuntee monta esimerkkiä
kasvatusopillisesta utopiasta, jotka ovat pikemminkin niiden
tekijäin mielikuvituksen tuotetta ja heidän ihanteittensa ja
makusuuntiensa kuvastusta, mutta joilla on vain sangen rajoi-
tettu tieteellinen merkitys, ja joilla ei ole mitään mahdollisuuk-
sia tulla toteutetuksi elämässä. Tieteellinen kasvatusoppi alkaa
sen sijaan työnsä ei määrittelemällä korkeimpia ihanteita, sään-
töjä, lakeja, vaan tutkimalla kasvatettavan elimistön tosiasial-
lista kehitystä sekä tosiasiallista vuorovaikutusta sen ja sitä
kasvattavan ympäristön välillä. Tieteellinen kasvatusoppi ei
perustu ajatusperäisiin mietiskelytkin, vaan havaintojen ja
kokemuksen antamiin tosiasioihin, ja on se täysin omalaatuinen
kokemusperäinen tiede, eikä lainkaan sovellettua filosofiaa.

6. Kasvatus viljelyksenä. Jo Pestalozzi (v. 1746— 1827) piti
kasvatuksen vertauskuvana hedelmöittävien vesien ääreen istu-
tettua puuta. Niinmuodoin lapsi ilman kasvatusta on ikäänkuin
omiin valtoihinsa jätetty villi taimi, mutta kasvatettava lapsi
viljelty puutarhakasvi. Lapsen kasvatusta voidaan verrata kas-
vien viljelyyn. Tämä vertaus kulkee punaisena lankana läpi
koko Fröbelin kasvatusopin (1782— 1852). Fröbel on sitä mieltä
(»Ihmisen kasvatus 11 ), että kuten puutarhuri vaalii kasvejansa,
pitäen kaikessa yllä yhteyttä luonnon kanssa, ja saa ne todella
mallikelpoisesti kehittymään, aivan samoin on meidän menetel-
tävä. Avuton lapsi ei kykene itsekseen kehittämään kaikkia
luonteensa suotuisia mahdollisuuksia. Hän tarvitse huolenpitoa
kehityksestään samoin kuin kasvi, ja tämä huolenpito eli kasva-
tus tekee hänet kuten kasvinkin jalostetuksi. Lastentarha, siinä
niiden laitosten nimi, missä lapset kasvatetaan, jakasvattaja on
lasten puutarhuri.

Nämä ajatukset eivät ole pelkkiä vertauskuvia. Kasvin- ja
eläinhoidon rinnalla tulee löytyä niiden kanssa samansukuinen
tiede, ihmishoito, ja kasvatusopin on antropotekniikkana tai
kuten nykyisin käsitetään pedotekniikkana (antropologia-ihmis-
tiede) asetettava zootekniikan (zoologia-eläintiede) ja fytotek-
niikan (fytos - kasvi) rinnalle, ottaen viimemainituilta, jotka ovat
kehitetympiä sukulaistieteitä, menetelmänsä ja periaatteensa, ja
ennen kaikkea, kuten zootekniikan perustana on eläinten ja kas-
vien biologia elämän oppi), samoin on myös antropotekniikan
ja erittäinkin pedotekniikan (antropos ihminen, pedos lapsi)
perustana ihmisen ja lapsen biologia.

7. Kasvatusopillinen sielutiede. Jo samainen Pestalozzi tahtoi
psykologisoida opetuksen eli rakentaa lapsen kasvatuksen psyko-
logiselle (sielutieteelliselle) perustalle. Meillä Venäjällä" oli
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sellaisen antropologisen kasvatusopin innokas kannattaja Ushinski
(v. 1824
neenä") on kasvattajan käytännölliselle toiminnalle henkisen
puolen tutkiminen yhtä välttämätöntä kuin lääkärille ruumiin
tutkiminen, koska kasvattaja liikkuu joka hetki psykologisten
ilmiöitten piirissä.

Tuloksena siitä, että kasvattajat myönsivät sielutieteen mer-
kityksen, oli erityisen tieteen, kasvatusopillisen sielutieteen
muodostuminen 19 vuosisadan toisella puoliskolla. Kasvatuso-
pillinen sielutiede on se osa sovellettua psykologiaa, joka työs-
kentelee teoretisen sielutieteen johtopäätösten soveltamiseksi
kasvatus- ja opetusprosessiin. Kasvatusopillinen sielutiede ottaa
yhdeltä puolen teoreettisesta sielutieteestä ne pääkohdat, jotka
ovat kasvattajalle mielenkiintoiset esim. muistista, havainnosta,
mielikuvituksesta ym. jakäsittelee toiselta puolen elämän kohot-
tamia kasvatusopillisia vaatimuksia siltä kannalta, ovatko ne
sopusoinnussa henkisen elämän lakien kanssa, esim. ratkaisee,
miten on lukutaitoa opetettava lasten psykologiaa parhaiten
vastaavalla tavalla.

Kasvatusopin muuttuminen pedagogiseksi sielutieteeksi edisti
voimakkaasti sitä kumousta, minkä itse sielutiede koki 19 vuo-
sisadan toisella puoliskolla. Tähän aikaan näet sielutiede oppi
perin pohjin käyttämään niin arvokkaita tutkimismenetelmiä
kuin kokemusta ja koetta. Koe eroaa yksinkertaisesta passiivi-
sesta havainnonteosta siinä, että tutkittava ilmiö aiheutetaan
siinä tahallisesti, sekä muunnetaan tarkotuksella päästä tunte-
maan sitä täsmällisemmin. Kokeen kautta ilmaantuu niinmuo-
doin mahdollisuus tutkia ilmiötä suotuisemmissa oloissa, toistaa
tämä ilmiö tarkistusta varten miten monta kertaa hyvänsä,
sekä tutkia kaikin puolin sen syy-yhteyden luonnetta muiden
ilmiöiden kanssa. Kokeellisen sielutieteen kehittymisen yhtey-
dessä kasvoi myös mahdollisuus mitata psykologiassa laadulli-
sesti (psykometria) henkisten elämysten fysiologiset ilmaukset
(hengitys, suonenlyönnin muuttuminen, sydämentykytys j.n. e),
ulkoisen ärsytyksen kiihoituksen ja ajan, mikä kuluu ärsytyk-
sen ja vastavaikutuksen välillä kokeiltavassa. Ja siinä määrin
kuin sielutiede tuli kokeelliseksi ja mittauksia suorittavaksi
tieteeksi, alettiinkin nyt kasvatusopillista sielutiedettä nimittää
kokeelliseksi kasvatusopiksi. «Kokeellisen psykologian" nimi-
tyksellä käsitetään tavallisesti kokeita käyttävää kasvatus-,
opillista sielutiedettä s. o. sovellettua, kokeellista
Kokeellisen kasvatusopin kehityksessä on ollut kaksi vaihe
kautta; ensimmältä 19 vuosisadan lopussa siirrettiin kasvatus-
oppiin teoreettisen, kokeellisen psykologian johtopäätökset suo-
rastaan koneellisesti, koska niillä oli käytännöllistä mielenkiintoa
kasvattajalle, ja sittemmin vasta meidän aikanamme muodostu-
vat itse kasvatusopilliset kysymykset vähitellen kokeellisen tut-
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kirouksen esineeksi psykologisessa laboratoriossa. Mitä tällä
alalla oli tehty ennen sotaa, siitä antavat verrattain täydelliset
selostuksen Meymanin «Kokeellisen kasvatusopin ja sen psyko-
logisten perusteitten johdantoluennot". Toinen perusteos on
Thorndiken «Educational psychology". On selvää, että kasva-
tusopillisen sielutieteen huomion kiinnittää puoleensa ennen
kaikkea lapsen psykologia. Lapsen psykologiaa koskevista ylei-
sistä teoksista ovat huomattavat Preyerin («Lapsen sielu",
3-vuotisen), Schinnen («Muistiinpanoja "lapsen kehityksestä",
samanaiheinen), V. Sternin („Varhaislapsuuden psykologia",
6-vuotiseen saakka), Sinetin («Aikamme ajatuksia lapsesta",
ilmestynyt myös suomeksi, suom.), ja Stanley Hallin («Adoles-
cense" nuoruusvuosista) teokset l

. On luonnollista, että tällöin
katsotaan erittäin tärkeäksi lapsen psykologia hänen kehityk-
sensä, sukuperänsä kannalta. Tässä suhteessa ovat huomattavat
Baldwinin (“Lapsi-yksilön ja ihmissuvun henkinen kehitys"),-
Chamberleynin (“Lapsi"), Jeddin («Genetic Psychology") ja Btih
lei in («Die geistige Entwicklung der Kinder") teokset.

Kasvattajat ovat jo kauan sitten viitanneet siihen, että tiede
antaa vain yleisiä määritelmiä, samalla kun kasvatuksessa on
oltava tekemisissä määrätyn yksilöllisyyden kanssa. Onko sitten
mahdollista tutkia yksilöllistä sielunrakennetta? Tämän kysy-
myksen koettaa ratkaista individualinen (yksilöllinen) psykologia,
jota väliin sanotaan differentsialiseksi (erikoistavaksi). Mitä
erilaatuisimmilia menetelmillä, alkaenyksinkertaisista huomioista
itsensä ja toisten suhteen, jatkaen kyselykaavakkeilla ja lopet-
taen kokeilla, pyrkii se määrittelemään erilaisia muunnoksia
henkisissä ilmiöissä (tyyppejä sekä yksilöllistä muistikykyä,
lahjakkuuden määrää ja luonteitten erilaisuutta jne.) ja määrää-
mään niiden väliset suhteet (esim. yhteyden asianomaisen luon-
teenlaadun ja määrättyjen tahdonbminaisuuksien välillä), sen
silmämääränä on antaa kaikinpuolinen psykogrammi asianomai-
sesta yksilöstä ja suorittaa vertailu muutamien yksilöiten välillä
(esim/ antaa määrätyn perheen eri lapsista psykogrammi ja
sitten verrata näitä lapsia toisiinsa määrätyissä suhteissa). Tämän
tieteen alun löydämme 1880-luvulta, jolloin Charqueaux Rans-
kassa jaGalton Englannissa perustivat opin eri muistityypeistä;
seuraavista oppineista näytteli huomattavinta osaa Ketteck;
ensimäinen, joka muodosti henkilön yksilöllisten ominaisuuksien
tutkimusjärjestelmän (mental tests—testit, kyselykokeet) oli
Binet, joka loi lapsen henkisen lahjakkuuden tutkimusmenetel-
män; edelleen Y. Stern, jonka tyhjentävä teos on «Die diffe-
retieile Psychologie im ihren methodischen Grundlagen".

1 Tähän voisi lisätä vielä; Sully «Opettajan sielutieteellinen käsi-
kirja", joka on ilmestynyt suomennettunakin. Suom.
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8. Pettymykset kasvatusopillisessa psykologiassa. Jo yames
(«Psykologian luennot opettajille") 1 20 vuosisadan rajalla,
pelkäsi että kokeellinen kasvatusoppi ei vastaa kasvattajan
siihen kiinittämiä suuria toiveita. Olemme eläneet, lausuu hän,
sielutieteen tavattoman paisumisen vaiheen, on luotu psykolo-
gian oppituolit, ryhdytty julkaisemaan psykologisia aikakaus-
lehtiä, kaikki puhuivat vain psykologiasta; mutta vähänpä ovat
antaneet opettajalle kaikki nuo epäkäytännölliset kokeet sekä
muistin, huomion, assosiatiokyvyn ym. hiuksiahalkovat tutki-
mukset, joita meille tyrkytetään tositieteellisen kasvatusopin
ainoana perustana.

Tämä psykologisten kokeitten epäkäytännöllisyys ja abstrakti-
suus saa selityksensä nykyaikaisessa sielutieteessä vielä tähän
saakka vallinneesta epätieteellisyydestä. Nykyaikainen sielu-
tiede on yhä vielä spiritualistisen (henkiuskoisen) metafysikan
vaikutuksen alaisena ja tutkii sellaisia olettamuksia kuin sielul-
lisia ilmiöitä, sielullisia kykyjä jne. Vasta aivan viime aikoina
on tehty yrityksiä siirtää sielutiede tieteellisemmälle uralle,
sekä muodostaa siitä elävän elimistön, etenkin ihmiselimistön
käyttäytymisen tiede (Yerkes, «Introduction to Psychology";
«Palmelee The Science of human behavier"; Blonski «Silmäys
tieteelliseen psykologiaan"). Selvä on, että ainoastaan täten
korjattu, metafysillisestä tieteestä biologiseksi muutettu sielu-
tiede voi muodostaa realisen (todellisen) pohjan kasvatusopille.

Tavanmukaisen kasvatusopillisen psykologian toisena epä-
kohtana on, että se tutkii lasta sellaisenaan ilman yhteyttä
ympäristöön. Tieteellinen sielutiede ei voi olla muuta kuin
yhteiskunnallinen, mikäli ihminen on yhteiskunnallinen eläin,
ja mikäli itse kasvatusprosessi on yhteiskunnallinen prosessi.
Sen vuoksi on ymmärrettävää, miksi ei tavanmukainen kasva-
tusopillinen psykologia, joka on räikeästi individualistinen, yksi-
löllinen, voi antaa kasvattajalle tyydyttäviä vastauksia:
konkreettisen kasvatusprosessin ja konkreettisen kasvatin ase-
mesta tutkii se abstraktsiota, oletettua. Tieteellisen kasvatusopin
tulee harkita asioita tieteellisen s o. biososialisen (luonnontie-
teellis- yhteiskunnallisen) kasvatusopillisen sielutieteen tavoin;
toisin sanoen, jos emme haluaisi lainkaan käyttää yli-ikäistä
«sielutieteen" käsitettä, niin sanoisimme, että kasvatusoppi on
kasvatusopillista biososiologiaa.

9. Kasvatusoppi kokeellisena antropotekniikkana (pedotek-
niikkana). Kasvatus on tarkotusperäinen, järjestetty, jatkuva
vaikuttaminen määrätyn elimistön kehitykseen. Kysytään: tar-
vitaanko erityistä tiedettä, jotta kyettäisiin tällä tavalla vaikut-
tamaan kasvatukseen? Kasvatusopissa on eräs virtaus, joka
antaa tähän kysymykseen kieltävän vastauksen. Muuan tämän

1 Suomeksi ilmestynyt nimellä «Sielutiede ja kasvatus" Suom.
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suunnan edustaja Kinde («Persönlichkeitspädagogik") on sitä
mieltä, että kasvattajan toiminta on tuotettaan luovan taiteilijan
toiminnan kaltaista. Mutta luominen on aina henkilökohtaista
luonnetta, se on tulos nimenomaan henkilökohtaisesta työstä,
nimenomaan määrätyn luomisvoiman osoitus: tositaiteellinen
tuote kumpuaa esiin luojan sielun luovista syvyyksistä. Kasvatus
on tässä suhteessa taiteena kaiken muun todellisen taiteen
kaltainen, ja kasvattaja on luova taiteilija. Tullakseen hyväksi
kasvattajaksi on välttämätöntä lahjakkuus: ..Ehdottomasti
parasta menetelmää ei ole: kukin menetelmä saa todellisen
voimansa sen kautta, että se on määrätyn henkilön oma” (Wiese).
Kasvatusoppi on niinmuodoin kunkin kasvattajan yksilöllisen
luomiskyvyn asia.

..Yksilöllisen luomiskyvyn" käsite on jo ylieletty eri aloilla,
ia nyt on tehtävänämme kotiinnuttaa ankara tieteellisyys maan-
kuulun luomiskyvyn tilalle kasvatusopinkin alalla. „Yksilöllinen
luominen" muuttuu usein käytännössä mielikuvitukselliseksi
yritykseksi, itseoppineen kasvattajan seikkailuksi, eikä lahjak-
kuus ole sellainen seikka, jonka varaan yksinomaan voi jättää
ihmisjoukkojen kasvatuksen. Se, joka on vakavasti syventynyt
miettimään tätä kysymystä ei voi olla yhtymättä kaikkein suu-
rimpain uudenajan kasvattajani Comenluksen ja Pestalozzin
mielipiteisiin. Comeniuksen (1592 - 1670) mielestä „on toivotta-
vaa, että ihmiskasvatuksen menetelmä olisi mekaaninen s. o.
että säädetään ennakolta kaikki niin täsmällisesti, ettei mikään,
mitä opitaan, mitä suoritetaan, voi olla menestymättä"; ope-
tuksen on muodostuttava «opetusopilliseksi koneistoksi". Aivan
samoin myT ös Pestalozzi («Miten Gertrud opettaa lapsiaan")
haaveili siitä, että kasvatus tulisi siinä määrin «koneellistettua",
että se tulisi helpoksi asiaksi jokaiselle kasvattajalle.

Kasvatusoppi ei ole tietenkään tullut vielä niin tieteelliseksi,
että kasvatus olisi «koneellistettu". Toistaiseksi on kasvattajan
lahjakkuudella ja hänen henkilökohtaisella luomiskyvyllään
ehdottomasti paikkansa kasvatuksessa. Aivan meidän päivi-
nämme kehittyy7 kuitenkin voimakkaasti erityinen tiede, jonka
perusteet laski vasta v. 1914 amerikalainen psykoloogi Mtinsten-
berg («Grundztlge der Psychotechnik"). Käyttäen kokeellisen
sielutieteen ilmisaamia tosiasioita, nojaa Mlinstenberg ihmisen
vaikuttamisen tekniikkaan, puhuen tällöin myös lapsen kehi-
tykseen vaikuttamisen tekniikasta, viitaten mm niihin sielutie-
teen ilmisaamiin keinoihin, joitten avulla tarkotuksenmukaisim-
rain harjotellaan taipumuksia, herätetään elävimmihharrastusta,
parhaiten omaksutaan tietoja jne. Spiritualististen väärinkäsi-
tysten välttämiseksi ehdotamme vain, että oppisana „psykotek-
niikka" muutetaan sanaksi «antropotekniikka" ja että sana
„pedotekniikka" säilytetään.
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Tieteellinen kasvatusoppi tutkii minkä yhteydessä ja kuinka
muuttuu elimistön kehitys. Tietäessämme tämän, me samalla
saamme tietää, millä voimme aiheuttaa sen tai tämän muutok-
sen kasvatettavan elimistön kehityksessä. Ushinskin alkuun-
panemana on meillä tähän saakka pysynyt halveksiva suhde
„ kasvatusopilliseen reseptuuriin". Jos sillä käsitetään sokeata,
vastuutonta käytännöllisten ohjeiden omaksumista on tämä tie-
tenkin yhtä paha kuin mikä muu sokea ja vastuuton menettely
tahansa. Mutta hylätä tällä perusteella kokonaan kasvatusoppi
käytännöllisenä tieteenä, merkitsee lapsen heittämistä pois pe-
suastiasta veden mukana. Kasvatusopin on pelättävä käytännöl-
lisenä hyödyllisenä tieteenä olemista yhtä vähän kuin lääketie-
teenkään; mutta käytännöllisenä, hyödyllisenä tieteen alana voi
se olla ainoastaan, jos se on sellainen tiede, mikä antaa käytän-
nölliselle kasvattajalle enemmän täsmällisiä ohjeita, tietenkin
asianomaisesti perustelemalla ja selittämällä nämä ohjeet.

Tieteellinen kasvatusoppi on kokeellista kasvatusoppia. Eri-
tyisissä antropoteknillisissä laboratorioissa ja kasvatusopillisissa
koelaitoksissa tekee se kokeita kasvattien kehityksen muutok-
sista muuttaen asianomaisia myötävaikuttavia ehtoja. Kuiten-
kin tehdään vastaväitteitä kokeitten mahdollisuuksia vastaan
Kasvatusopissa.

Niinpä esim. Richard (»Kokeellinen kasvatusoppi") tekee
seuraavat kaksi vastaväitettä: 1) lapsella ei saa tehdä kokeita
kuten marsuilla ja kasvattajan on sallittava kokeilla ainoastaan
niillä menetelmillä, joitten vahingottomuudesta hän vastaa; va-
kaumus asianomaisesta menetelmästä muodostuu tällöin kuiten-
kin siis jo ennen koetta; 2) tulokset järjestelmällisesti suo-
ritetusta kokeellisesta kasvatuksesta ovat hitaasti saatavissa,
vaatimattomat, eivätkä ole täsmällisesti kirjattavissa. Richar-
din ensimäisen vastaväitteen johdosta voidaan kuitenkin huo-
mauttaa, että kasvatusopillinen koe ratkaisee tavallisesti kysy-
myksen ei siitä, onko kokeiltava menetelmä vahingollinen vaiko
ei vaan siitä, onko se todella yleensä niin omaksuttava kuin se
meistä ennakolta näyttää: useimmiten suoritetaan kokeen kautta
juuri kahden joskaan ei vahingollisen mutta ei kuitenkaan
samassa määrin hyödyllisen menetelmän toisiinsa vertaaminen.
Richardin toinen vastaväite, jota on joskus käytetty sieluop-
piakin vastaan, painostaa ainoastaan kasvatusopillisten kokei-
lujen teknillistä vaikeutta sinänsä. Kokeellinen kasvatusoppi
on kuitenkin yhtä mahdollinen ja hyväksyttävä kuin kokeelli-
nen lääketiedekin.

10. Johtopäätöksiä; 1) Kasvatus on suunnitelmallisesti jär-
jestettyä, jatkuvaa vaikuttamis!ar määrätyn eli-
mistön kehitykseen;

2) Kasvatus on välttämättömyydellä ilmenevä
tosiasia, koska kehittyvä elimistö tarvitsee suo-
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jelusta, määrätyillä aineksilla varustamista ja
huolenpitoa;

3) Kasvatus, joka tekee väkivaltaa kasvatin
henkilöllisyydelle tai hypnoottisen ärsytyksen
kautta aikaansaa hänessä määrättyjä ominaisuuk-
sia, ottamatta huomioon kasvatin luontaisia tai-
pumuksia, on epäpätevä tarkotettaessa kestävien
ja kasvatille terveellisten tulosten saavuttamista ;

4) Filosofinen kasvatusoppi, joka on luotu
ajatusperäisten mietiskelyjen kautta, on utopis-
tinen eikä tieteellinen;

5) Kasvatusoppi on käsitettävä ihmishoidoksi,
ja kuten kasvit- ja eläinhoito perustuvat kokeel-
liseen biologiaan, samoin tulee kasvatusopinkin
perustua kasvatusopilliseen sielutieteeseen;

6) Kasvatusopillisen sielutieteen nykyiset puut-
teet ilmenevät sen spiritualistisina jätteinä ja
yksilöllisenä näkökantana; sielutiede on kasva-
tusopille hyödyllinen ainoastaan hiososiaalisena
tieteenä;

7) Kasvatusoppi on kokeellista psykotekniik-
kaa (antropotekniikkaa tai suppeammin sanoen
pedotekniikkaa);

8) Koe on kasvatusopissa yhtä mahdollinen ja
hyväksyttävä kuin lääketieteessäkin.

Kasvatusoppi,



II LUKU.

Rotuhygienia.
1. Kysymyksen historiaa. Tavallinen käytännöllinen karjan-

hoito on jo asettanut kysymyksen, missä määrin on mahdol-
lista siitoseläinten sopivan valinnan kautta astutusta varten
kehittää kotieläimiä säilyttämällä hyviä rotuominaisuuksia tai
parantamalla huonoja. ■ Jokainen karjanhoitaja erottaa ns. sii-
toseläimet, joilla on asianomaisen rodun ominaisuudet, mitkä
ovat karjanhoidolle tarpeelliset ja kehitetyt enemmän tai vä-
hemmän täydellisiksi, siitoseläimet, mitkä kykenevät jättämään
nämä ominaisuudet jälkeläisiin. Hän valitsee omistamistaan
eläimistä muutamia, aivan terveitä ja vahvoja yksilöitä, mitkä
polveutuvat sellaisista kantaeläimistä, missä ilmenevät ominai-
suudet täydessä määrässä. Tällöin hän tietää, että näitä eläi-
miä on astutettava määrättyjen sääntöjen mukaan ja että seik-
kaperäinen huolenpito on välttämätön: niitä on määrätyllä
tavalla ruokittava ja hoidettava, niihin on suhtauduttava varo-
vaisesti eikä uuvutettava työllä, varsinkaan tiineenä ollessa.
Itse astuttamista ei ole suoritettava säännöttömästi, vaan on kul-
lekin emälle valittava asianomaisilla ominaisuuksille varustettu
urospuoli, jotka astutetaan erikseen. Siten täydellistyy vähi-
tellen asianomainen eläinrotu ja sellaisen suunnitelmallisen su-
kupuolivalinnan kautta kuoleentuvat puutteet.

Jokainen karjanhoitaja tietää, että -sellaisen sukupuolivalin-
nan kautta voidaan ei ainoastaan täydellistää mikä hyvä rotu
tahansa mutta myös parantaa joku huono rotu astuttamalla sitä
hyvän rodun kanssa. Tällöin havaitaan tosin usein kaksi kiu-
sallista tosiasiaa; ensinnäkään ei likikään jokainenhyvän rodun
ominaisuus mene perinnöksi; toiseksi ei läheskään aina peritty
ominaisuus osottaudu lujaksi ja pysyväksi. Kuka kokenut kar-
iamies tahansa omaa tässä kysymyksessä joukon huomioita ja
päätelmiä . Mutta näitä huomioita ja päätelmiä on vielä enem-
män kasvinhoitajilla. Niinpä esim. joittenkin erittäin kauniit-
ten kukkien kasvattamisessa työskentelevä puutarhuri antaa
myös suuren merkityksen siemenen valinnalle; vieläpä hän
usein tietää jonkun uuden, epätavallisen sekä erikoismuotoisen
ja -värisen kukkamuunnoksen viljelys-,,salaisuuden".
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Mutta selvää on, että sama voidaan sovelluttaa myös ihmis-
kuntaankin. Orjatalouden ja suljettujen kastien (säätyjen) aika-
kaudella keräsi ihmiskunta kokemusta terveitten, työkykyisten
orjien kasvattamisessa sekä „hyvärotuisen“ laadun „puhdasve-
risimpäin" piirteitten säilyttämisessä jälkeläisissä aviopuolten
valinnan kautta, gamoin jo varhain alkoi kasvatusopillisen aja-
tuksen historiassa muodostua vaatimus avioliittojen säännöste-
lemisestä siinä tarkotuksessa, että saavutettaisiin täydellisem-
piä jälkeläisiä. Niinpä tapaamme esim. jo Aristoteleella (322 —

384 e. a. a.) vaatimuksen että määrättäisiin lain kautta „milloin
avioliitot on solmittava, ja mitä ominaisuuksia tulee olla avio-
liittoon ryhtyvillä. Pohjautuen eläimistä ja ihmisistä teke-
miinsä huomioihin, vastustaa hän aikaisia avioliittoja, koska ne
jättävät heikkoja jälkeläisiä; avioliitto tulee solmita silloin,
kun avioliittoon ryhtyvien ruumiilliset voimat ovat täydessä
kukoistuksessa. Tällöin on aviopuolisoitten iän oltava sellaisen,
että heidän sukupuolikykyisyytensä olisi yhtä voimakas; ot-
taen huomioon miehen ja naisen erilaisuuden tässä suhteessa,
määrittelee Aristoteles tämän perusteella välttämättömän vuo-
sieron aviopuolisoitten iässä. Hänen mielestään ei aviopuolisoilla
saa olla liian heikko ruumiinrakenne eikä myös atleettien yletön
ja yksipuolinen kehitys. Aristoteles sallii sekä lastensynnytys-
ten luvun rajoituksen että myös vastasyntyneitten hylkäämisen;
„ei saa ruokkia ainoatakaan raajarikko-lasta”. Hän säännös-
telee raskauden - asian terveydenhoidon ja asettaa synnytysten
aikarajat, koska liian iäkkäitten vanhempien jälkeläiset ovat
heikot. Viimein hän tuomitsee jyrkästi järjestämättömät suku-
puolisuhteet.

Kysymys aviosuhteitten järjestämisestä ja moitteettomain
jälkeläisten jättämisestä oli erittäin hartaan pohdinnan alaisena
varhaisimpain kommunististen utopiain laatijoitten, esim. Pla-
tonin, Campanellan ja Thomas Mooren keskuudessa. Mutta me
emme tarkastele näitä suunnitelmia, joilla on ainoastaan histo-
riallinen mielenkiinto, vaan palaamme kysymyksen nykyaikai-
seen käsittelyyn.

Tämän kysymyksen tieteellinen asettaminen kävi mahdolli-
seksi vasta Darwinin teoksen „Lajien synnyn" ilmestyttyä (1859).
Todentamalla sarjan tosiasioita, osoitti Darwin, että laji on
muunteleva siinä mielessä, ettei minkään elimistön jälkipolvi
ole samanlaatuinen vaan päinvastoin erottautuu jokainen jälke-
läinen toisista eräitten vaikkakin vähäisten yksilöllisten erikoi-
suuksien kautta. Ne jälkeläiset, joitten yksilölliset ominaisuu-
det tekevät ne enimmän mukautuviksi ympäristöön, kestävät
olemassaolon taistelussa, ja siten syntyy soveltuvimpien eli-
mistöjen luonnollinnen valinta. Nämä olemisen taistelussa hyö-
dylliset yksilölliset ominaisuudet jäävät perinnöksi jälkipolvelle
ja lujittuvat niissä vähitellen. Tuloksena siitä, että jälkipol-

2*
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vessa kasaantuu joukko sellaisia hankittuja ja perinnöksijätet-
tyjä yksilöllisiä ominaisuuksia, muuntuu itse lajikin, muodostuu
uusi laji, muunnos jne. Tällöin ei naaraitten ja uroitten yhty-
minen lainkaan tapahdu aivan sattumalta, miten vain. Päin-
vastoin vahaavat naaraita ennen muita eräät uroot suuremman
voimansa tai viehättäväisyytensä vuoksi, jättäen muut urokset
joko tykkänään tai osittain ilman naarasta; tällöin erittäinkin
siellä, missä uroksia on paljon, jäävät niistä muutamat tykkä-
nään tai ajoittain naaraitta. Kun määrätyt, toista sukupuolta
olevat yksilöt tulevat siten jommankumman sukupuolen täysin
tai osittain hylkäämiksi, nimittää Darvin sitä sukupuolivalin-
naksi. Sen tuloksena kehittyvät ja vahvistuvat jälkipolvessa
nekin yksilölliset ominaisuudet, jotka tekevät mahdolliseksi kil-
pailijani voittamisen, tekevät viehättävämmiksi, auttavat naa-
raan löytämistä jne. Otettuaan kasveja ja eläimiä hoitoonsa
alkoi ihminen käyttää niiden valintaa tarkotuksiinsa.

Darwinin serkku Dalton tutki kirjassaan «Nerokkuuden periy-
tyminen" (1869) tilastollisesti perinnöllisyyttä ihmisellä, todeten
suuren tosiasiain ainehiston perusteella jälkeläisten lahjojen
yhteyden heidän esi-isillään ilmenneitten alkeellisten taipu-
musten kanssa. Jatkaen edelleen tutkimuksiaan («Englishmen
of Science 0

,
«Inquires into the Ruman Faculty", «Nature Inheri-

tance“), hän esitti 1904 „Eugenikan“ (rotuhygienian) ohjelman
ja 1908 perustetaan rotuhygieninen kasvatusopillinen seura. Gal-
tonin kuoleman jälkeen (1911; myöhemmistä teoksista on
mättävin «Essays in Eugenies" v. 1909) astui hänen tilalleen
Pearson. Lähtien katsantokannasta, että elimistö on suuruudel-
leen määrätty tyyppien ja sen eri elimien muuntelevaisuuden
numerosuureilla ja niiden välisillä suhteilla, jotka ilmaistaan
määrätyillä, myös numerollisilla koefflsienteilla (kertoimilla),
kykeni Pearson käymään asiaan myös matemaattisilla menetel-
millä; yksilöllinen elimistö sisältää hänen mielestään vissin
määrän osia, elimiä tai ominaisuuksia, jotka ovat mitattavissa,
punnittavissa tai luetteloitavissa ja rae olemme tässä niinmuo-
doin tekemisissä määrällisten suureitten kanssa; tutkimalla mel-
koisen joukon samansukuisia yksilöitä, määräämme me todennä-
köisyysteoriasta otettujen matemaattisten kaavojen avulla tyypit,
muuntuvaisuuden ja suhteet mille elimille tai ominaisuuk-
sille tahansa. «Tulokseksi saadaan muuntelun lait ja perinnölli-
syyden lait, jotka ovat yhtä tarkkoja ja määrättyjä kuin
enemmistö niistäkin laeista, mitä tapaamme fysiikassa". Niin
muodostuu erikoistiede „Biometriikka“ (1901). Nykyisin on
Pearsonin johtaman rotuhygienisen laboratorion työntekijäin
käsistä lähtenyt joukko teoksia (esim. Elderton „On the Mea-
sure of Ressemblance of First Cousins" ja «Primer of Statistics";
Schuster; „Eugenies“, Keron: «Influense of Defective Phisique
and Home Envirroment on the Intelligence of School Children",
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Pearson: „On the Inheritance of Mental and Moral Characters
in Man and its Comparison with the Inheritance of Phisical
Characters" ja »Social Problems; East: »Present and Future").
V. 1912 oli rotuhygienistien ensimäinen kansainvälinen kokous.

Toiselta puolen on myös varsinaisten biologien keskuudessa
perinnöllisyyskysymysten käsittely saanut täsmällisemmän ja
yksityiskohtaisemman luonteen. Valtavan sysäyksen antoi ns.
mendelismin kehitys (Pennet: „Mendelismi“; Derbyshire; »Bree-
ding and the Mendelian Discovery") sekä De-Vriesin, Johannsen-
in, Jenningsin, Lotzin ym. arvokkaat uudet tutkimukset perin-
nöllisyyden alalla. Niin löysi rotuhygienia itselleen vielä uuden
sarjan tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä (Castle, Conter,
Davenport, East, Tower, „Heredity and Eugenies"; Bateson:
..Problems in Genetics“, Walter „Genetics“, Ribbert; „Rassen-
hygienie").

2. Perinnollisyyskysymyksen nykyinen tila. Oppi todennäköi-
syyksistä käyttää paljon käyrää viivaa, jota sanotaan »sattuman
käyräksi". Se on soittokellon muotoinen käyrä, joka on hui-
pusta jyrkästi kohoava ja jonka sivut laskavat alas samanmuo-
toisina. Se on siitä mielenkiintoinen, että se usein tavataan
kaikellaisissa tilastollisissa tutkimuksissa, esim, jos meillä on
suuren (välttämättä suuren) ihmismäärän pituusmitat, niin osoit-
tautuu, että kaikkein useimmin tavataan selvästi keskikokoinen
pituus, ja mitä enemmän on pituusmitta tästä isompi tai pie-
nempi, sitä harvemmin se tavataan. Jos tämän kuvaamme gra-
fillisesti, niin saadaan »sattuman käyräviiva". Tästä voi tehdä
johtopäätöksen, että jokaista tunnusmerkkiä tai ominaisuutta
varten löytyy vissi »keskimääräinen" tyypillinen määrämitta,
ja se mitä sanomme yksilölliseksi ominaisuudeksi, on poikkea-
mista satunnaisten seikkojen vaikutuksesta suuntaan tai toiseen
tästä keskimäärämitasta. »Lajien" näkökannalta löytyy keski-
määräinen tyypillinen määrämitta, ja »yksilö" on jokin muun-
nos tästä määrämitasta.

Tämä keskimääräinen määrämitta eli »laji" ei ole olettamus.
Galton totesi, että jos valikoimme vanhemmat, jotka ovat kas-
vultaan „lajin“ keskikokoa suuremmat, niin vaikka jälkeläiset
ovat myös suurikokoiset, niin tämä jälkipolvi, jätettynä itsek-
seen, „palautuu“ kuitenkin aikojen kuluessa enemmän tai vähem-
män lajin keski- mittamäärään, s. o. tulee tässä tapauksessa
pienempiä kuin heidän vanhempansa. Alutta jos koko ajap jat-
kamme vanhempien valikoimista määrättyyn suuntaan, niin
tulemme kestävämpään vanhempien kasvun kohoamiseen, siten
me voimme todella vississä määrin luoda uusia sukuja.

Tällä tavoin käy kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että
pariutuminen tapahtuu ei saman puhtaan rodun edustajien kes-
ken, vaan toisiaan lähellä olevain muunnosten kesken. Vastak-
kaisessa tapauksessa ei käy tällä tavoin. Tämä ilmenee erittäin
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selvästi, jos tehdään havainnolta ns. „pnhtailla linjoilla", s. o.
saman yksilön jälkipolvella, joka on saatu sen itsehedelmöittä-
misen kautta. Niinpä on tanskalainen kasvitieteilijä Johannsen
tehnyt seuraavan kokeen: valikoituaan muutamia hyvin suuria
ja pieniä papuja, jotka olivat kasvaneet itsesiitoksen kautta vis-
sistä kasviyksilöstä, sai hän kummankinlaatuisten papujen puh-
taassa" jälkipolvessapapuja, jotka olivat kasvilaadulle tyypillistä
keskikokoa sekä poikkeuksia siitä. Toisin sanoen «puhtaitten"
rotujen edustajain kesken suoritettu valikointi ei anna perinnök-
simeneviä tuloksia. Saman on todennut amerikalainen eläintie-
teilijä Jennings myös siimaeläimillä, jotka lisääntyvät jakaantu-
misen kautta: kaikkein, pienimmän ja kaikkein suurimman yksi-
lön jälkipolven keskisuuruudet eivät mitenkään eroa toisistaan.
Tästä voi tehdä johtopäätöksen: Perinnöllisyys riippuu pääasiassa
ei vanhempien satunnaisista yksilöllisistä ominaisuuksista, vaan
määrätyistä perinnöllisistä aineksista (geeneistä).

Tätä johtopäätöstä valaisevat erikoisesti Mendelin kokeet
(1802—1884). Mendel teki mitä tärkeimpiä havainneita. Hän
osoitti, että se, mikä periytyy, ei ole, kuten ennen luultiin,
asianomainen yksilöllisyys, eipä edes sen selvimmin ilmenevät
piirteet. Ei, vaan periytyvät ainoastaan määrätyt, väliin mel-
kein huoinaaraattomat pysyvät tunnusmerkit tai ominaisuudet.
Niinmuodoin on perinnöllisyyden tutkijan kiinnitettävä huo-
mionsa juuri näiden pysyvien tunnusmerkkien tai ominaisuuk-
sien olemassaoloon. Kaikki elimistöjen tunnusmerkit ovat ikään-
kuin eri yksikköjä. Niinpä esim. hollantilainen kasvitieteilijä
De-Yries jakoi erään kasvin (Oenothera Lamarckianan) noin
3,000 sellaiseen tunnusmerkkiin (geeniin). Siten on yksilöllisyys
ainoastaan kokoomus erilaisia pysyviä tunnusmerkkejä, ja ainoas-
taan näitä koskevat perinnöllisyyslait. Samalla ilmenee, ettei-
vät ne periydy samassa määrin. On nimittäin erotettava ne
tunnusmerkit, jotka ristisiitoksessa saavat ylivallan (ns. vallit-
sevat, dominoivat), ja ne, jotka väistyvät, (recessiiviset). Jälke-
läinen saa tällöin vallitsevia tunnusmerkkejä kummaltakin van-
hemmaltaan. Niinpä kun risteytetään kahta primulan (esikon)
muunnosta, toisella valkoiset ja sileät kukkaset, toisella punaiset
ja pykäläiset, niin saadulla sekakasvilla (ns. bastardilla-sekasikiö)
on valkoiset ja pykäläiset kukat. Mutta näiden jälkeläistenkoh-
talo on kaikkein mieltäkiinittävin. Kuten näimme, on ensimäi-
nen jälkipolvi tässä suhteessa vanhempien kaksoiskappale.
Mutta niin ei ole toisen jälkipolven laita. Siinä ilmenee vallit-
sevien tunnusmerkkien enemmistön (75%) rinnalla väistyvien
tunnusmerkkien vähemmistö. Seuraavassa eli kolmannessa jälki-
polvessa jättää väistyvillä tunnusmerkeillä varustettu laji
samallaisen «puhtaan" jälkipolven, ja vallitsevilla tunnusmer-
keillä varustetusta lajista osottautuu noin kolmasosa myös puh-
taaksi lajiksi, mutta muut jättävät sellaisen jälkipolven kuin
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toinen polvi, s. o. niiden jälkipolvessa on neljäsosa väistyvillä
tunnusmerkeillä varustettuja. Siten tekee mendelismi meille
mahdolliseksi määritellä perinnöllisyyslait täsmällisemmin (Don-
caster: «Perinnöllisyys uusimpain" tutkimusten valossa". Cor-
rense «Uudet perinnöllisyyslait"; Goldschmidt «Perinnöllisyys-
opin perusteet*, Bogdanov «Mendelismi").

3. Ihmisen perinnöllisyys. Meidän mieltämme kiinnittää tässä
kirjassa tietenkin ihmisen perinnöllisyyskysymyksen nykyinen
tila. Hearst on tehnyt tutkimuksia ihmisen silraänvärin" suh-
teen. Ihmisen silmänväri jaetaan yksinkertaisiin (sininen, har-
maansininen) ja yhdistettyihin (musta, ruskea). Yhdistetty väri
osottautuu vallitsevaksi. Se merkitsee, että jos kummatkin van-
hemmat ovat vaaleasilmäiset, niin sellaisen «puhtaan" rodun jäl-
keläisetkin tulevat vaaleasilmäisiä. Jos molemmat vanhemmat
tai vain toinen niistä on «puhdasverisiä" tummasilmäisiä, niin
tulevat lapsetkin tummasilmäisiä. Jos molemmat vanhemmat,
jotka polveutuvat seka-avioliitosta, itse ovat tummasilmäisiä,
niin hedän lapsistaan tulee tumma- (75%) ja vaaleasilmäisiä.
Viimein jos toinen vanhemmista on vaalea, toinen tummasil-
mäinen, mutta seka-avioliitosta, niin tulee puolet lapsista vaalea-,
puolet tummasilmäisiä. Mendelismi selittää hyvin kaikki nämä
tosiasiat.

Samoin ovat kiharat hiukset vallitsevat sileitten rinnalla ja
aaltoilevat ovat ikäänkuin sekaväriset s. o. aaltotukkaisen ris-
teytyksestä tulee 25% lapsista suora-, 25% kihara- ja loput
aaltotukkaisia. Enemmän kiistanalainen on kysymys ihonvä-
ristä, mutta tässäkin näyttää mendelismi osoittautuvan oikeaksi.
Perheyhtäläisyyksien tutkiminen osoittaa esim. että Habsburgien
ulkoneva alaleuka ja alahuuli, pitkä nenä ja -kasvot ovat vallit-
sevia tunnusmerkkejä. Eri rotujen edustajain sekaantumisen
tutkimus tekee mahdolliseksi määritellä»dasten ja vanhempain
rotumerkkien sekaantumisen lait. Tällöin ilmenee, että kuten
eivät vanhempain, samoin eivät rodunkaan ominaisuudet sellai-
sinaan periydy: periytyvät ainoastaan asianomaisten rotujen
vallitsevat tunnusmerkit.

Samoin on tutkijain taholta "suhteellisen paljon kiinnitetty
huomiota tautien perinnölliseen siirtymiseen. Troug ja Netels-
hippe tutkivat sitä yö-sokeuden laatua, joka kohtaa kumpaakin
sukupuolta, jolloin tämä tauti osottautuu vallitsevaksi tunnus-
merkiksi. Päinvastoin ovat kaatuvatauti ja perinnöllinen kuu-
rous väistyviä tunnusmerkkejä; se merkitsee sitä, että jos sai-
ras menee naimisiin terveen kanssa, niin lapset tulevat terveitä,
ja jos nämä lapset vuorostaan menevät terveitten kanssa naimi-
siin niin jälkipolvikin tulee terveitä. Mutta jos joku sellainen
jälkeläinen, vaikka onkin näköjään terve, menee naimisiin samal-
laisen jälkeläisen kanssa kuin hän itse on, niin tauti ilmenee
uudelleen hänen lapsillaan (25%).
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Jos tällaiset tutkimukset antavat vielä vähän tosiasiallista
ainehistoa, niin ne opettavat meitä kuitenkin ensiksikin hylkää-
mään monet ennakkoluulot esim. rotujen ja .yksilöllisyyksien
perittävyydestä sellaisinaan, ja toiseksi pitämään perinnöllisyys-
lakien „poikkeuksia“ näennäisinä poikkeuksina. Pearsonin ja
hänen kumppaniensa perinnöllisyystutkimukset ovat vähemmän
varmoja, mutta tässäkin on jo kasaantunut paljo ainehistoa. On
varmuudella todettu, että hedelmällisyys ei jakaannu sattuman
mukaan, eikä risteytyskään ihmisten "kesken tapahdu sattuman
kaupalla. Ihmistenkin keskuudessa perustuu sukupuolivalinta
etupäässä siihen etusijaan, minkä antaa voima tai viehättäväi-
syys 1

. Yleensä on vakiintunut käsitys, tosin pikemminkin olet-
tamuksena kuin johtopäätöksenä, että sukupuolivalinnassa ei
kasvu näyttele huomattavaa osaa, mutta kyllä silmien väri:
yleinen suunta avioliittojen solraiamisessa on suotuisa vaaleasil-
mäisemmille ihmisille. Toiselta puolen toteaa Pearson, että
ihmisten keskuudessa on voimakkaasti levinnyt samankaltaisten
yksilöjen sukupuolivalinta: kasvua ja silmienväriä vertaillen
havaitsee Pearson, että aviopuolisot ovat toisen tunnusmerkin
kannalta keskenään enemmän samankaltaiset kuin sedät ja enot
veljen tai sisaren lapsiin nähden, ja toisen tunnusmerkin kan-
nalta enemmän samankaltaiset kuin serkukset. Mitä taas tulee
hedelmällisyyteen, ei se jakaannu tasaisesti kaikkien yksilöitten
kesken, mutta enemmän tai vähemmän lujilla roduilla havaitaan
hedelmällisyyttä suurimmassa määrin niillä, joissa rodun asiano-
maista tyyppiä vastaavat tunnusmerkit ilmenevät enimmän;
tästp, voi tehdä sen johtopäätöksen, että jokainenrotu (tai muun-
nos) on normaalisten («tyypillisten") jäsentensä tuotetta paljo
suuremmassa määrässä kuin mitä voisi olettaa. Schuister ja
Elderton toteavat, että vanhempain ja lasten välillä olevan vai-
kutuksen perinnöllisyysnopeuden todennäköisyysluku on 0,3, ja
Heiron osoittaa, että vanhempain ja lasten kesken on suhde
henkisten sairauksien välillä 0,6 (luku 1,0 merkitsee täyttä jat-
kuvaa yhteyttä).

Huomiotaherättävintä Pearsonin tutkimuksissa on se, että hänen
mielestään perinnöllisyyslait tekevät meille mahdolliseksi muo-
kata uuden rodun ja nopeasti. Lähtien kovin kaavamaisista,
pikemminkin teoreettisista mietelmistä, uskoo hän, että valinta
tekee mahdolliseksi kuuden sukupolven, s. o. noin 2 vuosisadan
aikana päästä tyyppiin, joka ainoastaan vähän poikkeaa tarkoi-
tusperästä. Ei voi kuitenkaan olla tunnustamatta, että hänen
todistelunsa on tosiasiallisesti heikosti perusteltu. Me voimme
toistaiseksi pitää näitä väitteitä ainoastaan syvästi vakuutetun

1 Tekijä näyttää unohtavan ihmiselot' luokkayhteiskunnassa, missä
apitalismin vallitessa määräävät tässäkin luokkasuhteet.
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rotuhygienistin uskona, mutta todellisuudessa emme nykyisin
tiedä mitään.

Minun mielestäni on kuitenkin kaikkein tärkeintä sen rotu-
hygieniaa vastaan tavattavan ennakkoluulon häviäminen, että
siihen muka liittyy ajatus ihmiskunnan raa’an väkivaltaisesta
päättämisestä. Keinotekoinen sukupuolivalinta ei järkiperäisesti
asetettuna ole itse asiassa mitään muuta, kuin että rotuhygienian
hyväksi käytetään sen luonnollisen sukupuolivalinnan
lakeja, joitten määrittelemiseksi Pearson on antanut ensi viit-
tauksen. Raa’an väkivaltaista, keinotekoista sukupuolivalintaa
ei ole tulevaisuudessa, mutta sitä on ollut sääty-ja luokkayhteis-
kunnan menneisyydessä ja nykyisyydessä.

4. Darwinin rotuhygieniset vaatimukset. Todettuaan perinnöl-
lisyyden, asetti Darwin seuraavat vaatimukset: ensiksi: lain
on tunnustettava ratkaisevaksi aiheeksi avioeroon se seikka,
että toisella aviopuolisoista ilmenee perinnöksimenevä tauti;
toiseksi: on toteutettava kokonainen lääkärintarkastusjärjestelmä
yllämainitujen tautien toteamiseksi; kolmanneksi: on määrät-
tävä lainsäädäntöjärjestyksessä, ettei kukaan voi mennä naimi-
siin, ellei esitä todistusta siltä, ettei hän ole milloinkaan Mäis-
sään kokenut mielenhäiriökohtauksia ja ellei hän sen lisäksi
esitä moitteetonta sukuluetteloa todistuksineen siitä, ettei hänen
vanhemmillaan ja sukulaisillaan ole milloinkaan ollut näitä koh-
tauksia. Samoin myös Lombroso vaati, että synnynnäiseltä
rikolliselta riistettäisiin mahdollissuus saada perillisiä, Samaa
esittävät jotkut alkoholistien suhteen. Osittain on näitä esityk-
siä toteutettu käyttännössäkin. Niinpä on esim. muutamissa
Pohjois-Amerikan valtioissa laillistettu sellaisten henkilöitten
hedelmättömiksi-tekeminen. 27 valtiosta (alueesta) oli v. 1914
sellaisia, joissa ei päästetty avioliittoon mielenvikaisia: 24,
idiootteja: 23, kaatuvatautisia: 9, heikko -älyistä: 8, juoppoja: 3,
impotenttejä: 3, sukupuolitautia: 3.

5. Vastaväitteitä käytännöllistä rotuhygieniaa vastaan(Daven-
port). Kaikki sellaiset toimenpiteet ovat kuitenkin hyljättävät
mitä päättävimmällä tavalla nykyiseen perinnöllisyysoppiin
soveltumattomina. Moinen lainsäädäntö, lausuu amefikalainen
tutkija Davenport („Heredity in Relation to Eugenies 11

), perus-
tuu siihen vanhaan ennakkoluuloon, että vanhemmat muka jät-
tävät lapsiin piirteensä, vaikka me kuitenkin tiedämme, että
perinnöksi menee ainoastaan erinäisiä, väliin melkein huomaa-
mattomia, mutta ei lainkaan luonteenomaisia ominaisuuksia, ja
että peritään ainoastaan sukusolun kautta. Samoin tiedämme,
että lasten samankaltaisuus vanhempiensa kanssa riippuu ainoas-
taan niiden yhteisestä polveutumisesta samoista aineksista;
„isä on poikansa serkku". Ja vaikkei esim. heikkojärkisellä
tietenkään ole normaalista kehitystä, niin emme kuitenkaan
tiedä, tulevatko hänen lapsensa heikkomielisiä. Tieteen nykyi-



sellä kannalla ollessa emme tässä suhteessa voi sanoa mitään
varmuudella. Ja onkohan itse käsite heikkomielinen täsmälli-
nen käsite? Mihin heikkomielisiin ja minä aikakautena on käy-
tettävä hedelmättömäksi-tekemistä (sterilisatsiota) ? Se lainsää-
däntä, Joka määrää heikkomielisten hedelmättömäksi- tekemisen,
on tykkänään epätieteellinen.

Davenportin vastaväitteitä voi kehittää edelleen. Miten voi-
daan pitää käytännössä rikollisten hedelmättömiksi-tekemistä,
jos tiede on kumonnut opin ns. synnynnäisestä rikollisesta, ja
rikollisuutta on pidettävä yhteiskunnallisena ilmiönä? Miten
voimme puhua alkoholistien hedelmättömiksi tekemisestä, jos
Pearsonin rotuhygienisen laboratorion työt ovat horjuttaneet
perinpohjin niitten tilastoja, jotka ovat sillä kannalla, että van-
hempain alkoholismi vaikuttaisi lasten kehitykseen? Kuinka
voimme puhua keuhkotautisten hedelmättömiksi-tekemisestä,
jos melkein kaikki lääkärit nykyisin kieltävät tuberkuloosin
perittävyyden, ilmoittaen sen tarttuvaksi taudiksi ? Niin muodoin
on meidän päättävästi torjuttava kaikki käytännölliset, erittäin-
kin lainsäädännölliset toimenpiteet ihmissuvun parantamiseksi.
Toteutetut toimenpiteet perustuvat vanhettuneisiin käsityksiin
perinnöllisjrydestä ja ovat ne epätieteelliset. Tiedämme nykyi-
sin liian vähän, voidaksemme tehdä käytännöllisiä johtopäätök-
siä. Sen pahempi olemme vielä tässä kysymyksessä täynnä
ennakkoluuloja mutta tulevaisuus on täynnä odottamattomia
johtopäätöksiä.

6. Teoreettisen rotuhygienian ohjelma. Mitä tulee nykyai-
kaan, on meidän lujasti muistettava eräs asia; perinnöllisyyden
kannattaja ei ole yksilöllisyys vaan suku-solu (gameetti);
olkoonpa kaksi suku-solua samanlaiset, ja olkoon niiden van-
hempain henkilöllisyys minkälainen tahansa niin näistä suku-
soluista kehittyvä zygootti (hedelmöitetty munasolu) on vält-
tämättömästi asianomaisen tunnusmerkin alainen. „Suku-solusta
riippuvat ne synnynnäiset ominaisuudet, jotka tekevät zygoo-
tille mahdolliseksi käyttää hyväkseen suotuisia oloja; jos ei
zygootti saanut niitä suku - soluilta, niin sivistyksen edut ovat
vähäarvoiset. Jos pyrimme saavuttamaan pysyviä parannuksia
ulkoisista oloista huolimatta, jos haluamme, että kansa lujittuisi
ruumiin ja sielun puolesta, kärsisi vähemmän synnynnäisistä
puutteista ja heikosta älystä, pystyisi paremmin omistamaan
ja käyttämään vuosisatojen kasaamia tiedon aarteita, täytyy
meidän kääntyä suku-soluun. Pelastus on ainoastaan tässä
solussa" (Pennet). Siten on tutkijalle tärkein, vaikka samalla
vaikea tehtävä määritellä ne tekijät, joista riippuvat yksilöiden
erilaiset tunnusmerkit. Tehtävä on hyvin monimutkainen:
täytyy ensinnäkin pystyä jaottelemaan esim. jonkun henkilön
ominaisuudet alkeellisiin tunnusmerkkeihin, toiseksi on kyettävä
jakamaan nämä tunnusmerkit vallitseviin ja väistyviin. Kun

26



tämä tehtävä tulee ratkaistua, voimme jo hallita näitten tun-
nusmerkkien jakaantumista s. o. määrätä ennakolta yksilön bio-
logisen kehityksen. Mutta selvä on, että tämä on ainoastaan
tieteen ihanne. Meidän aikamme tehtävänä on sen sijaan val-
mistaa tätä varten ainehistoa, koettaa löytää alkeellisia tunnus-
merkkejä ja luokitella niitä, ja siten kiirehtiä ihmissuvun tule-
van biologisen kasvatuksen mahdollisuutta.

Rotuhygienisten laboratorioitten perustaminen on nykyisin
ehdottoman välttämätöntä. Näissä laboratorioissa syntyy vastai-
suudessa rotuhygienian tieteellinen oppi eli oppi ihmiskunnan
biologisesta kasvatuksesta perinnöllisyyteen vaikuttamalla
Meille taas jää nykyaikana tehtäväksi; 1) tunnustaa perinnölli-
syyden valtava merkitys; 2) sen ohella myöntää ikävä kyllä,
että sen lait ovat meille vielä melkein tuntemattomat, vaikka-
kin samalla voimme ilolla todeta, että itse kysymys on jo ase-
tettu tieteellisesti; 3) pidättyä toistaiseksi kaikista käytännöl-
lisistä johtopäätöksistä vieläpä tuomita kaikki yritykset sellais-
ten tekemiseen, huudahtaen yhdessä Davenportin kanssa:" On
hämmästyttävä se vastakohta, mikä ilmenee lainsäädännön näin
vakavassa kysymyksessa osoittaman kiireellisyyden ja sen laimeu-
den välillä, mitä osoitetaan varojen myöntämisessä kysymyksen
tutkimista varten".
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111 LUKU.

Lapsen kehityksen ja kasvatuksen yleiset lait.
1. Lapsuus kehityksen ja kasvatuksen ikä. Jokaisen moni-

soluisea elimistön, myöskin ihmisen, elämä käy kahden perus -

ajanjakson kautta: kehitystilan ja täyskasvuisuuden. Täyskas-
vuinen elimistö on verrattain valmiiksi muodostunut elimistö.
Sen vuoksi voi asettaa kysymyksen aikuistenkin kasvatuksesta.
Ja todellakin puhumme työläisen, sotilaan, rikollisen ym. kasva-
tuksesta. Rikosasiain politiikka, mielitautisten hoito - oppi, soti-
lastiede ym. sisältävätkin jo joukon kasvatusopillista luonnetta
olevia kohtia. Samoin on yhteiskuntapolitikon edessä aikuisten
ihmisjoukkojen kasvatustehtävä. Kuitenkin on täyskasvuisen
kasvattaminen vaikeata suurten tulosten saavuttamiseen nähden,
koska hän on jo valmiiksi muodostunut elimistö, joka kehittyy
verrattain heikosti. Voimakkaan kehityksen ja niinmuodoin
myös tehokkaimman kasvatuksen aikakausi on lapsuus.

Kehityskautena jakaantuu lapsuus vuorostaan kahteen vaihe-
kauteen : 1) muodostumiskautena, jonka kuluessa voimakkaasti-
kehittyvä sikiö muuttuu sukusolusta monirnutkaisesti monisolui-
seksi elimistöksi, yleensä täyskasvuisten kaltaiseksi; 2) kasvu-
kausi, jonka aikana heikommin muuttuva mutta tehokkaasti
kasvava elimistö saavuttaa täyskasvuisen elimistön mitat ja
suhteet. Ihmisellä päättyy koko kehityskausi (lapsuus sanan
laajassa merkityksessä) likipitäin 25 -vuotisena, elämän yleensä
normaalisena kestäessä 75 vuotta. Tämän ohella käsittää ihmisen
muodostumiskausi (n. s. sikiökausi) kaikkiaan 40 viikkoa.

Sivuuttaen alimmat elimistöt, joitten kehityskausi on mitätön,
on korkeimpien eläinten suhteen todettu seuraavat iät, kasvu-
kaudet ja sikiön muodosturaiskaudet: kissa 12 vuotta, 1 vuosi
ja 8 viikkoa; koira 15 v. 2 v. ja 9 viikkoa; arabialainen hevo-
nen 40 v., 8 v., 11 kk.: norsu 120 v., 35 v., 24 kk.: ihminen
75 v., 25 v., 40 viikkoa. Näistä numeroista näkyy, että juuri
ihmisellä on kehityskausi, tarkemmin sanoen kasvukausi (vaan
ei muodostumiskausi) pisin koko elämään verraten. Tästä kasva-
tusopillinen johtopäätös: ihminen on olento, jokakehittyy kauan
ja voi niinmuodoin olla kauan suotuisan kasvatusopillisen vaiku-
tuksen alaisena; tällöin ilmenee ihmisen kasvatus etupäässä
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siinä, että vaikutetaan jo sikiökautena muodostuneitten ihmise-
limien ja -toimlnnoitten kasvuun. Kaikkien auktoriteettiin nojaa-
vien kasvattajien virhe on se, että he pyrkivät muodostamaan
lasta, vaikka kasvatuksen painopiste on siinä, että se vaikuttaa
yleensä jo muodostuneen elimistön toiminimitten kohottamiseen,
alentamiseen ja vuorovaikutuksiin Toiselta puolen on vapaan
kasvatuksen opin virheitä se, että se kieltää olevan mahdollista
pidemmän aikaa jatkaa mainittua vaikutusta kehittyvän eli-
mistön toimintojen kasvuun.

2. Mitä on lapsuus; kasvatuksen tarkotus. On luonnollista,
että lajin kannalta on yksilön elämän oleellisin kausi kypsyys-
aika s. o. lisääntymiskausi: sellainen laji, joka olisi muodos-
tunut lisääntymättömistä yksilöistä, häviäisi. Erittäinkin on
ihmiselle kypsyysikä kukoistusaikaa, jolloin hän täyttää elämän-
tehtävänsä. Lapsuudella eli kehityskaudella on lajin kannalta
merkitystä ainoastaan kypsyysiän valmistuskautena; Kasvatuk-
sen tarkotusperänä on biologian kannalta niin muodoin yhdeltä
puolen turvata runsaalle määrälle lapsiyksilöltä mahdollisuus
elää taysikäisyyden asteelle saakka, ja valmistaa heitä toiselta
puolen sillä tavoin, että he olisivat myöhemmin soveliaat aikuis-
ten elinehtoihin ja voisivat elää kyllin kauan tuottaakseen jälke-
läisensä ja auttaakseen niiden kehitystä.

Runsaan lapsimäärän eläminen täysikäisyyteen saakka tapah-
tuu vain noudattamalla määrättyjä ehtoja: 1) lapsen turvattu
tila sen ensi kehitysasteella; 2) ravinnon varustaminen hänelle;
3) hänen kehityksensä elvyttäminen ensi asteilla, niin kauan
kuin hän on vielä hyvin heikko. Sikiökautena toteutuvat nämä
ehdot lapseen nähden täysin luonnollisesti, ilman kasvattajan
erityistä asiaanpuuttumista. Mutta myöhempänä kasvukautena
on kasvattajan asiaanpuuttuminen välttämätöntä: aikuiset hol-
hoavat lasta, suojelevat sitä elollisen ja elottoman ympäristön
turmiollisilta vaikutuksilta, huolehtien hänen ravinnostaan (venä-
läinen sana „vospitanie“ -kasvatus muodostuukin sanasta „pita-
nie“ -elättäminen), ja auttaen hänen omien voimiensa kehityksen
joutumista. Suojelus, elättäminen, ja lapsen omien voimien kehit-
täminen, siinä kasvatuksen kolme perustavinta, ensivuoroista
tehtävää. Mutta millä menestyksellä toteutettaisiinkaan nämä
tehtävät, kuitenkin korjaa kuolema vissin määrän lapsia, ja
sen vuoksi on runsas määrä täysi - ikäiseksi kasvavia yksilöitä
mahdollinen ainoastaan jos syntyneitä on paljon. Kaikkinainen
lasten synnytysten keinotekoinen supistaminen on vastoin ihmis-
suvun etuja.

Mutta kasvatustehtävä ei rajoitu taisteluun lasten kuolevai-
suutta vastaan, sen täytyy valmistaa aikuisten elämään sovel-
tuva elimistö. Tämän tehtävän käsitti vanha kasvatusoppi liian
suoraviivaisesti siinä mielessä, että se välittömästi sovellutti
kehittyvän elimistön jo kehittyneen elimistön elinehtoihin, yksin-
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kertaisemmin sanoen se kasvatti lapsia kuten aikuisia. Tehtävä
on kuitenkin vallan toinen: nimittäin se, että kehittyvästä
elimistöstä valmistetaan elimistö, joka täysikasvuisena soveltuu
hyvin elämään. Ja tämä tehtävä toteutuu siten, että lapsen
toiminta kehitetään mukautuvaksi täysikäisen elinehtoihin. Sen
vuoksi ovat oikeassa ei ne, jotka kasvattavat lasta kuten aikuista,
vaan Rousseau, joka kirjoitti: „Ihmiskunnalla on paikkansa
yleisessä maailmanjärjestyksessä, lapsuudella samoin omansa
ihmiselämän yleisessä järjestyksessä; ihmisessä on nähtävä
ihminen, lapsessa lapsi... Luonto tahtoo, että lapset olisivat
lapsia, ennenkuin tulevat aikuisiksi. Jos haluamme rikkoa tätä
järjestystä, niin luomme äkkikypsiä hedelmiä, joilla ei ole kyp-
syyttä," ei makua ja pian pilaantuvat: saamme nuoria oppineita
ja vanhoja lapsia*1

.

Kehittyvällä elimistöllä, lapsella on joukko toimintoja, jotka
koskevat ainoastaan kehityskautta, ja jotka surkastuvat aikui-
silla: koska ne ovat tärkeät sanotulla iällä, niin kasvattaja ei
voi hyljätä niitä. Toiselta puolen löytyy joukko toimintoja,
jotka kuuluvat vain täysi - ikäiselle elimistölle: niiden ennenai-
kainen jouduttaminen olisi tarpeetonta ja usein vahingollista
tai hyödytöntä jouduttamista. Viimein nekin toiminnot, jotka
jatkuvat koko yksilön elinajan, ovat tavallisesti erikoistuneet
kutakin ikäkautta varten ja soveltuvat asianomaisen kauden
elinehtoihin. Tästä käy ilmi, että kukin ikäkausi toimii omaan
tapaansa, ja on niillä omat erikoiset mukautumansa (ominai-
suutensa). Elimistöllä, joka parhaimmin mukautuu kehityksen
erikoisehtoihin, on kaikkein enimmän mahdollisuuksia tulla
myöhemmin sellaiseksi elimistöksi, joka on valmistunut menes-
tyksellä mukautumaan elimistön elinehtoihin. Yksinkertaisem-
min sanoen, on kasvatuksen tarkotusperänä ei pieni täyskas-
vuinen, vaan sellainen lapsi, joka käy suotuisasti läpi lapsikehi-
tyksen asteen.

3. Lapsen kehityksen ja kasvatuksen peruslait. Kysytään,
millä tavalla kasvavan yksilön kehitysprosessissa ilmenevät
aikuisten elimistöjen ominaisuudet luonnollista tietä, ainoastaan
perinnöllisyyden kautta, kasvatuksen siihen sekaantumatta.
Ilmenee, että nämä syntyvät yksilössä kahdella tavalla: yhdet
niistä syntyvät kaikkein ensimäisellä yksilön kehitysasteella,
vieläpä useimmin sikiökautena. Siten syntyvät etupäässä yleistä
laatua olevat, koko elimistöä, koko elinten järjestelmää, koko
elintä yleensä jne. koskevat ominaisuudet. Ne ovat pääasiassa
asianomaisen lajin vanhimmat ominaisuudet. Toinen ryhmä niitä
ilmenee vasta kehityskauden lopussa, ikäänkuin tämän kauden
lisäasteena; lapsuus pitenee. Täten ilmaantuvat toiminnalli-
sesti rajotetumpaa luonnetta olevat ominaisuudet ja ne ovat
tavallisesti sellaisia, jotka ovat uudempia asianomaiselle lajille.
Jos asianomainen ominaisuus jatkaa tällöin lajilla kehitystä
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samaan suuntaan, niin sen ilmaantuminen seuraavien sukupol-
vien yksilöillä siirtyy vähitellen yhä enemmän elämän alkuun.

Näistä biologisista tosiasioista johtuu kaksi hyvin tärkeätä
kasvatusopillista lakia. Bnsimäinen voidaan määritellä näin:
kasvatusopillista vaikutusta vaaditaan etu-
päässä vahvistamaan tai heikontamaan yksi-
lössä hänen lajinsa myöhempiä ominaisuuksia
ja yleiset ominaisuudet omaksuu yksilö taval-
lisesti ilman apua vain perinnöllisyyden voi-
malla. Etenkin tämän johdosta ilmenee ihmfskasvatus etu-
päässä ihmissuvun myöhempäin ominaisuuksien, etenkin ns.
sivistyssaavutusten vahvistamisena (tai heikontamisena) yksi-
lössä. Tältä näkökannalta voidaan kasvatus todella määritellä
„sivistysperinnöllisyydeksi“; suurimmalta osaltaan on ihmis-
kasvatus sellaisen eläimen kasvatusta, joka kulkee kahdella
jalalla, omaa kehittyneet kädet, ajattelee ja elää sivistysyhteis-
kunnassa. Toinen kasvatusopillinen laki määritellään täten:
lajin kehittyneisyyden mukaisesti pitenee sen
yksilöitten lapsuus ja niinmuodoin myös nii-
den kasvatus; tällöin kasvatuksen myöhem-
pien kohtien sisältö varhaisemmaila kaudella
tulee aikaa voittain kasvatuksen varhaisem-
pien kohtien sisällöiksi seuraavina kausina
(ehdolla, ettei seunaava kausi poista tätä sisäl-
töä, vaan on sille lähtökohtana) ja sen lisäksi
se, lykkäytyen yhä kauemmaksi lapsen elämän
alkuun, tulee lapsen omaksi ilman kasvatus-
opillista vaikuttamista esim. leikeissä.

Erilaisen perinnöllisyyden ja ympäristön vaikutuksen aiheut-
tamana vallitsee kehittyvien yksilöitten kesken erilaisuutta
kehityksen vauhdissa ja luonteessa, jolloin toiset näistä erilai-
suuksista tasoittuvat kypsyysikään mennessä ja toiset aiheutta-
vat vastaavia erilaisuuksia täyskasvuisissakin. Valtava enem-
mistö toiminnotta, jotka edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla
siirtyvät yksilön elämän varhaisemmalle asteelle, tuokin juuri
näkyviin suuria yksilöllisiä erilaisuuksia kehityksessään. Nämä
erilaisuudet kuitenkin tasoittuvat kypsyyteen tullessa, eivätkä
kuvastu välittömästi aikuisten yksilöitten elämässä. Yksilölliset
erilaisuudet viimemainittujen keskuudessa muodostuvat etupäässä
erilaisuuksien johdosta kasvavien yksilöitten kehityksessä, mitä
tulee heidän esi- isäinsä myöhempiin erikoistumiin. Eritoten
täyskasvuiset ihmiset eroavat enimmän toisistaan sivistyskehi-
tyksensä mukaan; toiselta puolen lapset eroavat enimmän
toisistaan yleisempäin ja muinaisimpain ominaisuuksien kehi-
tyksen vauhdin ja muodon mukaan: niinpä tulee esim. näky-
viin varsin suuria horjumisia eri lasten kehityksessä mitä tulee
liikunto-, puhe- ja tuntoelimien yleisempiin perustoimintoihin,
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mutta nämä eroavaisuudet tasoittuvat aikaa myöten. Näistä
biologisista tosiasioista seuraa kolmas kasvatusopillinen
peruslaki: ne tosin suuret eroavaisuudet lasten
kehityksessä, jotka tavallisesti kuitenkin
tasoittuvat kypsyy sikään mennessä, kuuluvat
vähimmin kasvatusopillisen vaikutuksen alai-
sena oleviin; toiselta puolen ne eroavaisuu-
det lasten kehityksessä, jotka ovat enimmän
kasvatusopillisen vaikutuksen alaisia, ovatkin
juuri niitä eroavaisuuksia, joissa aikuiset
enimmän eroavat toisistaan. Aikaihmiset eroavat
toisistaan ennenkaikkea sivistyneisyytensä ja kasvatuksensa
puolesta.

Tarkastellessamme kasvavan elimistön kehitystä, huomaamme
tällä elimistöllä paljo atavismeja s. o. hänessä ilmenee monessa
tapauksessa sellaisia ominaisuuksia, joita on ollut hänen kaukai-
silla esi- isillään, mutta aikain kuluessa hävinneet. Nämä ata-
vismit ilmenevät hänessä sekä sikiön muodostumiskaudella että
jo muodostuneen yksilön kasvukautena. Mitä tulee sikiön muo-
dostumiskauden aikana ilmeneviin atavismeihin, niin ne ovat
tavallisesti sellaisia sikiön esi-isien ominaisuuksia, jotka ovat
hävinneet täyskasvuisen elimistön myöhemmillä asteilla. Aikuis-
ten esi-isien ominaisuuksien palautuminen taas („rekapitulatsio“)
huomataan melkein yksinomaan kasvukautena. Jos sikiön kehitys
ilmaisee niinmuodoin yhtäläisyyttä esi-isäin sikiöasteen kanssa,
niin kasvavalla elimistöllä huomataan joukko aikuisten esi-isäin
kuoleentuneita ominaisuuksia. Juuri tämä kasvavan elimistön
yhtäläisyys aikuisten esi-isiensä kanssa, on kasvattajalle mie-
lenkiintoisinta. Tämä yhtäläisyys voidaan selittää niin: Täysi-
kasvuisella esi isällä on ollut joku tunnusmerkki (ominaisuus);
lajin edelleen kehittyessä ja uusien tunnusmerkkien kehittyessä
on tämä tunnusmerkki kehityksessään työntynyt elämän varhai-
semmille asteille aina sikiöasteille saakka, joutuen tällöin vastaa-
vien muutosten alaiseksi. Lajin kehittyessä vielä edelleen, kuo-
leentuu tämä tunnusmerkki jo täysikasvuiselta eläimeltä, mutta
säilyy nuorella. Tällöin on hyvin tärkeätä huomata, että se on
tavallisesti sellainen tunnusmerkki, joka on ominainen (yleensä
tietenkin asianomaisine muutoksineen) esi-isälle sekä täysikas-
vuisena että nuorena. Kasvava elimistö palauttaa nämä aikuisten
esi'-isiensä kuoleentuneet tunnusmerkit sitä vähemmän täydel-
lisinä, mitä voimakkaammin asianomaisessa lajissa kehittyvät
uudet, niitä syrjäyttävät tunnusmerkit; siten ei palautumisen
täydellisyys riipu palautuvien tunnusmerkkien vanhuudesta
kuten usein luullaan, vaan näitä tunnusmerkkejä muuttavan
kehityksen suuremmasta tai pienemmästä tehokkuudesta. Jos
viimemainitut kehittyvät erittäin voimakkaasti, keskeytyy kuo-
leentuneitten tunnusmerkkien palautuminen. Mitä enemmän
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palautuva tunnusmerkki yleensä siirtyy elämän alkuun, sitä
vähemmän se on saraallainen esi-isällä ja jälkeläisillä. Oike-
astaan ei tarkasta jäljennöksestä voi milloinkaan olla puhetta:
pikemmin voi puhua esi-isien asianomaisen tunnusmerkin eri
piirteitten mosaikista. Aikuisten esi-isäin kuoleentuneitten
ominaisuuksien palautus on kaikista ylläesitetyistä rajoituksista
huolimatta kasvavan elimistön taholta usein sille kuitenkin
varsin tarpeen ja näyttelee suurta osaa uusien tunnusmerkkien
kehittyessä hänessä. Niissä tapauksissa, milloin nuori jälke-
läinen" kasvaa samoissa oloissa, missä hänen esi-isänsä kehit-
tyivät, palautuvat viimemainittujen vastaavat ominaisuudet
varsin selvästi ja silmiinnähtävästi.

Kaikki edelläsanottu voidaan tietenkin sovelluttaa ihmiseen-
kin. Sikiön muodostumiskautena ilmenee ihmisessä monta piir-
rettä, jotka ovat ominaiset alkuihmiselle sekä täyskasvuisuuden
että nuoruuden tilassa. Ne ovat etupäässä sellaisia piirteitä,
jotka olivat aikanaan lähtökohtana ihmiskunnan edelleen kehit-
tyessä samaan suuntaan ja etenkin sellaisia, joitten suhteen
niitä syrjäyttäväin uusien sivistyneempien tunnusmerkkien
kehitys tapahtuu ihmiskunnassa verrattain vähän tehokkaasti.
Mitä voimaperäisemmin kävi ihmiskunnassa asianomaisten sivis-
tyneempien tunnusmerkkien kehitys, sitä vähemmin samallai-
sena tai täydellisenä ilmenee vastaava atavismi lapsessa; vii-
mein se voi tykkänään hävitä. Niillä on hyödyllinen merkitys
lapselle ainoastaan sikäli, jos hän elää alkuihmisen kaltaisessa
asemassa tai jos ne ovat lähtökohtana asianomaisten sivisty-
neempien ominaisuuksien kehittymiselle hänessä.

Tämä samankaltaisuus yksilökehityksen (ontogenesis) ja lajin
kehityksen (fylogenesis) välillä veti jo kauan sitten huomiota
puoleensa, ja oli huokuttelevaa esittää tätä samankaltaisuutta
jossain suppeassa ehdottomassa muodossa. Sellaisen määritel-
män antoi tunnettu bioloogi Häckel („Organismien yleinen mor-
fologia“; „Antropogenia eli ihmisen kehityshistoria"): ~Ontog-
enia on iylogenian toistamista; tai vähän lähemmin: joukko
muotoja, joitten kautta yksilöllinen organismi käy kehityskau-
tenaan sukusolusta kehittyneeseen tilaan, muodostavat lyhyen,
suppean kertauksen pitkästä muotosarjasta, jonka kautta ovat
kulkeneet saman elimistön eläimelliset esi-isät... niin sanotun
elimellisen luomistyön vanhimmista ajoista nykyaikaan asti";
„fylogenia on ontogenian mekaaninen syy"; „sikiön kehitys
(ontogenia) on lajin kehityksen suppeata ja supistettua kertausta
(fylogenia); ja se on kertausta sen enempi, mitä enemmän alku-
peräinen kehitys säilyy jatkuvan perinnöllisyyden kautta (pa-
lingenesis);, päinvastoin on kertautuminen sen epätäydempi,
mitä pidemmälle on muuttuvien ominaisuuksien johdosta men-
nyt seuraava kehitys (zenogenesis)". Tämä määritelmä on tun-
nettu tieteessä biogenetisen peruslain nimellä. Siihen enemmän

3Kasvatusoppi.
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tai vähemmän nojaa lapsen kasvatuksen verrattain monilukui-
nen joukko ajattelijoita ja kasvattajia (Lessing, Goethe, Kant,
Comte, Hervart, Fröbel, Spenser, Stanley Hall ym.); Niinpä
esim. Stanley Hallin mielestä („Adolescense“) pyrkii lapsen
kehitys kaikilla sivistysaloilla toistamaan rodun historiaa tällä
alalla. Siten mm. toistaa nuoriso käytännöllisessä toiminnas-
saan johdonmukaisesti villin hurjuutta, sitten alkuperäisten
yhteisöjen eristettyä elämää, jolloin yksilö oli täydellisesti alis-
tettu yhteisön alaiseksi sekä viimein muinaisten kreikkalaisten
ja roomalaisten sankaruutta. Tieteen alalla toistaa hän tieteen
kehityksen historiaa, käyden johdonmukaisestimytologian, kan-
sanomais-jokapäiväisen sovelletun ja puhtaan tieteen kautta.
Aivan samoin ön, myöskin herbartilaisten mielestä, koko kou-
lun opetusohjelma nojattava sivistyskehityksen perusasteitten
läpikäymiseen. Pitäen tätä lähtökohtana, vaativat taas Comten
ranskalaiset kannattajat opetusopissa erikoista menetelmääkin
tutkittaessa ns. „toistetun keksinnön menetelmää": Ennen-
kuin tullaan tieteellisen totuuden oikeaan määrittelyyn, käy
oppinut samojen etsimisten kautta, joitten kautta ovat tieteen
luojat johdonmukaisesti kulkeneet". Chamberleyn kirjassa
..Lapsi" on runsas ainehisto lapsen atavismeista sekä hänen
kehityksensä ja rodun kehityksen samansuuntaisuudesta.

Mutta biogcnetinen laki aiheutti joukon sekä lisäyksiä että
myös arvostelevia huomautuksia. Hohenbanerin mielestä („Ver-
taileva anatomia") on ontogenesis organismin muinoin läpikäy-
mien olotilojen palauttamista; viimemainitut ovat supistuneet
kestämisajan ja laajuuden puolesta, niin että ne osoittavat
ainoastaan peruspiirteitä siitä, mitä esi-isien sarjassa on tapah-
tunut muutoksia ja uudistuksia fylogenesiksen suhteen". Eräs
seuraavista biologeista (Marcal) määritteli syyt, jotka saavat
aikaan näennäisiä poikkeuksia biogenetisestä laista: l) yleinen
taipumus etenkin korkeammilla eläimillä esi-isien historian
tiivistämiseen; 2) taipumus esi-isien kehityshistorian eräitten
asteitten sivuuttamiseen ja asteitten sekottamiseen aikaan tai
laajuuteen nähden; (esim. sellaisten tunnusmerkkien joudutta-
miseen, mitkä esi-isillä ovat myöhemmällä kehityskaudella);
3) taipumus eräitten asteitten voimakkaampaan ilmaisemiseen
tai suhteettomaan jatkamiseen; 4) taipumus uusien tunnusmerk-
kien saamiseen luonnollisen valinnan vaikutuksesta. Viimein
totesi Menert (..Biomekaniikka"), että elimet, joitten toiminta
kohoaa lajin kehitysprosessissa, kasvavat yksilöllä joutuisammin
ja vastakkaisen pyrkimyksen omaavat elimet hitaammin.

Jos yllämainitut oppineet ainoastaan seikkaperäistyttävät ja
täsmällistyttävät biogenetistä lakia, niin eipä puutu "niitäkään,
jotka sen hylkäävät. „Biogenetinen laki väittää, että asiano-
mainen kehitystie on otettu sen takia, että olemme sen perineet
paleontologisilta esi-isiltämme. Tämän johdosta biogenetinen
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laki on ristiriidassa Darwinin niin selvästi määrittelemien pe-
riaatteitten kanssa, jotka edellyttävät vain parhainta tietä, ja
lykkää tämän pulman ratkaisun" pepinnöllisyyskysymyksen rat-
kaisuun asti, mikä seikka ei meille anna mitään". (Y. Henzen).
«Biogenetisen lain hyväksymisestä imettäväisiin nähden ei voi
olla puhettakaan (Kaybel)". Biogenetisen lain nykyisestä ase-
masta tieteessä antaa A. Severtsov («Kehitysopillisia tutkiel-
mia 0 1912) seuraavan arvioinnin: «Siihen sisältyy varsin huo-
mattava osuus totuutta, vaikkeikaan täyttä totuutta: fylogene-
siksen ja ontogenesiksen suhde on paljon monimutkaisempi kuin
tähän asti on luultu... Sen historiassa alkaa uusi vaihe ja juuri
tarkistuksen sekä jatkuvan yleistävän muokkauksen vaihe, jossa
avautuu laaja tutkimuskenttä".

Etenkin Baldwin («Lapsiyksilön ja ihmissuvun kehitys") tuo
kertaantumisteoriaan joukon korjauksia siihen osaan, mikä kos-
kee ihmiskunnan sivistyskausien toistumista lapsessa: 1) lapsi
ei toista kaikkia asteita johdonmukaisesti ja täydelleen, sivuut-
taen esim. joukon heidän esi-isillään olleita erilaatuisia vaistoja;
2) kasvatus ja yhteiskunnallinen ympäristö supistavat ja muut-
tavat suvun kehityksen kertaantumista: niinpä esim. puhumaan
opetellessaan omaksuu lapsi sivistyneitten aikuisten kielen:
3) mitenkä voimme vertailla lapsen ja ihmissuvun kehitystä
konkreettisesti, jos tiedämme kovin vähän kummankin kehityk-
sestä? Minusta henkilökohtaisesti näyttää, että biogenetinen
laki on yleensä oikea: lapsen ja ihmissuvun kehitysten välillä
on yleensä yhtäläisyyttä. On mahdotonta kieltää tätä lakia
biologiassa ja kasvatusopissa. Etenkään kasvattajalle ei ole
lainkaan luvallista kieltää atavismeja lapsessa, mikäli ne ovat
lähtökohtana vastaavien sivistyneempien ominaisuuksien kehi-
tykselle, ja mikäli ne ilmenevät hänelle hyödyllisinä ominai-
suuksina hänen eläessään alkeellisessa tilassa. Mutta luonnol-
lisesti on lapsellista sovelluttaa biogenetistä lakia liian suora-
viivaisesti ja yksinomaisesti, samoin kuin keinotekoisesti viljellä
atavismeja lapsessa: atavismi ei ole lasta koskevien lakien
ainoa peruslaki; sen konkreettinen eritteleminen paljastaa sitä
paitsi sen sisällön monimutkaisuuden. Sen vuoksi pitäisin Se-
vertsovin ja Baldwinin mukaan parempana, että seikkaperäisem-
min selvitettäisi yksilön ja suvun kehitysten väliset vuorosuh-
teet, mikä, kuten näyttää, tekisi mahdolliseksi määritellä joukon
kasvatusopillisia peruslakeja, pitävämpiä sekä vähemmän kaksi-
mielistä ja vähemmän uhkarohkeita kuin biogenetinen laki tra-
ditsionellisessa (tavanmukaisessa) määritelmässään.

4. Kehittyvän elimistön mukautuminen ympäristöön. «Jokai-
nen (elinkykyinen) eläinlaji, joka elää kauan määrätyssä ympä-
ristössä, on mukautunut hyvin tämän ympäristön elinehtoihin
s. o. kaikki eläimen elimet, jotka ovat välittömässä suhteessa
sanottuihin olemassaolon ehtoihin, ovat mukautuneet juuri näihin

3*
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ehtoihin" (Severtsov). Tästä tosiasiasta, joka on olemassaolon
taistelussa hyödyllisten ominaisuuksien luonnollisen valinnan
(eläytymisen) ja periytymisen kautta asianomaisessa eläinlajissa
tapahtuneen lujittumisen tulos, aiheutuu se johtopäätös, että
kaikki kasvavan elimistön toimivat elimet ovat enemmässä tai
vähemmässä määrässä mukautuneet lajin totuttuihin olemassao-
lon ehtoihin. Mutta nämä ehdot eivät mitenkään ole muuttu-
mattomat; ne muuttuvat, ja niiden muutokset aiheuttavat vas-
taavia muutoksia asianomaisessa elimistössä: elimistö muokkaa
uusia ominaisuuksia.

Kuten jokainen muukin elimistö, omaa ihminen jo syntyes-
sään vissin määrän ihmissuvun mukautumisia sen totuttuihin
olemassaolon ehtoihin. Ne ominaisuudet, jotka hänen on han-
kittava kasvukautena sekä kasvatuksen tehokkaalla avulla, ovat,
ei niin paljon alkeellista fysiologista luonnetta olevia, kuin ver-
rattomasti enemmän mukautumisia ihmiskunnan sivistyselämän
oloihin. Koska juuri nämä olot sen ohella ovat erittäin tehok-
kaasti muuttuvaiset, niin lapsen mukautumisten niihin tulee
olla niin sanoaksemme dynamista eikä staattista laatua.

Jokainen epäonnistunut mukautuminen lapsen taholta tuo
mukanaan kärsimyksiä. Lapsen saama kipu tai vastenmielisyys
heikkenee tämän mukautumisen toistuessa ja niinmuodoin kuo-
leentuu. Tältä näkökannalta on kärsimys vissiin määrään saakka
kasvattajana lapselle, ja Rousseau oli oikeassa kirjottaessaan:
„Minä en ainoastaan olisi varjelematta Eemeliä vammoilta, vaan
päinvastoin olisin hyvin tyytymätön, jos hän ei koskaan ereh-
tyisi, vaan kasvaisi tietämättä, mitä on kärsimys... Niin kauan
kuin lapset'ovat pienet ja heikot, voivat ne ottaa nämä tärkeät
läksyt aivan vaarattomasti. Jos lapsi lankee nurin, ei se taita
jalkaansa; jos kolauttaa kepillä itseänsä, ei siltä katkea käsi,
jos se tarttuu terävään puukkoon, ei se haavoita itseään syvältä.
En ole kuullut, että lapset vapaana ollen tappaisivat itseään,
ruhjoisivat itseään raajarikoiksi tai pahasti haavoittaisiva
itseään, poikkeuksena kaiketi ne tapaukset, jolloin heidät on
jätetty varomattomasti korkealle paikalle, tulen ääreen tai vaa-
ralliset kapineet käteen... Juoskoon, telmiköön, kaatukoon sata-
kertaa päivässä; sen pikemmin hän oppii varttumaan".

Mutta on tietenkin mahdotonta rajoittua tähän: on välttä-
mätöntä, että lapsi omaksuisi joukon hyödyllisiä sivistysmukau-
tumisia. Huomattavan osan hiistä samoin kuin muistakin omi-
naisuuksista omaksuu hän myös kasvatusopillisen vaikuttamisen
sivuitse. Jokainen eläin on hyvin monimutkainen ympäristön
erilaisten liikkeitten toistaja. Samoin kuin jos kiinitämme vaa-
kasuoraan rihmaan muutamia raskaita palloja riippumaan sekä
yhtäpitkistä että eripitkistä langoista, niin yhden pallon jou-
tuessa liikkeeseen, alkaa toinenkin samanmittaisen langan pallo
liikkua, samoin myös suhtautuvat asianomaisiin liikkeisiin eläi-
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metkin esim. lammas, apina tai ihminen, jäljitellen vastaanotta-
jinaan liikkeitä. On tunnettua lapsen kuuluisa matkimiskyky;
«Matkiminen alkaa ensimäisen vuoden viimeisellä kolmannek-
sella ja tulee siitä pian lapsen kehityksen mitä tärkein tekijä.
Matkimisen kautta oppii lapsi puhumaan sekä myöhemmin luke-
maan ja kirjottamaan; jäljittelyn kautta hän omaksuu yhteis-
kunnallisia tottumuksia ja soveliaita tapoja; jäljittelyn kautta
hän alistuu totuuden, kauneuden ja siveyden tunnuksiin" (Mlins-
terberg). Puhtaasti fyysillisen jäljittelyn kautta tulee lapsi
ympäristön kaltaiseksi, ennen kaikkea yhteiskunnallisen, joka
on aktiivisempi ja kotoisempi, ja omaksuu kaiken kasvatusopil-
lisen vaikuttamisen ohitse ne ihmiskunnan sivistykselliset ja
muut myöhemmät ja erikoiset ominaisuudet, joita hän ei voinut
vielä omaksua sikiökehityksen kautta pelkän fyysillisen kehi-
tyksen lakien mukaan: «Lapsen henkilöllisyys muodostuu perin-
nöllisyyden asettamissa rajoissa matkimalla «malleja", joita
ovat niitten ihmisten toiminnot, mielialat ja tunteet, joitten
keskuudessa kuluu hänen lapsuutensa (Baldwin)".

Kasvavan lapsen mukautuminen fyysilliseen ja yhteiskunnal-
liseen ympäristöön tapahtuu niinmuodoin ennen kaikkea hänen
perimäinsä ihmissuvun yleisten mukautumisten luonnollisen
kehityksen kautta ihmiskunnan yleisiin olemassaolon ehtoihin.
Näitten, suurimmaksi osaksi alkeellis-fyysillistä laatua olevain
mukautumisten pohjalla syntyy monimutkaisempia mukautumi-
sia ihmiskunnan nykyhetken sivistyshistorian oloihin, syntyy
yhdeltä puolen siten että jäljittelevä elimistö alituisesti toistaa
(matkii) aktiivisen, elävän, etupäässä ihmis-ym päristen käyttäy-
tymistä, ja toiselta puolen siten, että epäonnistuneet mukautu-
miset heikkenevät kärsimysten kautta. Koko tätä mukautumis-
prosessia voidaan nimittää luonnolliseksi siinä mielessä, että se
tapahtuu tavallisesti kasvatusopillisen vaikutuksen ulkopuo-
lella.

Viimemainittu ilmenee luokkayhteiskunnassa laajoja kansan-
kerroksia kohtaan näitten «kakarain" järjestettynä mukaannut-
tamisena hallitsevan luokan tarpeisiin ja vaatimuksiin. Syvien
rivien lasten kasvattaminen on tältä kannalta mukautumisten
muokkaamista nykyajan yhteiskunnan orjien elinehtoihin, hal-
van ja mahdollisimman suuren työtehon omaavan sekä sen
ohella, mikäli on puhe hänen tietoisuudestaan, mahdollisimman
nöyrän ja uskollisen ihmistyökarjan muokkaamista. Toiselta
puolen on hallitsevain luokkain lasten kasvattaminen niitten
kehittämistä soveltautumaan ihmiskunnan herran, järjestäjän ja
riistäjän elinehtoihin. Periaatteellisesti yhtenäisenä, samallaisena
prosessina ei kasvatusta löydy luokkayhteiskunnassa. Yhtenäi-
nen ja tasa- arvoinen kasvatus on luokattoman yhteiskunnan
tehtäviä., Jokaisen luokkayhteiskunnan tapana on pitää muu-
tamia kasvatusjärjestelmiä, muutamia järjestelmiä varttuvien
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lasten kehityksen järjestetyksi soveltamiseksi niiden tulevaan
luokka - asemaan.

Johtopaatoksia: ]) Lapsuus on voimaperäisen kehityksen ja
kasvatuksen ikäkausi.

2) Kasvatuksen painopiste on siinä, että se
vaikuttaa jo yleensä muodostuneen ja vasta kas-
vavan elimistön toimintojen kohottamiseksi, hei-
kentämiseksi tai niiden vuorosuhteisiin.

3) Kasvatus voidaan määritellä kasvun avus-
tamiseksi. Sen perustehtävänä on kasvavan eli-
mistön suojelus, elatus ja omien voimien kehittä-
minen. Tällä tulee yhdeltä puolen turvatuksi
runsaan lapsiyksilöinäärän eläminen kypsyys-
kauteen saakka ja toiselta puolen mukaannutta-
minen elinehtoihin täyskasvuisuuden tilassa.

4) Täyskasvuisen elämään soveltuvan elimis-
tön valmistaminen kehittyvästä elimistöstä tapah-
tuu kehittämällä - sellaisia lapsen toiminnoita,
jotka parhaiten soveltuvat asianomaisen kehitys-
kauden elinehtoihin.

5) Kasvatusopillista vaikutusta tarvitaan pää-
asiassa joko vahvistamaan tai heikentämään yksi-
lössärodun myöhempiä ominaisuuksia kuntaas var-
haisemmat omaksutaan perinnöllisyyden kautta.

6) Rodun kehityksen mukaan pitenee yksilön
lapsuus myöhempäin asteitten siirtyessä alkuun.

7) Yksilölliset eroavaisuudet rodun varhaisim-
pain saavutusten kehityksessä tasoittuvat suhteel-
lisesti kypsyyskauteeii tultaessa ja aikuiset yksi-
löt eroavat toisistaan enimmän myöhempiin s. o.
helpoimmin kasvatettavien rodun ominaisuuksien
kautta.

8) Atavismeilla on yksilöllistä merkitystä
a) mikäli yksilö on alkeellisessa tilassa ja
h) mikäli atavismi on lähtökohtana sivistysomi-
naisuuksien kehittymiselle.

9) Kaikki kasvavan elimistön toimivat elimet
ovat yleensä katsoen jo mukautuneet sille totut-
tuun ympäristöön. Kasvatus on ennen kaikkea
mukauttamista yhteiskunnalliseen sivistysympä-
ristöön.

10) Epäonnistuneiden mukautumisten seura-
uksena on kärsimys ja näitten ominaisuuksien
surkastuminen.

11) Kasvatus luokkayhteiskunnassa on lasten
mukaannuttamista niiden tulevaan luokka-ase-
maan.



IV. LUKU

Kasvavan elimistön elämän suojeleminen.
1. Elimistön itsesuojelua. Kasvavat elimistöt käyvät kehi-

tyskautensa kuluessa koko ajan olemassaolon taistelua, jonka
tuloksena on vissin elimistömääran eläminen täyskasvuisiksi
saakka. Elimistön monilukuisemmiksi ja vaarallisimmiksi vihol-
lisiksi, oikeiksi hyökkääviksi armeijoiksi, osoittautuvat mikros-
kooppiset kasvit ns. bakterit, joita vastassa ovat suojelevana
armeijana meidän veressämme sijaitsevat erityiset valkoiset
verisolut. Niinpä kun esim. likaiseen, haavoittuneeseen sormeen
osuu baktereita, niin tulehtuneeseen paikkaan muodostunut mätä
on elimistön puolustukseen syöksyneitten valkoisten verisolujen
kokoomusta, joista osa on jo joutunut perikatoon taistelussa
baktereita vastaan. Mutta bakterit eivät usein käy välittömästi
elimistön kimppuun sitä syövyttäen: sen sijaan ne monasti
erittävät myrkkyjä, jotka myrkyttävät elimistön, jossa tapauk-
sessa elimistö ja sen veri taistelevat tätä myrkytystä vastaan
erittämällä vastamyrkkyjä. Mutta taistelutantereena baktereita
vastaan ei ole yksin veri. Koko ruumiissa tavataan ns. iraunes-
terauhasia (lymfa - rauhasia), jotka palvelevat elimistöä ikään-
kuin suodattimina, pidättäen baktereita ja muita hävittäjiä.
Näitä imurauhasia voimme tuntea esim. kaulassa kurkkutaudin
aikkana. Muutamissa tapauksissa eristäytyvät bakterit ja ikään-
kuin muurautuvat kalkkimuodostumain avulla elimistöön. Nenä-
karvat ja siimasolut, jotka peittävät niinkuin karvat meidän
henkitorvemme haarautumia, estävät tuholaisia pääsemästä syvem-
mälle hengityselimiimme. Kyyneleet ja löysä vatsa poistavat
ikäänkuin huuhtomalla pois vahingollisia aineksia, jarupi sulkee
niiltä pääsyn vereen. Elimemme suorittavat vaistomaisesti jou-
kon puolustavia refleksinikkeitä: käsi tempautuu pois polttaessa,
silmä räpyttää vaistomaisesti kun siihen osuu vieras esine.
Tällä tavoin mitä erilaatuisimmin keinoin tulehtumisen, vasta-
myrkkyjen erittämisen, koneellisen estämisen ja poistamisen
kautta taistelee elimistö sellaisenaan vahingontuottajiansa,
baktereita, myrkkyjä, vieraita esineitä ym. vastaan.

2. Elimistön auttaminen sen itsepuolustuksessa. Mutta usein
osoittautuu elimistö sinänsäkykenemättömäksi taistelemaan vahin-
goittajiansa vastaan. Sellaisissa tapauksissa on välttämätöntä
sekaantua asiaan ulkoapäin avunantoa varten taistelevalle eli-
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mistolle. Tämä avustus on menestyksellisintä silloin kun se,
s. o. sairauden parantaminen, ei kohdistu taudin ulkoisia ilma-
uksia vastaan, vaan itse vahingonaiheuttajia vastaan. Lyhyem-
min sanoen perinpohjainen parannus ei ole ilmiökohtaista vaan
syykohtaista. Niinpä esim. yksinkertainen kamppailu kivistystä,
tulehdusta, yskää ym. vastaan on vähän hyödyttävää jopa väliin
vahingollistakin. Kaikki ne ovat olemassa niiden syytkin. Arie-
läpä veisi tulehduksen sopimattomaan aikaan suoritettu poista-
minen tai kuumemäärän sopimattomaan aikaan aiheutettu alene-
minen ainoastaan suojelijaimme, valkoisten verisolujen karkoit-
tamiseen. Yhtä vahingollista on välistä ulostusprosessin pysäh-
dyttäminen, ja kivistys on elimistölle usein varoittava tai tie-
dostava vaaranhälytys. Siispä on taisteltava ennen kaikkea
taudin syitä vastaan.

Tiedämme jo, että nämä syyt ovat useimmiten eräitä bakteri-
lajeja (sanomme eräitä, sillä löytyy myös hyödyllisiä tai vahin-
gottomia baktereita), jamyös muita mikroskooppisia eliöitä. Seu-
raavassa sanomme niitä kaikkia taudin „aiheuttajiksi“. Joskus
välittää ilma näitä aiheuttajia. Niinpä leviävät esim. tuberku-
loosibasillit (keuhkotautibasillit) keuhkotautisen kuivuneesta
limasta. Ne lentävät ilmassa ja tunkeutuvat terveen ihmisen
hengityselimiin. Niitä on joukottain ilmassa niissä paikoin,
minne on kasaantunut paljon ihmisiä esim. kaupunkien, tuulet-
tamattomain huoneitten, yleisten kokousten, vaunujen ym.
ilmassa. Toiselta puolen on puhtainta merenranta tai vuoristo-
seutujen ilma. Senpä takia on esim. keuhkotulehdus etupäässä
kaupunkilaistani. Puhdas ilma ja tuuletuslaitteet ovat välttä-
mätön suojeluskeino elimistön taistelussa etenkin hengityseli-
missä esiintyviä taudinaiheuttajia vastaan.

Toiset taudinaiheuttajat elävät vedessä ja muassa. Sellaisia
ovat esim. koleeran, lavantaudin ym. aiheuttajat vedessä, kurkku-
mädän ja tuberkuloosin maidossa jne. Käyttämällä puhdasta
(esim. lähdevettä). tai suodattamalla, keittämällä, tisleeraamalla
ym. keinotekoisesti puhdistettua vettä ja ruokaa, säilytään
monien, etenkin vatsatautien aiheuttajilta. Monet aiheuttajat
tulevat hyönteisten ja eläinten välityksellä: malaria ja kelta-
kuume eräitten sääskien kautta, lavantauti, tuberkuloosi, kurkku-
mätä ja useat muut taudit kärpästen kautta; rutto rottain
kautta; pilkkukuume vaate-täin kautta jne. Kotikärpänen on
tässä suhteessa varsin vaarallinen. Viimein ovat itse ihmiset
tartunnan levittäjiä. Niinpä esim. influenssa tarttuu nähtävästi
etupäässä kädenpuristuksen kautta.

Puhtaan ilman ja tuuletuksen, puhtaan veden ja ruuan sekä
puhtauden ohella yleensä, vaarallisten sääskien, täitten, rottain,
kärpästen ym. hävittämisen ohella on taudinaiheuttajain elimis-
töönpääsyn estämiskeinona tartuntaalevittävien ihmisten eristä-
minen (karanteeni kutakin varottavaa tautia varten määrätyksi
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ajaksi) ja desinfisloiminen (itse tautia tartuttavan huoneuston,
esineitten desinf.) erityisten aparaattien, aineitten ja menetel-
mäin kautta.

Mutta paitsi sellaista tauteja-aiheuttavain „kiihoittajien“
elimistöönpääsyn ehkäisemistä, on vielä välttämätöntä elimistön
tehokas taistelu siihen jo tunkeutuneita taudinaiheuttajia vas-
taan. Luonteenomaisimpana keinona tässä taistelussa ovat roko-
tukset ja eräät erikoislääkkeet. Rokotukset varustavat elimis-
tön vastamyrkyillä taudinaiheuttajien toimintaa vastaan ja ovat
joko tykkänään antamatta niille kehitys-mahdollisuutta elimis-
tössä tai sitten vähitellen mutta varmasti tuhoavat ne. Roko-
tukset kurkkumätää ja isoarokkoa vastaan ovat jo täysin tun-
nustetut. Toistaiseksi on vähemmän varmuutta koleera- ja
ruttorokotusten suhteen. Ei ole epäilystä, etteikö tuberkuliinin
rokotus- asianomaisina valmisteina ja annoksina ole ainoa pätevä
joukkotaistelun keino tuberkuloosia, tätä nykyajan ihmiskunnan
vitsausta vastaan.

Siis puhtaus sanan laajimmassa merkityksessä (elimistön,
ilman, veden, ravinnon puhtaus), desinfisloiminen, tartunnan
levittäjien eristys, rokotus ja lääkitys sanan ahtaassa merkityk-
sessä asianomaisen taudin erikoislääkkeillä, kas siinä apu elimis-
tölle ulkoapäin sen itsepuolustukseksi.

3. Kasvavan elimistön elämänvaarat sen eri kehitysasteilla.
Kasvavan ihmiselimistön elämä voidaan kasvun kannalta jakaa
eri asteisiin, jotka ovat seuraavat:

1) vastasyntynyt 8 ensi päivää;
2) pienokainen—puolitoista ensi vuotta; ruuraiinkasvu noin

pään korkeus nelinkertaisesti;
3) lapsi—7—B-vuotisiksi; jokavuotinen kasvu 10 —B 5

10 sm.;
4) tyttö- ja poikaikä—noin 15 vuoteen; jokavuotinen kasvu

43 —2—5 sm.;
5) varhaisnuoruus noin 20 vuoteen; jokavuotinen kasvu

5 sm.
Tarkastaessamme näitä numeroita, huomaamme helposti

omalaatuisen kasvun kunakin kautena. Samalla on kullakin
niistä oraat vaaransa. Bidert („Lapsi“) luettelee nämä vaarat:
1) vastasyntyneellä syntymäviat, perinnölliset taudit, viallisuus
(etenkin aivoissa ja hermojärjestelmässä); 2) pienokaisella ravit-
semushäiriöt; 3) lapsella tarttuvat taudit; 4) pojilla ja tytöillä
mekaanista laatua olevat häiriöt (jäsenten ja selkärangan vääris-
tyminen), umpisuolentulehdus, näön ja kuulon vioittuminen,
vähäverisyys; 5) nuorisolla vähäverisyys, tuberkuloosi sekä
hermosto- ja aivosairaudet. Siirtyen sikiökauden jälkeiseen elä-
mään, saa elimistö olemassaolonsa ensi päivinä maksaa embryo-
(sikiö-) kautensa puutteista. Sitten muodostuu hänen elämänsä
vakavimmaksi ja vaarallisimmaksi kysymykseksi mukautuminen



ihmissuvun tavalliseen ravintoon. Sitten hän joutuu heti hyök-
käyksen alaiseksi tauteja-aiheuttavain mikro-eliöitten ja varsin-
kin niiden eliöitten taholta, joita levittävät häntä ympäröivät
ihmiset, ilma ja olot. Poika- ja tyttö-iässä kärsivät häiriöitä
lapsen erikoiselimet, etenkin liikunto-elimet ja aistimet. Viimein
nuoriso joutuu yleisen heikkouden ja hermoheikkouden uhriksi
olemassaolon taistelussa. Asianomaisella suojelevalla huolenpi-
dolla (profylaktikalla) on erikoisluonteensa kunakin ikäkautena.

4. Elimistö koneena! Ihminen on omalaatuisensa kone, johon
kuuluu voimakone—hermot ja lihakset—sekä vipusimet—luusto—-
ja jolla on kattilansa sekä laitteet jätteitten poistamiseksi—-
sisäelimet.

Luut liittyvät toisiinsa siten, että mitä runsaammat ja moni-
puolisimmat liikkeet olisivat mahdolliset ja samalla olisi edulli-
sin vastustus kaikellaisten sysäysten ja tärähdysten vaikutuk-
selle. Juuri siinä, missä on liikettä, yhtyvät luut toisiinsa
hyvin kimmoisin rustoin, joitten joustavuus tekee sysäykset ja
tärinän vaarattomaksi; siellä taas, missä yhteenkasvaneitten
luitten on jäätävä asianomaiseen asentoon, ja missä voi ilmetä
sysäyksiä ja tärinää, liittyvät luut toisiinsa erityisen lujan ja
kimmoisen sidekudoksen kautta. Luiden lujuus riippuu kalkki-
suoloista, mitä on luuaineessa, josta, jos sitä keitetään, saadaan
liimaa, jonka takia sitä sanotaankin liima-aineeksi. Täten on
ihminen luja ja vankka, erilaisiin liikkeisiin soveltuva, liikkuva
kone, verrattain kevyt ja melkoisesti turvattu sysäysten ja
tärähdysten vaikutuksilta.

Tämän koneen liikuttajina ovat lihakset. Nämä muodostuvat
aivan ohuista, samansuuntaisista lihassyistä, joita ympäröi läpi-
näkyvä kaivo, ja ovat nämä liikuttajalihaksien säikeet poik-
kijuovaiset. Liikuttajalihakset ovat sanalla sanoen vieterikim-
puu kaltaiset. Mitä enemmän on lihaksessa säikeitä, sen voi-
makkaampi se on.

Lihas liikkuu luu-vipusimien avulla, supistumalla. Tällöin on
jokaisella liikuttajalihaksella vastakkais-lihas, jokapyrkii suorit-
tamaan saman työn mutta vastakkaiseen suuntaan. Nimittäin
kun asianomainen lihas liikkuu supistumalla yhteen suuntaan,
niin samalla venyy vastakkais-lihas, joka tämän johdosta itse-
kin puolestaan alkaa supistua, sekä alkaen liikkua toiselle
taholle, vastustaa mainittua liikettä. Lepoasennossakin on lihas
jonkunverran pingoittuneessa tilassa, pyrkien kimmoisuutensa
johdosta ottamaan lyhimmän muodon, vetäen samalla kertaa
vastakkais-lihasta, jonka tuloksena on keskinäinen tasapaino
s. o. lepo.

Lihaksia yhdistää luihin vankat ja kimmoiset jänteet, jotka
muodostuvat kuiduista, joitten muodostama kimppu on tavalli-
sesti kierteinen ja palmikoitu. Tämän avulla muodostuu lihak-
selle tuki, jotta se voisi suorittaa liikkeitä enemmän tai väheni-
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män määrättyyn suuntaan. Mitä suurempaan pintaan lihas on
kiinnitetty, sen suurempi on niin muodoin sen tuki ja sen voi-
makkaampi se on. Sellaisia ovat esim. jalan lihakset. Aivan
toisenlaisia ovat kasvojen ja käsien lihakset, heikkoja ja nopeasti
väsyviä, mutta sen kautta, että niillä on huomattava kyky toi-
mia, ei koko joukkona vaan yksityisinä osina, voivat nämä
lihakset aikaansaada nopeita ja tarkkoja liikkeitä, ja sano-
taan niitä, erotukseksi voimakkaista jalka-lihaksista, kevyiksi
lihaksiksi.

Ruumiin ja sen eri osien liikkeet aiheutuvat ja yhdistyvät her-
mojärjestelmän kautta. Hermojärjestelmän pääkeskukset («sol-
mut"), esim. päässä tai selkäytimessä muodostuvat erittäin työ-
kykyisestä kudoksesta, joka tavallisesti hyvin uudistuu kulu-
tuksen jälkeen, ja varsin hyvin johtaa sähköä. Nämä hermo-
solmut ovat ikäänkuin ihmiskoneen keskusasemat tai konttorit,
joihin valkeita lankoja, hermoja pitkin kulkevat ns. johdattimia
pitkin ulkoisen ympäristön vaikutukset silmästä, korvasta,
ihosta ja muista aistimista, ja joista samallaisia johdattimia
(„liikuntohermoja“) pitkin kulkevat jonkin liikkeen ärsykkeet
lihaksiin. Hermojärjestelmä on ikäänkuin ihmiskoneen koneen-
käyttäjä.

Ihmiskoneella kuten kaikilla muillakin koneilla on kattilansa
ja jätteitten ulostuslaitteensa, sanalla sanoen uuden voiman han-
kintavälineet. Nämä koneistot sisäelimet-—ovat rakennetut
siten, että kukin niistä toiselta puolen vie mahdollisimman
vähän tilaa ja että ne toiselta puolen liittyvät mahdollisimman
paljo "läheisiin osiin, ylläpitäen niitä ja saaden vuorostaan niiltä
tukea. Sisäelimien tällaisen rakenteen tarkotuksenmukaisuus on
ilmeinen.

Ihmiselimistö on parhaiten verrattavissa johonkin lämpövoi-
makoneella käyvään työkoneeseen (kaloriseen koneeseen), esim.
höyrykoneeseen. «Höyrykoneen sylinteriin johdettu puristettu
vesihöyry kohottaa höyrymäntää, joka putoo takaisin, kun paine
alhaalta lakkaa. Tämä männän yksinkertainen suoraviivainen
liike ylös ja alas muuttuu mekanisesti liitostettujen, epäkesko-
väkipyöräin ja rattaitten välityksellä niiksi erilaisiksi liikkeiksi,
mitä koneelta vaaditaan. Koneen vipusimet, väkipyörät ja ni-
velliitokset vastaavat meidän luustomme rakennetta ja niveliä.
Liikkuvat luut vastaavat vipusimia, jotka ovat väkipyöräin ja
erilaisten nivelten yhdistämät, mitkä sallivat liikkeen ainoas
taan visseihin tarkoin määrättyihin suuntiin ja etäisyyksiin...
Koneen pasiivisesti liikkeellepantujen osien rakentamiseen
käyttää tekniikka useimmiten metallia, kiveä ja puuta. Samaa
tarketusta varten käyttää luonto ihmiskoneessa aineksia, joissa
yhdistyvät etupäässä kaikki mainitut aineet, luuainetta. Vii-
memainitulla on, koska siihen sisältyy maan perusaineksia (eten-
kin fosforihappoista kalkkia), kiven lujuus. Elimellinen lisäsi-
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nes (luu-rusto) antaa sille metallin kimmoisuuden. Viimein ovat
luurangon enemmän tai vähemmän liikkuvat osat vahvistetut ja
suojatut lujilla suonikkailla kalvoilla. Tällä saavutetaan se liik-
keitten täydellisyys, jonka johdosta ihmisruumis on parempi
kaikkia muita koneita... Höyrykoneessa muodostaa mäntä suo-
raviivaisine, milloin nousevine milloin laskevine liikkeineen liik-
keellepanokeskuksen, mistä koneen kaikki eri liikkeet ovat läh-
töisin ja suoritetut erityisten siirtolaitteitten kautta. Ihmisruu-
miin koneistossa tapahtuu eri osien ja koko elävän koneen liik-
keellepano myöskin yksinkertaisten nousevain ja laskevain
liikkeitten, lihaskuitujen, lihasjäntereitten supistusten kautta.
Yksinkertaisine ja kaikkialla samallaisine liikkeineen, jotka ovat
kuin koneen männän liikkeitä, panevat ne nivelien ja muitten
siirtolaitteiden kautta käyntiin luu ■ vipusimet... Verisuonia,
jotka hankkivat lihaksille ja muille ruumiin elimille niiden toi-
mintaa varten välttämättömät voima- ja ainevarastot, voidaan
eräissä suhteissa verrata putkiin, jotka saattavat toistensa kanssa
yhteyteen hörykattilan ja sylinterin, missä mäntä liikkuu. Näitä
putkia myöten johdetaan puristunut vesihöyry mäntään, jonka
se panee nousemaan. Koska elimistössä jokainen eri lihas, vie-
läpä jokainen mikroskoppisen pieni eri lihassyykin toimii itse-
näisesti siinä mielessä, kuin hörykoneen mäntä, niin tarvitaan
sellainen määrä johtoputkia, että se vastaa kaikkien pienten
työelimien lukua. Tämä suhde on samallainen, mikä saataisiin,
jos me yhdellä höyrykattilalla (meidän vertauksessamme vastaa
sydän höyrykattilaa) panisimme käyntiin muutamia höyrykoneita,
kunkin omine mäntineen. .. Ravinnon muodossa otettu aine
vastaa ei ainoastaan höyrykattilaan laskettua vettä vaan myös
koneelle hankittua polttoainetta, jonka palaminen s. o. happeen
yhtymisen johdosta tapahtunut hajaantuminen muodostaa voi-
mankehityksen perusteen koneessa... Hermot näyttelevät elä-
vän koneen järjestävien ja pidättävien aparaattien osaa. Niit-
ten lukumäärä samoin kuin verisuontenkin on sovitettu eri työs-
kenteleväin elinten lukumäärän mukaan". (Ranke : „Ihmine"n“).
Koko hermojärjestelmää hallitsevat aivot päämekanikon omi-
naisuudessa.

Ihanteellisen kasvatuksen tehtävänä on saada elävä kone
hyvin työskentelemään. Mutta mitä on ymmärrettävä hyvin
työskentelevällä koneella? Täyden määritelmän hyvin työsken-
televästä ihmiskoneesta saamme tämän kirjan loppuun mennessä,
mutta sen perusominaisuudet voidaan valmistavasti määritellä
jo nyt. Sen on ennen kaikkea oltava kone, joka on määrättyyn
rajaan suojeltu ympäristön turmiollisia vaikutuksia vastaan" ja
ihmiselimistön suojeluksesta taudinaiheuttajia vastaan olemme
jo puhuneet. Edelleen sen tulee olla työkykyinen, s. o. vissiä
voimavarastoa käyttävä kone. Sen tulee viimein olla kone, joka
suorittaa juuri niitä liikkeitä, mitä siltä sen työoloissa vaadi-
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taan. Ihanteellisen kasvatuksen tehtävänä on ennen kaikkea
muodostaa kasvavasta elimistöstä työkykyinen ja kätevä kone,
joka on mahdollisimman vähän arka ulkopuolisille vahingon-
tu ottajille.

Mutta se on vain ihanteellisen kasvatuksen tehtävä. Todel-
lisuudessa noudattaa kasvatus, sellaisena kuin se itse asiassa
on, jonkun verran toisellaisia silmämääriä, mikäli on puhe ihmis-
joukoista. Niihin nähden asettaa kasvatus tehtäväkseen muo-
dostaa kasvavasta elimistöstä koneen, joka voi suorittaa mahdol-
lisimman suuren määrän työtä mahdollisimman pienillä koneen
käyttökustannuksilla. Koska tällöin työntekijän voimakkuus ja
työaika määräävät työn paljouden, mutta ihmisvoima nykyi-
sessä konetuotannossa näyttelee pientä osaa koneisiin verraten
ja yleensä sitä taloudellisista syistä pidetään keskinkertaisena
«yleisinhimillisenä" voimana, niin otetaan ensi sijassa huomioon
tämän koneen työaika. Tämän johdosta voidaan ihmisjoukkojen
kasvatus määritellä siten, että se tahtoo muodostaa kasvavista
ihmiselimistöistä mahdollisimman kauan työskenteleviä, keski-
määräisen inhimillisen voiman omaavia koneita, näitten tuo-
tanto- ja säilytyskustannusten ollessa mahdollisimman vähäiset.

Tästä johtuu, että ihmisjoukkojen realinen kasvatus on kaik-
kein vähimmän taipuvainen työskentelemään ensi kädessä näit-
ten koneitten tuotannon ja säilyttämisen alalla sanan kirjai-
mellisessa mielessä. Tähän asti on lastensynnytys ollut luon-
nonomainen prosessi, joka vain orjuuskautena tai joukkojen su-
kupuuttoon kuollessa sai raakoja, epätieteellisiä siittämismuotoja
terveen tai määrälleen runsaan ihmistyökarjan kehittämiseksi.
Ihmisjoukoille ovat puhtaus, terveyshoito ja lääkintä saavutet-
tavissa ainoastaan mitä vähäisimmässä määrässä, ja lasten suuri
kuolevaisuus, joka raivosi varsinkin Venäjällä, ilmenee kaik-
kialla yhtenä nykyisen yhteiskunnan kaikkein luonteenomaisim-
pana piirteenä. Kysymys ihmisjoukkojen kasvatuksesta oikeas-
taan asetetaan realisesti vasta alkaenkasvavien ihmiselimistöjen
muodostamiskysymyksestä työkykyisiksi koneiksi.

5. Ravinto. Voidakseen työskennellä, tarvitsee jokainen kone
tarpeellisen voimamäärän. Tämä voima lämpövoimakoneella
käyvässä koneessa varustetaan lämmön muodossa, joka sitten
muutetaan työksi, jolloin se lämpömäärä, mikä tarvitaan 1 kg.
vesimäärän lämmittämiseen O asteisesta (Celsiusta) l asteeseen,
suorittaa työtä noin 427 kilogrammametriä ja nimitetään kalo-
riaksi. Lämpö kehittyy tavallisesti palamisen tuloksena, joka
on vuorostaan tuloksena erityisen polttavan kaasun, hapen toi-
minnasta polttoaineeseen nähden.
'fk.Elimistön elämä ja toiminta on omalaatuistaan palamista,
tosin heikkoa, ilman tulta ja lämmön ollessa ainoastaan noin
37 astetta tapahtuen kuitenkin kyllin pontevasti, koska elimis-
tössä on erityisiä aineita ,

joilla on käymis- eli hiiva-aineen
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tehtävä. Polttoaineena elimistöllä on ravinto, joka, sen lisäksi
että varustaa elimistön lämmöllä ja työkykyisyydellä, palvelee
myös aineksena ihmiskoneen kuluneitten osien" uudistamisessa
ja kasvavalla elimistöllä vielä rakennusaineenakin.

Meidän ruokamme on kolmenlaatuista: l) valkuaisainetta
(munat, maito, liha, pavut, herneet jne.); 2) rasva-ainetta
(sianrasva, voi jne.); 3) hiilihydraatteja (sokeri, tärkkelys, jau-
hot jne.). Gramma rasvaa antaa noin 9 kaloria mutta gramma
valkuaisaineita ja hiilihydraatteja noin 4. Niin muodoin ovat
rasva-aineet suuremman kalorisuutensa vuoksi hyvin taloudel-
liset lämpöaineena ihmiskoneelle, varsinkin jos se tarvitsee
tehokkaampaa palamista Elimistö polttaa rasvoja varsin voi-
makkaasti, ja ne voidaan huoletta laskea pääpolttoaineeksi
Mutta kuten tunnettua, ei sellaista polttoainetta lainkaan pidetä
parhaimpana: on välttämätöntä toisenkinlaatuinen polttoaine:
hiilihydraatit, joitten antama voima tulee hyvin tehokkaasti ja
ilman erityisiä vastuksia lihastyön hyödyksi. Juuri työtäteke-
välle ihmiselle ovat hiilihydraatit erikoisen edulliset "polttoai-
neena. Mitä taas tulee valkuaisaineisiin, niin niitä käytetään
etupäässä rakennusaineena elimistön kasvaessa ja sen kuluneitten
osien uudistuessa. Tästä johtuu, että ihmisen normaalisen ravin-
non tulee olla sekaravintoa. Riistettyjen ihmisjoukkojen mokana
ovat tavallisesti hiilihydraatit.

Mutta paitsi polttoaineita tarvitsee ihmiskone vielä vettä ja
palamista ylläpitävää kaasua, happia, jota saadaan etupäässä
hengityksen kautta ilmasta. Viimein tarvitsee elimistö suoloja
luitten rakennusaineeksi. Ja lisäksi, mikäli enemmän kuin 60"/ o
ruumiista on vettä, ja mikäli elimistö sen vuoksi voidaan kat-
soa valkuaisaineitten suolaliuokseksi, sikäli elimistö, kaikkien
muitten samallaisten suolaliuosten tapaan muodostuu tavallaan
sähköpatteriksi.

Lapsuuden ensimäisen vuoden kuluessa tottuu kasvava
ihmisyksilö ainoastaan vähitellen tavalliseen ihmisruokaan. Kas-
vavan rintalapsen ravintotarpeitten kannalta on sellaista ravin-
toa, mikä sisältää kaikkia ravintoaineita sopivimmissa annok- v
sissa, maito ja varsinkin äidinmaito (87,5 vettä; 1,3 valkuais-
aineita; 4,0 rasvaa; 0,3 suoloja). Lehmänmaitokin on ison
joukon huonompaa kuin äidinmaito, ja sen vuoksi on tärkeim-
pänä keinona taistelussa lasten kuolevaisuutta vastaan lasten
turvaaminen äidinrinnan antamalla ravinnolla. Itse asiassa on
lehmänmaidossa joukottain valkuaisaineita, joita lapsi ei sulata,
sekä suoloja, joita tämä varsin huonosti käyttää hyväkseen.
Toiselta puolen on siinä vähemmän sokeria jarasvaa jotka ovat
välttämättömät lapselle, joka ympäristönsä vuoksi menettää
kaksi ja puoli kertaa enemmän lämpöä ruumiin painoyksikköä
kohden kuin täyskasvuinen, ja edelleen, siinä on vähemmän
hermojärjestelmälle erityisen sopivia aineita. Sen ohella ovat
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lehmänmaidossa tavattavat valkuaisaineet vieraita ihmislapselle,
ja niiden sulattaminen vaatii liikatyötä viimemainitun taholta
puhumattakaan siitä, että on syytä luulla niiden olevan lapselle
jonkun verran myrkyllisiä. Toiselta puolen muutamat ainoastaan
äidinmaidossa tavattavat aineet vahvistavat lapsen huonoa
ruuansulatusta ja - vaihtoa hänen elimistössään, ja varustavat
häntä myös vastamyrkyillä baktereita vastaan taistelemiseksi.
Mitä lehmänmaitoon tulee, saattaa siinä olla lavantaudin, kurk-
kumädän, tuberkuloosin, koleran ym. mikrobeja. Kuumennettuna
taas korkeaan asteeseen, sterilisoituna jne. menettää lehmän-
maito joukon niitä ominaisuuksia, jotka tekevät sen lapselle
ravinnolliseksi. Sen vuoksi on ainoastaan äärimmäisessä taudin
tapauksessa ja äidin heikontumisen sattuessa s. o. vain I—s%;ssa1 —s%;ssa
kaikista tapauksista, sallittavaa, jos ei ole imettäjää, n. s. keino-
tekoinen ruokinta. Tällöin ei saa unohtaa, että kuolleisuus
keiuotekoisestiruokittujen lasten keskuudessa parhaimmissakin
tapauksissa on kaksi ja puoli kertaa suurempi (Hutinel, „Les
maladies des enfants"; Hogitidse „Rintalasten keinotekoinen
ruokinta") Keinotekoisesti ruokitut lapset saavat sangen hel-
posti ja usein vatsa- ja suolihäiriöitä, jotka ovat suurena vaa-
rana niiden elämälle. Samalla aikaa kun rinnalla ruokituista
lapsista on 62% hyvin ruokittuja, 23% keskinkertaisesti ja 15%
huonosti, on keinotekoisesti ruokituista hyvin ruokittuja aino-
astaan 10%, keskinkertaisesti 26% ja huonosti 64%. Tällöin
ovat keinotekoisesti ruokitut lapset paljon suuremmassa määrin
taipuvaiset vähäverisyyteen, lihasten surkastumiseen, ruumiin-
lämmön vaihteluihin, hermoärsytyksiin, yleiseen kuihtumiseen,
riisitautiin ja bakterisairauksiin.

Ja kuitenkaan ei rinnalla syöttäminen ole yleiseen levinnyt
ilmiö. Niinpä esim. venäläinen talonpoikaisnainen, joka työsken-
telee joko koti - tai peltotöissä, imettää lapsiaan ainoastaan
joutohetkinään, ja suurimman osan ajasta on lapsi aivan sopi-
mattoman ravinnon varassa: likaisesta imetyssarvesta keittä-
mätöntä vetistä maitoa, johon väliin sekotetaan unta - antavana
ooppiumipitoista unikko-viinaa; kitkerän hapanta piimää,
aikuisten baktereita vilisevässä suussaan leivästä muokkaamia
purupaloja, väliin keitettyjä perunoitakin. Vieläpä tehdasseu-
duissakin (esim. Saksenissa, Baijerissa jne.) on lapsi naistyön
laajan tuotannossa-käytön takia usein vailla äidinrintaa. Viimein
on porvarillisissa piireissä keinotekoiseen ruokintaan usein syynä
äidin veltostuminen. Niinpä esim. Milnchenissä 652 imettämät-
tömästä äidistä, joista 588 oli lääkärin ohjeen mukaan imettä-
mättä, ainoastaan 31 oli sellaisia, jotka eivät todella olisi itse
voineet imettää lastaan (Nordheim).

Sen mukaan kuin äidinmaito vähenee ensimäisen vuoden
puolivälissä, aletaan, aikuisten ravintoon vähitellen siirtyäkseen,
ruokkia lasta yhä enemmän »lisäravinnolla", puuroilla, lihalle-
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millä jne Rinnalta- vieroitetun vuoden vanhan lapsen normaa-
linen ruokalista on 'suunnilleen seuraava; 1) Klo 6 aamulla
puolentoista lasia kokomaitoa; 2) kl. 10 aamulla kolme-
neljäsosaa lasia maitoa sekä yhdestä korpusta ja puolesta
maitolasista keitettyä puuroa; 3) klo 2 aikaan kolmeneljäsosaa
lasia lihalientä sekä 15 grammaa lihaa ja riisiä; 4) klo 5 yksi
kananmunan keltuainen vatkattuna yhteen puolen teelusikalli-
sen sokerin kanssa ja kolmeneljäsosa lasillisen maidon kanssa;
5) klo 9 yksi ja yksineljäsosa lasia maitoa (Hernsheim). Myö-
hemmin siirtyy lapsi jo tykkänään aikuisten ruuille, jolloin lap-
sen iässä kuitenkin on ruuista etualalla löysä, yksinkertainen,
ilman erityisiä mausteita, sekä sekotettu (maitoa, liha-ja mai-
tosoppaa, puuroja, keitettyjä hedelmiä ja juurikkaita, voita,
munia, pehmeitä lihalaatuja); väkijuomat ym. ovat ehdottomasti
kielletyt. Yleensä on valkuaisaineitten määräänsä nähden vähen-
nyttävä, sekä hiilihydraattien ja erittäinkin rasvojen lisäännyt-
tävä. Sen ohella tulee syöttämisen tapahtua tarkoin määrät-
tyinä aikoina, jotka on asetettava lasta tarkastamalla. Niinpä
esim, keskimäärin ruokittu rintalapsi on, imetyksen ollessa nor-
maalisen, syötettävä keskimäärin joka kolmen tunnin kuluttua
päivisin ja kerran yöllä, eikä lasta ole ruokittava liiaksi eikä
myös herätettävä yöllä vartavasten syöttöä varten. Ihmisko-
neen ruuansulatuselinten tulee toimia «kuin kellon". Miten lap-
sen ruokinta sujuu, siihen on kontrollikeinona lapsen säännölli-
nen ajottainen punnitseminen, jota varten on laadittu kasva-
van ihmiselimistön keskimääräiset painonlisäysmitat (Bidert,
«Lapsi")-

On selvää, ettei ylläsanottu lainkaan vastaa sitä, miten todel-
lisuudessa tapahtuu ihmisjoukkojen lapsilaumain ruokkiminen.
Edelläsanottu on todellisuudessa pikemminkin poikkeuksellinen
kuin tavallinen ilmiö. Ihmisjoukkojen lapsilaumat ruokitaan
tavallisesti epäsäännöllisesti, heidän iälleen sopimattomalla ravin-
nolla, ja useimmiten riittämättömin määrin. Niinpä esim. pal-
jasti vielä «kylläisenä", ennen sotaa vallinneena aikana Mosko-
van kaupungin kansakoulujen tarkastus joukon kouluja, joissa
80°,o lapsista ei milloinkaan syönyt päivällistä. Jopa «tyydyt-
tävissäkin" tapauksissa syrjäyttävät hiilihydraatit tykkänään
rasvan sekä kasvulle välttämättömän valkuaisaineen.

6. Vaatteet, asunto ja puhtaus. Ihminen on lämpökone, joka
saa polttoaineita ravinnon muodossa. Osa saadusta lämmöstä
käytetään eri elimien työskentelyyn. Mutta noin 0,65 lämmöstä
menettää ihraiskone ihon kautta lämpösäteilyn ja jäähtymisen
johdosta. Erittäin paljon menettää sillä tavoin lämpöä kasvava
ihmiselimistö, lapsi. Juttu on se, että mitä suurempi on ihon
pinta ruumiinpainoon verrattuna, sitä enemmän menettää yksilö
lämpöä; ja lapsen elimistö on juuri tässä suhteessa huomattava
Sitä paitsi elää lapsi pienuutensa takia huoneitten alaosissa,-
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mihin raskaampi, kylmä ilma on laskeutuneena. Viimein lisää
lasten alituinen liikkuvaisuus, mistä johtuu voimakkaampi läm-
mön hengittäminen ulos keuhkojen ja ihon kautta, vielä enem-
män lapsen lämmönmenetystä.

Vaatetus vähentää elimistön lämmönmenetystä: «Vaatetus
merkitsee vähänliikkuvia ilmakerroksia joita pidämme ruumiin
vaiheilla", mutta vähänliikkuva ilma on huonoin lämmön johda-
tin laajasta ruumista. (Nikitinski, «Ravinto, vaatetus ja asunto
keskinäisine yhteyksineen"). Ympäristön lämpömäärän ollessa
alhainen, pidetään sen vuoksi kuohkeata kangasta, mutta hel-
teellä sileätä ja samalla ohutta, tiheätä ja vaaleaa.

Rintalapsen vaatetuksena on paita, liivit ja kääre ruumiin
alaosaa varten sekä vaippa kantamista varten. Kapalovyötä,
joka ahdistaa lapsen jäsenten kehitystä, vastustetaan. Myöhem-
mällä ikäkaudella on lapsen vaatetuksena, joka peittää ruumiin
kaulasta jalkoihin asti, paita ja housut harvasta kankaasta sekä
pitkät sukat, jotka ovat kiinnitetyt liiviin; päällysvaatetuksena
on harvakudemainen ja mutkaton vaippa. Jalkineitten, jotka
tavallisesti pilaavat lapsen jalat, tulee olla hyvin muodostuneen
jalkaterän malliset, eikä antura saa muodostaa epänormaalista
asemaa isollevarpaalle; kannat tulee tehdä mataloiksi ja laa-
joiksi. Sellaiset ovat lapsen normaaliset jalkineet ja vaate-
tus. Todellisuudessa pilaavat kapalot lapsen elimien kehityksen
jo imetyskautena, eikä myöhemmän iän riittämätön vaatetus
suojaa häntä lainkaan kylmältä.

Samoin kuin vaatetus, on myös «asunto varsin huonon läm-
mönjohtajan, vähänliikkuvan ilman rajoittama ala. Asunnon
avulla alennamme ruumiinlämpökustannuksia". Sen ohella eris-
tää asunto ihmisen monista vahingollisista vaikutuksista (sateesta,
tuulesta jne.) ja tekee hänelle asianomaisten varusteitten kautta
mahdolliseksi elää kodikkaasti. On todettu, että mitä pienempi
on seinäin ja laipion ala talon tilavuuteen nähden, sen pienempi
on lämpömenetys. Siitä johtuu, että kapeat ja korkeat talot,
joihin kuuluu suurin osa ns. tuottavista taloista suurissa kau-
pungeissa, eivät ole taloudellisia lämmitykseen nähden. Toi-
selta puolen ovat yhtä vähän taloudellisia talonpoikaistuvat.
Kaikkein terveydellisin lämmitys saadaan ns. «hollantilaisilla
uuneilla" sekä keskusvesilämmityksellä, koska juuri näillä läm-
mitystavoilla jakaantuu lämpö verrattain tasaisesti sekä huo-
neilma pilaantuu vähemmän. Kostea asunto on tavallisesti kylmä
(vesi paras lämmönjohdatin) ja huonoilmainen. Kellariasunnot
ovat tavallisesti kosteat-

Lapsen asunnon tulee ehdottomasti olla kuiva, valoisa eikä
kuuma (noin 14 astetta R.). Ihmisjoukkojen tavalliset lastena-
sunnot ovat todellisuudessa kuitenkin lämmitykseensä nähden
epätaloudelliset (talonpoikaistuvat ja kaupunkien .tuottavat"
talot), usein kosteita (etenkin kaupunkien kellarikerrokset ja

4Kasvatusoppi.
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huonosti kuivavat kivitalot). Ihmiskunnan nouseva polvi kehit-
tyy sellaisissa asunnoissa lakastuneeksi ja kuihtuneeksi.

Asunnon vähänliikkuva ilma on tavallisesti huono, sisältäen
paitsi vesihöyryjä, elävien olentojen hengittämiä hiilihappo- ym.
vahingollisia kaasuja sekä pölyä. Kasvavalle elimistölle on
ummehtunut ilma erittän turmiollinen. Sen vuoksi ovat yhdeltä
puolen välttämättömiä ilmanvaihtolaitteet sekä toiselta puolen
huoneuston puhtaus ja siisteys. Tavallisesti riittää asuntoahtau-
den vallitessa ilmanvaihtoa varten tuulettajien, akkunain ja
ovien avaminen. Lapsen huoneen tulee olla tilava, usein tuu-
letettu, seinät liimavärillä valkaistut ei likaisilla seinäpapereilla
tai seiniltä huokoisuuden estävällä öljyvärillä). Tervettä lasta
tulee sen ohella joka päivä neliviikkoisesta aikain kantaa ulkoil-
massa tyynellä säällä (vähemmän kuin 4 ast. R. kylmää) jakä-
vellä sen kanssa aurinkoisella paikalla I—31 —3 tuntia. Myöhemmin
on yleisenä sääntönä kasvavan lapsielimistön menestyksellistä
kehittymistä varten viettää aikaa mahdollisimman paljon ulkoil-
massa, totuttaa (vissillä varovaisuudella) lapsi nukkumaan ikku-
nat tai tuulettajat avoimina. Viime aikoina ovat tulleet kansan-
omaisiksi myös ulkoilmakoulut, puhumattakaan lasten kesä-
siirtoloista maalla, ja metsäkouluista.

Mutta todellisuudessa ihmisjoukkojen lapset elävät huoneus-
toissa, joissa on ummehtunut ilma, joihin on sullottupaljo väkeä,
joista puuttuu tuuletus ja joissa vallitsee likaisuus. Tuloksena
on, että lapsi kuihtuu yhä enemmän ja enemmän. Raittiin ilman
puuttuessa kehittyy etenkin tuberkuloosi. Niinpä esim. Man-
heimissä v. 1906 kuoli 1.000 asukasta kohti tuberkuloosiin kuu-
den huoneen huoneustoissa 10 henkeä, neljän ja viiden huoneen
huoneustoissa 22, kolmen huoneen 23 (milloin niissä asui I—2
henkeä) ja 34 (milloin niissä asui 2—3 henkeä) ja 42 (milloin
niissä asui enemmän kuin 3 henkeä). Pääsyynä ihmisjoukkojen
ja varsinkin köyhälistön rappeutumiseen on tuberkuloosi (välit-
tömästi siihen kuolee kuudes osa ihmiskunnasta, mutta kun on
tuskin lainkaan aikuisia, jotka eivät olisi tuberkuloosin alaiset,
niin se on välillisenä syynä heikkouteen sekä monilla muilla
tavoin aiheutuneeseen kuolemaan). Eikä se armahda lapsiakaan.
Landouzzi huomasi, että 67,300 parisilaisesta lapsesta, jotka oli-
vat vuotta nuorempia, oli tuberkuloosissa 17°/0, mutta 7 —lO
ikäisistä huomattiin 63°/0 ;ila tuberkuloosi (Hamburger). Ns. ri-
satauti on lasten tuberkuloosin toisinto. Yleensä voidaan arvella,
että tuberkuloosin, joka heikontaa ja tuhoaa aikuista ihmis-
polvea, saa se jo tavallisesti lapsena.

„Koska ihon normaalinen toiminta, jolla on suuri merkitys
koko elimistön fyysilliselle hyvinvoinnille, on mahdollista vain
silloin, kun iho pidetään puhtaana ja siistinä, niin on ylläpidet-
tävä ihon puhtautta muuttamalla aika ajottain alusvaatteita,
usein peseytymällä, uimalla jakylpemällä" (Erisman). Ja „kuinka
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hoitaja pesee ja puhdistaa lasta, siitä voi tarkoin päätellä hoi-
tajan kykeneväisyyden toimeensa" (Bidert). Rintalapsen iässä on
välttämätön jokapäiväinen ammekylpy (27 —29 ast. R.), par-
haiten aamulla ennen toista syöttämistä, ja kylvyn jälkeen lai-
tettava kaikkiin ihon poimuihin valkoista savijauhetta (parhai-
ten riisipuuderia, suomeni.) Myöskin lapsen myöhemmällä iällä
suositellaan ammekylpyä ennen nukkumista (välttämätön on lää-
kärin ohje). Ilmankin on selvää, että ihmisjoukkojen lapset
kehittyvät todellisuudessa ei puhtaudessa vaan päinvastoin
liassa.

7. Lasten kuolleisuus. Kansainvälisessä terveysnäyttelyssä
Dresdenissä oli esillä seuraava taulukko:
Lääkäri (Saksassa) käyttää päivässä 112 gr. valk. 92 gr. rasv. 340 gr. hiilihydr.
Ompelia > » » 55» » 51 » » 230 » »

Työl. vaimo » » » 76 » » 23 » » 334 » »

„Siten lääkäri, jonka ravintoa on pidettävä normaalisimpana
ja terveyden vaatimuksia vastaavimpana, käyttää valkuais- ja

rasva - aineita päivittäin enemmän kuin kaksi työläisnaista, jotka
eivät, kuten selvää on syö riittävästi „(Ruhle, „Proletaarilapsi“).
Selvää myös, että yhtä huonosti tulee ruokittua niinikään se lapsi,
joka on heidän kohdussaan. Mutta siinä ei vielä kaikki. Omis-
tamattomien ihmisjoukkojen raskaanaoleva nainen tekee kotityötä
synnytyshetkeen saakka: kantaa taakkoja, pesee pyykkiä, lat-
tioita, s. o. tekee kaikkea sitä, mikä on raskaanaolevalta kiel-
letty. Jos hän työskentelee tehtaassa, niin laki tosin vapaut-
taa hänet ennen synnytystä, mutta hän ei voi tulla toimeen ilman
lisäpalkkaa, ja se pakottaa hänen itsensä jättämään huomioonot-
tamatta raskaudentilansa. Sen lisäksi työskentelee hän usein
sellaisilla tuotannonaloilla, missä hänen elimistönsä (ja niin
myös sikiön) kärsii myrkyllisistä kaasuista. Seurauksena on
Leipzigin sairaalakassan tilaston mukaan, että 15,5% kaikista
työläisnaisten raskaudentapauksista päättyy luontaiseen kesken-
menoon (työtätekemättömän luokan naisten keskuudessa 2,5%);
sen lisäksi oli edellisillä kuolleenasyntyneitten prosenti 1,7 ja
jälkimäisillä 0,3. Sveitsissä on kuolleenasyntyneitten prosentti
yleensä 3,9 mutta tehdastyöläisten keskuudessa 8,2%. Tupak-
katehtaan työläisnaisten vastasyntyneistä kuolee 65% ensi kuu-
kausina syntymisen jälkeen, mutta vielä surempi määrä syntyy
kuolleina tai menee kesken. Kuolleinasyntyneitten % on pei-
li tehtaitten työläisnaisilla 76 (Ruhle). Maaseudullakaan ei
kuva ole parempi, missä talonpoikaisnaiset repeytyvät liikapon-
nistuksista.

Tuloksena väärästä ruokinnasta ja kehnoista terveydellisistä
oloista on se, että suuret määrät ihmislapsia tuhoutuu pääse-
mättä kypsyysikään. Niinpä esim. Saksassa oli tuhatta kuol-
lutta kohti v. 1904 lapsia 480,5, joista 342 oli ensimäisellä ikä-
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vuodellaan. Kuolleitten lukumäärä yleensä oli 2% koko väes-
töstä, 1 ja 15 ikävuosien välillä kuolleitten lasten prosentti-
määrä oli 1,4 mutta rintalasten 24,3%. Meillä Venäjällä oli
pikkulasten kuolleisuusprosentti ennen sotaa 27, paikoittain
50°/o ja enemmänkin. Ja Saksan tehdasseuduissa nousi rintalas-
ten kuolleisuusprosentti maailmansodan kynnyksellä 30% kai-
kista rintalapsista.

Luonnollisesti niittää kuolema tällöin etupäässä köyhälistön
lapsia. Berlinin rikkaitten kaupunginosissa kuoli rintalapsista
5,2% mutta köyhälistön kortteleissa 42,6%.

Tri Wolf antaa lasten kuolleisuudesta seuraavan taulukon:

Ikä. Työläisillä. K^äii' Rikkailla.

1 vuoteen. 35 5% 17,3 8,9

1-2 . 11,50/ 0 5,5 1,9

3—5 .
13,6% 6,5 2,6

6—lo „
6,8% 3,8 1,3

11-14 „ 2,5% 1.4 0,8

Jokaista 100 rintalasta kohti kuolee Haagissa:

4,3 jos isä on korkeamman luokan virkamies, upseeri tai
korkeimmin sivistynyt.

13.5 „ „ keskivirkamies,
14,2

„ * . pikkuvirkamies,
13 „ kauppias, tehtailija tai maanviljelijä,
13 „

„ „ pikkukauppias tai käsityöläinen,
18,9 , , „ ammattitaitoinen tehdastyöläinen,
24,1 „

.
. ammattitaidoton työläinen.

(Mitä tulee sukupuolisuhteisiin, niin yleensä syntyy poikia
enemmän kuin tyttöjä —lo6%—mutta naispuolisilla on kaikilla
ikäkausilla elämän kestävyys suurempi kuin miespuolisilla. Syn-
tymistilastot kuukausittain niin mies- kuin naispuolisillakin
muodostavat käyrän, tammikuusta heinäkuuhun alenevan viivan,
joka jälleen kohoaa heinäkuusta tammikuuhun).

Ihmiselämän keskimääräinen biologinen mitta 75 vuotta on
puhtaasti teoreettinen. Jopa Englannissakin oli ennen sotaa
keskimääräinen elinpituus vain 52 vuotta, Saksassa 37, Venä-
jällä 29. Toisin sanoen venäläinen elää keskimäärin vain muu-
tamia vuosia varsinaisen kasvattamiskauden jälkeen. Varsin
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epäedullinen on kuva täysi -ikäisyyskeskiarvosta; jopa Englan-
nissakin on väestön keski-ikä 27 vuotta, Saksassa 19 vuotta ja
Venäjällä 15 vuotta. Saksalaisten pääjoukko on nuorisoa, venä-
läisten poika- ja tyttöikäisiä sekä lapsia (10—vuotisiin saakka).

Biologia (Weissman) toteaa, että suurta lasten kuolleisuutta
edellyttää osaksi lasten suuri syntyväisyys, Joka esim. juuri
Venäjällä on huomattava. Mutta „siellä, missä avioliiton hedel-
mällisyys on suuri, missä ei vielä ehditä kuopata maahan yhtä
lapsipolvea, kun jo sen tilalle ilmestyy toinen, siellä tur-
meltuu nopeasti ei ainoastaan tuottajain, etenkin äitien ter-
veys, siellä käy raihnaaksi myös täysikäisempi kasvava suku-
polvi, jolle vuorostaan lankee osaksi elämänlyhyyS”. (Hertzens-
tein). Siten ei hautaan tuomittujen" tehokas
syntyväisyys voi suurestikaan ilahduttaa ihmiskuntaa.

8. Kasvattajan merkitys lapsen elämäntaistelussa. Ei voi
olla myöntämättä, että missä keskimääräinen elinpituus on vain
29 vuotta, missä asujanten keski-ikä on 15 vuotta ja missä
useimmiten tavattava ihminen on alle 10 vuotias lapsi, että
siellä kasvavan elimistön välitön elämäntaistelu tapahtuu epäsuo-
tuisissa oloissa. Tämän elimistön ensimäinen sikiöasteen jäl-
keinen elin-vuosi merkitsee pääasiassa mukautumista vähin erin
tavalliseen ihmisravintoon, ja me olemme jo nähneet, että 27%
ja palkottain 50% lapsista tuhoutuu etupäässä sen takia, että
ovat huonosti varustetut äidinmaidolla. Kasvattajan tehtävänä
tällöin on edistää lapsen järkiperäistä ruokintaa äidinmaidolla
ja taistella kaikkia niitä syitä vastaan, mitkä tätä ehkäisevät.

Raskaimmat näistä syistä ovat puutteenalaisten äitien työssä-
käynti ja hänen tietämättömyytensä.

Bnsimäisen 23 vuoden kuluessa pilaa kostea, pimeä asunto
sekä suolojen ja rasvan puute kasvavan ihmiskoneen luurangon:
luut pehmenevät, niiden päät paksunevat, ensin pääkallossa,
(takaraivon pehmennys, nelikulmainen suuri pää, keskenkasvui-
suus) sitten kylkiluissa (kananrinta), polvissa (väärät sääret) ja
selkärangassa (vääristyminen). Sellainen on köyhien s. o. useim-
pain asuntojen puutteenalaisten asujanten „riisitautinen“ lapsi.
Kasvattajan tehtävänä on niinmuodoin taistella kuivain, valoisain
asuntojen sekä suoloja ja rasvoja sisältävän ravinnon puolesta
lapsille. Syynä niiden puuttumiseen on ihmisjoukkojen köyhyys.

Asuntojen väentiheys ja lika palkitsevat lapset tarttuvilla
taudeilla, ja ummehtunut ilma tuberkuloosilla. Ja niin kasvaa
parhaassa tapauksessa vähäverinen ja hermostunut, työkykyynsä
nähden heikko sekä yksityisiin osiinsa nähden jo vikaantunut
ihmiskone. Kasvaen kehityskustannuksiinsa nähden mahdolli-
simman halvoissa oloissa ja pantuna käyntiin, työhön, ensi mah-
dollisuuden sattuessa (lapsityön riisto kotona ja liikkeissä), jou-
tuu hän nopeasti kuolemanarvontaan, ennätettyään tosin kuolin-
hetkeensä mennessä ei ainoastaan maksaa tuotantokustannuk-
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sensa, vaan vieläpä turvaamaan yhteiskunnallisen ja yksityisen
pääoman uusintamisen ja jatkuvan kasaantumisen, samaten elät-
tämään sortajajoukkonsa, joitten elämä kestää 60—70 vuotta ja
kauvemminkin kuivissa, av aroissa ja valoisissa huoneustoissa,
joissa on raitis ilma, ravinnossa ylenmäärin munanvalkuais- ja
rasva-aineita, samaten elättämään sortajainsa lapset, joitten
osalle sortajasuvun lapsina lankee perinnöksi etuoikeutettu nor-
maalinen elämä. Kasvattajan asiana on taistella yhtäläisen nor-
maalisen elämän puolesta ilman, ravinnon, asunnon puolesta
kaikille ihmislapsille. Kasvattajan tehtävänä on taistella sen
puolesta, että kaikki ihmislapset saisivat yhtä suotuisat kehi-
tys- ja kasvu-olot, ettei olisi lukumäärälleen rajotettua etuoi-
keutetun suvun lapsia ja sitä lapsijoukkoa, joka kasvaa nopeata
tuhoutumista varten nopeasti-kuluvina ja heikkovoimaisina
inhimillisinä työkoneina.

Mutta nykyajan kasvattaja on tavallisesti ihmisjoukkojen
sortajien palkkalainen ja orja. Sen vuoksi hän tavallisesti jät-
tää syrjään kysymyksen ns. fyysillisestä lastenkasvatuksesta,
heidän terveytensä lujittamisesta ja suojelemisesta. Hän käsit-
telee nöyrästi tuota nopeasti - kuluvaa ja heikko voimaista ihmis-
konetta jo olevana tosiasiana, ja huolehtii ainoastaan siitä, että
tämä mukautuisi siihen työhön, mihin ihmisjoukkojen herrat
ovat hänet jo ennakolta määränneet. Tavallinen kasvatusoh-
jelma sisältää sen vuoksi etupäässä ihmisjoukkojen lasten ope-
tuksen. Nykyaikaisten kasvattajien levinnein toiminta-ura on
koulu eikä lastenkoti-sanatorio. Samalla aikaa kun melkein
tykkänään puuttuu lasten sanatorioita köyhälistön lapsia varten,
ovat halvat kansakoulut takapajuisimmissakin maissa varsin
monilukuiset, eikä ole puutetta ihmisistä, jotka ottavat mitättö-
mästä palkkiosta köyhäin ihmisjoukkojen heikkovoimaisten ja
pian tuhoutuvain lasten uuvuttavan opettamisen. Mutta nämä
joukot, kaikkein tietämättömimmätkin, tietävät hyvin—joka
tapauksessa paremmin kuin monet nykyaikaisista opettajista,
että tärkeintä kasvatuksessa on tukea kasvavaa lasta sen välit-
tömässä elämäntaistelussa s. o. suojella ja vahvistaa heidän las-
tensa terveyttä, ja että kasvatuksen perustehtävänä on luoda
kasvavasta elimistöstä luja (s. o. sairauksista ja ruumiillisista
vioista vapaa) sekä työkykyinen (s. o. riittävän voimamäärän
omaava) ihmiskone. Mutta tätä varten on perusehtona äidin-
maito rintalapselle, riittävän rasvapitoinen ravinto myöhem-
mällä iällä, hyvä asunto sekä aikaa ja mahdollisuutta lapsen
terveydelliseen huoltamiseen. Tämä kaikki on toteutettavissa
kuitenkin vasta ihmisjoukkojen taloudellisen hyvinvoinnin valli-
tessa, ja sen puolesta taistellessaan taistelevat joukot lastensa
elämän puolesta.

Työläisperheen heikko ja sairaaloinen lapsi on »ennenaikai-
seen hautaan tuomittu", ja tokkohan monikaan voittaa kohta-
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lonsa, vaikkapa ottaisimme vakavasti hänen kasvatuksensa ja
hänen „korkeimpien" voimiensa kehittämisen. Koulun ummeh-
tunut ilma, opiskeluponnistukset, ja kaikellainen luonnoton
luokka - istuminen hävittää vielä enemmän hänen terveyttään,
antaen siitä korvaukseksi suhteettoman vähän tuloksia. Voi-
mistelu, liikkuvat leikit, käsityö, kaikesta saa hän vähemmän
hyötyä kuin vahinkoa. Ei vanha kuoleva, eikä uusi edistyvä
koulu voi täyttää hänen kehityksensä ja kasvunsa puutteita.
Ensin on lapsi syötettävä kylläiseksi ja sitten vasta pantava
työhön; mutta paljonkos on nykyisin kasvattajia, jotka pitävät
ensimäisenä, kaikkein pohjaavimpana tehtävänään lapsen ruo-
kintaa ja yleensä hänen ruumiillista hoitoaan? Sen sijaan on
miten paljo tahansa sellaisia, jotka katsovat omantunnonasiaksi,
ihmisjoukkojen sortajain apurin omantunnon asiaksi, puhua voi-
mattomalle, sairaloiselle köyhälistöläisen lapselle tällä tavalla:
„Tee työtä ja opi, tee työtä ja opi, loppumattomiin tee työtä,
ja tätä loppumatonta lyhyen iän raatamista varten opiskele,
kaikki voimasi ponnistaen 1“



V LUKU

Liikuntokasvatus.
1. Lapsen elimistön työkyky. Ihmiskoneen työkyky s. o.

hänen voimavarastansa riippuu kasvusta, tarkemmin sanoen
kasvun voimakkuuden suhteesta eräisiin muihin suureisiin. Ihmi-
sen kasvu mitataan erikoisella laitteella (stadiometrillä), jossa
on seisoma-alusta, siinä pystysuora mittauspuu liikkuvine poik-
kittaisine mittapuineen. Mitattava asettuu (kengättömänä) sei-
somaan suorana pystypuuta vasten, poikittainen mittapuu las-
ketaan hänen päänsä päälle. Kun Smedley Chicagossa mittasi
2,788 poikaa ja 4,471 tyttöä, sai hän seuraavat mitat istuvallaan
(päälaelta istuimeen) mitatusta sekä seisoallaan mitatuista
(senttimetrejä)

Korkeus sei- jjKorkeus istual- Korkeus sei- |Korkeus istual
soallaan. jj laan. soallaan. I laan.

Pojat. Tytöt. Pojat. ' Tytöt. Pojat. Tytöt. : Pojat. Tytöt.

6.0 110,69 109,66 62.40 61,72 12,5 141,89 144,32 74.70 : 76,29

6.5 113,25 112,51 jj 63,54 62,90 13,0 145,54 147,68 76,24 77.91

7.0115.82 115,37 64,67 64,67 13,5 149 09 151,64 77,79 79 14

7.5118.39 118,22 65,78 65,25 14,0 151,92 153,64 79,21 80,99

8.0 120,93 120,40 66,75 66,34 14,5 154,74 156,24 80,64 82,43

8.5 123,48 122,75 67.72 67,43 15,0 158 07 156,83 82,18 28,21

9.0 : 126,14 125,24 68,79 68,32 15,5 161.41 157,42 83,68 83.99

9.5 128,80 127,74 69.85 69,21 16,0 164,03 158,30 85,43 84,54

10.0 1 130,91 130,07 70,56 70,05 16.5 166,65 159,18 87,17 85,09

10.5 j, 133,03 132,41 71,26 70,89 17,0 167.85 159,26 88.16 85,20

11.0 [ 135,11 135,35 72,10 72,23 17,5 169,04 159,36 89,14 85,30

11.5 137,19 138,30 72,93 73,58 18,0 171,23 159,42 90,30 85.51

12.0 ; 139,54 j 141,31 74,93 18.5 173,41 159,50 91,46 85,72
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Tämä taulukko esittää havainnollisesti sekä eri ikäkausien
kasvunopeuden että myös sukupuolten eroavaisuudet. Samalla
ilmenevät työläisten lapset ja epänormaaliset lapset tavallisesti
matalammiksi, pienempikokoisiksi. Täyskasvuinen on vastasyn-
tynyttä likimain 3V4 kertaa pitempi. Yhtenä työkykyisyyden
ilmaisijana pidetään istuallaan ja seisaallaan otettujen mittojen
suhdetta toisiinsa (n. s. vartalon osoittaja). Tämä suhdeluku
osoittaa likimain ihmisen keuhkojen ja sydämen suhteellisen
suuruuden, ja näitten elimien (oikeat) mitat osoittavat huomat-
tavassa määrässä verenkiertoelinten toiminnan laatua (ilmaise-
matta kuitenkaan täysin esim. lihasvoimaa).

Vartalon-osoittajan määrämitat ovat seuraavat;

0 soittaja. Osoittaja.
Ikä. Ikä.

Pojat. Tytöt. Pojat. ! Tytöt

6 O 0,56 0,56 12,5 0.53 0,53

6.5 0,56 0,56 13,0 0,53 0,53

7.0 0,56 0.56 13,5 0,52 0,53

7.5 0,55 0,55 14,0 0,52 0,53

8.0 0,55 0,55 14,5 0.52 0,53

8.5 0,55 0,55 15,0 0,52 0,53

9.0 0,54, 0,54 15.50.52 0,53

9.5 0,54 0,54 16,0 0,52 0,53

10.0 0,54 0,54 16,5 0,52 0,53

10.5 0,54 0,54 17,0 0,52 0,53

11.0 0,54 0.53 17,5 0,53 0,53

11.5 0,53 0,53 18,0 0 53 0,54

12.0 0,53 0,53 18,5 0,53 0,54

Aikuisella miehellä pitäisi vartalon osoittajan olla vähintään
0,54 ja naisella 0,53. Sillä tavoin lihasto lapsella, jolla on suuri
vartalo ja vähäiset muut osat, saa verrattain runsaasti verta.
Tältä kannalta voi sanoa, että lapsella on verrattain sama lihas-
voima kuin aikuisillakin, mutta tämä voima heikkenee varhais-
nuoruuhen asteella pojilla, jotka yleensä ovat tässä suhteessa
tytöistä jälessä; mutta se on varhaislapsuuden aikana päin-
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vastoin suuri, jonka seikan ei pitäisi meitä erikoisesti ihmetyt-
tää, jos muistamme lapsen liikkuvaisuutta.

Toinen voimaa osoittava suure on kiloissa määrätyn painon
suhde sentimetreissä määrättyyn kasvuun nähden (n.s. morfo-
loginen osoittaja). Se osoittaa elimistön ravitsemustilaa. Lii-
tämme tähän määrämittojen ilmaisemiseksi Bairkin mukaan pai-
nomitat kiloissa:

I ' I—■

Ikä. 6,5 7,5 8,5 9,5 | 10,51 11,5 12,5 13,5 11,5 15,5 16,5 17,5
|

Pojat. 20,50 22,45 24,72 27,03 29,66 32,67 34,88 38,46 43,18 48,72; 54,88

Tytöt. 19,69 21,64 23,81 26,03 28,53 31,52 35,70 40,23 44,59 48,40| 50,94 52,34

Samoin kuin kasvua näyttävä taulukko, osoittaa tämäkin
havainnollisesti painon lisääntymisnopeuden eri ikäkausilla
samoin sukupuolisen eroavaisuuden. Samalla ilmenee, että työ-
läisten lapset ja vajavaiset lapset ovat tavallisesti kevyemmät.
Painon korkein määrä on miehillä likipitäin 40 - vuotisena, nai-
silla 50- vuotisina. Yleensä painavat kypsyysiässä olevat yksi-
löt melkein 20 kerttaa enemmän kuin vastasyntyneet (ensimäi-
sen elinvuoden kuluessa kolmikertaistuu paino ja seitsemänteen
ikävuoteen tultaessa se lisääntyy kuusinkertaiseksi).

Morfologisen osoittajan määrämitat ovat tämänmukaisesti
seuraavat:

I I
Ikä. 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 j 13,5 14,5 j 15,5 16,5 1 17,5

|

Pojat. 0,18 1,19 0,19 0,22 0,22 0,23 j 0,25 0,26 0,29 0,30 0,33

Tytöt. 0,17 0,18 0,19 0,20 0,23 0,231 025 0,26 0,29 0,30 0,321 0,34

Aikuiseen mieheen nähden on morfologinen osoittaja 0,40 ja
naiseen nähden 0,39 ; kuihtuneella aikuisella se on 0,36. Samoin
on lapsen ravitsemustila suhteellisesti pienempi, ja on sillä
niin muodoin käytettävänään paljo pienempi yleinen voimamäärä
kuin täyskasvuisella. Hänen yleinen työkykynsä tai voima-
määränsä jopa nuoruusvuosinakin on pienempi kuin kuihtuneel-
lakin aikuisella. Yleensä on kasvukautena painon neliö verran-
nollinen kasvuvoiman viidenteen osaan, mutta aikuisella lähenee
paino kasvumäärän neliötä.

Jos alhainen morfologinen osoittaja näyttää elimistön heikkoa
ravitsemustilaa, ja alhainen vartalon osoittaja ruumiin lihasten
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huonoa verenkiertoa, niin ns. elämän osoittaja (voimakkaimman
hengityksen antaman suurimman ilmamäärän suhde kuutiosen-
timetreissä mitattuna, painoon nähden kiloissa mitattuna, joka
ilmaisee suhteen ruumiin suuruuden ja sen täydellisyyden välillä,
millä veren hapettuminen tapahtuu, näyttää elimistön vastustus-
kyvyn väsymistä ja itsemyrkytystä vakaan. Tämän osoittajan
löytämiseksi käytetään erikoista aparaattia, jota sanotaan spi-
rometriksi.

„Elinvoiman“ määrämitat (hengitetyn ilman paljous) ovat
seuraavanlaiset:

Ikä. Pojat. Tytöt. Ikä. Pojat. Tytöt.

6 10,23 9,50 13 21,08 18,27

7 11,68 10.61 14 23,95 20,14

8 ' 13,16 11,65 15 26,97 21.68
9 14,69 12,86 16 31,20 22,66

10 16.03 14,09 17 34.83 23,19

11 II 17,32 15,26 18 || 36,55 23,43

4 12 | 18,83 16,64

Pojilla lisääntyy yleensä elinvoima hitaasti ja jatkuvasti
kuudennesta kahdenteentoista ikävuoteen, ja lisääntyy se kol-
mannestatoista ikävuodesta lähtien paljo tehokkaammin noin seit-
semänteentoista ikävuoteen saakka. Samoin tapahtuu niillä
kasvun ja painon lisääntyminen: tehokkaan kasvun kautena
osuvat painonlisäykset yhteen tehokkaan elinvoiman lisäyksen
kanssa. Tytöillä alkaa ja päättyy tämäkin kausi kahta vuotia
aikaisemmin kuin pojilla. Samalla ilmenee kehityksen pysäh-
dysvuodeksi kumpaisillakin se vuosi, joka on välittömästi ennen
tätä kautta, s. o. yhdentoista jayhdeksäs vuosi. Yleensä lisään-
tyy elinvoimaisuus nopeamman kasvun vuosina ja paino lisään-
tyy nopeammin elinvoimaa. Pojilla ja miehillä on kaikilla
ikäasteilla suurempi elinvoima kuin tytöillä ja naisilla. Miesten
suurimman elinvoiman ikäraja on likipitäin 35 vuotta (naisilla
vähän aikaisemmin). Määrämitta ei aikuisilla miehillä pitäisi
olla kolmeatuhatta alempi eikä naisilla kahtatuhatta seitsemää-
sataa alempi.
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„Elinvoimaisuuden osoittajan" asianomaiset määrämitat ovat
seuraavanlaiset.

Ikä | Pojat. Tytöt. Ikä. Pojat. | Tytöt.

6 50.81 46,90 12 53.2549.51
7 50,81 51.34 13 ! 57,49 48,12

8 55,79 51,25 14 58,67 47,48

9 56.76 31,60 15 54.52 46,63.

10 59,33 51.65 16 60,23 45,62

11 59,02 50,81 17 44,90

Olen itse laskenut nämä samoin kuin vartalon ja morfologi-
sen osoittajan määrämitat. Tällöin ilmaantui suuri eroavaisuus
aikaisemmin esim. Kotelmanin laskemain määrämittojen kanssa.

Kas tässä hänen määrämittansa:

IIkä. Osottaja. Ikä. Osottaja. Ikä. Osottaja.

9 69,32 12 67.51 15 j 63,! 8
v

10 69.37 13 66,75 16 65.94
11 69,18 14 65,07 17 65,77

Yleensä on sanottava, että „elinvoimaisuuden osoittajan"
määrämitat eivät ole vielä tarkistetut eikä sen vuoksi ole vielä
ilmituotu niiden lainmukaisuutta. On mahdollista, että itse

Ikä. Pojat. Tytöt. Ikä. Pojat. Tytöt.
i '

7 63,13 60,63 13 82.66 71,65

8 69.26 62,97 14 87,09 73,24

9 1 71.6665.95 15 91.42 73,49

10 72.86 67,86 16 99,05 73,09

11 76,98 70,27 17 70.27
12 j 81,82 69,33
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elinvoimaisuuden osoittajan" käsite pitää muuttaa. Itse puo-
lestani olen sitä mieltä, että «elinvoimaisuuden osoittajaksi" on
otettava elinvoiman suhde morfologiseen osoittajaan. Silloin
saamme seuraavat määrämitat; (Yiim. taulukko siv. 60).

Nämä määrämitat paljastavat jo jonkinlaisen lainmukaisuu-
den. Tässä on ilmeisesti nähtävissä elinvoimaisuuden osoittajan
kasvaminen vuosien mukaan. Samoin on yhtä selvästi nähtä-
vissä tyttöjen jälellejääminen etenkin sukupuolikypsyyden kau-
tena. Viimein voidaan todeta määrätty suhde elinvoimaisuuden
osoittajan karttumisen ja sekä iän ja voimain karttumisen
välillä että myös näitten lisääntymisten eroavaisuuden välillä
pojilla ja tytöillä eri ikäkausina. Tämänpä vuoksi pidän mah-
dollisena jo tässä esittää kieltäydyttäväksi entisestä hyödyttö-
mästä elinvoimaisuuden osoittajan määrittelystä ja hyväksyttä-
väksi sen uusi määrittely suhteeksi hengitetyn ilman laajuuden
ja elimistön «ravitsemustilan" välillä.

Tehden yhteenvedon kaikesta edelläsanotusta voimme väit-
tää, että 1) lapsella jopa pojalla on paljo pienempi yleinen voi-
mamäärä kuin kuihtuneellakaan täyskasvuisella; 2) kuitenkaan
ei hänen lihasvoimansa varsinkaan lapsuusvuosina ole pienempi
kuin täyskasvuisilla; 3) tämän johdosta voidaan lapsi luon-
nehtia verrattain suuresti liikkuvaksi mutta helposti uupuvaksi
olennoksi: lapsi on kone, jonka vipusimet suorittavat paljo liik-
keitä, mutta jonka voimavarasto on kovin vähäinen; 4) vastus-
tuskyky uupumista ja itsemyrkytystä vastaan sekä elimistön
elinvoimaisuus ovat myöhemmän iän toiminnoita; 5) aikuinen
ihmissuku riistää työvoimana etupäässä lapsi-elimistön varsinai-
sesti vähäisiä voimavaroja (köyhälistön lapsia, jotka totutetaan
työhön perheessä sekä palkkatyöhön); 6) tältä kannalta mer-
kitsee ihmisjoukkojen lasten tavanmukainen kasvatus nuoren
ihmispolven muutenkin niukan voiman tyhjiin ammentamista
suurissa määrissä.

2. Ihmis-lapsikoneen voima. Edelläolevassa pykälässä luon-
nehdittiin lapsi-elimistö sen energianaahdollisuuksien kannalta,
mutta sellaista luonnehtimista voidaan pitää ainoastaan valmis-
tavana. Kaikkien koneitten todellinen työ määritellään kahden
suureen, voiman ja nopeuden kautta. Sen vuoksi määrittelemme
ihmis-lapsikoneen sen voiman kannalta.

Tämän koneen työelimenä on tavallisesti käsi. Seuraavassa
käden korkeimman voiman määrämitat, jotka Smeadley on saa-
nut tutkiessaan 2,788 poikaa ja 3,471 tyttöä dynamometrin
avulla: (Taulukko siv. 62).

Tästä taulukosta selviää, että voima on sellaista toimintaa,
joka johdonmukaisesti lisääntyy vuosien vieriessä. Tällöin ovat
pojat aina tyttöjä voimakkaammat, Sukupuolikypsyyden kau-
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tena lisääntyy poikain voima yhä nopeammin ja nopeammin;
tytöillä sen sijaan voiman kasvu vähenee. Yksilöllinen erilai-
suus voimaan nähden eri ihmisten välillä ilmenee räikeimmin
nuoruudessa (mutta ei kypsyyskautena); silloin (vaan ei lapsuu-
dessa) myös selvimmin ilmenee oikean käden vallitseva asema
vasempaan nähden. Köyhäin luokkain lapset ja vajavaiset lap-
set ovat heikoimmat. On mieltäkiinittävää, että lihasvoima
vähenee maaliskuuhun mennessä, mutta sitte lisääntyy heinä-
kuuhun tultaessa, väheten jälleen lokakuuhun ja jälleen lisään-
tyen tammikuuhun.

Pojat. Tytö^t.
Ik ä.

Oikea käsi. Vasen käsi. Oikea käsi. Vasen käsi.

6 9.21 8,48 8.36 7,74

7 10,74 10,11 9,88 9.24

8 12,41 11,67 11,16 10,48

9 14,34 13,47 12,77 11,97

10 16.52 15,59 14,65 13'72

11 T 18,85 17,72 16,54 15,52

12 21,24 19,71 18,92 17,78

13 24,44 22,51 21,84 20,39

14 28,42 26.2224.79 22,92

15 33.39 30,88 27,08 24,92

16 39,37 36,39 28,70
'

23,56

17 44.74 40,96 29.5627.43

18 49.28 45,01 29.75 27,66

Edelleen on tärkeätä tietää muutkin ihmisvoiman suureet.
Nostovoima (selän voima) on yleensä 3,2 kertaa suurempi kuin
oikean käden voima, mutta jalan voima on nostovoimaa 26%
suurempi. Yleensä on lapsi heikko olento, ja tätä vielä paljo
suuremmassa määrin kuin tavallisesti luullaan.
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3. Köyhälistön lasten työkyky ja voima. V. 1907 mitattiin
Glasgowissa 73,000 lasta. Tuloksena oli seuraava taulukko:

Perheen Poikain pi- Tyttöjen pi- „
.

. I
,

.

,
, , Poikain paino. Tyttöjen paino,huoneluku. tuus. tuus-

-1 45,6 tuumaa 46,3 tuumaa 52,6 naulaa 51,5 naulaa

2 48,1 » 48.7 » 56,1 » 54,8 »

3 50.0 » 49,6 » 60,6 > 56.4 »

4 51.3 » 51,6 » 64,3 » 65,5 »

Ei epäilystäkään, etteikö perheen käyttämä huonemäärä
kuvaa sen varakkuutta.

Aivan samoin on voiman laita. Jakaen vanhemmat varal-
lisuutensa puolesta viiteen ryhmään, sai Pascal seuraavan
taulukon:

I , *

T 1 .. i i ii ii m m iv iv v : v
Ik ä. pojat.' tytöt, pojat, tytöt, pojat.; tytöt, pojat, tytöt- pojat tytöt.

6 7 3.843.29 3,77 3,21 4.614.19 j 4,25 3,44 4.56 4,02

7 8 4,73 3.86 4,70 3.81 5,43 4,941 5,05 4,18 5,36 4,83

8— 9 I 5,47 4,62 5.40 4,60 6,25 5,71 5,90 5,00 6,20 5,62

9 6,30 5,42 6,25 5,38 7,13 6.51 6,75 5,90 7,09 6.40

10— 7,26 6,18 7,21 6,17 8,06 7,43 7,70 6,83 8,04 7.40

11— 8.46 7,45 8.42 7,43 9,25 8,74 8,90 8.02 9,21 8,68

12— 10,12 9,09* 10,10 9,06 10.94 10,11 10,60 9,48 10,93 10.00

13— 13.61 10,90 13,50 10.87 14,25 11,80 13.96 11,24 14.21 11,75

14— | 17,11 13,50 17,00 13,33 17,50 14,25 17,37 13,77 17,46 14,00

Todellisuudessa juuri näitä mitättömiä ja huonosti ruokittuja
lapsia käytetään pääasiassa työhön. Muuten ei nykyinenkään
koulu ilmene pulman ratkaisuna: koulutyö vahingoittaa liialli-
silla ponnistuksilla lapsen heikkoja voimia. Kouluakäyvien las-
ten keskuudessa on paljo enemmän sairaita kuin kouluakäymät-
tömien keskuudessa, jolloin sairaitten prosenttimäärä on verran-
nollinen luokkaan nähden; ensi vuotena 17%, toisena 30,7%,
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kolmantena ja neljäntenä 40,6°/ 0 (Aksel Key). Köyhälistön las-
ten suhteen ei ensi kädessä ole ajateltava koulua vaan paran-
tolaa ja ruokintaa.

4. Lasten liikkeitten nopeus ja tarkkuus. Toinen lapsiko-
neen työtä määräävistä suureista on tämän koneen työ-elimien,
etenkin sormien liikuntonopeus. Suoritetut kokeet (koputtele-
malla) ovat saaneet ilmi, että liikkeitten nopeus lisääntyy 6—lß
ikävuosien välillä, jonka ohella (ei ensimäisessä kokeessa) jat-
kuvat liikkeet pojilla ovat nopeammat, ja suurenee tämä erilai-
suus sukupuolikypsyyden kautena. Rinnastaen tämän poikain
suuremman voiman kanssa, voidaan sanoa, että poikain koneel-
linen työ on tuottavampaa, jos se kehitetään mitä nopeimmaksi.
Mikäli työmäärän lisäys toiselta puolen voidaan saavuttaa joko
voimanlisäyksellä tai liikenopeuden parantamisella, niin tytöillä
on ensi tilalla pikemminkin liikenopeus. Yleensä voidaan väit-
tää, jossain määrin vaikkeikaan täydellä varmuudella, että tyttö
pitää samallaisten tuotantoehtojen vallitessa parempana kehit-
tää liikkeen nopeutta, mutta poika voimaa ja samoin myös
nopeutta.

Ihmiskoneen työn tuottavuutta määriteltäessä on otettava
huomioon ei ainoastaan liikkeen nopeus vaan myös sen tark-
kuus. Kokeet osoittavat, että tämä tarkkuus on myöhemmän
iän ominaisuus, jolloin erilaisuus sukupuolten välillä on vähä-
pätöinen, kallistuen hiukan poikain eduksi. Ikäkausi 5—9 vuo-
teen on tehokkaimman kehityksen vaihe (käden) liikkeen tark-
kuuden suhteen.

5. Liikuntokasvatuksen tehtävät. Kasvatuksen tehtävänä on
muodostaa kasvavasta elimistöstä hyvin työskentelevä kone.
Konetta pidetään hyvänä, jos sillä on seuraavat ominaisuudet:
1) Vanha ja kunnollinen; 2) voimakas; 3) nopea; 4) tuottoisa;
5) edullinen. Lujuus ja virheettömyys merkitsee ihmiskonee-
seen sovellutettuna elimistön pitkäikäisyyttä ja terveyttä, josta
puhuttiin edellisessä luvussa. Elimistön voima on verrannollinen
ravitsemustilaan („morfologiseen osoittajaan"). Nopeus ja tuot-
toisuus (täsmällisyys ja varmuus) ihmiskoneen liikkeisiin nähden
merkitsee taitavuutta. Viimein on kone edullinen silloin, kun
se suorittaa suurimman määrän työtä pienimmällä voimanhu-
kalla. Tältä kannalta katsoen on lapsielimistö heikko, taita-
maton ja nääntyvä kone, ja kasvatuksen tehtävänä on auttaa
voimakkaan ja taitavan (väkevän jatuottoisan), uupumattomasti
työskentelevän koneen muodostumista kasvavasta elimistöstä.
Sellainen on liikuntakasvatuksen yleinen määritelmä.

6. Elimistöjen yksilölliset erilaisuudet liikuntokasvatukseen
nähden. Liikuntokasvatuksen tehtävänä on mudostaa kasva-
vasta elimistöstä voimakas ja edullinen kone. Fysikasta tie-
dämme, että tehokkuus mitataan voimalla ja nopeudella s. o.
me voimme lisätä tehokkuutta joko enentämällä voimaa tai
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vauhtia (taitavuus). Niinpä voivat esim. juoksija ja työhevonen
kaikkine eroavaisuuksineen olla yhtä voimakkaat s. o. voivat
suorittaa aikayksikössä saman työmäärän. Sama havaitaan
ihmisten kesken; toisilla on voima enemmän kehittynyt, toi-
sillä taitavuus. Elimistön tyyppi, joka kykenee enemmän kehit-
tämään lihasvoimaa, on tunnettu: kupera rinta, suora-asentoi-
suus, hyvin kehittyneet keuhkot ja sydän, suuri vartalo, huo-
mattava lihasto. Tunnettu on toiselta puolen myös näppärän
elimistön tyyppi: kevyt, laiha muoto, kehittymätön lihasto,
kehittynyt hermojärjestelmä, vähäinen ruokahalu ja ruokiensa
valikoiminen (valikoi aineita, jotka ravitsevat tai kiihoittavat
hermojärjestelmää). Näitä tyyppejä voidaan vielä enemmän
yksityiskohtaistuttaa. Voimakas tyyppi jaetaan: 1) «ruuansu-
lattajiin", jotka syövät paljon, tekevät raskasta työtä kauan ja
hitaasti; 2) «lihasvoimaisiin", jotka eivät pitkään työskentele,
mutta voivat kerralla kehittää hyvin suuren lihasponnistuksen.
Taitava tyyppi jaetaan vuorostaan: 1) ..hermostuneeseen”, joka
tekee nopeasti ja kauan työtä, kykenee suuriin ponnistuksiin,
mutta silloin pian veltostuu ja 2) «hengästyvään", joka työsken-
telee nopeaan ja kauan mutta ei kykene suureen ponnisteluun.
On selvä, että kumpikin näistä tyypeistä sopii omalaatuiseensa
työhön: toinen on sopivampi raskaaseen työhön, toinen nopeaan.

Mutta yleensä sanoo fysiologia meille, että elimistölle on
edullisempaa suorittaa työtä vähemmällä ponnistuksella ja
pikemminkin käyttäen hyväkseen nopeutta, taitavuutta. Senpä
vuoksi me, asettamatta taka-alalle elimistön vahvistamista ja
ruokkimista, sekä ottaen huomioon myös sen yksilölliset erikoi-
suudet, käsitämme liikuntokasvatuksen päätehtävään kuitenkin
taitavuuden, s. o. nopeitten ja hallittujen liikkeitten kasvattami-
seksi.

Lapsen lihakset eroavat aikuisen lihaksista voimiinsa, suu-
ruuteensa, vastustuskykyisyyteensä, säikeittensä lukuun näh-
den, mutta ovat ne kuitenkin paljon enemmän toistensa kal-
taiset kuin heidän aivojen solut ja muoto, joilla ensin on sileä
ja tasainen pinta, mutta täyskasvuisilla mutkien ja vakojen
kirjavoima, mikä on luonteenomaista hänen hehitykselleen.
Sylilapsella ovat monet hermosolut sileät, pyöristyneet, mel-
kein vailla haarautumia sekä ollen sitoutumatta toinen toisiinsa;
aikuisella me näemme yhteenliittyneet solut. Tästä johtuu, että
«liikkeitten kasvatuksessa ei näyttele tärkeintä osaa lihassolu-
jen plastillisuus vaan itse hermokeskusten kasvatus, joista
lähtevät kaikki liikkeitten kiihokkeet liikkeitä varten, ja jotka
määräävät kaikista liikkeistämme; hermokeskusten kasvatuk-
sen tulee olla etutilalla lihasten kasvatukseen verraten, jotka
täyttävät ainoastaan näitten keskusten käskyjä. Tietenkin on
hyvin tärkeätä, että lihakset pystyvät suorittamaan niiltä vaa-
ditut liikkeet, mutta on vielä tärkeämpää, että aivot ymmärtä-

5Kasvatusoppi.
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yät panna ne tämän tekemään ja mahdollisimman vähällä uupu-
misella" (Demeni, Philipp, Raoin «Ruumiillisen kasvatuksen
teoreettinen ja käytännöllinen kurssi").

7. Voimakkaan elimistön kasvatus. Sovimme siitä, että nimi-
tetään harjotusjärjestelmää, jonka tarkotuksena on luoda voi-
maihminen eli atleetti, voimailuksi. Atletiikka, voimailu tässä
sanan laajassa merkityksessä pyrkii kehittämään lihasvoimaa
asianomaisten lihasten järjestelmällisellä harjotuksella.

«Kaikki elimistön lihakset jaetaan suorittamansa työn laa-
dun mukaan voimakkaisiin ja keveisiin. Näitten tyyppien pää-
tunnusmerkit ovat; voimakkaat lihakset alkavat ja myös kiinit-
tyvät laajoihin pintoihin, etääntyen kiinnityspinnan laajenemisen
mukaan vipusimen tukikohdasta, joitten päällä ne toimivat;
sellaisten lihasten läpimitta on verrattain pieni (niiden luitten
painoon verraten, joita sanotut lihakset liikuttavat), ja verrat-
tain vähäisellä jännityksellä voivat ne saada aikaan suuren
voiman, eivätkä sen takia niin pian väsy. Pieniä liikkeen vaih-
teluja eivät ne voi suorittaa, toimivat kokonaisena massana,
niiden säikeet ovat lyhyet. Toisen tyypin lihakset kevyet
alkavat ja kiinnittyvät tavallisesti pieniin pintoihin lähelle
vipusimen tukikohtaa, jonka suhteen ne toimivat; niiden läpi-
mitta on suhteellisen suuri, ne toimivat suurella jännityksellä
ja sen vuoksi pian väsyvät; ne ovat useimmiten kokoonpan-
nut pitkistä säikeistä ja ovat erikoiset siinä suhteessa, että
voivat toimia ei koko massallaan vaan eri osillaan, suorittaen
vaihtelevia liikkeitä. Täten ovat ne sellaisia lihaksia, jotka
edellyttävät näppäriä, nopeita, täsmällisiä liikkeitä... likakset
voivat ilmaista sitä suurempaa voimaa, mitä suurempi on niitten
fysiologinen läpimitta ja mitä suurempi on niitten tukipinta eli
siihen vipusimeen kiinittämänsä voima, jonka suhteen ne toimi-
vat... Huomattavimpia edustajia suurella näppäryydellä toi-
mivista lihaksista ovat silmäin ja kasvojen lihakset, mutta
suurta voimaa ilmaisevien lihaksien lihastyypiip edustajat löy-
dämme niistä lihaksista, jotka taivuttavat vartaloa, jalkaterää,
lonkkia, etenkin alimmissa tukikohdissaan" (Lesshaft «Ana-
tomia").

On selvää, että yksi liikuntakasvatuksen tehtävistä on lisätä
niiden elimistön lihasten voimaa, jotka ovat tarkotetut aikaan-
saamaan suurta voimaa. Ne ovat: 1) vartaloliikkeitä suoritta-
vat lihakset (päätä, selkärankaa, rintakehää liikuttavat lihakset);
2) lantio- ja jalkalihakset, 3) osa yläraajoja (lapaluita, käsiä)
liikkuttavista lihaksista. Yoimakkaitten lihasliikkeitten aiheut-
tajista ovat ensimäisessä ryhmässä tärkeät selkärankaa eteen-
ja taaksepäin taivuttavat lihakset samoin ne lihakset, jotka
vääntävät sitä oikealle ja vasemmalle, sekä suuret rintalihakset,
vähemmässä määrin ne lihakset, jotka liikuttavat päätä. Toisen
ryhmän lihaksista ovat tärkeät lanteita taivuttavat ja kiertävät
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lihakset (istuinlihakset), lantiota koukistavat vyötäis- ja lonkkain
ohjauslihakset), polvia koukistavat ja taivuttavat likakset, kyy-
närvarsia koukistavat ja liikuttavat lihakset.

Kullakin lihassäikeellä on vähintään kaksi verisuonta, jotka
tuovat sille veren, eikä lihaksen voimakkuus riipu välittömästi
sen paksuudesta, vaan säikeitten määrästä. Paitsi vaikutusta
likakseen hermojärjestelmän taholta ja paitsi ravintoa, riippuu
lihaksen työkyky verenkierron tehokkuudesta. Jotta lihakset
saisivat riittävästi verta, on liikunto välttämätön. Lihasvoimaa
erikoisesti lisäävät liikkeet muodostavat ns. voimisteluharjoi-
tusten järjestelmän, tarkemmin sanoen atleettisen voimistelu-
harjotusten järjestelmän.

Kaikesta edelläsanotusta käyvät selville atleettisen voimiste-
lun käyttämät harjoitukset. Yläraajoihin nähden ne ovat: kätten
taivutus lanteille, olkapäille, taakse, rinnalle; kätten ojennus
sivuille, ylös vaakasuoraan ja pystysuoraan, sivuille, (kämmenet
ylös ja alas), taaksepäin, ylös; kätten koukistus ja kierto.
Vartalolle ne ovat vartalon taivutus ja kierto (kädet lanteilla,
jalat hajalla), kiertäminen, taivutus sivulle jne. Usein yhdiste-
tään vartalon ja raajain liikkeet. Katso tarkemmin harjoitus-
ohjelmista asianomaisista oppaista. Tässä on vain tärkeätä
selvittää niiden tarkotus, joka on asianomaisten lihasten vahvis-
taminen.

Lihasvoimain kehittämiseksi suoritetuissa harjoituksissa on
välttämätöntä sovelluttaa nämä harjotukset elimistön yksilö-
piirteitten mukaan. Normaalisen tehokkaan verenkierron ase-
mesta «vaikeat" harjotukset tärvelevät verenkierron. Seurauk-
sena on sairaloisia ilmiöitä sydämen ja verisuonten toiminnan
alalla, keuhkojen verenkiertotoiminnan häiriintyminen, hengen-
ahdistus, veren pakkautuminen päähän jne. Sitä paitsi nään-
tyy elimistö voiman ylenpalttisesta kulutuksesta. Sen vuoksi
vaatii erikoinen voimailu varovaista suhtautumista.

Kevyimmätkin voimisteluharjotukset vissinä lapsen voimain
kehittämisen erikoisjärjestelmänä olisivat vahingolliset ja nään-
nyttävät varhaislapsuuden kautena, jolloin lapsi on vielä kovin
heikko. Kasvattajan taholta olisi uskallettua määritellä varsi-
naiset säännöt näille harjotuksille: niin heikko on lapsen
elimistö. Onneksi tekee itse elimistö mahdolliseksi määrätä
yleisesti näitten harjotusten luonteen ja säännöt. Pikainen sil-
mäys lapsen ruumiisen ilmaisee heti sen, miten kehittymättömät
ovat vielä lapsen raajat. Toiselta puolen ilmaisee «vartalon
osoittajan" suuruus alituista voiman virtaamista raajoihin. Lapsi
on olento, jolla on heikot, mutta liikkuvaiset raajat. Siten
löytyy lapsessa itsessään kiihoke elimiensä kehittämiseen, ja
kasvattajan tehtävänä on ainoastaan olla jättämättä häntä
vaille tarpeellista ainehistoa. Vasta kävelemään alkanut lapsi
työskentelee itsestään raskaitten esineitten (tuolien, laatikoitte!!

5*
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ym.) liikuttelemisessa, ja kasvattajalle jää vain tehtäväksi,
ymmärrettyään näitten lapsen hommain merkityksen lihasvoiman
kehittämisessä, olla estämättä häntä siinä. Seuraavina vuosina
(8-6 v.) suosittelee Montessori (~Lapsitalo“) sopivia välineitä,
joista ovat tärkeimmät: 1) teline, tehty samansuuntaisista
peruspuista, joihin on kiinnitetty pystysuorat tangot, joita
pitkin lapsi liikkuu kyljittäin, tarttuen kiini ylempään perus-
puuhun ja ponnistaen jalloillaan alempaan (raajojen harjoitusta
varten); 2) ponnahduslauta, laaja-istuminen keinu, jollaistuen
lapsi harjoittaa jalkojaan, potkien seinästä, johon keinu lähenee;
3) heiluri, nuoraan kiinnitetty pallo, jota lapset jakkaralla
istuen työntelevät toinen toiselleen (käsien ja selkärangan
harjoittamiseksi); 4) porras hyppimis-alustoineen. Koska lapsen
ylimmät, korkeimmat hermokeskukset hallitsevat huonosti hänen
liikuntokoneistoaan. niin väsymyksen tullessaKeskeyttää pieni
lapsi tavallisesti liikkeen, ollen siten turvattu liikarasitukselta.
Siten hänen elimistönsä itse määrittelee työmäärän, ja kasvatta-
jan tehtävänä on olla mitenkään hoputtamatta lapsen lihastyötä,
vaan pikemminkin pidättää päinvastaista pyrkimystä.

Vasta kuudennen ikävuoden jälkeen voidaan puhua varsinai-
sesta voimistelusta lihasvoimain kehittämiseksi, ja sekin kyllin
voimakkaaseen ja terveeseen lapseen nähden. Edellämainitut
yläraajojen liikkeet, kallistuminen ojennetun jalan ylitse, jalkain
ojentaminen, yksinkertaiset vartalon taivutukset, ojennukset ja
kierot, vauhditon paikallaan - hyppy, siinä yksinkertainen voimis-
teluharjotusten ohjelma 6—9 vuotisille, ja saa voimistelu
kestää kaikkiaan 20 —3O minuuttia. Kallistuminen koukiste-
tulle jalalle, kyykistyminen, vartaloliikkeet yhdessä käsiliik-
keitten kanssa kehittävät tämän ohjelman 9—ll vuotisia varten.
Viimein erilaiset yhdistetyt käsi- jajalkaliikkeetsekä vaikeammat
vartaloliikkeet sopivat 11 —l3 vuotisille.

Pojille kuuluvat edelleen ei ainoastaan monimutkaisemmat
liikkeet, vaan saa itse voimistelukin huomattavasti lisääntyneit-
ten voimain johdostaatleettisemman luonteen. Fysikassa tapaam-
me voiman yhtäläistymisen painoon tai vastustukseen nähden;
tämän mukaisesti havaitaan asianomaisena ikäkautena, joka ei
tyydy tavanmukaisiin elimistön liikkeisiin, lisäponnistuksia
määrättyjen painojen (esim. punnuksien) nostamiseksi tai vas-
tuksen torjumiseksi (ryntäys tai työntö toisten taholta). Viimein
myöhempinä nuoruus ja kypsyys - vuosina otetaan erikoisesti
harjoitetuille käytäntöön erikoinen raskas voimailu, jossa on
joukko verrattain vaikeita liikkeitä.

Voimailussa on aina suuri vaara siinä, että siinä on yhdeltä
puolen mahdollista ylenpalttisen raskaitten ponnistelujen kautta
ei vahvistaa vaan turmella elimistöä, tyhjentää sen voimat,
ja toiselta puolen ylenmäärin jännitettyjen liikkeitten kautta
häiritä sydämen, verenkierron ja keuhkojen toimintaa. Viimein
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trie, erikoisesti jännittämällä asianomaisten lihaksien ryhmää,
voimme saada lihasjärjestelmän suhteellisen kehityksen häiriin-
tymään. Sen vuoksi ei erityistä, tyypillistä voimailua joka on
kaiken muun raskaan työn kaltaista, tule harjottaa lapsilla ja
poika - ikäisillä kuten ei yleensäkään heikoilla elimistöillä. Se
aiheuttaa niille vain vahinkoa.

Varovaista suhtautumista vaatii varsinainen voimistelukin,
vaikkei se olekaan voimailua sanan varsinaisessa merkityksessä,
jos se pitää silmällä voiman kehittämistä. Janin (1778 — 1852)
kehittämä ns. saksalainen voimistelu oli vielä äskettäin kansan-
omainen, jokaasetti päämääräkseen lihas- etenkin käsilihasvoiman
kehittämisen. Mutta sillä on nykyaikoina enää vähän kannat-
tajia, sillä 1) sen edellyttämät harjotukset ovat vaikeat etenkin
heikoille lapsille; 2) kehittäen pääasiallisesti yläruumista ja
varsinkin käsilihaksia, ei se päästä koko elimistöä kehittymään
suhteellisesti, vaan luo sen sijaan vääräänkehittyneen ns. «neli-
kulmaisen ihmisen", (valtava ylävartalo heikkoine jalkoineen).
Lingin (1776 1839) muodostama ns. ruotsalainen voimistelu
tähtäsi jo ihmiselimistön lihasten suhteelliseen kehittämiseen ja
siihen, että voimistelumenetelmässä tarkoin määrättäisiin tarpeel-
liset liikkeet asianomaisen elimistön tutkimuksen perusteella.
Se hyväksyi senkin, että yleensä on käytävä hyvin varovasti
voiman kehittämistehtävään. Senvuoksi näyttelee siinä suurta
osaa ns. valmistava harjoitus, joka merkitsee yhdeltä puolen
pään vapaita (ei vaikeita) liikkeitä, samoin vartalon, raajojen
liikkeitä paikallaan, ja marssia, juoksuaym., sekä toiselta puolen
harjoittelua vastuksien voittamiseksi, jolloin voimistelijalle
tehdään vastustusta toisten henkilöitten taholta. Vastuksien
voittamis-harjoitusten pohjana on sellainen ajatus, että lihasvoima
(samoin myös liikkeen kunnollisuus ja täsmällisyys), kehittyy
menestyksellä ainoastaan tietyn, vähitellen suurenevan vas-
tustuksen ilmetessä. Ruotsalaisessa voimistelussa ovat erikois-
laatuisimpia juuri nämä harjotukset vastuksien voittamiseksi.
Mitä tulee varsinaisiin harj otuksiin, joita suoritetaan välineit-
ten avulla (köysi, tanko, hirsi, tasapaino - lauta, hyppytanko,
pukki jne.), niin on niitten tarkotuksena taitavuuden kasvat-
taminen.

8. Taitavuuden kasvattaminen. Elimistöä, joka suorittaa no-
peita ja täsmällisiä liikkeitä,sanotaan taitavaksi. Koska voiman
liikakäytön välttämiseksi on edullisempi päästä elimistön voi-
makkuuden lisäämiseen ei voiman suurentamisen vaan liikeno-
peuden parantamisen kautta, ja koska voiman vähin hajoittami-
nen muuten samallaisten olojen vallitessa saavutetaan liikkeen
täsmällisyyden kautta, niin voidaan väittää, että liikuntokasva-
tuksen päätehtävä on taitavan elimistön kasvattaminen, edel-
lyttäen, että ennakkoehtona kuitenkin on jonkinlaisen lihasvoima-
määrän saavuttaminen (mutta ei sen ylenpalttinen lisääminen)
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ja mahdollisimman suuren «elinvoimaisuuden osoittajan" ai-
kaansaaminen (vastustuskyky väsymistä vastaan).

Ne harvat ja ei vielä täysin selvät kokeet, joita on tehty
liikkeen nopeuden ja täsmällisyyden tutkimiseksi (kokeet ko-
puttelemisen ja tähtäämisen avulla; kokeet kinematometrillä),
ovat kuitenkin osoittaneet, että taitavuuden kasvuaika on myö-
hempi ikäkausi, jolloin se lapsuuden loppuaikoina voimakkaasti
edistyy ja sitten hidastuu poika-iän lopussa sukupuolikypsyy-
den alkaessa. Tällöin ovat pojat jonkun verran taitavammat
kuin tytöt, tämän eroavaisuuden lisääntyessä vuosien kuluessa.

Liikenopeuden saavutusta ei tule käsittää ehdottomana vaan
suhteellisena, asianomaiselle työlle sopivan nopeuden saavutta-
misena. Juttu on siinä, että jokaisella työllä on sille soveliain
(optimalinen) nopeus, ja vaikuttaa tämän käyntinopeuden lisäys
tai vähennys jo haitallisesti työhön. Esimerkkinä sellaisesta
optimalisesta nopeudesta on sydämentykytys, tuon melkein
väsymättömän työntekijän. Teoreettisesti ja osittain kokeitten
perusteellakin voidaan sanoa, että sellaiset liikenopeuden opti-
maliset määrämitat ovat olemassa esim. sormiliikkeitä varten,
jotka silloin suorittavat suurimman määrän työtä pienimmällä
voimanhukalla. Niinpä esim. aikuisen ihmisen keskisormen
koukistajalihakset voivat tahdin ollessa 6 kertaa minuutissa ja
painon ollessa 3 kg. työskennellä melkein loppumattomasti.
Siten suorittaa tayskasvuinen, painon olessa 6 kg. päivässä 34
kilogrammametriä tai ainoastaan 61 jos tahti kohotetaan 6 ker-
rasta minuutissa 15 kerraksi. Sopivin nopeus työskenneltäessä
suorakulmaisella ja lattealla viilalla, joka on 34 sm. mittainen,
on 70 minuutissa. Tästä selviää, mikä valtava merkitys on
sillä, että löydetään oikea tahti asianomaisessa työssä. Lihas-
tahti riippuu toinen toistaan seuraavien liikkeitten yhdistymi-
sestä, ja on se yksityisten eri liikkeellepanokeskuksien säännös-
televän keskinäisen yhteyden toimintaa, mitkä keskukset ovat
aivoissa, ns. Rolandin vakojen alueella, ja jotka täysin työsken-
televät asianomaisella hetkellä. Näitten keskusten ja niiden
välisten yhteyksien kehittyessä kehittyy samanmukaisesti myös
vähitellen vanhettaessa lihastahtikin. Mutta aivojen anatomia
osoittaa, että lapsen syntyessä, ovat sen aivot ja hermosto vielä
kovin alkeelliset ja kypsymättömät. Ainoastaan vähitellen ensi
kuukausien kuluessa kypsyvät yksinkertaisimpien liikkeitten ja
toimintojen keskukset. Mutta verrattomasti myöhemmin kypsy-
vät aivojen johdot, ja erittäinkin assosiatio - tiet kypsy vät täysin
vasta nuoruudessa. Tästä johtuu selvästi se, että kasvatukselle
on välttämätöntä ja mahdollista liikkeellepanevien hermokeskus-
ten koordinatsio erittäinkin mikäli on puhe ihmiskunnan myö-
hään hankkimista («sivistys-") koordinatsioista, mutta on oltava
kiiruhtamatta tätä kasvatusta liikaa, koska aivoilla ei vielä ole
asianomaisia edellytyksiä.



Optimalistakin liikenopeutta häiritsevänä yleisenä seikkana
on ylenpalttinen ponnistus. Sen vuoksi on yleisenä sääntönä,
ettei tule suorittaa näännyttäviä ja vaivaloisia liikkeitä. Ryh-
tyä heti vaikeisiin ja monimutkaisiin töihin merkitsee sitä, että
tulee raskaitten liikkeitten pilaamaksi. Huonosti kasvatettu
inhimillinen työkone huomataan oitis siitä, että se alkaa työs-
kennellä heti „ repäisevästä*, ponnistellen ylenmäärin ja työhön
tottumatta.

Rytmillinen kasvatus merkitsee ns. rytmillistä voimistelua.
«Rytmillinen voimistelu on sellaista, että lapset suorittavat
yhdistettyjä liiikkeitä kevyen ja täysin rytmillisen soiton mu-
kaan. Joka liikkeelle on vissinlaista soittoa. Koska harjotuksia
ja soitannollisia yhdistelmiä on hyvin paljon, niin voidaan panna
liikkeelle kaikki lihasryhmät ja, kuten halutaan, järjestellä
lasten suorittamien liikkeitten täsmällisyyttä ja kestäväisyyttä* 1

.

Mikäli lihaksien taitavuuden kasvattaminen tulee etualalle nii-
den voiman kehittämisen rinnalla, sikäli rytmillinen voimistelu
sen eri muodoissa jättää Länsi -Europan ja Amerikan etumai-
sissa kouluissa varjoon traditsionellisen voimistelun, ruotsalai-
senkin. Rytmillinen voimistelu on oivallinen, elimistön liikkeit-
ten yleisen ja erikoisen rytmillisyyden kasvatuskeino. Sen
ohella kasvattaa rytmillinen voimistelu järkiperäisesti järjestet-
tyä työtä, käsi- ja konetyötä ja myös eräitä «sotilas**-harjo-
tuksia. Toiselta puolen pilaa ihmiskoneen sellainen työ, jonka
järjestämisessä ei kiinitetä huomiota oikeaan työrytmiin. Eräässä
seuraavista luvuista tullaan erikoisesti puhumaan työkasvatuk-
sen järkiperäisestä järjestämisestä.

Liikkeen täsmällisyys riippuu, paitsi aistimien kehityksestä,
liikkeellepanevien hermokeskusten kehityksestä (differottumi-
sesta) «Rolandin vakojen** seudussa. Pienellä lapsella ovat nämä
keskukset hyvin heikosti differoituneet (erilaistuneet). «Koko-
naista raajaa, esim. kättä, hallitsevan keskuksen lokalisoitumi-
nen (erikoistuminen) on epämääräinen jaylimalkainen; sen ärsy-
tys aiheuttaa kaikkien raajojen aseman muuttumisen. Myöhem-
min täydellistyy tämä kohta, sefl eri osissa lokalistuu erikoisia,
huomattavasti eristäytyviä keskuksia, joitten toiminta on var-
sin täsmällistä; niinpä esim. tässä aivojen osassa on kullakin
käden eri lihaksella vastaava palstansa, joka on ainoastaan sen
kanssa yhteydessä**. Tämä eri liikkeellepanokeskuksien diffe-
roituminen tapahuu kasvukautena luonnollista tietä, ja sikäli
sitä ei ole hoputettava, vaan päinvastoin on lähdettävä luon-
nollisista, tosin meille vielä vähän tunnetuista sen kehityksen
vaiheista. Mikäli se yleensä puhuen on kuitenkin suvun myöhem-
min hankkima, niin on sen kasvatus yksilöllä mahdollinen ja
tarpeellinen. Tämä kasvatus tapahtuu harjoittamalla asiano-
maisia elimiä. «Harjoitus on suunnattava siihen, että työhön
ottaisivat osaa kaikki pienemmät lihasryhmät; tämän johdosta
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tulee käymään nopeammin myös lokalisatsio - toiminnan kehi-
tys aivoissa. Sen vuoksi on ruumiillisen kasvatuksen aina käy-
tettävä erikoisia lihasharjoituksia javähäisiä liikkeitä. Voimis-
telun aikana on kiinitettävä erittäin suuri huomio liikkeen täs-
mällisyyteen ja toistuvilla harjotuksilla totutettava lapset oikein
pitämään vartalonsa. Myöskin koulu-työpajassa on käsityön
ollessa hyvin järjestettynä, aina otettava tämä sääntö huomioon 11

(Demour).'
Keinot taitavuuden saavuttamiseksi, mitkä ovat toteutetta-

vissa voimistelu- ja työprosessissa, voidaan yleensä luetella
seuraavalla tavalla: 1) Erikoiset tasapaino-harjoitukset (riip-
puminen ja ojentautuminen nojapuilla, samansuuntaisilla ja
vaakasuorilla portaikolla ojennetuilla ja koukistetuilla käsillä
eri korkeuksilla; liikkuminen eteenpäin ja tasa-painoon aset-
tuminen; tasapainoharjoituksia hirren päällä; 2) kulkua, juoksua,
marssia, hyppyä, kiipeämistä, uimista, soutamista, maalinheittoa,
maahan-heittäytymistä, työ - heilumista; 3) monimutkaisia,
vaikeita, sopusuhdattomia erikoisharjoituksia; 4) ei ole kiireh-
dittävä heti alussa suorittamaan liikettä vapaasti, eikä ole jou-
dutettava liikkeitten rytmiä, ennenkuin on saavutettu niiden
oikea suoritus; 5) osattava löytää oikea rytmi asianomaiselle
työlle ja määriteltävä oikea työn ja levon vuorotus; 6) ei ole
äkkipäätä ryhdyttävä vaikeisiin ja monimutkaisiin harjoituksiin;
7) on vältettävä hyödyttömiä lihassupistuksia; 8) suoritettava
liikkeet hyvin ja järkähtämättä, mutta keskeytettävä työ heti
kun ilmaantuu väsymystä (Demeni, Philipp, Raoin «Ruumiilli-
sen kasvatuksen teoreettinen ja käytännöllinen kurssi").

Mikäli on puhe joukkokasvatuksesta, on inhimillisen työko-
neen kehitys jokapäiväisessä elämässä etupäässä vähäväkisen
koneen kehittämistä siinä mielessä, että ei voimain ja työkyvyn
lujittamisesta eikä taitavuuden kehittämisestä paljoakaan väli-
tetä. Varsinkaan ei välitetä voimain ja työkyvyn lujittami-
sesta. Mitä tulee taitavuuden kehittämiseen, hiin edistetään
pääasiassa liikenopeutta. Tuloksena on, että kehittyy heikosti
työkykyinen ja vähävoimainen, nopeasti mutta huonosti työs-
kentelevä kone. Tätä konetta käytetään raskaisiin töihin, ja
tuloksen on helppo ennustaa: joko hän alkaa työskennellä
hitaasti ja silloin häntä kovistetaan laiskuudesta, tai menee hän
pilalle. Mikäli on puhe ihmisjoukoista, on melkein jokainen
ihmiskone loppujen lopuksi raskaan työn turmelema kone.

9. Kasvatus sitkeyteen. Loppukädessä johtaa melkein jokai-
nen toiminta väsymykseen: lihakset käyvät vähemmän jousta-
viksi, voimakkaasti hapettuvat ja niihin kehittyy erityisiä myrk-
kyjä, huomio heikkenee. Tämä väsymys on aluksi paikallista,
sitten se vähitellen valtaa koko elimistön. Väsymys on toisin
sanoen myrkytystä, elimistön intok - sikatsio, alkavan paikalli-
sen kuoleentumisen oire, joka varottaa meitä ryhtymään toimen-
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piteisiin välttämättä lähestyvää kuoleentumista vastaan, mikä
odottaa meitä joka kerta, milloin me ylenmäärin pinnistämme
voimiamme niiden täyteen myrkyttymiseen asti. Lihas ikään-
kuin tuntee tuntohermojen avulla myrkytyksen lähestymisen
(kipu lihaksissa, painavuuden, lyhistymisen, kangistumisen ym.
tunteet), ja ravintohermot ikäänkuin huomauttavat, etteivät ne
pysty enää korvaamaan kulutusta, ne vaativat, että voimak-
kaampi verenkierto poistaisi nopeasti palamisen jätteet ja hank-
kisi ravintoaineita (suoni lyö voimakkaammin), että voimak-
kaampi hengitys kyllästyttäisi veren hapella (jos työ tapahtuu
huonoissa oloissa tai kovin nopeasti, silloin hiilihappokaasu, joka
on kovin myrkyllinen lihaksille, ja jota on muodostunut ruumiin
voimakkaan palamisen seurauksena, ei ehdi poistua, ulkonai-
sesti ilmenee se siten, että työläinen kuten sanotaan hengäs-
tyy), että voimakkaampi ruuansulatus korvaisi kiireesti kulu-
tuksen.

Tarkemmin sanoen tulee väsymys ainoastaan silloin, kun
työn tahti ei tee mahdolliseksi voimain uudistamista levon
aikana; jokainen lihas vaatii määrättyä työn ja levon vaihdosta.
Ihanteellisen tahdin vallitessa olisi työntekijä väsymätön. Mitä
enemmän tahti on väärä, sen pikemmin tulee väsymys.

„Meidän on voimaperäisessä työssä ja väsyneinä vältettävä
pintapuolisia hengitysliikkeitä, meidän on aina kiinitettävä eri-
koinen huomio tähän vaaraan, koska tottumuksen ja hengitystoi-
minnan väärän kasvatuksen voima saa meissä sellaisissa tapauk-
sissa ilmenemään luonnollisen taipumuksen pintapuoliseen hen-
gitykseen.

Jos työn ja levon kaudet seuraavat toisiaan sillä tavalla,
että luovat vähitellen lihaksiin palamistuotteitten kasaantuman,
ja jos viimemainittuja ei poisteta lihaksista, vaan jäävätpaikoil-
leen, niin alkavat ne vähin erin myrkyttää lihasta, joka kärsii
sitä enemmän, mitä huonommin työ on järjestetty. Jos liika-
rasitus lisääntyy, niin liittyy lyhemmän tai pitemmän ajan ku-
luessa lihaksen uupumiseen hermon väsymys ja asema pahenee
vielä enemmän, koska nyt on voimain uudistamista varten vält-
tämätöntä palauttaa ennen kaikkea hermosolujen voima, jotka
eivät nyt täytä trofillisia ym. tehtäviään, jonka jälestä vasta
palautetaan lihassolujen voima, joitten oikean toiminnan turvaa-
vat hermosolut.

Jos me tästä liikarasituksesta huolimatta jatkamme työtä,
niin tätä toista astetta, hermojen väsymystä seuraa yleinen
aivojen uupuminen; nyt ovat keskushermosolut ja aivosolut
joutuneet väsymyksen valtaan, ja koska nämä solut ovat
huomattavat erikoisesta hentoudestaan, herkkyydestään ja
heikkoudestaan, ja ovat niin muodoin vaikeimmin elvytet-
tävissä ja kuntoonsaatettavissa, niin väsymys osoittautuu
pahemmaksi ja pitkäaikaisemmaksi. Ilmenee voimakas liin-



karasitus, neurastenia kaikkine seurauksineen, ja voimain
palauttaminen on nyt monta vertaa vaikeampaa". Mitä ko-
keneempi työläinen on, sitä paremmin pystyy hän käyt-
tämään vähimmän määrän aikaa ja ponnistusta työhön mu-
kautumiseen alussa, käyttämään tasaista ponnistusta eikä
mitenkään ylenpalttista, ja jakamaan työn siten, että lihakset
eivät kävisi kipeiksi ja ettei „paikallisväsymys“ olisi kohtuut-
toman suuri. Mutta pääasia on, että kokenut työläinen on mah-
dollisuuden munaan saattamatta itseään väsymykseen saakka
hän ymmärtää levähtää ja ymmärtää te hdä työtä sopivalla tah
dilla.

Paras lepo on uni, jonka kuluessa ihminen menettää vain
14°/0 siitä energiamäärästä kuin valveillaollessa (vaan ei työtä
tehdessä). Unen ja valveillaolon vaihtelu on elimistön elämän
luonnollista tahtia, ja elimistö ilman sitä väsyisi kovin nopeasti
elämään. Normaalisen lapsen on nukuttava:

Syntymästä 1 vuotiseen 20 14 tuntia vuorokaudessa,
I—2 v. 15—13 „•
24 „ 13 —ll „ (niistä päivällä 1— 2 t.)
4 7 „ 10 „ „ „

7 9 „ 9 »n » 1
9 kypsyysikään 8 „ „

Mitä huonommin ruokittu tai mitä liikkuvaisempi on lapsi,
sitä enemmän on sen nukuttava. Edelleen myötävaikuttaa
lepäämiseen raitis ilma ja peseytyminen, kun taas ummehtunut
ilma ja liantukkimat hikireijät ehkäisevät elimistön asian-
mukaista ilmanvaihtoa. On totuttava siihen, ettei työn aikana
rasiteta itseään nääntymykseen saakka sitten muka levähtääk-
seen perinpohjaisemmin. Viimein on väsyneen ihmisen ravinto
lisättävä rasva - aineilla ja vedellä.

Ihmisjoukkojen kasvavat lapset ovat kovin epäsuotuisissa
oloissa väsymiseen nähden. Ennen kaikkea on juttu huonosti
tärkeimpään eli uneen nähden. Jo rintalapsi „tulee merikipeäksi"
s. o. tottuu saamaan huimaus- ja taintumiskohtauksia, kalveten
kuin ruumis, usein sitä ennen oksentaen. Jotta lapsi saisi syvem-
män unen, myrkytetään häntä usein unikukkaviinalla, ettei häi-
ritsisi uupunutta äitiä. Siten »levähtää* lapsi unen kuluessa
ensi elinvuotenaan, jolloin hänen unensa tulee siinä määrin sai-
raaloiseksi, että sitä on enää muuten vaikea nukuttaa. Edelleen
lapsi, eläen yhdessä aikuisten kanssa tulee valvoneeksi iltasin
ja heränneeksi aikaisin aamulla. Tuloksena on, että vart-
tuva lapsi on alituiseen liian vähän nukkunut. Koko elämän-
järjestys ja koko ympäristön olot ovat sellaiset, että lapsen
päiväuni on tykkänään mahdotonta, jopa yöunikin supistuu.
Puhumatta lainkaan siitä että työläisjoukkojen lasten ja nuori-
son yötyö ei ole suinkaan vielä joutunut muinaismuistoksi.
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Ummehtunut ilma, likainen ruumis, rasvan puute ravinnossa
rinnan hivuttavan kotityön ja koulutyön kanssa, täydentävät
kuvan. Tuloksena on näännytetty ja uuvutettu lapsi, toisin
sanoen kone, jonka perusvarastot ovat tuhlatut. Sellaisen ihmis-
joukkojen riutuneen lapsen suhteen kuulostaa luonnollisesti kat-
keralta ivalta sekä rytmillisen kasvatuksen suositteleminen että
sekin hengitysvoimistelu, josta heti tulee puhe. Monet edistyk-
selliset ja humanisetkin koulut opettavat lapsia tekemään työtä
kunnes ne uupuvat.

Hengitys varustaa elimistön hapella ja myötävaikuttaa siten
sydämen toimintaan. Hengitystoiminnan kasvatus on niin muo-
doin samalla verenkierron ja monien muitten elimistömme toi-
mintojen kasvatusta.

Taito hengittää oikein on niin muodoin välttämätön ehto ter-
veydelle, suoja väsymistä sairauksia, vanhuutta vastaan. Lää-
kärit ovat jo kauan siten tunnustaneet oikean hengityksen mer-
kityksen, ja hengitysvoimistelu on nykyisin yksi tuberkuloosin
lääkitsemistavoista.

Oppikaa siis oikein hengittämään ja opettakaa se oppilaillen-
nekin etenkin heikoille, tuberkuloottisille, adenoidisesti turmel-
tuneille. Ilma on elämänleipää, sanottiin muinoin; opettakaa
opilaanne ravitsemaan itseään tällä leivällä, saattamaan sitä
elimistöönsä oikeimmalla tavalla ja sille tarpeellisessa määrässä.
Tämä on niillä paras väline taistelussa väsymystä vastaan tehok-
kaan työn hetkinä tämä auttaa palamistuotteitten erittämistä
levon aikana, helpottaa veren hapettumista ja niin muodoin
myös vaihto- ja assimilatsio - prosessia veren ruokkimissa soluissa,
ja edistää sillä tavalla elimistön säännönmukaista kasvua jater-
veyttä.

Miten on sitten hengitettävä?
Hyvän hengityksen tyyppinä on syvä, tarmokas hengittämr

nen täysin laajennetuin rintakehin, toisin sanoen täysi hengitys,
mikä antaa verelle kaiken välttämättömän ja poistaa keuhkoista
kaikki vahingolliset aineen vaihdon tuotteet. Ainoastaan sellai-
sen syvän hengityksen avulla voimme kehittää keuhkojemme
hengitystilavuutta.

Hengitysharjoitukset suoritetaan tavallisesti voimistelutun-
neilla jokaisen voimakkaan harjoituksen perästä ja joka kerta
kun opettaja huomaa tarpeelliseksi lepuutta sydäntä ja keuh-
koja.

Sisäänheugitys on suoritettava' nenän kautta uloshengitys
suun kautta. Nämä liikkeet on suoritettava normaalisen hengi-
tyksen tahdilla.

I. Hengitysliikkeet ilman kättenkohotusta.
1) Hidas sisäänhengitys.



2) Hidas uloshengitys.
11. Hengitysliikkeet käsiä kohottamalla ja las-

kemalla.
1) Hitaasti kohotettava ojennettuja käsiä eteen ja sitten ylös,

suorittaen tällöin syvän sisäänhengityksen.
2) Kädet lasketaan ja tehdään samalla syvä uloshengitys.
111. Hengitysliikkeet kohottamalla käsiä sivuile

ja laskemalla ne alas.
1) Hitaasti kohotettava kädet sivulle ja sitten ylös pitäen

kämmenet ulospäin käännettyinä ja suorittaen samalla syvän
sisäänhengityksen,

2) Kädet lasketaan alas ja tehdään samalla syvä uloshen-
gitys.

Oppilaat on myös opetettava suorittamaan hengitystä kah-
dessa tai kolmessa otteessa, joitten jälestä seuraa yksi tai kaksi
syvähengitystä. Ennen hengitysliikkeitten alkamista on oppi-
laitten puhdistettava keuhkonsa syvähengityksen avulla.

On välttämättömästi edellytettävä harjotusten tapahtuvan
ehdottomasti raittiissa ilmassa ja yksilöllistytettävä
harjoitukset kunkin lapsielimistön suhteen. Niiden määrää-
misen ja yleensä kaiken suorituksen tulee tapahtua sellaisen
henkilön johdolla, joka on perehtynyt terveydenhoito-oppiin.

„Huono hengitys” kaikkine seurauksineen on melkein kaik-
kien harjoittamattomien ihmisten osana ja varsinkin niitten,
jotka tavallisesti käyvät raskaassa työssä. Itse elämä on uhran-
nut köyhälistön lapsen alituiseen väärinhengittämiseen; häneltä
puuttuu raitista ilmaa, jonka nykyaikaisen yhteiskunnallisen
elämän herrat ovat häneltä riistäneet; viimemainitut saattavat
hänet myös väärin hengittämään koko ikänsä s. o. elämään
väärin tämän sanan alkeellisimmassa merkityksessä. Vähitellen
mutta varmasti riistävät ne työläisjoukkojen lapsilta järjestel-
mällisesti .elämänleivän”, joka näyttäisi olevan kaikkein hel-
poimmin saavutettavissa maailmassa, ja riistävät sen pois kaikin
mahdollisin keinoin sekä välillisesti että välittömästi. Kaikki
hengitys suun kautta on jo epänormaalista. Nenän kautta hen-
gitetty ilma ja niin muodoin happi on määrälleen suurempi
kuin puoleksi - avatun suun kautta, jonka takia hengitys suun
kautta ei riittävässä määrässä hapeta verta, rinta ei pullistu
riittävästi (seurauksena on sen sisäänpainuminen). Nenän kautta
hengitettynä ilma puhdistuu nenässä, lämpiää ja kosteutuu, jota
ei tapahdu suun kautta hengitettäessä: kuivaneet, paisuneet,
halkeilleet huulet, kuivunut suu, kutku- ja keuhkotaudit—siinä
tuloksia suun kautta hengittämisestä, samoin kuin äänekäs
kuorsaus, levoton uni, veltot uneliaat, pitkät ja kapeat kasvot,
vinot, tasasuhdattomat ja helposti pilaantuvat hampaat, puhe-
viat, änkytys ja nikotus (50 0/0 :lla änkyttäjistä ovat ylimmät
hengitystiehyeet epäkunnossa, silloin kuin normaalisilla vain
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7 9°/ 0). «Nenähengityksen alituinen tukkeutuneisuus aiheuttaa
raskasta mielialaa, päänkipua, kuulon heikentymistä, huonoa
unta, joka ei virkistä eikä reipastuta, voimanhäviötä, muistin
heikontumista, henkisen toiminnan tuottamattomuutta nopean
henkisen ja ruumiillisen uupumisen ohella kaikki se alentaa
jyrkästi ihmisen henkevyyttä. Henkevyys on palautettavissa
tai parannettavissa välistä ainoastaan oikean nenähengityksen
palauttamisen kanssa" (Preobrashenski: „Nenä-ja kurkkutaudit").

Suuhengityksen enimmän levinneinä aiheuttajina ovat nuha
ja adeoidit. Adeoidit (nenäontelon kudoksen ylenpalttinen kehit-
tyminen) on etupäässä lastentauti, useimmiten 3 7 ikäisillä
ja harvemmin 7 —lO vuotisilla. Adeoidit häviävät tavalli-
sesti itsestään 18 —2O vuosiin tultaessa, mutta katsoen niit-
ten vahingollisuuteen, täytyy väliin turvautua niiden poistami-
seen leikkauksen avulla.

Nuha on muka Jonninjoutava tauti" mutta itse asiassa ei
se ole vahingoton lapsen kehitykselle, ja voidaan laskea, että
lapsi, jota vaivaa nuha, ja joka hengittää suun kautta, on huo-
nosti varustettu lämpökone. Nuha on paha vielä senkin vuoksi,
että se on kovin tarttuva tauti, jota vastaan ei vielä ole varmaa
lääkettä.

Hengityskasvatus ja vahingollisten vaikutusten poistaminen
hengityksestä, aiheuttaa paremman elinvoimaisuuden, ja, jat-
kuvan hyvän ruokinnan vallitessa, myös «elinvoimaisuuden
osoittajan" suurenemisen. Tieteellisesti puhuen ei sitkeyden
kasvatus ole mitään muuta kuin «elämän osoittajan" suurenta-
mista (elinvoimaisuuden ja ravitsemustilan suhteen). Tämä
elämän osoittajan" suureneminen voidaan saavuttaa joko elin-
voimaisuutta suurentamalla, tai vähentämällä syöntikylläisyyttä
«Niinpä esim. voimailijan treenausharjoitus merkitsee ennen
kaikkea painon supistamista ja hengityskyvyn lisäämistä"
(Wipple »Kouluikäisten lasten ruumiillisen ja sielullisen toimin-
nan tutkimus-opas"). Mutta painon eli ravitsemustilan supista-
minen on yleensä puhuen arveluttavaa, mikäli sen kautta samalla
vähennetään elimistön potentsialisen energian (kehityskykyisen
voiman) yleistä varastoa. Sen vuoksi jää jälelle yksi ainoa sit-
keyden kasvatuksen varma keino, «elinvoimaisuuden lisäämi-
nen".

10. Harjoitusten lait. Elimistön toiminta kehittyy sen toi-
minnallisen harjoituksen kautta, ja liikuntakasvatuksen muo-
dostumiseen saakka, toistaa vissejä liikkeitä.

Harjoitusten hyväätekevän vaikutuksen voi havaita vaikkapa
kokeiltaessa erilaisilla nostopunnuksilla. Moninkertaisten harjoi-
tusten kautta tulee kokeiltava tällöin yhä voimakkaammaksi ja
tarkkaavaisemmaksi ja nostaa painoja tasaisemmin, hänen
arviointinsa tulee yhä oikeammaksi ja täsmällisemmäksi. On
kuitenkin lisättävä, etteivät kaikki toiminnat täydellisenny



samalla lailla harjoituksen vaikutuksesta. Toimintojen erilainen
suhde harjoituksiin on vielä selvittämättä ja täsmällisemmin
määrittelemättä.

Saksalainen psykologi Ebbinghaus (»Psykologian perusteet")
koettaa määritellä harjoitusten lakeja. Sellaisia lakeja on hänen
mielestään neljä. Ensimäinen kuuluu: Harjoituksen menesty-
minen kasvaa aluksi hyvin nopeasti mutta sitte kovin hitaasti.
Siten voidaan jokapäiväistätarketusta varten verrattain lyhytai-
kaisen harjoituksen kautta saavutettu aste katsoa melkein pysy-
väksi; mutta jos tavotetaan täsmällisyyttä, silloin todellinen
pysyväisyys saavutetaan ainoastaan epämääräisen kaukaisessa
tulevaisuudessa. Toisen lain mukaan alkaa jokaisesta harjoi-
tuksen keskeytyksestä hankittu taitavuus vähentyä tavallisesti
heti, aluksi verrattain nopeasti, sittemmin hyvin hitaasti. Kol-
mas laki rajoittaa jossain määrin toista: ilmenee näet, että
väliin toiminta, joka on keskeytetty varsin pitkäksi ajaksi, suo-
ritetaan paremmin heti uudestaanalkamisen jälestä kuin edelli-
sen harjoituskauden lopussa. Tämä ensi näkemältä merkillinen
seikka selviytyy siten, että jatkuvan harjoituksen tuloksena on
väsymys lihaksissa jne, mikä tietenkin ehkäisee tottumusta.
Viimein määrittelee neljäs laki, että jonkun toiminnan harjoi-
tukset lisäävät kätevyyttä ei ainoastaan tämän vaan vissiin
määrään toisenkinlaatuisten toimintojen suorittamisessa, jotka
ovat sen kanssa samanlaiset (yhteisharjoituksen laki). Muuten
on tämä laki vielä verrattain vähän selvitetty.

Niin muodoin saavutetaan harjoituksen kautta mahdollisuus
synnynnäisen ominaisuuden, vieläpä (neljännen lain mukaan)
kokonaisten sellaisten ominaisuuksien ryhmäin vahvistumiseen
tai estymiseen, tosin ainoastaan vississä alituiseen vähenevässä
asteessa. Syntyperäisyyden kehittymisestä määrää niin muo-
doin harjoitusten suorittaminen, jotka ovat kuitenkin mahdolli-
suuksiinsa nähden rajoitetut.

Kaiken edelläsanotun jälkeen voimme konkreettisemmin
asettaa kysymyksen kasvatuksen olemuksesta. Tämän kysy-
myksen lopullinen ratkaisu kuuluun tulevaisuudelle, mutta me
tiedämme jo, miten tulevaisuuden kasvatusopin on asetettava
tämä kysymys. Ensiksikin on selvitettävä, mitkä toiminnot
kehittyvät mittenkin ärsykkeitten ja harjoitusten kautta, ja
mitkä ovat kunkin asianomaisen toiminnon tahti ja rajoitukset;
kun tämän selvitämme, silloin saamme kasvatusohjelman kulle-
kin aikakaudelle. Kolmanneksi on määriteltävä suhteet, yhtey-
det eri harjoitusten (yhteisharjoitusten) välillä, joka tekee mah-
dolliseksi luoda harjoitusjärjestelmän jokaista ohjelmaamme
varten.

Harjoitusten tuloksena muodostuu vissi liikkeitten automaat-
tisuus. Mitä nopeampi ja tarkempi on liike, mitä vähäisempi
ponnistus siihen liittyy, sitä automattisempi se on. Tyypillinen
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kone on moitteettomasti työskentelevä automaatti, ja liikunto-
kasvatuksen tehtävänä on yhdistää ihmisessä jo löytyvän perin
nöllisten toimintojen ja liikkeitten automaattisuuteen vielä jär
jestelmällisten ja usein toistuvain harjoitusten kautta hankittu-
jen tottumusten automaattisuus. Mahdollista on, että kasvatus
oppi fysiologi Pavlovin ehdollisten refleksien oppia tulevaisuu-
dessa käyttämällä määrittelee täsmällisemmin ja tarkotuksen-
mukaisemmin harjoitusten lait lapsenkasvatuksessa.
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VI LUKU.

Vaistojen ja tunteiden kasvatus.

1. Lapsen vaisto-opetus. Lapsen käyttäytyminen hänen
vastavaikutuksestaan ympäristön vaikutuksiin. Nämä vasta-
vaikutukset voivat olla yksinkertaisia tai yhdistettyjä. Yksin-
kertaista vastavaikutusta sanotaan refleksiksi (heijastukseksi).
Niinpä esim. jos vastasyntynyt värisee kovin äänekkään soiton
vaikutuksesta, niin se värinä tulee refleksin kautta; silmäterän
supistuminen valon vaikutuksesta, käden poisvetäminen kivun
vaikutuksesta kaikki ne ovat refleksejä. On selvää, että ref-
leksit yksinkertaisina vastavaikutuksina ilmenevät hyvin usein
vaistomaisina liikkeinä.

Mitä tulee yhdistettyihin vastavaikutuksiin, tai monimutkai-
seen toimintaan, niin se voi olla joko peritty tai hankittu.
Perittyä yhdistettyä vastavaikutusta sanotaan vaistoksi, hankit-
tua tahdoksi tai spontanisuudeksi. Vastavaikutuksen pysyväi-
syys on ominaista vaistolle, sen muuttuvaisuus spontaniselle tai
omatahtoiselle toiminnolle; vaisto pyrkii alati toimimaan
samalla mitä erilaisimmissa oloissa mitä erilaisimmilla ihmis-
suvun edustajilla; tahto on asianomaisen yksilön mukautumis-
kyky erikoisiin uusiin elämänoloihin. On selvää, että vaiston
yhteydessä, joka on yhdistetty vastavaikutus, on monimutkaisia
prosesseja, joista suurin, osa on vaiston ‘perinnöllisen ja pysyväi-
sen luonteen johdosta automaattisia.

Vastasyntyneen käyttäytyminen muodostuu reflekseistä s. o.
yksinkertaisista vastavaikutuksista ulkopuolisiin ja keskusärsy-
tyksiin. Vaistoista s. o. yhdistetyistä reflekseistä voidaan ensi-
mäisinä lapsen elinpäivinä kiistattomasti todeta ainoastaan yksi,
imemisvaisto, joka kypsyy tavattoman nopeasti. Yleensä on
lapsi kolmanteen kuukauteen saakka „selkäydinrefleksien olento"
(Virchof). Vaistot kypsyvät hänellä ainoastaan vähitellen, jol-
loin V. Stern psykologia") antaa seuraavan
kuvan vaistojen kehityksestä sylilapsella: normaalinen lapsi
oppii ensimäisellä vuosineljänneksellä kohottamaan päätään ja
pitämään sitä vapaasti, samoin kääntämään päätään jasilmiään;
kiintyminen, katseellaseuraaminen, kuuleminen (kääntymisvaisto);
toisella vuosineljänneksellä oppii lapsi kohoutumaan ja istu-
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maan, ensin nojaten sitten vapaasti, jonka ohella lapsi muodos-
tuu «kiinnitarttujaksi" (tarttumisvaisto); ensi vuoden toisella
puoliskolla oppii lapsi seisomaan, konttaamaan ja kävelemään,
jonka ohella lapsi tulee „matkivaksi olennoksi". Huomaamme,
että jokainen näistä taidoista ilmenee aluksi alkeellisessa ja
epätäydellisessä muodossa. Siten tapahtuu lapsen näköjään
ikäänkuin vaistomainen oppiminen.

Lapsen vaisto-oppiminen voidaan käsittää kahdelta puolelta:
yhtäältä tapahtuu vaiston sisäinen kehitys s. o. elimistön asian-
omaisten elinten ja voimain kypsyminen; toisaalta lapsi itse
näköjään lujittaa alinomaisilla harjoituksilla vaistoa. Niin muo-
doin on mahdollista myötävaikuttaa lapsen vaisto - oppimiseen
kahdella tapaa: ensiksi myötävaikuttamalla elimistön kehityk-
seen ja lujittumiseen (hyvä ravinto, järkiperäinen huolenpito,
kapaloitten hävittäminen, taistelu riisitautia vastaan jne); toi-
seksi toimittamalla tilaisuuksia niiden vaistojen harjoittamiseen,
jotka kypsyvät kyseessäolevana aikana: «hoidotta jätetyille
lapsille ei välistä yksinkertaisesti tule taitojen kehittämisen Ja
lujittamisen tilaisuuksia: ne saavat liian vähän esineitä, joitten
avulla voisivat oppia tarttumista, liian harvoin ovat sellaisessa
asemassa, joka voisi niitä opettaa käyttämään hyväkseen istu-
mista varten välttämättömiä lihasjännityksiä, kävelemiseen tar-
vittavia jalkaliikkeitä... Kuitenkin on jokainen välitön vaikutta-
minen epäluonnollista ja voi joskus vahingoittaakin lasta, tur-
mella lapsen; monen äidin kärsimättömyys nähdä lapsensa
kävelevän, johtaa jalkojen lyhenemiseen, jotka eivät vielä ole
riittävän voimakkaat" (Stern). Hyödyllinen vaikuttaminen syli-
lapsen vaistojen kehittämiseen on niin muodoin mahdollista
ainoastaan välillisesti; elimistöä vahvistava ruumiillinen kas-
vatus sekä tilaisuuksien toimittaminen kypsyvän vaiston luon-
nollista harjoittelua varten.

2. Vaisto ja tunne (emotsio). Lapsen kehittyessä monimut-
kaistuvat sen vaistotkin, ja sen ohella esiintyy eräs niitten omi-
naisuus selvemmin, nimittäin niiden emotsioni- (tunne-) luonne.
Yksinkertaisissa vaistoissa on tämä heikosti huomattavissa,
emmekä me voi sitä tavoittaa siinä määrin, että voisimme antaa
sille erikoista nimitystä. «Mutta voimakkaitten perusvaistojen
toiminnassa kuvastuu jokaisen vaistoprosessin affektinen (mie-
lenliikutusta aiheuttava) sävy, ja niillä muutoksilla sisäelimissä
jotka sitä kuvastavat, on ilmeisesti erikoisluone. Sen vuoksi on
kielessä erikoisnimitykset näille mielenliikutus - elämysten laa-
duille. Sellaisia ovat: viha, pelko, mielenkiinto, ja yhteisni-
mitys niille on tunne... Täten edellyttää jokainen päävaistoista
jonkinlaista tunne - kiihoitusta, jonka laatu on sille ominaista
tai erikoista" (Mac - Dougall; «Yhteiskunnallisen psykologian
peruskysymykset").

6 ■Kasvatusoppi.
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Koettakaa kuvitella itsellenne vihaa, pelkoa tai jotain muuta
tunnetta ja pyyhkikää siitä pois kaikki sen ruumiilliset ilmauk-
set, pyyhkikää pois kaikki ulkoinen ja sisäinen kasvojenilme,
eleet, käsien ja äänen liikunnot; ja teille ei jää mitään jälelle.
Se merkitsee sitä, että tunne osoittautuu sitä ilmaiseviksi liik-
keiksi ilman mitään muuta. „Jokainen meistä voi itsessään
tulla vakuutetuksi siitä, että määrätyn liikkeen matkiminen,
mikä ilmenee määrätyn sielullisen elämyksen ruumiillisena
ilmaisuna, tekee meille paremmin mahdolliseksi ymmärtää sitä"
(Fechner). «Jokainen tietää, miten juoksu lisää pakokauhua ja
miten suru tai viha lisääntyy näitten intohimojen ulkoisen
ilmauksen kautta". «Jokainen hermostunut valituspurkaus kär-
jistää sielullista kipua... Pidättykää intohimojen ilmaisusta, niin
ne kuolevat" (James). Toiselta puolen «voimme samalla tavalla
uudelleenkin herättää vaimenneen tunteen... pyrkien antamaan
kasvoillemme iloisen muodon tulemmekin loppujen lopuksi iloi-
seen mielialaan" (Bain). Mitä taas tulee verrattain harvinaisiin
taiteilijoihin, jotka ovat intohimottomia näyttelemisen aikana,
niin on vielä kyseenalaista, missä määrin täydellinen on heidän
mimikinsä (kasvojenilmeensä), varsinkin sisäinen.

Yleensä ne, jotka sanovat, että on mahdollista «peittää tun-
teitaan", ottavat huomioon ainoastaan ulkoiset kasvojenilmeet,
ja unohtavat „teeskente!y-mimiikin“.

Matkivana olentona on ihminen vastaanottvainen tunteitten
tartunnalle s. o. omaistensa tunnelmallisille ilmeille. Uudistaen
asianomaiset ilmeet, uudistaa hän yhdistettyjen refleksien jär-
jestyksessä nuo ilmeet verrattain täydellisesti aivan huomaamat-
tomampiinkin saakka ja sen lisäksi varsin monilukuiset ja tär-
keät ilmaukset. Niin hän tuo uudelleen esiin täydellisesti asian-
omaisen tunteen. Tässä on «myötätuntoisen matkimisen me-
kaniikka" s. o. osanottavaisuus.

Siis on tunne sama kuin sen ilmausliikkeet. Mutta ilmaisuliik-
keet ovat, kuten nähtiin, refleksiliikkeitä, tosin verrattain mo-
nimutkaisia, jonka vuoksi on paras puhua vaistoista. Moni-
mutkaisuuden määrällisen kasvamisen kannalta voimme asettaa
sarjan: refleksi-vaisto-tunne eli eraotsio, jolloin ei mikään sar-
jan jäsenistä eroa periaatteellisesti edelläolevasta; ihmisen tun-
teet eli emotsiot ovat hänen yhdistettyjä vaistomaisia vastavai-
kutuksiaan joihinkin vaikutteisiin.

Ollen vaistomaisia, ovat nämä vastavaikutukset valtavassa
määrässä perinnöllisiä eikä hankittuja. Sen vuoksi on ihmisen
vaistois- tunnelmallinen käyttäytyminen varhaisinta-hänenkehi-
tyksessään, ja lapsi elää etupäässä juuri tuntein javaistoin'kuten
villi tai eläin. Mutta kun tässä käyttäytymisessä edelläsano-
tun mukaan on toiselta puolen melkein kaikki perittyä vieläpä
osittain varsin kaukaisilta esi -isiltä, niin johtuu tästä, että
kaikkinainen vaistois- tunnelmallinen käyttäytyminen etenkin



lapsella sisältää suuret määrät atavismeja. Lapsen vaistojen ja
tunteiden tutkiminen on aarre genetistille (syntyjohtoisuuden
tutkijalle), joka harrastaa nykyajan ihmisen kehityksellistä
yhteyttä alkuihmisen ja korkeimpain eläinten välillä.

Lapsen kaikkein varhaisimpiin tunnevaistoihin (emotsiovais-
toihin) kuuluu pelko, mikä lapsessa ilmenee ennen kaikkea hänen
kohdatessaan jotain uutta ja poikkeuksellista. Varhainen lap-
sen pelko on puhtaasti vaistomaista. Oleellisena kohtana siinä
on vaistomainen pako kaikesta, mikä ilmenee vaaralliseksi.
Tällöin voidaan kaikkia pelon ilmeitä ja eleitä poisvetäytymi-
nen, kyyristyminen, näön jakuulon terottuminen jne. pitää jät-
teenä siitä mukautumisesta, jonka kautta elimistö on joskus
ilmaissut vastavaikutusta uhkaaviin ilmiöihin nähden. Aivan
samaa voidaan sanoa toisestakin tunnevaistosta nimittäin inhosta
ja vihasta. Nämä tunnevaistot syntyvät myös hyvin varhain ja
ilman riittävää perustusta: niinpä esim. vastenmielisyys eräi-
siin ruokiin ja vaarallisiin esineihin, vieläpä äärimmäinen vihan-
vimmakaan, eivät ole harvinaisia aivan pienellä lapsella Edel-
leen —ja tällöin inhon ja vihan kuvausyritys osoittautuu myös
tykkänään niiden tarttuvien liikkeitten kuvaukseksi: „jos kuvi-
telemme jotakin voimakasta tunnetta ja koetamme sitten mieles-
sämme abstraheerata (käsitteellistyttää) kaikki ruumiillisten
ilmausten (ilmeitten ja eleitten) aistimukset, niin havaitsemme,
ettei niistä jää enää mitään jälelle" (James). Myöskin kaikki nuo
ilmeet ja eleet sylkäiseminen, käden poistempaaminen inhon
ilmetessä, uhkaava muoto, hampaitten kiristys, nyrkkien puris-
tus, pureminen ja kirkuminen vihassa helposti selvittyvät
biologiselta kannalta vaistomaisina suojelusliikkeinä.

3. Myötätunnon hankkimisvaisto. Verrattain aikaisin, ensi-
vuoden lopussa ja toisen alussa kehittyy lapsessa koko joukko
tunnevaistoja, jotka luonnehtivat lapsen itsetunnotta. Tämä
lapsen itsetunne on usein myönteinen ja silloin se yhdistyy
myötätunnon hankkimis- eli esiintyraisvaistoon. Tämä esiinty-
misvaisto (kunnianhimo) ilmenee lapsissa jo ennen kuin ne alka-
vat kävellä ja puhua.; „tämä vaisto saa tyydytyksensä perheen-
jäsenen ihastuneista katseista ja kädentaputuksista jokaisen
lapsen uuden liikkeen ilmetessä; vähän myöhemmin se ilmenee
vielä selvemmin lapsen kehoituksissa; „katso kuinka minä tämän
teen!", ja monelle lapselle- on suuri nautinto istua hevosen
selässä tai muodostaa uusien vaatteitten pukeminen tämän vais-
ton tyydytyksen, vaiston, mikä häviää, ellei ole katselijoita.
Vielä myöhemmin, itsetunnon kasvaessa, ilmenee tämä vaisto
pojilla kerskailuna ja pöyhkeilynä sekä tytöillä turhana häli-
nänä" (Mac-Dougall). Yleensä voimme huomata jo pienellä lap-
sella kokonaisen järjestelmän asentoja, jotka edellyttävät kat-
selijaa. Niinpä tuo lapsi esim. varsin mielellään näkyviinkipunsa
tai miehekkyytensä.

6*
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Esiintymisvaiston yhteydessä on joukko mielenkiihtymyksiä-
joitten 1 sisältönä on itsekiitos. Tähän kuuluu itserakkauden
tunne, ylpeys tai pöyhkeys jne. Lapsi ei kirjaimellisesti voi
tulla toimeen ilman kiitosta tai itsekiitosta. Jo 2—3 vuotiaat
lapset V. Sternin huomioitten mukaan suhtautuvat vihaisesti
ivaan tai riittämättömän vakavaan. suhtautumiseen hänen henki-
löllisyyteensä nähden; viisvuotisen lapsen itserakkaus taasen
voi helposti saavuttaa sairaaloisen kiihkon. Lapsen itserakkau-
den ja asento-halun johtaa Adler heikkouden tunteesta: tuntee
heikkoutensa ja pyrkii sitä korvaamaan vaikkapa näennäisesti.
Kysymys on myös siitä, että lapsella on kielteinenkin itsetunto,
joka ei liity itsensä esiintuomisen vaistoon vaan pikemminkin
päinvastaiseen vaistoon. Tämän vaiston vaikutuksesta pyrkii
lapsi vetäytymään pois yleisöstä, vapautumaan, piiloutumaan
ympäröivistä. Lapsi piiloutuu vierailta, välttää itsensä ilmai-
semista, ja ilmenee tämä varsinkin, jos vieraassa on lapsen mie-
lestä jotain pahaa. Siten liittyy tähän vaistoon häveliäisyy-
den tunne.

Pelko, viha, itse-esitys ja häpy, ne ovat tärkeimmät alkeel-
liset tunnevaistot. Näiden alkeellisten tunteiden yhdistelmä
(samoin muutamien muiden, jotka jätämme vähemmän tärkeinä
huomioonottamatta) antaakin loppumattoman määrän yhdistet-
tyjä tunteita, jotka kehittyvät ihmisen koko myöhemmän elä-
män kuluessa. Kirjavuutensa, runsautensa ja monimutkaisuu-
tensa takia on näitä tunteita otettu vielä tuskin lainkaan psy-
kologisen erittelyn alaiseksi, jonka takia luovumme niitten tut-
kimisesta. Huomautamme vain, että lapsen elämä on yleensä
sanoen mitä suurimmassa määrin tunnelmallista, ja ovat tun-
teet hänessä tietenkin sitä alkeellisemmat, mitä nuorempi hän
on; mutta näitten tunteitten runsaus ja monimutkaisuus, niiden
ollessa mitä hetkellisimpiä ja jyrkästi horjuvia, on kuitenkin
luonteenomaista vasta myöhemmälle ikäkaudelle. Yleensä
voimme niin ollen sanoa, että samoin kuin vastasyntynyt on
selkäydinrefleksien olento, niin on lapsi etupäässä vaistois- tun-
nelmallinen olento: ihmisyys kehittyy hänessä ennen yksilölli-
syyttä; hänen on ensin hallittava vaistojaan s. o. perinnöllisiä
vaikutuksia voidakseen sitten niitä omalla tavallaan muuttaa.

4. Pikkulapsi. Mitä on lapsen käytäytyminen ? Jotta lukija
saisi määrätyn kokonaisvaikutuksen, on ehkä tarkotuksenmu-
kaisinta antaa yleinen, kenties riittämättömän täydellinen, mutta
sitä elävämpi konkreettinen kuva pikkulapsen yleisestä tilasta,
niinsanoaksemme hänen valokuvansa. Tämä valokuva ei ole
tieteellisten vaatimusten kannalta täysin tyydyttävä, mutta on
se sen sijaan puhuvampi välittömine vaikutelmineen.

Kas tässä lapsen valokuva sen elämän alussa: »elämänsä
toisella viikolla valvoo terve lapsi tuon tuostakin muutaman
minuutin ajan; tällöin makaa se avoimin silmin vuoteellaan,
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suurimmaksi osaksi täysin välinpitämättömänä siihen asti, kun-
nes nälkä panee sen surkeasti itkemään; tuon tuostakin koettaa
se viedä kätösiään suuhunsa ja imee niitä maiskuttavalla äänellä.
Ulkoisiin vaikutuksiin nähden on se varsin välinpitämätön ja
ainoastaan voimakkaan valon takia vilkuttaa ja siristää silmiään;
mutta epämieluiset ja kipeät aistimukset, etenkin vatsanvään-
teet, jotka aiheutuvat vatsan puhaltumisesta, saavat hänen äänek-
käästi ja valittavasti huutamaan. Kaikkein eloisimpia liikkeitä
ilmaisee pieni olento äidinrinnan lähestyessä... Kolmannella
viikolla voidaan terveellä lapsella havaita vissi liikkumistarve,
joka tulee ilmi lyhyinä valvomishetkinä; erikoista liikkuvai-
suutta ilmaisevat kädet, paljon vähemmän jalat; lapsi liikuttaa
käsiä kaikille tahoille, nostaa niitä ylös, laskee alas, painaa ruu-
mista vasten, nähtävästikin ilman tarketusta ja ilmeisesti vain
harjoittaakseen ja vahvistaakseen lihaksia; päätä se niinikään
kääntää puoleen ja toiseen ja kohottaa sitä hiukan pieluksesta;
silmät kääntyvät sivuille, alas, ylös (Bidert).

Kas tässä palanen lapsen todellista elämää ja toimintaa ensi-
mäisen elinvuotensa lopussa;

(Klo 6,10 illalla): „Ääntelee ilosta „h-h“ —työntää kätensä
ompelukoneeseen nostaa tulitikkulaatikon maasta heittää sen
taas pois kaatuu ja itkee sotkeentuu lattialla olevaan mäy-
rännahkaan sanoo „vau-vau“ tahtoo nousta kasvoilla on
ihmetyksen ilme nostaa etusormen ja sanoo „e-e“ päästää
ilosta huudon „h“ —haluaa ottaa maitotuopin kohottaa kätö-
siään, jotta hänet otettaisi ylös lattialta sysää äitiään ja sanoo
„B-B“ „b-b“ —koukistelee sormiaan tahtoo ottaa leikkikalun—

itkee osoittaa kelloa ja sanoo „e-e“ merkiksi siitä, että tah-
toisi ottaa sen katselee ihmeissään kalistinta tahtoo saada
sen —ei halua ottaa hänelle annettua appelsiinin viipaletta
työntää pois tahtoo että hänet nostettaisi lattialta haluaa
juosta—jonkun kerran horjuu, syödäkö hänelle annetun appel-
siinin viipaleen ottaa ja maistaa kasvot vääristyvät happa-
mesta mausta syö tahtoo saada vieläkin viipaleen" (klo 6,25).

Eidelbergin kuvaus (Sternin kirjasta «Varhaislapsuuden psy-
kologia"). Kuvauksesta tekee Stern seuraavat päätelmät: 1) tässä
ovat melkein yksinomaisesti toiminnan tahto-ja ärsyke- muodot
vallitsevina vielä varsin vähäisten älyllisten toimintojen suh-
teen ; 2) henkisten liikkeitten silmiinpistävä moninaisuus; 3) sie-
lunelämän puuskittaisuus ja katkonaisuus, kykenemättömyys kes-
tävään huomion kiinittämiseen ja jonkun vissin mielenkiinnon
keskeymättömään noudattamiseen.

5. Lasten leikit. Siirtymisvuotena seuraavaan ikäkauteen on
toinen elinvuosi. Tämän erittäin rikkaan kehitysvuoden kuluessa
omaksuu lapsi joukon mitä tärkeimpiä taitoja: oppii kävelemään,
itsenäisesti syö, puhuu, leikkii. Mitä tulee seuraaviin kouluiän
edellisvuosiin, niin niiden pääsisältönä on leikki. Kouluikää
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puorempi lapsi on leikkivä olento. Leikki on ikäänkuin tämän
aikakauden avain.

a) Vapaan energian oppi. Miksi lapsi leikkii? Mitä on
leikki? Tähän kysymykseen vastasi jo Schiller 18 vuosisadan
lopulla seuraavin sanonin: „Eläin raataa milloin tarve on hänen
toimintansa syynä; ja leikkii, milloin elämän ja energian (voiman)
liiallisuuskiihdyttää sen liikkeeseen". Schillerin ajatusta kehitti
19 vuosisadalla Spencer, joka näki niinikään leikissä kasaantu-
neen vapaan voiman purkautumisen. Vähän monimutkaisemmin
on vapaan energian oppi kehittynyt Colozzalla (»Lastenleikit").
Hänenkin mielestään on leikki energian ylenpalttisuutta, ioka #

on jäänyt lapsessa käyttämättä. Mutta painostaen tätä, selvittää
Colozza sangen yksityiskohtaisesti leikin yhteyttä henkisen
elämän korkean kehityksen kanssa; eläinmaailman kaikkein
aktiivisimmat edustajat ovat näet enimmän leikkiin taipuvaiset.
Leikissä ilmaantuu jäljittely ja kekseliäisyys, mutta myös esteet-
tisen luomiskyvyn ensi kehitys; leikki myös kehittää yhteiskun-
nallisuutta. Sen vuoksi alleviivaa Colozza leikin kasvatusopil-
lista merkitystä; „Jos henkistä kehitystä määrää kokemusten
tulosten kasaantuminen, niin ovat lasten leikit kieltämättä arvok-
kaita. Lapsen kokemus saa melkein aina leikin muodon;
leikkiä lapsuudessa merkitsee kokemuksen kasaamista”. Mutta
jo ennen Colozzaa selitti Pröbel leikin merkityksen hyvästi.
Hänen mukaansa on leikki elämän esikuva ja jäljennös koko
ihmiselämästä. Lapseniän leikit ovat kuin koko tulevan elämän
umppuja, koska niissä kehittyy ja tulee ilmi koko ihminen
syvimmissä alkuperusteissaan. Niin muodoin on leikin valta-
vaan kasvatusopilliseen merkitykseen nähden vapaan energian
oppi väärä, joka pitää leikkiä hajanaisena, puhtaasti impulsi-
visena (kiihotuksellisena) toimintana.

b) Grossin oppi. Nykyisin on kansanomaisin Grossin oppi,
joka juuri alleviivaa Colozzan ja Fröbelin ajatuksia. Teokses-
saan »Eläinten leikit" osoittaa Gross konkreettisella ainehistolla
eläinten leikkien likeisen yhteyden elävän olion suojeluksen
kanssa:ne liikkeet, mitä eläin suorittaa leikin aikana, osoit-
tautuvat hyödyllisiksi hänen tulevalle elämälleen; leikissä har-
jaantuvat erilaiset elimet ja ominaisuudet, ja näitten harjotusten
kautta valmistuu se täyskasvuisen itsenäiseen elämään. Tätä
katsomusta sovelluttaa Gross kirjassaan »Lasten leikit” myös
ihmislapsiin. Lopullinen johtopäätäs on se, että ihminen tai
eläin ei leiki sen vuoksi, että on nuori, vaan sen vuoksi, että
itse nuoruus on niille annettu jotta voisivat leikkiä s. o. kasvat-
taa itseänsä omintakeiseen elämään. Itse asiassa osoittavat
havainnot melkein jokaisesta leikistä, miten niissä kehittyvät
lapsen liikkeet, hänen aistimensa, huomiokykynsä, mielikuvi-
tuksensa, ajatuksensa, yhteiskunnallinen tunteensa, jäljittelytai-
tonsa, luomiskykynsä jne.
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c) Stanley Hallin oppi. Grossin opin täydennyksenä on
Stanley Hallin gehetinen oppi. Hali näkee lapsen leikissä ihmis-
suvun elämän kertautumisen. Lapsen kehitys on vissiin mää-
rään samansuuntainen ihmiskunnan kehityksen kanssa, ja lei-
kit ovat ikäänkuin yleisen kehityksen kaikua nykyaikaisen lap-
sen elämässä. Tältä kannalta ne ovat selitettävissä lapsen omin-
takeisiksi vastavaikutuksiksi ympäristön aiheuttamiin ärsykkei-
siin. Leikeissä me ikäänkuin luemme ihmiskunnan biologista
historiaa. Stanley Hallin kannattaja G. Johnson kirjottua tältä
näkökannalta: «Leikin suhde lapsen biologiseen kehitykseen on
samallainen kuin kasvatuksen suhde hänen perinnöllisiin omf-
naisuuksiinsa, ja olisi yhtä mieletöntä olla välittämättä lapsen
luonnollisista ja synnynnäisistä ominaisuuksista, asettaen kaikki
kasvatuksen tehtäväksi, kuin kieltää vuorosuhteen ilmeneminen
lapsen leikin ja kehityksen välillä".

Muuten on leikki selvä niiden ihmisyksilön kehityksen perus-
lakien kannalta, mitkä ovat esitetyt 111 luvussa; leikissä kehit-
tyvät yksilöllä luonnollisesti, s. o. kasvatuksen vaikutuksen
sivuitse, ihmissuvun varhaiset sivistysmukautumat. Tässä mie-
lessä voidaan hyväksyä Grossin ja Hallin teesit.

d) Leikki ajanvietteenä. (Basedof) Kouluikää nuoremman
lapsen kasvatuksen tulee nojautua leikkiin samoin kuin lapsen
synnynnäisyyksiinkin. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla:
1) korvaamalla leikillä lapsen toiminta; 2) ottamalla leikki sel-
laisenaan lasten työjärjestelmään. Katsomme aluksi ensinmai-
nittua keinoa. Sitä käytti Basedof mitä jyrkimmällä tavalla
(1723— 1790). Eräs kävijöistä kuvaa hänen oppilaitostaan seuraa-
valla tavalla: «Lapset leikkivät sotilasta ja hra Wolke on
upseerina. Hän komentaa latinaksi ja lapset tekevät kaiken mitä
hän sanoo. Esim. kun hän sanoo: «Claudite oculos", niin kaikki
sulkevat silmänsä; kun hän sanoo «Circumspisite" niin kaikki
järjestyvät piiriin.; «Imitamini sutorem" niin kaikki ovat neu-
lovinaan pikilangalla kuin suutari. Hra Wolke antaa tuhansia
mitä hauskimpia määräyksiä. Toista sanotaan piiloleikiksi;
joku kirjottua substantiivin, ruumiinosan, kasvin, eläimen tai
metallin nimen ja piilottaa lapsilta, jotka saavat arvata mitä
kirjotettiin. Arvaaja saa omenan tai piirakanpalasen... Oli vielä
seuraava leikki: Hra Wolke komensi latinaksi ja lapset mat-
kivat eri eläinten ääniä, saaden meidät nauramaan katketuk-
semme. He kiljuivat kuin leijonat, naukuivat kuin kissat saa-
mansa käskyn mukaan". Tällaista tapaa pidetään kuitenkin
nykyisin hyljättävänä: ensiksikään ei tämä ole leikkiä sanan
varsinaisessa merkityksessä vaan ainoastaan ajanvietettä, joka
on keksitty taitavasti opetuksen karvaan maun lieventämiseksi;
toiseksi leikin aineksen tällainen siirtäminen työhön vie viime-
mainitulta sen kasvattavan merkityksen; sellaisissa oloissa emme
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pysty saamaan aikaan vakavaa, kunnioituksen kaltaista suhtau-
tumista työhön.

e) Leikki tehtävänä (Fröbel). On jälellä toinen mahdolli-
suus: pitää leikkiä itsenäisenä lapsen kasvatuskeinona. Tämän
katsantokannan kehitti täydellisimmin Fröbel. Hänen mieles-
tään kehittyy leikissä ihminen kaikkein syvimmissä alkuperus-
teissaan. Leikki on se, missä kaikkein parhaiten ilmenee lapsen
itsekehitys. Kuitenkaan ei lapsen itsetoiminta mitenkään estä
vanhempien ohjaamasta lasten leikkiä. Lapsen sielun tulee
olla täynnä elävää tietoisuutta aikuisten huolenpidosta, ja leikissä
on aikuisten elämän yhdistyttävä lasten kanssa, ja jos välistä,
varsiakin ensi leikeissä, lapsi näyttää ulkonaisesti riittämättömän
itsenäiseltä ja siinä enemmän toimii aikuinen, niin ei ole unohdet-
tava, että juuri tämä aikuista ja lasta yhdistävä yhteistoiminta
näytteledkin pääosaa lapsessa uinuvan sisäisen elämän herät-
tämiseksi. Sen vuoksi me, luodessamme lapsen itsekasvatusta
leikissä, emme mitenkään voi vetäytyä syrjään näitten leikkien
järjestämisestä ja ohjaamisesta. • Päinvastoin on meidän niitä
ohjattav,a. Ja Pröbelin leikit ja opiskelutoiminnat erikoisena
järjestelmänä kuuluvat nykyään jo historiaan. Niiden pääasial-
lisimpana puutteena oli se, että Fröbel otti niitä laatiessaan
riittämättömästi huomioon lapsen psykologian. Fröbel kiinnitti
enemmän huomiota siihen, mitä näitten leikkien kautta voidaan
saavuttaa kuin siihen, missä määrin ne vastaavat lapsen luon-
nollista toimintaa. Sen vuoksi hyljätäänkin nykyään Fröbelin
järjestelmä (vaan ei periaate). Nykyajan kasvattajat asettavat
näet tämän kysymyksen jonkun verran toisin, nimittäin; mi-
tenkä, lähtien lapsen luonnollisista leikeistä, juuri niistä on
luotava lapsen itsekehityksen järjestelmä?

f) Leikkikalut; Fröbelin lahjat. Millä lapsi leikkii, sitä sa-
notaan leikkikaluksi. Senpä vuoksi on kasvattajain huomio jo
varhain kiintynyt leikkikalu- kysymykseen. Tämän kysymyk-
sen ratkaisussa ilmenee kaksi äärimmäistä suuntaa. Esim,
muutamat vanhemmat usein aivan peittävät lapsen kaikenmaa-
ilman leikkikaluilla, kimittäen erikoishuomion kalliisiin, opet-
tavaisiin eli teknillisesti taidokkaisiin (automaattisiin). Mutta
kalliit leikkikalut estävät lapsen vapaata leikkiä; opettavaiset
esim. tieteelliset leikkikalut ovat pikemminkin tieteellisiä
välineitä kuin ainehistoa lapsen itsetoiminnalle; automaattiset
leikkikalut antavat myös vähän tilaa lapsen luovalle aktiivisuu-
delle. Siten muodostuu tilanne, että lapsi jättää syrjään oste-
tut leikkikalut ja leikkii itsetekemillään leikkikaluilla. Tämän
kautta selviää meille nykyisin vallitseva päinvastainen mieli-
pide. Viimemainitun mukaan ei lapsi lainkaan tarvitse leik-
kikaluja; hänelle on koko ympäristö leikkikaluna; se, minkä
hän on itse tehnyt, valtaa hänet tykkänään ennenkaikkea.
Tämän mielipiteen vikana on kuitenkin lapsen vissi liika - arvioi-
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minen, koska nousee kysymys, kykeneekö hän itse luomaan
itselleen sopivimman ainehiston omaperäistä kehitystään varten.

Lapsen leikkikalukysymykseen antaa Fröbel vastauksen
»lahjoillaan". Hänen mielestään on lapselle annettava keino,
jotta hän voisi päästää sisäisen elämänsä kehittymään mahdolli-
simman täydellisesti, uudistaa se mahdollisimman monipuolisesti
sekä tuoda se esiin vapaimmin ja selvimmin. Tätä tarketusta
haluavat toteuttaa .Fröbelin lahjat", jotka ovat pääasiassa pal-
loja sekä kuutio- ja laatta - laatikoita. Näistä kuutioista muo-
dostaa lapsi loppumattoman määrän erilaisia tosiperäisiä, esteet-
tisiä ja mittausopillisia muodostelmia. Vaikka nytkin ovat
pallot ja kuutiot (tytöille myös nuket) pidetyimpiä lasten leik-
kikaluja, on kuitenkin Fröbelin esittämä ainehisto jossain määrin
epätäydellinen. Kuten leikkiinkin nähden, niin tässäkin, leik-
kikaluihin nähden on nykyaikaisella kasvattajalla tehtävänä,
lapsen luonnollisista leikkikaluista lähtien, järjestää niistä kasva-
tusopillisesti arvokas ainehisto lapsen omaperäisiä leikkejä
varten.

Sellainen lasten leikkikalujen järjestelmä on lapsenkasva-
tuksen ensimäisenä opetusopillisena ainehistona.

g) Leikkien kehitys (Gialik). Kouluiän edellisaikaa kuvaa
niin muodoin leikki, jonka kuluessa lapsi hankkii valmistuksen
elämää varten. Lapsen leikkien kehityksestä antaa Giulik täy-
dellisimmän kuvan; pikkulapsen ikä, syntymästä kolmivuoti-
seen (leikit: meluta, järjestellä, poimia, viskellä, keinua, sysiä,
askarrella hiekalla, kivillä jne). 2) varhaislapsuus kolmesta
seitsemään ikävuoteen (kuutiot, keinu, kapuaminen, leikkelemi-
nen, rakkaus nukkeihin jne), jonka ohella leikeillä on yksi-
löllinen luonne ja tavoittavat vissejä objektiivisia tuloksia;
3) leikit 7 —l2 ikävuoteen ovat yksilöllisiä ja kilpailu - luontei-
sia, suuri mielenkiinto nukkeihinja taloushommiin; 4} leikit 12
ITvuotisilla osoittavat ryhmäleikkien jarosvoamisvaistojen kehi-
tystä; 5) myöhäisnuoruuden leikit osoittavat ryhmäleikkien
ylenpalttista kehitystä.

Leikillä on tuloksena lapsen vaistojen luonnollinen kehitys.
Perimmältään eivät leikit ole mitään muuta kuin lapsen luon-
nollisesti kehittyvää • vaistomaista toimintaa. Lapsen kasvava
elimistö synnynnäisine ärsykkeineen kaipaa toimintaa, ja mikäli
ei tämä toiminta ilmene lapsen työssä, sikäli se tapahtuu leik-
kinä. Leikki on ikäänkuin kasvatuksen koulu, jonka itse luonto
on muodostanut lapselle.

6. Perusvaistot Hermot ovat eri hermoainesten yhdistelmä,
ketju, jota pitkin kulkee hermovirta. Tämä virta, joka kulkee
vähimmän vastustuksen linjaa, suuntautuu tavallisesti aikaisem-
pien virtojen jo tekemää tietä pitkin; ainoastaan siinä tapauk-
sessa, jos se on hyvin omalaatuinen, luo se uuden tien. Siten
kääntyy uusi ärsyke kaikkein useimmiten jo laitetulle tielle
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ja tulee entisen ärsykkeen kaltaiseksi (assinaileerautuu, sulau-
tuu). Psykologit puhuvat tässä tapaukessa, että entiset vaiku-
telmat „aperseptsioivat“ uuden.

Siten muodostuu ikäänkuin hermoärsytysten ja lihas-
liikkeitten vakiintuneita ryhmiä. Jos elimistö toistaa monta
kertaa jotakin liikeryhmää, niin asianomaiset hermoyhtymät
tulevat enemmän kunnostetuiksi. Sellaista samojen liikkeitten
moninkertaista toistamista sanotaan harjoituksiksi, ja harjoituk-
sen kautta lujitettua hermoyhteyttä sanotaan tottumukseksi.
Koska verrattain samanlaisten ympäröivien olojen takia tulee
usein toistettavaksi samoja toiminnoita, niin elämäänsä samassa
tilassa viettävän eläimen käyttäytyminen on pääasiassa juuri
totuttuja liikkeitä. Tarkoin sanoen ovat melkein kaikki meidän
liikkeemme enemmän tai vähemmän tavanmukaisia.

Perinnöllisyyden vuoksi voivat nämä tavanmukaiset liikkeet
siirtyä isiltä jälkeläisille. Sellaisia refleksi liikkeitten totun-
naisia yhteyksiä, joita eläin ei itse ole kehittänyt, vaan saanut
esi -isiltä, sanotaan vaistoiksi, erotuksena tottumuksesta sanan
ahtaassa merkityksessä. Vaistot eivät ole mitään muuta kuin
perinnöllisiä monimutkaisia liikkeiden yhteyksiä. Mikäli jokai-
nen eläin on isiensä lapsi, sikäli sen käyttäytyminen merkitsee
valtavaa määrää vaistoisia liikkeitä.

Turmioonjohtavat ja yleensä vahingolliset liikkeet voivat
tuskin mennä suuressa määrin perinnöksi: joutuuhan itselleen
vahinkoa tuottava eläin perikatoon, ja jälkeläiset, jotka saavat
häneltä turmiollisia vaikutuksia, ovat myös määrätyt kuole-
maan. Tämän vuoksi ovat vaistomaiset liikkeet useimmissa
tapauksissa hyödyllisiä, tarkotuksenmukaisia. Tässä mielessä
voidaan eläinten käyttäytymistä pitää tarkotuksenmukaisena:
eläimet omaavat tarkotuksenmukaisen käyttäytymisen, syystä
että niiden eläinten jälkeläiset, joilla on epätarkotuksenmukai-
nen käyttäytyminen, kuolevat sukupuuttoon.

Tällä perusteella ei kuitenkaan vielä saa vanhanaikaisten
kirjailijain tapaan ylistää vaistojen viisautta. Vaistomaiset
liikkeet ovat tarkoituksenmukaiset sitä ympäristöä varten, jonka
vaikutuksen alaisena ne ovat käyneet pysyviksi, mutta jos tämä
ympäristö muuttuu, silloin voivat vaistot s. o. esi-isäimme
peritty käyttäytyminen meitä vahingoittaakin. Vaistot ovat
suurimmaksi osaksi hyödyllisiä, jos eläin toimii esi-isiensä
ympäristössä, mutta voivat olla turmiollisia, jos eläin elää
toisessa ympäristössä.

Jokaisen eläimen käyttäytyminen muodostuu kolmenlaisista
liikkeistä. Ensiksikin jokainen eläin luonnollisesti ravitsee
itsensä, jolloin ravitsemisella ymmärrämme kaikkia niitä erilai-
sia liikkeitä, joitten avulla eläin saa ravintonsa, muuttaa sen
muotoa, sulattaa sen ja vapautuu sen hajoamistuotteista. Käsite
ravitseminen sisältää siis joukon eläimen toiminnoita: nälkä



ja jano, ruuan saanti, ja sen otto (syönti, juonti), ruuansulatus,
verenkierto, hengitys, imeyttäminen sanan laajimmassa merki-
tyksessä (sisäänimeminen, ja ainesten vaihto), kiinteän ja
juoksevan ulostuksen, hien ja syljen sekä muitten ainesten
erittäminen, ruumiin normaalisen lämpömäärän ylläpitäminen.
Emme tässä kuvaa näitä toiminnotta, koska meidän on toistai-
seksi vain tarpeellista osoittaa, mitä eläimen eri toiminnoita
voi asettaa ravitsemisvaiston liikkeitä koskevan otsakkeen alle.
Parhaiten valaisemme tämän jollain esimerkillä. Edessämme
on pikkulapsi. Hän nukkuu, mutta pitkä ruoansaannin keskey-
tys hänen elimistössään aiheuttaa hänessä sarjan kemiallisia
ja fyysillisiä prosesseja. Me näemme, miten lapsi alkaa sisäisen
ärsytyksen vaikutuksesta tehdä sarjan liikkeitä („liikahdella
unessa"). Nämä liikkeet käyvät yhä tarmokkammiksi („lapsi
herää"), jonka ohella tulevat liikkeeseen puhe-elimetkin («huutaa
nälästä*). Hänen huutonsa (huuto ei ole mitään muuta kuin
ilman tarmokas puhaltaminen keuhkoista, josta voitte tulla
vakuutetuksi, jos koetatte huutaa vetämällä henkeä sisäänpäin)
tapahtuu aluksi suu suljettuna nenän kautta, mutta sitten jo
suu auki («huutaa täyttä kurkkua"). Tuloksena on nenä-äänen: n
yhdistyminen täysisointuiseen a-vokaaliin (Ma-ma). Lapsen
käytös on mitä levottomin (me sanomme: «huutaa äitiä").
Jonkun esineen koskettaminen lapsen huuliin aiheuttaa sarjan
vaistomaisia imuliikkeitä, jotka ovat pikkulapselle niin tyypil-
lisiä. Siinä tapauksessa, jos se on imu-tutti maitoineen, niin
kieleen ja kurkkuun tullut maito aiheuttaa refleksi - nieluliik-
keitä. Sillä tavoin joutuu ravinto elimistöön, jonka ohella tyy-
dytys s. o. asianomaisen sisäisen ärsykkeen puuttuminen aiheut-
taa tyypillisten imuliikkeitten keskeytymisen («lapsi rauhoittui").

Eläin ei ainoastaan ravitse itseään. Toinen yleinen elämän-
ilmiö on suvun jatkaminen, jolla käsitämme joukon erilaisia
liikkeitä, joitten kautta eläin tuottaa ja pitää elossa kaltaisiaan.
Siten sisältää sikiämiskäsite myös joukon eläimen liikkeitä:
sukupuoliärsytys, synnytykset, yhtyminen, jälkeläisten ruo-
kinta ja kasvatus. Emme ala tässä luonnehtia näitä toimintoja,
rajoitumme vain likimäärin valaisemaan esimerkillä. Vissinä
aikana synnyttävät sukupuolirauhasten erittymät elimistön
ärsytystä ja joukon liikkeitä sen elinten taholta. Sisäisten
kemiallisten ärsykkeitten vaikutuksesta aiheuttaa tämä kiihty-
mys vissiä käyttäytymistä. Tämä käyttäytyminen kohdistuu
etupäässä naaraaseen, jonka kanssa kohtaaminen on seuraus
kemiallisista ärsykkeistä. Keskinäisen prosessin seurauksena
tapahtuu sitten hedelmöityminen. Synnytysten ja maitorau-
hasten erittymisen koneellisuus on ilmeinen : lapsen syöttäminen
vapauttaa äidin maidonrunsauden aiheuttamasta kiihtymyksestä.

Kolmas laji eläinten liikkeitä on kirjava joukko myönteisiä
(«pyrkimys") ja kielteisiä („poistyöntäminen“) liikkeitä ulkoisten
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vaikutusten tasapainon häiriintymisen johdosta. On selvää, että
perinnöllisiksi voivat lujittua ainoastaan hyödylliset, myönteiset
ja kielteiset liikkeet, toisin sanoen sellaiset, jotka auttavat
eläimen elämän säilyttämistä. Sen vuoksi vaistomaiset »pyrki-
mykset" ja „poistyöntämiset“ usein yhdistetään yleisen, kovin
epäonnistuneen nimityksen Jtsesubjelusvaiston" alaisiksi.

Oikeastaan eivät ravitsemisen ja suvunjatkamisen väistöliik-
keet ole mitään muuta kuin pyrkimyksiä ja poistyöntämisiä,
tarkemmin sanoen pyrkimistä Johonkin" ja liikettä Johonkin"
ja Jostakin". Jotta emme joutuisi epämääräisyyteen, nimi-
tämme me, erottaen pois ravitsemisen ja suvunjatkamisen,
muita vaistomaisia liikkeitä niiden enemmistön luonteen mukai-
sesti yhteentörmäys- ja poistyöntämis- liikkeiksi (hyökkäys ja
puolustus).

7. Sukupuolikasvatus varhaislapsuuden aikana. Perusvaisto
on ravitsemisvaisto. Mikäli se on alkeellinen syömisvaisto,
olemme tähän kuuluvat huomautukset jo lausuneet lasten ruo-
kintaa koskevassa pykälässä; mutta mikäli se laajenee talous-
toiminnaksi, puhumme siitä seuraavassa luvussa, tämän pykä-
län kohdistamme sukupuolivaistoon.

Kun verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen ja lihaksien
järjestelmät toimivat syntymästä saakka, alkaa sukupuolijärjes-
telmä yleisen käsityksen mukaan toimimaan vasta sukupuoli-
kypsyyden saavuttua. Olisi kuitenkin liian rohkeata väittää,
että elimistössä löytyvä järjestelmä on ehdottomasti toimimatta
vissin vuosijakson. Siinä tapauksessa olisi itse myöhemmän
kehityksen tosiasia selittämätön. Teoreettisesti on hyväksyttä-
vämpää myöntää, että sukupuolirauhaset jotenkin toimivat var-
haislapsuudessa. Havainnot lapsen elämän suhteen vahvista-
vatkin täysin sen seikan, että hänessä on sukupuolielämää.

Avain sukupuolielämän ymmärtämiseksi on etsittävä bioke-
miasta. Jastrof („Einiges tiber das physiologische und viher die
aussergewöhnlichen Handlungen im Liebesleben der Menschen")
huomioi pääasiassa eläinten elämää parittelun aikana jatuli siihen,
että on myönnettävä välttämättömäksi vissien kemiallisten ero-
genisten ainesten löytyminen veressä. Nämä ainekset joita
valmistavat pääasiassa sukupuoli-, mutta myös muutkin rauhaset
saavat aikaan määrätyn ärsytyksen vississä elimistön osissa
(esim. sydämen toiminnassa) ja kiihdyttävät etupäässä suku-
puoli-hermokeskuksia. Tuloksena on joukko refleksiliikkeitä,
joitten monimutkainen yhteys muodostaa yksilön sukupuoli-
elämän.

Varhaisimmassa lapsuudessa ovat yksilön sukupuolikeskukset
nähtävästi hyvin vähän differoituneet," jonka johdosta on tulok-
sena lapsen heikko ja epätyypillinen, ns. tulviva rakkauselämä,
jota aikuiset eivät sen omalaatuisuuden vuoksi ota huomioon.
Jo sylilapsella on joukko niitä pääosastoja, joitten kiihoituksella
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on sukupuolinen luonne (Freydi .Kolme kirjotusta seksuali-
opista“). Sellaisia osastoja on ei ainoastaan asianomaiset eli-
met mutta myös huulet. Lapsen imemiseen yhdistyy sukupuo-
linen ärsyke, josta on selvänä todistuksena imevän lapsen kas-
vojen eleet. Sukupuolielimien likaantuminenja puhdistaminen on
yhtenä syynä lasten keskuudessa levinneeseen onanismiin; siihen
vie monastikin lapsella jopa pikkulapsellakin usein tavattava
rakkauselämä, jota aiheuttavat sekä ulkokohtaiset että keskus-
ärsytykset.

Pienten lasten sukupuolielämässä on paljon atavismeja, jotka
aikuisten keskuudessa ovat kehittyneet ainoastaan mielisairailla.
Lapset ovat taipuvaiset salaa tarkastelemaan ja osoittamaan pal-
jastettuja ruumiinosia sukupuolitarkotuksissa (voyeurismi ja
eksgibishionismi), niillä on tekoja, joillaon heidän suorittamansa
tai heihin kohdistuvan kidutuksen luonne, aiheuttaen myös usein
sukupuolikiihoituksen (masokismi ja sadismi). Tällöin ei suku-
puoliviettymys sukupuolikoneiston epätäydellisen kehityksen
vuoksiilmene täysin selvästi toiseen sukupuoleen kohdistuvan a(tai-
pumus homoseksualismiin. Lapsen sukupuoliviettymyksen ensi-
mäisenä kohteena on tietenkin hänelle läheiset henkilöt, tämän
takia luonnollisesti kaikkein useimmiten jompikumpi vanhem-
mista. Tältä pohjalta kärsii lapsi välistä todellisia mustasuk-
kaisuuden tuskia, rakastetun vanhemman kohdistaessa huo-
mionsa toiseen vanhempaan tai lapsen sisariin ja veljiin.

Ori selvää, että lapsen sukupuolielämä joutuu räikeään risti-
riitaan nykyaikaisen yhteiskunnan sukupuolimoraalin kanssa,
jonka yhtenä peruskäsityksistä on se, että kaikki sukupuolielämä
puuttuu lapselta, jota kohdellaan sukupuolisuhteissa kuin enke-
limäistä olentoa. Parhaassa tapauksessa ei lapsen sukupuoli-
vaistoa huomata, huonommassa se tylysti ja räikeästi tukehu-
tetaan. Tästä syystä syntyy lapsessa joukko häiriöitä, ns. «her-
mostumista", «omituisuutta". Toiselta puolen pilaavat aikuiset
usein lapsen ei ainoastaan huomaamattomuudellaan sen suku-
puolielämää kohtaan mutta myös välittömämmin. Kun lapsi on
vielä pieni, masturbeeraavat hoitajat hänet usein, jotta hän
rauhoittuisi, ja silittämällä paljasta ruumista herättää äiti lap-
sen vielä vissille alueelle keskittymättömän erotisen tunteen;
kun lapsi on vähän kasvanut, nukkuu hän huoneessa, missä
usein loistaa aviosänky, ja monasti ottaa äiti hänet kanssaan
nukkumaan ja vie poikaa mukanaan nais- saunaan; perheessä
riisuutuvat vanhemmat hänen edessään peittelemättä ja suorit-
tavat kursailematta luonnolliset toimituksensa, mutta palvelija
taas jatkaa hänen välittömintä turmelemistaan, ja sivullinen
kasvattaja «valistaa" hänet ajoissa sukupuoli-ilmiöiden suhteen
ja kiinnittää hänen huomionsa niihin, tyydyttäen sen kautta
usein salaisen sukupuolitunteensa katolisen pyhimyksen tavoin.
Kaikilla näillä herroilla on sitten vain vielä tehtävänä kokoon-
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taa ja pitää istunto onanismista ja sukupuoli-julkeudesta lap-
sessa.

«Pikkulapsen iän sukupuoliärsytys palaa uudestaan lapuu-
dessa joko keskuksesta aiheutuvana kutkuttavana kiihotuksena,
joka vaatii onanistista tyydytystä, tai siemenvuotona, jotka
ovat yhdenmukaiset täyskasvuisten siemenvuodon kanssa, jolloin
tyydytys tulee ilman käsittelyä. Mikä aiheuttaa viimemaini-
tun ilmiön, joka useimmiten tavataan tytöillä ja lapsuuden jäl-
kipuoliskolla, ei ole täysin selvää, ja usein, vaan ei aina, käy
sen edellä nähtävästi aktiivisen onanismin kausi" (Preyd).

Paitsi edellämainittuja lapsen sukupuolisen ärsytyksen
lähteitä, esittää Preyd joukon muitakin. Sellainen on ennenkaik-
kea lämpömäärän vaikutus, ruumiin mekaaninen, rytmillinen
värähtely, (keinuminen, pudistaminen), myöskin lihaksien tar-
mokas jännittäminen, kahakat ja ottelut. Myöskin kaikki tehok-
kaat vaikutelmat, jopa pelkokin, vaikuttaa seksualisuuteen.
Viimein huomauttaa Preyd, että voimakasta henkistä ponnistusta
sekä nuorilla että täyskasvuisilla seuraa sukupuoliärsytys.

Onanismin varsinainen kausi on noin 10 ikävuodesta aikain
Likimain näihin aikoihin jopa vähän aikaisemminkin, kehittyy
fetishismi (sukupuolimieltymyksen siirtyminen kokonaiskohteesta
osaan— etenkin jalkoihin, hiuksiin, kenkiin, nauhoihin jne.), jotka
näyttelevät huomattavaa osaa onanistisissa kuvitelmissa. Silloin
kohtaamme ensimäiset, vielä vähän tyypilliset ja kestävät lem-
menilmaukset, mikä voimakkaimmin kehittyy nuoruudessa.

Raamatun ajoista saakka pidetään onanismia kauheana rikok-
sena, joka on itse yksilölle turmiollinen ja ympäristölle inhoit-
tava. Toiselta puolen on tosiasia, että useimmat lapset onanisoi-
vat eikä nykyaikainen lääketiede määrittele turmiollisia seurauk-
sia onanismista siellä, missä se ei ole saanut sairaloisen ylenpalttista
muotoa (sellaisissa tapauksissa todetaan hermostunut sydämen-
lyönti, yhdistävän kalvon tulehdus sormien likaamisesta, her-
mokohtaukset fobiet). Seuraus on selvä: jatkaen onanisoi-
mista edelleen, koska se on salainen pahe, jonka tarkkaarainen
on fyysillisesti mahdotonta, vieläpä kiihtyen suurempaan onani-
soimiseen pelontunteen vaikutuksesta, kiduttaa lapsi itseään,
vaipuu raskasmielisyyteen, vieläpä väliin riistää hengen itsel-
tään, pitäen itsensä lopullisesti perikatoon joutuneena. Van-
hemmat jatkavat lapsen pilaamista sukupuolisella pohjalla.
Kuitenkin on meidän päinvastoin, ottaen huomioon onanismin
yleisen leviämisen, vieläpä eläintenkin keskuudessa (apinat, koi-
rat, sammakot jne.) ja sen melkoisen vahingottomunden osoitet-
tava sitä kohtaan kärsivällisyyttä, taistellen sitä vastaan ei sel-
laisenaan, vaan sukupuoli ■ irstautta vastaan ja sukupuolisia
liiallisuuksia vastaan. Vaikuttavimpia keinoja ovat: fimosan
poistaminen; terveydelliset vaatteet; mahdollisuuden mu-
kaan poistaa lapselta tilaisuus kosketteluun; kiellettävä
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käsien pitäminen taskuissa; ei pehmeitä makuutiloja; ei
saa antaa venytellä ‘vuoteessa aamusin; umpitaudin välttä-
minen; sukupuolielimien puhtaus; ruumiin karkaiseminen;
ryömimisen, keinuilemisen, kamppailemisen välttäminen. Ää-
rimmäisessä tapauksessa on mahdollinen myös kahden kes-
kinen varoittava keskustelu, käyttämättä kuitenkaan lap-
selle vahingollista uhkailemista.

"

Sen lisäksi on välttämä-
töntä vielä muutkin, kahdenlaiset toimenpiteet: kielteiset ja
myönteiset. Kielteiset vievät henkisen jännityksen, tehokkaitten
vaikutusten, ylenpalttisen pelon ja raakuuden hävittäminen;
myönteisten toimenpiteitten taas on johdettava lapsen harrastus
ihanteellisempiin ilmiöihin.

8 Siirtysmiskauden ikä ja sen sukupuolikasvatus Siirtymis-
aikoinapoika-ja tyttöiästä nuorukais-ja neitosikään on sukupuolisen
kypsymisen kausi. Meyman antaa tästä kaudesta tarkan kuvan:
„Koko sukupuolikypsymisen kausi voidaan meidän oloissa katsoa
kestävän pojilla 14 —l7 ikävuoteen, (harvemmin 20 ikävuteen),
tytöillä 13 —ls v. Tämä kasvavan sukupolven elämänvaihekausi
on mitä tärkein, tämän vaihekauden aikana alkavat suurimmat
ruumiilliset ja henkiset muutokset... Kasvu kiihtyy, samaan
aikaan koko ruumis suurenee suhteettomasti, hermokiihoitus käy
suuremmaksi, aivoilta vaaditaan suhteettoman paljon sekä outoa
työtä, jonka vuoksi usein muodostuu runsaat edellytykset myö-
hemmille, yksilölle vahingollisille seurauksille. Yähäverisyys
tytöillä; hermostuneisuus sekä tytöillä että pojilla, alkaa usein
juuri tänä elinkautena. Samaan aikaan ilmenee usein sukupuo-
likypsymisen kautena edellytykset henkiselle epänormaalisuu-
delle, etenkin nuorukais- rikollisuudelle, nuorukais- mielisairau-
delle (Kramer, Wulffen, Dost ym.). Sukupuolikypsymisen aika
on erikoisesti merkittävä henkisen kehityksen suhteen siirtymis-
ajaksi puhtaasti lapsen ruumillisesta ja henkisestä tyypistä
aikuisen tyyppiin. Lapsi-iän ominaisuudet häviävät vähitellen,
ne sekaantuvat aikuisten ominaisuuksiin ja muodostavat sen
siirtymiskauden, jolloin poika ja tyttö muuttuvat nuorukaiseksi
ja neitoseksi. Kasvot menettävät lapsekkaan pyöreyden ia peh-
meyden, poikain ääni muuttuu; henkisellä alalla vahvistuu yhä
ymmärryksen omintakeisuus, ilmenee kaiken totutun ja ihmis-
auktoriteettien arvosteleminen: tunne - elämä muodostuu mo-
nella yksilöllä rikkaammaksi ja syvemmäksi, mikä ilmenee ky-
häelmissä ja ensimäisissä runokokeiluissa. Kramer kiinnittää
huomion siihen, että tälle ikäkaudelle on ominaista kirjavan-
korea tyyli. Oppilaan vastaanottavaisuus ja kunnianhimo ovat
tähän aikaan erittäin, helposti herätettävissä, samalla kun suu-
renee hajamielisyys monilukuisten kehittyväin tunteitten ja
taipumusten johdosta (Hudden); ilmenevät sukupuolitaipumuk-
setkin, allussa usein aivan epämääräisessä muodossa; halu
tutustua lähemmin sukupuolielämään tulee tietenkin voimak-
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kaammaksi, jonka vuoksi sukupuolisuhteiden selityspulmat saa-
vat suuren merkityksen.

Voimakkaan hämmennyksen alaisena joutuu nuorukainen
ja neitonen ikäänkuin elämystensä valtaan. Ollen jo tutkija,
ryhtyy hän nyt erittelemään tunteitaan, ajatuksiaan ja halujaan.
Sukupuolikypsymisen kausi on itsetutkirauksen aikaa, jolloin ei
itsestä löydetä mitään kokonaista myönteistä; se on kovin tuskal-
lista, ja tuskan epätoivo kaikuu päiväkirjoista ja lyyrillisistä
runoista joita tässä iässä usein kirjotellaan. Nuorukainen ja
neitonen sulkeutuu itseensä, jonka vuoksi häntä monasti pide-
tään itsekkäänä. Ulkoisiin kiihokkeisiin suhtautuu hän mitä
räikeimmin ja sairaloisesti: gymnasioitten keskiluokat ovat
kasvattajalle vaikeimmat; näitten luokkien oppilaat ovat yn-
seimmät, karkeimmat ja tylyimmät. Kaiken sen lisäksi ne
oppivat tavallisesti huonosti, koska voimakas tunne-elämä ei
ole omaansa kiinnittämään heitä kouluaineisiin, ja itsetutkimus
hävittää tarmon. Tämä se yhdessä koulussa tapahtuneiden
epäonnistumisten, täyskasvuisten soimausten ja yleisen mie-
lialan alakuloisuuden ym, kanssa johtaa välistä itsemurhaan.

Kaikesta sanotusta selviää, että sukupuolikypsymisen aika
vaatii mitä huomaavaisinta ja varovaisinta suhtautumista Lap-
sen herkkyyden takia eivät tässä ole mitkään räikeät vaiku-
tus-toimenpiteet paikallaan. Nuorukaisen ja neitosen painuneen
mielialan takia on kasvattajan kaikkein useimmin käytettävä kas-
vatin rohkaisemista. Viimein on tuona aikana vähennettävä
henkisten tehtävien määrää: ei mitään vaikeita ja vastuuna-
laisia luokkia, ei mitään tenttitutkinnoita saisi olla tänä henkis-
ten toimintojen heikontumisen kautena, vaikka siten onkin ny-
kyisin hyvin usein laita (gymnasion neljäs luokka ja alkeiskou-
lun päättyminen).

Sukupuolikypsymisen kausi on kohtalokkain ihmiselämässä.
Uusien elämysten valtaamana, joitten sisältö ei aina ole selvä,
kokee nuorukainen ja neitonen alakuloisuuden, pelon, henkisen
hajanaisuuden, häpeän, eristymisen ym. tuskallista tilaa. Kehit-
tyvä sukupuolielämä tarvitsee hoitoa ja järjestelyä, jota ilman
se uhkaa viedä nuorukaisen ja neitosen paheen kuiluun ja her-
mojänkytyksiin. Tiedämme tosin kyllä, että lapsen elämä jo
ennen kouluikää on rikas seksualisista elämyksistä, ja on mitä
virheellisintä luulla, että ne ensi kertaa ilmaantuvat vasta suku-
puolikypsymisen aikana. Tämä kausi oroaa toisessa suhteessa:
sinä aikana ilmenevät sukupuolielämykset koko elämän keskei-
senä sisältönä.

Viime vuosikymmeninä ovat muutamat kasvattajat tuoneet
esiin kysymyksen kokonaisen „sukupuolisen valistus“-kurssin
välttämättömyydestä: lapsessa heräävän sukupuolielämän ilmiöit-
ten salaaminen on mahdotonta eikä tarkotuksenmukaista, koska
hän sivultapäin kumminkin pääsee niistä perille; vieläpä on
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nuorukaisen ja neitosen mahdollista turmeltumista ja pelästy-
mistä välttääkseen alotettava tämä valistaminen mahdollisim-
man aikaisin: »ennemmin päivää aikaisemmin kuin tunti liian
myöhään". Sukupuoli-valistuksen ohjelma on tavallisesti seu-
raava; kasvien, eläinten ja viimein ihmisen suvunjatkaminen;
sukupuoli-terveydenhoito ja sukupuolielämän järjestys. Suku-
puoli-valistusta vaativat etenkin kasvattajat, luonnontutkijat ja
lääkärit.

On kuitenkin suuri erehdys luulla, että tiedonpuute olisi
pääsyynä sukupuoli-hämminkiin: ei tarvita niin paljo opetusta
kuin kasvatusta; on puhuttava ei ainoastaan sukupuoli-valistuk-
sesta vaan sukupuoli - kasvatusopista ; nuorukaisen ja neitosen
huomio on johdettava pois sukupuoli - elämyksistä. Mutta mille
taholle johdettava?

Mitenkä se on tehtävä? Vastaus on etsittävä n. s. subli-
moimis-opista. Tämän opin laatija, Freyd kirjoittaa: «Sivis-
tyshistorioitsijat yhtyvät nähtävästi siinä, että seksualisten voi-
main poikkeaminen sukupuolitarkotuksista ja siirtyminen muihin
tarkoituksiin (prosessi, jokaon saanut nimen «sublimoiminen")
aiheuttaa mahtavien voimien saannin sivistyskehitystä varten".
Itse asiassa on vaikeata ajatella taidetta ja runoutta ilman sek-
sualista pohjaa; juuri rakkaudesta löytävät taiteilijat ja runoi-
lijat usein innoituksensa ja mielikuvituksensa hehkun. Kokonai-
nen sarja tutkijoita (Mebius, Kraft-Ebing, Ellis, Metshnikof)
eivät epäile taiteen yhteyttä seksualisuuden kanssa. Scho-
penhauer ulotti seksualisuuden vaikutuksen taiteelliseen luomis-
kykyyn: «niinä päivinä, hetkinä, jolloin sukupuolinen vietty-
mys saavuttaa korkeimman jännityksen... juuri silloin kyp-
syvät suuret henkiset voimat, vieläpä suureen luomiseen valmis
tietoisuus, vaikkakin sinä hetkenä, jolloin tietoisuus on joutu-
nut viettämyksen valtaan ja viimemainittu sen tykkänään nie-
laissut, ei sitä huomata. Mutta riittää vain voimakas ponnis-
tus muuttaaksensa sen suunnan, ja sietämättömän, tyydytystä
vaativan intohimoisen viettymyksen tilalle (yön valtakunta) tulee
korkeimpain henkisten voimain työ (valon valtakunta)". Käy-
tännönmiestenkään keskuudessa ei yhteys kuohuvan tarmon ja
voimakkaan seksualisuuden välillä ole harvinaista

Siveysoppi (etiikki) on jo kauan pitänyt arvossa suhlimoi-
misen merkitystä, julistaen neitseellisyyden sääntöä. Sukupuo-
liviettymys, joka ei hallitse tietoisuutta, vaikuttaa virkistävästi
henkiseen luomiskykyyn. Tämä vaikutus on tungettu tykkä-
nään seksualisuuden alatajunnan alueelle. Tietoisuuden alueelta
syrjäytettynä se juuri syrjääntungettuna herättää ihmisen luo-
miskyvyn mitä voimakkaimmalla tavalla. Tämänpä takia tulee
tytön ja pojan sukupuolikasvatuksen merkitä hänen seksuali-
suutensa sublimoimista, korvaamalla se luomistoiminnalla. Voi-
makas sukupuolikasvatuksen keino on työ, toiminta, etenkin

7Kasvatusoppi*
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sellainen toiminta, joka aivan valtaa asianomaisen henkilön ja
missä ilmenee korkeimpain henkisten voimain luomiskyky.

Loppupäätelmänä on viitattava siihen, että poikain ja tyt-
töjen harhatielle joutuminen on varsin tavallinen ilmiö. Aikui-
set irstailijat ja pornografiset tuotteet ja näytelmät tekevät lak-
kaamatta väkivaltaa lapsen siveellistä puhtautta kohtaan. Sen
vuoksi on tarpeen mitä huolellisin lasta ympäröivien henkilöit-
ten tarkkailu. Yleensä on epäiltävä kaikkia aikuisia tunteel-
lisia lapsen „ystäviä“; samoin on epäiltävä myös lasten salape-
räisiä erikseenvetäytymisiä, varsinkin kaksin." Mitä taas tulee
pornografiaan, niin ainoa keino sitä vastaan on esteettisen ja siveel-
lisen käsityksen kehittäminen pojissa ja tytöissä.

9. Nuoruuden psykologia. Schopenhauerin mukaan puhuen
seuraa yön vaihetta valon vaihe: sukupuolikypsymisen sumuis-
ten alkuvuosien jälkeen seuraavat valoisan nuoruuden vuodet.
Eilinen synkkä egoisti (itsekäs) muuttuu täynnä lempeä ja innos-
tusta olevaksi olennoksi. Rakkaus ja innostus ovat keskuksena,
jonka ympärille ryhmittyvät kaikki nuorukaisen ja neitosen
elämykset.

Rousseaun sanojen mukaan on nuorukaista ja neitosta ensiksi
valtaavana tunteena ystävyys. Nuoruusvuosina solmitaan kiin-
teimmät ystävyyssiteet, jotka väliin muistuttavat rakastuneitten
suhteita, ja väliin muuttuvatkin sellaisiksi. Alituinen, täyteen
luottamukseen nojaava kanssakäyminen, vilkas kirjeenvaihto
eron sattuessa, suojelus ja apu sekä myös toisensa palveleminen
ja arvovallan tunnustaminen, siinä nuorukaisystävyyden luon-
teenomaiset piirteet. Vähän myöhemmin antaa ystävien innos-
tus tilaa rakkaudelle. Varhainen nuoren rakkaus kohdistuu
tavallisesti hänen mielikuvituksensa luomaan : tässä iässä rakas-
tetaan romaanin sankaria, valokuvaa, tuntematonta, ja jos rakas-
tetaan jotain todellista olentoa, niin ihannoidaan se tavallisesti
tuntemattomuuteen saakka. Tällöin on luonteenomaista, että
varhaisnuorison rakkaus kohdistuu hyvin usein ei samanikäisiin
vaan täysikäisempiin henkilöihin. Mutta nuorten kiintymyspiiri
ei rajoitu ainoastaan ystävään ja Beatriceen, hän on valmis
rakastamaan kaikkia läheisiä. Seuranhalu on ominaista nuo-
relle: hän on aina sakissa, pääasiassa samanarvoisten; ylioppi-
laselämää kuvaavat piirit, osakunnat, liitot, seurat. Ja sama
ihanteellisuus, joka ilmenee varhaislemmessä, tulee näkyviin
kaikissa ihmisrakkauden muodoissa: hän ihannoi ystävää, kumar-
tuu valittujen auktoriteettien edessä ja uskoo niihin ehdotto-
masti, hänellä on omat sankarinsa. Huomenna voi hän tosin
hävittää ne kaikki, vaihtaa ne uusiin melkein ilman mitään
perustelua; aivan samoin voi jalomielinen ja rakastava nuoru-
kainen melkein samaan aikaan olla raaka ja kiittämätön.

Nuorisoikää kuvaa vielä kohonnut esteettinen tunne. Nuoret
eivät ole välinpitämättömät kauneuteen nähden. Häntä liikuttaa
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luonnon kauneus, vaikkakin pikemminkin haaveillen jaunelmien
lähtökohtana. Hän huvittelee teatterissa, konserteissa, taide-
näyttelyssä. Hän elää kokonaan tässä mielikuvitusmaailmassa,
ja ollen ikäänkuin siitä kotoisin, jättää hän todellisuusmaail-
man melkein huomioonottamatta. Sen johdostakehittyy hänessä
.tyytymättömyys todelliseen asemaansa jopa ylenkatse ympäris-
töön "nähden." "Yhdeltä puolen ovat nuoret täynnä valtavia suun-
nitelmia ja kapinallisuutta; toiselta puolen heitä valtaavat
melankolian myrskyiset ryntäykset ja väliin ryhtyy hän itse-
murhaan : niin vaikea on päästä sovintoon realisen maailman
kanssa. Yleensä on nuorten haaveellisuus afektista ja vetistä,
mutta samalla kertaa ihmisrakkauden ihanteitten alainen.

Edelläsanotusta käy jo riittävästi selville nuorten intomieli.
Yksi sen pääsyistä on lihasvoiman suuri kasvu sekä elimistön
yleinen vankkuus, joka luo nuorissa aktiivisuuden tarpeen, mikä
päästää voiman ja tarmon tulvimaan. Nuoret ovat itsevarmoja
ja itserakkaita, he luulevat kääntävänsä koko maailman, ja sai-
raloisen herkkiä kunniankysymyksissä. Itserakkautensa takia
ovat he tosin ujoja ja huolehtivat liikaa siitä, mitä mieltä heistä
ollaan. Itseluottamus auttaa heitä riippumattomuuteen, alotteel-
lisuuteen ja auktoriteetin kieltämiseen. Nuoret innostuvat itses-
tään ja omista ihanteistaan, jotka tahdotaan toteuttaa viipy-
mättä ja ilman sovitteluja.

Mutta kun realisen elämän tuntemus on vielä vähäinen, ovat
nuorten ihanteet suurimmaksi osaksi sanoja ja lauseparsia. Nuo-
ret rakastavat puheittenpitoa ja elävät deklamatsiossaan. Sanat
juovuttavat heitä, mutta he tuntevat huonosti niiden realisen
sisällön. Nuoret uskovat kirjoja usein enemmän kuin elämää.
Mitä yleisimmät määritelmät yleisine sisältöineen tyydyttävät
heitä. He pitävät yleensä laajoista yleistämisistä ja ovat taipu-
vaiset filosoofisiin rakennelmiin. Ainoa keino tehdä nuorten
ihanteellisuus sisällökkääksi ja eläväksi, on usein vain kasvat-
tajan painostama realismi, nuoret kun yhdistävät täyden tarmon
purkauksen ja ihanteellisen hehkun —fraasimaisuuden kanssa.

Tunnettu nuorisotutkija Stanley Hall luettelee 12 vastakohtaa
nuorisossa. Nuoret häilähtelevät tavattoman tarmokkaan toi-
minnan ja uupumisen välillä; he ovat iloiset ja herkkänauruiset,
mutta vaipuvat helposti kärsimyksiin ja kyyneliin; he ovat
uskaliaita ja samalla ujoja; he ovat itseuhrautuvia ja ihmisrak-
kaita ja samalla kertaa itsekkäitä ottamatta ketään huomioon;
he ovat täynnä pyrkimyksiä hyveeseen, mutta osoittaen usein
mitä alhaisimpia taipumuksia; he rakastavat yksinäisyyttä ja
yhteiselämää; ollen hyvin tunteellisia vaipuvat he usein tylsyy-
teen ja julmuuteen; he ovat kirjojen vallassa ja samalla kertaa
toimeliaat; ollen kiihkeitä reformaattoreita, voivat he yhtä hel-
posti tulla vanhoillisiksi; jos aistimukset hankkivat heille uusia
monipuolisia tietoja, niin he toiselta puolen kiusaavat itseään

7*
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monenmonituisilla kysymyksillä; viimein heissä viihtyvät hel-
posti. rinnakkain huomattava nerokkuus sekä mielettömyys ja
heikkopäisyys. Tosin voimme Mendoussen johdolla (~L’Ame de
Tadolescent“), jonka nuorisotutkimuksia käytämme tavan takaa
hyväksemme luonnehtiessamme nuoruutta, havaita tämän nuor-
ten ristiriitaisuuden luettelon jonkun verran keinotekoiseksi;
mutta jo sen laatiminenkin on omansa osoittamaan nuoruudelle
luonteenomaista epävakaisuutta. Nuoret ovat todella täynnä
fyysillisiä ja psykoloogisia vastakohtia. Kasvaen nopeasti
pituutta, kehittyy hän hitaasti sivusuuntiin, jonka ohella hänen
kasvunsa ei kuitenkaan tapahdu vähitellen vaan puuskittain,
vuorotellen pysähdysten kanssa. Vielä suurempi epäsuhde
havaitaan elimistön eri osien kehityksessä: raajat voittavat
kehityksessään vartalon; lihasto suurenee nopeasti; samoin voi
sanoa" pääkallon ja kasvojen kehityksestä, jolloin muoto muuttuu
paljon; pääkallon kasvua ei kuitenkaan vastaa aivojen suurene-
minen, jotka lisääntyvät painossa varsin vähän (kaiken toden-
näköisyyden mukaan tulee nuoruus-ajan osalle aivojen hienoim-
pien ainesten kehittyminen ja differoituminen); verisuonet eivät
suurene likikään niin nopeasti kuin sydän, joka jättää kehityk-
sessään suuresti jälkeen rintakehänkin; sama epäsuhde kehityk-
sessä havaitaan rauhasten ja muiden elimien suhteen. Nuori-
sossa havaitaan toiselta puolen vallankumouksellinen henki ja
sitkeä uskollisuus alussa otettua suuntaa kohtaan, joukottain
mitä erilaatuisimpia haluja, jotka heittävät sen yhdestä äärim-
mäisyydestä toiseen, horjuvaisuus käsityksissä ja suunnitelmissa
sekä odottamattomia käänteitä, jotka voivat tulla lyhytaikai-
siksi. On luonnollista, että sellainen epävakaisuus tekee nuori-
son huonosti mukautuvaksi elämään: nuoruus-ikä on kouluväsy-
myksen sekä useimpain ja riittämättömästi perusteltujen itse-
murhien ikäkausi. Viimein on sukupuolikypsymisen ja nuoruuden
aika monien sielunhäiriöitten alainen. Useimmin tavataan tässä
ns. sirkuläärinen sielunhäirlö, jolloin tulee ilman säännönmukai-
suutta milloin henkinen masennus milloin kiihkoontuminen, hys-
teria jakaatuvatauti, väliin rajuina kohtauksina mutta toisinaan
taas varsin naamioituna, sekä viimein tuo nuorison vitsaus
nuoruusaikainen vähäjärkisyys, vaikea ja parantumaton sielun-
sairaus. Samalla aikaa on tuo sielunhäiriöille altis, paatoksel-
linen nuoruus myös älyn ja nerokkuuden sarastus-aikaa.

10. Rakkaus ja kasvatusoppi. Rakkaus on yksi sublimoimisen
ja sukupuoliviettymyksen muunnoksen muodoista. Tarkkaan
sanoen havaitaan rakkauden „platonisimmissakin“ muodoissa
sukupuoliviettymystä ja ärsytystä, mutta sukupuoliviettymyksen
(libidon) ylenpalttinen ilmeneminen samoin kuin sen täysi sur-
kastuminenkin saa tavallisesti rakkauden jäämään kehittymättä
sille luonteenomaisine piirteineen, jotka edellyttävät seksualisen
suhteen pysyvää ilmenemistä määrättyyn kohteeseen. Rakkaus
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OH niin muodoin osittain sublimoitu libido. Viimemainittua
korvaa ennenkaikkea sympatia (myötätuntoinen kiintymys) asian-
omaiseen kohteeseen, ollen tuo sympatia välistä monimutkais-
tunut heikon pelonvivahduksen kautta. Edelleen «ei puhtaasti
sukupuolellisella libidolla ole kohdetta tai se ei ainakaan
suuntaudu määrättyyn kohteeseen: se voi löytää tyydytyksensä
mistä toista sukupuolta olevasta henkilöstä tahansa, kunhan ei
viimemainitulla vaan ole mitään ruumiillisia tai sielullisia puut-
teita, ja voi se löytää tyydytyksensä ilman kohdettakin, itse-
tyydytyksen kautta. Päinvastoin on rakkauteen sisältyvä tun-
teellinen kaipuu kohdistettu määrättyyn henkilöön, rakkauden
esineeseen, jolloin kaipuun tyydytyksestä asianomaisen henkilön
kanssa on odotettavissa nautinto, jota ei saavuteta suhteissa
minkään muun henkilön kanssa. Tämä rakkauskaipuun kohteel-
listuttaminen jayksilöllistyttäminen muodostuu hyvin usein tuon
kaipuun rajoittamiseksi siinä mielessä, että se voi saada kiihty-
myksensä ja tyydytyksensä ainoastaan rakastetun henkilön
kautta" (Löwenfeldt). On vielä huomautettava, että rakkaus
kiihoittaa suuressa määrin yhdistäviä hermokeskuksia, jonka
johdosta mielikuvitus ja uneksiminen kehittyvät.

Vallitseva kasvatus, joka on muodostunut feodalis - munkki-
kuntaisten perimäkäsitysten vaikutuksen alaisena, suhtautuu
äärimmäisen vihamielisesti rakkauteen, samalla kun nuoruuden
lempi jossakin sublimoidun libidon muodossa kuitenkin on arvo-
kas kasvatusopillinen ilmiö, tietenkin asianomaisesti järjestel-
tynä sivistyksellisyyteen ja luomiskyvyn kehittämiseen käsin.
Se ei kuitenkaan estä hallitsevia luokkia viijelemästä orjuutet-
tujen luokkien keskuudessa prostitutsioonia ja neuvomasta pojil-
lensakin terveyshoidolliselta kannalta varovasti käytettyä pros-
titutsioonia. Turmelus ja pornografia kukoistavat tässä tekopy-
hyyden, ulkokultaisuuden ja hurskastelun ilmapiirissä, mikä
tukehuttaa nuorten puhtaan ensilemmen.

11. Ihmisen tunteitten ja vaistojen kehityksen yleiskaava.
Ihmiskunta on kulkenut pitkän yhteiskunnallisen kehityksen
tien, eikä tämä ole tietenkään voinut olla vaikuttamatta hänen
tunnevaistoiseen käyttäytymiseensä siinä mielessä, että alku-
peräiset tunteet ja vaistot ovat mukautuneet yhteiskunnalliseen
elämään ja yhteiskunnalliseen työtoveruuteen. Niinpä surkastu-
vatkin «eläimellisinä" ja «villeinä" eräät näistä vaistoista ja
tunteista, yhteiskunnallisen molemminpuolisen mukautumisen ja
kasvatuksen kautta, toiset taas «yhteiskunnallisina" elpyvät
kehityksessään, samalla kun kolmannet muuntuvat ja uudesti-
muodostuvat.

Niinpä on lasten «vierastaminen 1' samanmukaista pelon
kanssa. Aivan pienellä lapsella onkin vierastamisella todella
kaikki pelon tunnusmerkit vapiseminen, huuto, puolustavat liik-
keet jne. Se on tuntemattomien ihmisten pelkäämistä. Tästä
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erotuksena niinsanoaksemme biologisena arkuutena kehittyy
noin kolmannella ikävuodella hiukan toisellainen arkuuden
muoto, jota voi sanoa yhteiskunnallis antropologiseksi, ja jonka
luonteellisena piirteenä on pyrkimys kiinnittää itseensä huomiota,
asettaa itsensä näytteille samanaikaisen itsensäpiilottamisen
ohella (yksi lasten lempileikkejä tällä iällä on piiloutua ja pil-
kistää esiin). Tämä arkuuden muoto muuttuu aikaa voittaen
ujoudeksi ja pidättyväisyydeksi sellaisten ihmisten läsnäollessa,
joitten huomio tahdotaan kiinnittää. Tällainen ujouden sukujoh-
toinen erittely antaa mahdollisuuden tehdä joukon johtopää-
töksiä. Peläten näet etenkin tuntemattomia ihmisiä, kehittyi
ihminen (lapsi) muinaisaikaisissa yhteiskunnallisissa oloissa, ja
arkuuden kehittyessä pelokkaaksi „kainoudeksi“ (kainouden
ilmeet ovat pelon ja piiloutumisen ilmeitä), pidättyväksi toimin-
noissaan, jolloin tästä pidättyväisyydestä oli tuloksena «rauhal-
linen" käyttäytyminen, näytteilleasetluminen ja ympäröiväin
ihmisten hyväksyminen. Mikäli on tarvis viitata samallaisuu-
teen eläinten käyttäytymisessä, niin arkuuden ja pidättyväisyy-
den alkeita voi havaita koirain käyttäytymisessä vierasten koirain
läsnäollessa.

Ihmisen vaistois-tunnelmallisen käyttäytymisen tuloksena on
niin muodoin pelko toisten ihmisten edessä ja myös „hyvän
suhteen11 aiheuttaminen niissä itseään kohtaan. Alleviivaamme,
että tämä ei ole lähtökohtana ihmisen käyttäytymiselle vaan
ainoastaan sen tulöksena. Ihmisen käyttäytyminen aiheutuu toi-
sin sanoen sen biologisista vaistoista ja ennen kaikkea kaikista
niistä väistöliikkeistä, jotka muodostavat ravinnon hankinnan,
puolustuksen ja hyväkseenkäytiin; mutta nämä biologiset vais-
tot kuoleentuvat, niitä tasottaa pelko toisia ihmisiä kohtaan, ja
toteutuvat ne ' niin, ainakin näköjään, pidättyvällä ja rauhalli-
sella tavalla, että turvaavat hyvät suhteet toisten ihmisten
taholta itseensä. Tavallisella kielellä puhuen sanomme, että
hyökkäyshalua elämän ylläpitotarpeen yhteydessä tasoittaa
pelko sekä pyrkimys hyvään suhteeseen kanssaihmisten
kanssa.

Kaiken tämän pohjalla kehittyy joukko piirteitä, jotka ovat
luonteenomaisia ihmisen käyttäytymiselle tämän käyttäytymisen
«äärimmäisyyksinä". Se on toiselta puolen «ylpeyttä, s. o. nii-
den ominaisuuksiensa esilleasettamisen äärimmäinen aste, jotka
voivat aiheuttaa toisten taholta rauhallisuutta ja pidättyväi-
syyttä asianomaisen henkilön suhteen": asetannäytteilleruumiil-
lisen tai yhteiskunnallisen voimani, etevämmyyteni. Kaiken
tämän tarkotuksena on aiheuttaa pelon muunnos (alistuminen,
kunnioitus, vaatimattomuus jne.) toisten taholta ja siten saada
aikaan pidättyväisyyttä heidän hyökkäyshalussaan. Toiselta
puolen se on «piiloutumista" ja Jauhkeutta", joten nyt ymmär-
rämme, että ylpeys, nöyryys ja vaatimattomuus viihtyvät var-
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sin hyvin yhdessä biologisesti samansukuisina ilmiöinä: hyök-
käyshalunsa tai heikkoutensa salaaminen sekä voimansa ja rau-
hallisuutensa ilmaiseminen.

Surkastuvat vain viileyteensä ja eläimellisyyteensä nähden
äärimmäiset käyttäytymiset; mutta muut muuntuvat tunte-
mattomuuteen saakka. Niinpä muuttuu ahneus saituudeksi
(vähemmän agressiivinen muoto), ja viimein harmittomaksi
kokeilemiseksi, valtaaminen pyynnöksi (vertaa asianomaisia
eleitä ja liikkeitä), tappeluhalu urheiluksi. Toiselta puolen
kehittyy myötätuntoisen jäljittelemisen takia osanottavaisuus
mitä erilaisimmissa muodoissa. Vanha kiista siitä, onko ihminen
itsekäs vai epäitsekäs, on sellaisenaan tyhjänpäiväinen. Jos
olisi mahdollista puhua „luonnollisesta“ s. o. yhteiskunnan -

ulkopuolisesta ihmisestä, niin sanoisimme, että ihminen on luon-
tainen egoisti. Mutta hän on hyvin pidättyvä egoisti, jonka
täytyy paljon sovitella pelosta tai tarvitessaan hyvät suhteet
toisiin. Hänen itsekkyytensä on usein salattu tykkänään, osit-
tain muuntunut tuntemattomaan saakka, viimein täynnä sääliä.
Ihminen on egoisti, joka on mukautunut yhteiskuntaan ja on
tämän yhteiskunnan tunteitten vallassa.

Alkuperäinen ihminen on lapsen kaltainen, joka itkee näh-
dessään kyyneleitä ja samalla kertaa perin pohjin vihainen
pyrkiessään ottamaan jonkun miellyttävän esineen toiselta lap-
selta. Tieteessä ei ole hyvä käyttää käsitteitä «itsekäs" ja
«epäitsekäs", jotka perustuvat abstraktisiin kuvitelmiin «minä"
ja „toinen“. Itse asiassa ei löydy niinsanottua abstraktista
puhdasta «minää", on vain hio - sosialinen «minä", jonka biolo-
gisia vaistoja ja tunteita ohjaavat ja vähitellen muuntavat
yhteiskunnalliset mukautumiset ja yhteiskunnallinen jäljittely
(Blonski «Tieteellisen psykologian piirteet").

12. Pidättyväisyyden kasvatus. Yaistois-tunnelmallinen elämä
kalpaa ohjausta korkeimpain hermokeskusten taholta, toisin
sanoen järjen johdatusta. Tämä pidättyväisyys saavutetaan ja
täydellistyy tottumuksen kautta. Mitä pienempiä lapset ovat,
sen vähemmän on niille tehtävä mieliksi niiden kaikellaisten
halujen tyydyttämisessä ja niitä hemmoteltava. Yleensä on
vastustettava

v

lasten veltostumista. Lapsen lähettyviltä on
karkotettava herkut ja ylellisyysesineet. On huomattava, että
usein aikuiset itse pilaavat lapsen. Näemme, miten pienokaista
kannellaan käsillä, keinutellaan, nukutellaan, suudellaan. Myö-
hemmin niitä syötetään sokeroiduilla, maustetuilla aineilla, anne-
taan kiihoitfavia juomia, koristellaan ylellisillä vaatteilla, viedään
teattereihin ja erilaisiin yleisiin näytäntöihin, kokouksiin ja
lastentansseihin. Sellaisen alituisen hemmottelun tuloksena kas-
vaa turmeltunut, hillitön täyskasvuinen. Siten käy usein
hallitsevain luokkain lasten kasvatus, lasten, joita elämä ja
kasvatus hemmottelee tavallisesti pienestä pitäen.
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Pidättyväisyyden, kuten edellä sanottu, muokkaa pelko seka
pyrkimys hyviin suhteisiin ympäristön kanssa. Yhteiskunnallinen
mielipide ja pelotuskeinot ovat kaksi ihmishalujen tulosta.
Ihmisjoukkojen lapsiin nähden on pidättyväisyyden kasvatus
tavallisesti näitten joukkojen lannistamista pelottelemalla niitä
kaikilla mahdollisilla rangaistuksilla. Siten kasvatetaan säiky-
tetty, lannistettu joukko.

13. Rangaistus kasvatuskeinona. Ihmisyhteiskunnan tavalli-
nen taistelu rikoksia vastaan on taistelua rangaistusten avulla.
Näitä rangaistuksia pidettiin ensin kostona rikolliselle (kosto-
oppi), sitten varotuksena (pelotusoppi), viimein niiden kasvatus-
keinona (parannusoppi). Tavallisin rangaistuksista on vankila,
ruumiinrangaistus sekä oikeuksien ja etujen riistäminen. Sitä
paitsi käytetään ehkäisevänä toimenpiteenä rikollisten silmällä-
pitoa.

Kasvatus kuvastaa yhteiskunnan yleistä taistelua rikolli-
suutta vastaan. Kasvattajakin rankaisee lasta, jotta tämä saisi
maksaa rikoksestaan ja pelkäisi uudistaa sitä, jotta hän para-
nisi. Kasvatukseen sovitettu rangaistus on samallainen rikolli-
sen tavanmukaisen rankaisemisen kanssa: ruoskaa ja patukkaa,
yksinäiskoppia, ruuan, käyvelyn, loman, huvien kieltäminen jne.

Rangaistusoppi saa heti monta vastaväitettä rikosoikeudenkin
taholta. Sitä enemmän vastustetaan rangaistusta kasvatuso-
pissa. Tässä tärkeimmät vastaväitteet: l) lapsi ei ole rikolli-
nen, ja vaatii toiseilaisia kasvatusmenetelmiä olentona, joka on
jo luontojaan sovelias siveelliseen kehitykseen; 2) rangaistus
nostattaa vihaa sitä kohtaan, jonka vuoksi rangaistaan; 3) se tekee
lapsen araksi; 4) se vetoaa vain pelkoon, mutta ei moraaliseen
tietoisuuteen; 5) se vapauttaa lapsen omantunnon-vaivoilta ja
katumuksesta, sillä rangaistuksellahan tuli muka vika sovitettua;
6) lapsi tottuu siihen, jopa alkaa uhmata sitä; 7) alentaa ihmi-
sen henklöllisyyttä ja luo moraalisen kyynikon; 8) se (lyönnit,
ruuan, kävelyn ym. kiellot) on epäterveellistä; 9) se pilaa
kasvattajaa ihmisenä (vimmastuneen aikuisen tilinteko lapsen
kanssa); 10) kasvattaja, jota houkuttelee rangaistuksen nopea
teho, unohtaa muut kasvatustoimet. Huolimatta näistä vasta-
väitteistä käytetään rangaistusta kuitenkin laajassa mitassa
nykyisinkin (Venäjä on maa, missä se on ollut yleisintä), erit-
täinkin nuorimpina ikävuosina. Pääperusteluna on se, että
«pienelle lapselle on ruoska konkreettisin tyrkyttävän opetta-
misen muoto, siihen nähden mitä saa tehdä ja mitä ei“ (Paulsen).
Siihen saakka kuin kasvatus on lapsen lannistamista ja väki-
valtaista pelottamista, tullaan rangaistusta käyttämään.

14. Miehekkyyden kasvatus. Aristoteles („Etiikki“) antoi
hyvän kuvauksen miehekkyydestä. Hän määrittelee miehek-
kyyden olevan pelon ja pelottomuuden keskivaiheilla. Miehekäs
ihminen on horjumaton mikäli se on ihmiselle mahdollista;



hän pelkää vaaroja, mutta pelkää niin kuin on soveliasta, niin-
kuin järki määrää, ja pitäen silmällä oivallista päämäärää.
Miehekäs mies on niinmuodoin erotettava sekä jäniksestä että
mielettömän rohkeasta; viimemainittu astuu rajan yli liikanai-
suuteen, kun taas ensinmainittu pysyy järkevästi keskivaiheilla
ja osoittautuu siinä jämeräksi. Aristoteleen mielestä on sanan
varsinaisessa merkityksessä miehekäs se, jokahorjumatta kestää
kärsimykset jopa kuolemankin, asetetun päämäärän puolesta.
Miten on lapsi tehtävä miehekkääksi ? Vastauksen antaa Locke.
Koska lapsilla on hänen mielestään pelon varsinaisena syynä
kärsimys, niin lasten karkaisemiskeinona pelkoja ja vaaroja
vastaan on totuttaa heidät kestämään kärsimyksiä. Hän myön-
tää, että hänen neuvoaan on noudatettava suurella varovaisuu-
della, mutta samalla kertaa hän ei halua, että lapset pitäisivät
ruumiillista kipua suurimpana rangaistuksena. Hän haluaisi,
että kun lapset käyttäytyvät hyvin, alistettaisiin heidät välistä
kärsimystenkin alaiseksi, totuttaakseen heitä kestämään niitä,
pitämättä niitä suurimpana pahana, viitaten tällöin Spantan
esimerkkiin. Ne jotka ovat päässeet sellaiseen käsitykseen
ruumiillisesta kivusta, ovat menneet hyvän matkaa eteenpäin
tiellä hyveeseen. Lempeästi totuitaen lapset kestämään vissin
määrän kipua ilman pelkoa ja kauhistusta, vahvistamme heidän
sieluaan ja lujitamme heissä miehuuden ja päättäväisyyden
perusteita.

Miten suhtaudummekaan Locken neuvoihin, täytyy kuitenkin
myöntää, että miehekkyys sellaisena kuin se Aristotelee käsitti,
on arvokas ominaisuus.

Ei ole hävitettävä lapsessa kehittyvää rohkeutta. Olla rau-
haarakastava on hyvä asia, mutta ei,pidä sallia itselleen tehtä-
vän mitä tahansa*Niin kauan kuin elämme maan päällä, täytyy
olla taistelijoitakin, ja sen vuoksi täytyy meillä olla taistelu-
hyveitäkin l

.

15. Lapsen siveellisyys. Siveyskasvatukseen ryhtyvän kas-
vattajan on tunnettava ennenkaikkea lapsen luonnollinen siveelli-
syys, jos niin voi sanoa. Millainen on lapsen luontainen siveelli-
syys? Yleensä on tapana pitää lasta viattomana, synnistä
puhtaana olentona, mutta kokonainen sarja uusia kirjailijoita
nousee sellaista katsomusta vastaan. Niinpä esim. Gavelook
Ellis („The Griminal") on sitä mieltä että lapsi on lähempänä
kuin aikuinen eläintä, villiä ja rikollista. Hänen käsityksensä
mukaan muistuttaa rikollinen varsin suuressa määrin lasta
(kiihkoileva, kevytluontoinen, huoleton jne.) ja löytyy koko
joukko rikoslaatuja, jotka ovat ominaiset vain lapsille. Niinpä
esim. ilmenee lapsilla usein 5 —ll iässä erityinen «moraalinen

1 Tekijä jättää selvittämättä tulevan kommunardin kasvattamisen.—
Suom. ■»
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mielettömyys" (morat insanity), jota luonnehtii eksentrisyys,
haluttomuus perhetottumuksiin ja kykenemättömyys henkiseen
kehitykseen, valheellisuus, viekkaus, raakuus, kyynillisyys ja
pahat sukupuolitavat. Kaikki nämä piirteet ovat" heikommassa
asteessa ominaiset kaikille lapsille.

Lapsivikojen tutkijatkin kuitenkin poikkeuksetta luonnehtivat
lapsen «olennoksi, jolla on kasvatustarkotuksia varten suotuisa
kehityskyky". Tämä lapsen kehityksen kuvaus vahvistuu tut-
kimalla hänen ihanteitaan. Niinpä esim. Meyman teki 6-14
vuotisille kyselyn (miksi tahdot tulla ja minkä takia ? Kuka on
sinulla esikuvana ja minkä tähden? mikä oppiaineista on sinulle
mieluisin? mitä halukkaimmin hommailet? mitä mieluummin
luet ja minkä tähden?) Vastauksista setvisi lapsen ihanteitten
kehityksen määrätty kulku: nuoremmat lapset asettavat etua-
lalle perhe- tai tuttavapiirin henkilöt, arvioivat korkeimmalle
aineellisen hyvyyden, rakastavat ihmisiäpää asiassa niiden tunne-
ominaisuuksien" (herttainen, iloinen) takia. Mutta vanhemmat
lapset asettavat etualalle historialliset henkilöt, alkavat arvostaa
korkeampia ominaisuuksia ja moraalista hyvyyttä, käsittävät
enemmän siveellistä arviointia. Niin muodoin on normaalisesti
kehittyvä lapsi siveellisesti edistyvä olento.

-16. Rehellisyyden kasvatus. Lapsen rehellisyyttä kasvatet-
taessa saa erittäin suuren merkityksen: 1) 8e on, kuten jälem-
pänä näemme, heikosti kehittynyt lapsella, kaivaten niin ollen
kasvattamista; 2) se johtuu varsin vakavan vaaran alaiseksi
aikuisten taholta, jotka antavat lapselle tässä suhteessa huonoja
esimerkkejä, tavotellen kasvatuksen näytetuloksia, luo kaksinai-
suutta lapsen sydämen (dualismia «olla ja näyttää" Pirogovin
lausuman mukaan); 3j sen puute vaikeuttaa kasvatusta mitä
suurimmassa määrässä, koska lapsen valhe peittää monta sen
vikaa ja normaalinen kasvatus käy mahdolliseksi ainoastaan
luottamuksen ja rehellisyyden vallitessa.

Lapsen valheet ovat hyvin erilaiset. Staley Hall erottaa
niitä 7 laatua: 1) valhe-fobia eli valhe, joka ilmenee valheen
pelosta (sanojen kasuistinen tulkitseminen, asemaa helpottavien
selitysten antaminen jne); 2) sankarillinen valhe (esim itseuh-
raus); 3) totuuden rakkauden alistaminen henkilökohtaisen
myötätuntoisuuden ja vastenmielisyyden alaiseksi (rehellinen
vain ystäville); 4) itsekäs valhe (esim. itsepuolustukseksi);
5) mielikuvituksellinen valhe ja huvikseen valehteleminen;
5) sairaloinen valhe (esim. hysteerisillä); 7) palliativinen valhe
(esim. valheen oikaiseminen oman itsensä edessä). Stanlei Hallin
loppupäätelmä kuuluu: «Horjumaton rehellisyys vakiintuu vai-
keasti ja myöhään, nykyinen kouluelämä on niin täynnä viette-
lyksiä, valheellisuutta ja väärennystä, että rehellinen, vilpitön
lapsi on koulun harvinaisin, mutta myös jaloin tuote". Lapsen
valheellisuuden syiden moninaisuudesta johtuu, että tulee löytyä
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hiyos sen mukaisia erilaisia taistelukeinoja sitä vastaan. Lapsen
mielikuvituksellinen valhe häviää ajan mukana, hänen tosipe-
räisten tietojensa karttuessa; sen syynä on todellisuuden huono
tunteminen; sairaloinen valheellisuus häviää lapsen yleisen
luonteen tervehtymisen yhteydessä, ja mielenvikaisten lääkärin
apu on tällöin usein välttämätön. Palliatiivinen valhe ja vale-
fobia häviävät lapsen siveellisen käsityksen kehittyessä; ja
tästä vähenee kolmaskin valheen laatu. Viimein voittaa sanka-
rillisen valheen tietoisuuden kasvaminen siveellisestä velvolli-
suudesta. Mitä tulee itsekkääseen valheeseen, niin sitä ei löydy
silloin, kun lapsella ei ole tarvetta puolustaa itseään kasvatta-
jaa vastaan.

Locke vaatii lapsen oikeamielisyyden kasvattamiseksi, että
lapsille tehtäisiin valhe jokaisessa sopivassa tilaisuudessa mitä
vastenmielisimmäksi; sitä paitsi „älkää antako lapselle aihetta
luulla, että pidätte häntä valehtelijana, jos tällöin voidaan vält-
tää tämän paheen juurruttamista häneen; niin että vaikka
häneltä joskus luiskahtaa pieni valhe, niin siihen voi katsoa
sormien lomitse". On tarpeellista, että lapsi pitää arvossa mai-
nettaan oikeamielisenä ihmisenä ja varjelee sitä.

17. Epäitsekkyyden kasvattaminen. Myötätunto alkeellisessa
muodossa voidaan havaita jo pikkulapsella, kun se hymyilee
äidille tai itkee nähdessään itkevän. Se on tosin toistaiseksi
vielä ns. «myötätuntoisen jäljittelyn" ilmausta, joka on siinä,
että joku liike tai tunne synnyttää meissä vaistomaisesti pyr-
kimyksen samoihin liikkeisiin ja tunteisiin. Juuri tämä myötä-
tuntoinen jäljittely onkin lasten epäitsekkyyden perustana.
Usein sanotaan, että lapset ovat tunteettomat, viitaten heidän
välinpitämättömyyteensä ympäröivien suruun nähden, heissä
ilmenevään kovuuteen nähden eläinten jopa ihmistenkin suhteen,
heidän taipumukseensa suuttua ja tapella. Mutta lapsen välin-
pitämättömyys on tavallisesti ainoastaan seurauksena siitä, ettei-
vät he ymmärrä sattuvien tapausten merkitystä, lasten kovuus
saa helposti selityksensä siitä, että lapset ovat ymmärtämättö-
miä ja samalla vilkkaita, uteliaita, hävityshaluisia, huolettomia,
ja taipumus suuttumiseen ja tappeluun on lapsilla usein vain
urheilun muunnos. Niin muodoin on kouluikäinen lapsi paljo
taipuvaisempi myötätuntoon kuin näyttää ensi näkemältä. Hänelle
ovat tyypillisimmät seuraavat epäitsekkyyden muodot; lohdut-
taminen, avunanto, suojaaminen ja jakamishalu («peräänantami-
nen"). Mutta tämä epäitsekkyys on tavattoman horjuvaa, ja
sekaantuu siihen tavallisesti monta itsekästä syytä.

Kun pikkulapsilla on välinpitämättömyys ja kovuus usein
vain seuraus ymmärtämättömyydestä, niin on parhain keino
näitä puutteita vastaan lapsen neuvominen mahdollisimman
havainnollisella tavalla. Mitä tulee lapsen epäitsekkyyden
horjuvaisuuteen, niin se vakaantuu harjoituksen kautta: „anta-
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kaa lasten nähdä rakkautta itse teossa s. o. laittakaa niin, että
lapsi tekisi teidän hyväksenne jotakin, jos tahdotte, että hän
jostakin pitäisi, kyllä käyttäytyminen lapsilla herättää taipu-
muksen“ (Jean-Paul Richter).

Epäitsekkyys selvemmässä muodossa kehittyy vasta koului-
käisellä lapsella. Koulutoveruus on kuin se koulu, missä kehit-
tyy pojan ja tytön itsekieltäymyksellinen epäitsekkyys, puhdis-
taen lopullisesti nuorten ystävyyden ja rakkauden itsekkyyden
lisäkkeestä. Kirjain lukeminen ja opiskelu laajentavat tyttöjen
ja poikain sekä varttuneemman nuorison sympatioja, opettaen
rakastamaan ei ainoastaan läheisiä vaan kaukaisiakin, ei aino-
astaan nykyisyyttä vaan myös menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Ohjelmansa humanisella osalla auttaa koulu epäitsekkyyden
muokkaantumista; sitäpaitsi on välttämätöntä järjestää luokan-
ulkopuolinen vakavain ja voimakkaasti vaikuttavain humanis-
ten kirjain lukeminen. Koulun ei viimein tule taistella tove-
ruutta ja ystävyyttä vastaan, mutta vain kohottaa niitä järki-
peräiseen suuntaan.

Loppupäätelmänä viittaamme siihen, että kasvatin aktiivinen
osanotto perhe-ja kouluelämään edistää epäitsekkyyden ja itse-
kieltäymisen kehittymistä hänessä; herää osanottavaisuus.
Tähän on helppo yhdistää lapsen totuttaminen epäitsekkääseen
ajatteluun, asettamalla mahdollisimman usein hänen eteensä
kysymyksen; „mitä hyvää voi näissä oloissa tehdä?"

18. Koulu tyokommuunina. Eräässä sitaatissa «Pääomassaan"
mainitsee Marx juutalaisen historioitsijan, joka Jerusalemin
hävityksen johdosta Tiluksen toimesta, huomauttaa, ettei ole
mitään ihmettelemistä siinä, että se joutui niin julman hävityk-
sen alaiseksi, koska yksi epäinhimillinen äiti toi uhriksi oman
poikansa kauhean nälän tuskain lievittämiseksi. Mutta kapita-
listinen teollisuus pakottaa kymmeniätuhansia äitejä leivän takia
antamaan lapsensa kadun ja pääoman uhriksi. Pääoma on riis-
tänyt perheiltä vähemmät, vetänyt isän ja äidin tehdastyöhön:
työläislapsen kasvattaja on likainen kaupunginkatu. Mutta ei
siinä kylliksi: Ilmenee tarve myös lapsityön riistoon jokapäi-
väisen leivän hankkimiseksi; olemme mitä vastemielisimmän
riiston todistajina: vanhemmat omain lastensa työn riistäjinä,
suututtava orjanomistajan ja kauppurin suhde proletaarivanhem-
pain taholta tyttäriinsä ja poikiinsa nähden. Suurteollisuus
hävittää patriarkaliset perhesuhteet vastenmielisellä ja kauhe-
alla tavalla.

Mutta riistettyään vanhemmat köyhältä perheeltä ja muutet-
tuaan omistamattomain luokkain lapset koneelliseksi työvoimaksi,
vieläpä väliin huonommaksikin, huligaaneiksi ja prostitueera-
tuiksi, ei pääoma ole luonut terveitä kasvatusopillisia oloja las-
ten kasvatukselle porvarisperheissäkään; «meidän perheitsek-
kyytemme myrkyttää juuriaan myöten yhteiskunnallisen kasva-
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tuksemme —se on sen syvin mätäpaise... Itsekkyys, itserak-
kaus, pöyhkeys tehdään perhekasvatuksen vaikuttavimmaksi
tekijöiksi" (Ushinski). Porvaristo on tehnyt kouluikää nuorem-
pain kasvatuksen «säädyllisten" tapojen ja vierasten kielten
oppimiseksi, toisin sanoen; reväistäkseen lapsen jo kehdosta
aikain irti kansasta ja rahvaasta. Lähempänä kouluikää on
tämä kasvatus yksinomaan lapsen valmistamista pääsykilpailua
varten omistavien luokkien kouluun. Ja me olemme jo aikai-
semmin nähneet, kuinka tämä kilpailun ja kiistan henki on
kukistanut länsieuropalaisen porvarillisen koulun. Yhteiskunta,
joka elää liikevoiton, virkakiipeilyn ja kilpataistelun hengessä,
kasvattaa tässä hengessä nekin, joitten on vastaisuudessa voitet-
tava taistelussa «lämpöisen paikan,, puolesta kapitalistisessa
liikkeessä tai hallituslaitoksessa.

Mutta porvarillis- yksilöllisen sivistyksen laulu on jo lopussa.
Me astumme yhteiskunnallistuttamisen aikakauteen: tämän
vuosisadan «taloudellinen historia on sosialismin melkein kes-
keymättömän edistyksen kertomusta" (Webb). Silmäimme edessä
yhteiskunnallistuu talouselämä, kansanvaltaistuu valtiovalta,
sosialiseerautuu koko elämäntapa aina perhelieden pienimpiä
yksityiskohtia myöten b

Sosialiseeratun perhe-elämän kysymyksen asetti Fourier.
Hänen mielestään on suotuisin ympäristö uuden ajan ihmisten
kehitystä varten falansteri, yhteiskunnallinen laitos, joka yhdis-
tää mitä erilaatuisimmissa asemissa olevat ihmiset. Siinä on
maata ja teollisuuslaitoksia falansterin asukkaiden tarpeiksi.
Kaikki se muodostaa «falangin", tuotanto- jakulutusliiton tapai-
sen. Uusien ihmisten elämä, myöskin heidän perhe-elämänsä
yhteiskunnallistuu sillä tavalla; perhettä nykyisessä muodos-
saan ei enää ole, vaan on sen sijaan falansteri - kommuuni.
Tämän falansterin on oltava «seudussa, missä on kaunis joki
puilla-reunustettuine saarineen, seutu sopiva eri kasveille".
Toisin sanoen on falansteri luonnon helmassa, »maalla", ja falans-
terin asujanten päätoimena on «hoitaa puutarhaansa". Työtä
varten näissä yhteiskunnallisissa puutarhoissa ja yleensä falan-
geissa järjestyvät mm. lapset »pieniksi joukkokunniksl". Työ-
sana ei muuten kelpaa tässä, sillä Fourier haluaa, että työ
kävisi Ihmiselle houkuttelevaksi, juhlaksi, urheiluksi, että ihmi-
set raataisivat ainoastaan halusta.

Pestalozzin ja Fourierin aatteista lähtien on Fröbel luonut
lastentarhansa. Lastentarha on pikkulasten yhteisö, jotka kehit-
tyvät viettäen Yhteiselämää luonnonhelmassa ja työskennellen,
leikin muodossa, lapsille mieluisassa aktiivisessa ja itsetoimin-
nallisessa työssä, etupäässä käsityössä. Elämä luonnossa ja
leikkitoimet, siinä terveen lastenelämän sisältö. Samalla on

1 Kysymyksen sosialidemokratinen käsitystapa. Suom.



Pröbelin kasvatusopille luonteellista juuri henkisen ja käsityö-
toiminnan yhdistäminen ja työskentely puutarhassa. Fröbelin
lastentarha on pieni itsetoiminnallinen lasten työyhdyskunta.

Lastentarhan järjestö ilmaisee tulevan yhteiskunnan piirteitä;
se oh itsetoiminnallinen työkommuuni, jossa, kuten sanottu,
yhdistyvät eri työlaadut, nimittäin ruumiillinen työ yhdistyy
henkiseen ja maanviljelystyö korkeimmassa muodossaan (puu-
tarha- ja kasvitarhatyö) teollisuustyöhön sen miellyttäviramässä,
käsityön muodossa, mitkä kaikki ovat vapaan leikin yhteydessä
ja ilmenevät lapsen luomistyönä. Nykyisin alkaa lastentarha
alistaa vaikutuksensa alaiseksi kansakoulunkin, joka kaikilla
uusilla askeleillaan jäljentää lastentarhaa. Tulevan kansakou-
lun on tultavakin itsetoiminnallisen työyhdyskunnan kaltaiseksi.
„Meidän jokaisen koulumme on ilmaistava idussaan kommuunin
elämää, kuvastaen toiminnassaan ympäröivän yhteiskunnan
elämää... Jos koulussa kasvatetaan jokainen lapsi sellaisen pie-
nen kommuunin jäsenenä, tulee yhteiskunnallisen palvelemisen
hengen täyttämäksi ja on varustettu kaikilla toiminnallisen itse-
hallinnon välttämättömillä keinoilla, antaa tämä meille parhaan
ja korkeimman takeen siitä, että yhteiskunnankin elämä tulee
arvokkaaksi, hyväksi ja sopusointuiseksi", kirjottua etevin
nykyaikainen pedagoogi, amerikalainen ajattelija Dewey.
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VII LUKU,

Työkasvatus.
1. Omintakeisuus. Tällä sanalla tulemme tarkentamaan itse-

toiminnallista, ilman sivullista apua tapahtuvaa, jokapäiväisten
välttämättömäin elämäntoiminnoitten suorittamista kuten esim.
itsenäistä pukemista, pesemistä, vuoteen laittamista, huoneen
siivoamista, ruokapöydän kattamista ja syöntiä. Ne ovat ns. ko-
tityön ensi tehtäviä, joista tavallisesti lapsen kasvattaminen
talousihmiseksi alkaa.

Mikäli on puhe hallitsevien luokkien lapsista, niin hän kasvaa
palvelijain piirittämättä mitä suurimmassa määrin epäitsenäiseksi
olennoksi,oppien kaikesta edelläsanotusta ainoastaanyhden itse-
näisen syönnin. Siten kasvatetaan lapsuusvuosista aikain tyypil-
linen yhteiskunnan loinen. Vasta kun Lokakuun vallankumous
kukisti Venäjältä loiset yhteiskunnan huipusta, kävi venäläisten
koulujen läpitse omintakeisuuden puuska, mennen välistä äärim-
mäisyyksiin: totutettiin tekemään kaikkea itse eikä missään
suhteessa turvaantumaan toisiin. On selvä, että sellainen äärim-
mäisyys vuorostaan on XX vuosisadan mitä kiinteimpäin yhteis-
kuntasiteitten vallitessa taantumuksellinen utopia luontaistalou-
delliseen suuntaan saaden osaksi selityksensä silloin vallinneista
yhteiskunnallis- taloudellisesta rappiotilasta ja myös siitä, että
itse koulukasvattajat tunsivat kaikista työmuodoista ainoastaan
kotityön.

Selvä sekin, että omintakeisuuteen ylläsanotussa merkityk-
sessä on totutettava ei koulussa vaan varhaislapsuudesta aikain.
Niinpian kuin pikkulapsi juuri on alkanut kävellä, on hänet
totutettava tulemaan toimeen ilman sivullista apua, äidin,
hoitajan ym. taholta. Meidän on totutettava hänet omintakeisesti
syömään ja pukeutumaan. Kun hänen sormensa ovat vielä
huonosti kehittyneet avaamaan ja panemaan kiinni, niin neuvoo
Montessori erityisiä ennakkoharjotuksia sormiliikkeitä varten
puisissa puitteissa, joihin on kiinitetty kaksi nahan tai kankaan
kappaletta: lapset yhdistävät ja erottavat näitä kappaleita nap-
pien ja reikäin, hakasten, pauloituksen tai solkien avulla.

Lapset oppivat pesemään ja siivoamaan myös säännöllisen
jokapäiväisen harjotuKsen kautta ja aikuisten esimerkin avulla,
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yhteisten huoneustojen kollektiiveissa esim. lastenkodeissa ta-
pahtuvassa vuorojärjestyksessä. On vain voimakkaasti painostet-
tava sitä, että näihin taloustoimiin tulee liittyä sivistyksellis-
terveydenhoidollisia tottumuksia esim. ettei laasta kuivalla luu-
dalla akkunoitten kiiniollessa, ei sekoteta toisiinsa vieraita
lusikoita ja laseja jne.

Työläisjoukkojen lapset eivät tietenkään kaipaa erikoista
omintakeisuus-harjottelua, koska heitä eivät tavallisesti muut
palvele. Sen sijaan tarvitsevat ne enemmän kuin ketkään muut
terveyshoidollisia perustottumuksia jokapäiväisessä kotielämässä.
Ei tarvitse avata ovia ja osoittaa työläisjoukkojen räikeän epä-
terveellisiä koti tottumuksia, jotka muuten ovat helposti selitet-
tävissä heidän elämänsä räikeitten taloudellisten olojen kautta.
Ainoastaan korjaamalla nämä olot voidaan täysin tosiperäisesti
asettaa kysymys terveyshoito - tottumusten juurruttamisesta
työläisjoukkojen lapsiin. Siihen saakka on työtätekevien jouk-
kojen lapsi pesemätön, syyhelmän ja eläväisten kiusaama, nuk-
kuen likaisella yhteisvuoteella ja syöden sairaitten kanssa sa-
masta kupista. Ja loppujen lopuksi on mietittävä ensi sijassa
taistelua tätä kaikkea vastaan eikä platonista terveydenhoitoa
ja vielä vähemmän omintakeisuus - äärimmäisyyksien harrasta-
mista kansakoulussa.

2. Yleisten tyotottumusten kasvattaminen. Työ on ihmisen
työvoiman kuluttamista ja on sillä-tarkotuksena vissien välineit-
ten avulla ja määrättyjen aineellisten olojen vallitessa muokata
asianomaisia luonnonantimia eli raaka - aineita joksikintuotteeksi,
mikä tyydyttää ihmistarvetta.

Määrälliseltä kannalta katsoen on työ yksinkertaisesti ihmisen
toimintaa, joka mitataan voimankulutuksella, nopeudella ja
työajalla yleensä. Mikäli voiman liikakulutus on yhteydessä
energian liikakulutuksen kanssa, sikäli ovat hyvän työntekijän
perustottumukset siinä, että. l) ei työskentele revetäkseen,
vaan säästeliäästi ponnistuksiin nähden, 2) pyrkii vähimpään
liikkeitten määrään, 3) ei työskentele nääntymykseen asti,
4) osaa vuorottaa- työn ja levon, 5) osaa havaita asianomaisen
työn optimalisen tahdin. Mikäli työ tapahtuu työvälineillä ja
määrättyjen aineellisten ehtojen vallitessa, sikäli vaaditaan
työntekijältä: 1) kykyä käyttää työvälineitä, 2) muokattavan
aineen laadun tuntemusta, 3) raaka-aineen, työvälineitten ja
muitten välttämättömyyksien ennakkovarustelua. Työ on taval-
lisesti työtoveruutta. Edelleen on työssä oleellisina seikkoina
työjärjestys ja työnanto. Niinpä on jokaisen työntekijän omat-
tava seuraavat tottumukset ja taidot: 1) olla häiritsemättä
muiden työtä, 2) auttaa muita ajottaisin, 3) kyetä jakamaan
yhteistyö eri työntekijäin kesken, 3) kyetä ennen työtä laati-
maan työjärjestyssuunnitelma, 5) osata jakaa työ ajan mukaan,
6) olla huolellinen ja kyetä toteuttamaan työjärjestystä, 7) osata



laskea työnsä. Kaikki nämä ominaisuudet saavutetaan harjotuk-
sella.

3 Laiskuus. Sillä tarkotetaan yleensä haluttomuutta työhön
tai asianomaiseen säännölliseen työhön.

Miten on lapsen laiskuus voitettavissa? Koska lapsi on
toimelias olento, osottaa jo lapsen passiivisuus, haluttomuus ja
vastahakoisuus kaikkeen toimintaan vissiä epänormaalisuutta.
Ehkäpä asianomainen tehtävä uuvuttaa lapsen, ei ole hänen
voimainsa mukainen, jossa tapauksessa laiskuus on heikon eli-
mistön itsepuolustusta. Voi myös olla, ettei lapsella ole eloisaa
kiintymystä asianomaiseen tehtävään, se on hänelle ikävää.
Sellaista laiskuutta vastaan on paras keino lapsen terveydentilan
parantaminen ja kiintymyksen herättäminen hänessä.

Lapsen tavallinen »laiskuus" on epävakaisuutta toiminnassa
sekä haluttomuutta säännölliseen työhön. Epävakainen lapsi
kääntyy alituiseen työstä pois, ja tätä välttääkseen on tietenkin
koetetta\a poistaa lapsen huomiota häiritsevät vaikutelmat;

.hänen näköpiiristään on poistettava kaikki sivullinen. Lapsen
haluttomuuden säännölliseen työhön taas usein selittää tottumuk-
sen puute säännöllisyyteen ja lujuuteen. Sen vuoksi on tehok-
kain keino sellaista laiskuutta vastaan säännöllinen yleinen jär-
jestys, samoin se seikka, ettei anneta heittää kesken jo alettua
työtä, jos se on lapsen voimain mukainen (jokainen voimienmu-
kainen työ on oleva pakollinen siitä hetkestä, kun lapsi ryhtyi
siihen). '

1
*

On luonnollisesti selvää, että laiskoja lapsia kasvattaa sellai-
nen koulu, jossa lapsi väsyy ja ikävystyy, samoin kuin perhekin,
jonka elämä ei ole kunnollista, ja joka houkuttelee lasta harhaan
sivullisine huvituksineen sekä terottaa hänelle mieleen epäonnis-
tumisen sattuessa: „jos et onnistu niin heitä pois". Selvä myös
toiselta puolen, että ihmisjoukkojen näännytettyjen lasten lais-
kuus on heidän itsepuolustustaan, kun taas hallitsevien luokkien
lasten laiskuus on joutilaan ympäristön vaikutuksen tulosta.

4. Käsityö - ammattikoulu Työtätekevien joukkojen lapset
«aavat työkasvatuksensa, ja samalla raskaassa muodossa, ensinnä
kotona, missä auttavat vanhempiaan kotityössä, ja toisekseen
liikkeissä, jonne jo varhain menevät työhön palkan takia. Hei-
dän työkasvatuksensa tapahtuu siten tykkänään järjestämät-
tömästi. Mutta enemmän tai vähemmän kehittynyt yhteiskunta
ei tyydy- sellaiseen sekatyöläisen järjestämättömään työkasva-
tukseen. Tarviten ammattitaitoisia työläisiä, perustaa se niiden
valmistamiseksi erityisiä ammattikouluja. Jättäen sellaisen
koulun ulkopuolelle tulevan ammattitaidottoman työväenluokan
joukon, vetää se kuitenkin näihin kouluihin huomattavan mää-
rän tulevia sällejä ja mestareita.

Sellaisen työkoulun kannattaja on Kerschensteiner. Hänen
mielestään työskentelee valtava määrä koko valtion väestöstä

8Kasvatusoppi.
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puhtaasti ruumiillista työtä edustavissa ammateissa, ja niin tulee
aina olemaan, koska jokainen ihmisyhteiskunta tarvitsee ver-
rattoman paljon enemmän ruumiillisia kuin henkisiä työnteki-
jöitä; sitä paitsi on käsityö kaiken nykyisen todellisen taiteen
ja tieteen perustus; viimein on lapsessa määräävinä vaistot ja
taipumus juuri ruumiilliseen toimintaan. Koulun on niin muo-
doin juurrutettava tottumusta harkittuun, mallikelpoiseen, soli-
dariseen, kunnialliseen käsityöhön ja annettava siten tarpeel-
linen valmistus tulevaan ammattiin. Tähän ammattivalmistuk-
seen liittyy helposti siveellis-yhteiskunnallinen kasvatus, mikäli
sellainen työkoulu perustuu itsehallinnolliseen työseurusteluun.
Loppukädessä on työkoulu ennen kaikkea luonteenmuodostamis-
koulu, ja työkoulun ajatuksena on vähimmällä tieteellisen
ainehiston määrällä luoda suurin määrä taitoa, kykyjä ja työn
iloa porvarillisen ajatustavan mukaisesti.

Mutta sellainen käsityöläiskoulu ei vastaa nykyaikaista vaan
vanhettunutta työtapaa, sillä meidän aikamme on koneteollisuu-
den aikakautta eikä käsityön. Kerschensteiner kuvitteli eri
ammattien käsityöverstaitten mallilaitosta ja tulevien käsityö-
mestarien oppiaikaa niissä. Nykyaikainen teollisuus - ja kone-
järjestelmä jäivät vieraiksi muncheniläiselle pedagogille, joka
rakensi kuolevan käsityö-ajan kasvatusjärjestelmän, ymmärtä-
mättä, mitä kone voi opettaa.

Toisena vastaväitteenämme on epäilys siitä, missä määrin
sellaista ammattikoulua voidaan sanoa mallikouluksi. Mtinche-
nin koulujärjestelmässä on se „lisä“-kouluna ja se on täysin
ymmärrettävää. Sellainen työkoulu on mahdollinen vain mal-
likoulun lisäkkeenä; alunperäinen ammattikuntakasvatus olisi
liian pahasti ristiriidassa yhteiskunnallisen kasvatusopillisen
kokonais-ihmisen kasvatusihanteen kanssa, siitä puhumattakaan,
että käsityöläis- ammattikasvatus on nykyisessä yhteiskunnassa
mahdollinen ainoastaan edelläsaadun yleissivistyksen pohjalla,
samoin kuin erikoisvoimailijan valmistus on mahdollinen aino-
astaan yleisen ruumiillisen kasvatuksen pohjalla.

Mutta ehkä on käsityöopetus mahdollinen yleisenä eikä
ainoastaan ammattiopetuksena? Me epäilemme suuresti sitä
mahdollisuutta. Käsityöammattien erilaisuus ei tee työvälineit-
ten ja työliikkeitten alkeellisten perusmuotojen esiintymistä
niin helpoksi kuin kone, ja käsityökoulu antaa niin muodoin
verrattoman paljo vähemmän selvää ainehistoa monitaitoiselle
yleistymiselle. Vaikkapa kasvattaja olisi sangen neuvokaskin,
voi moniammattinen käsityökoulu niin muodoin tuskin olla riit-
tävän opettava varsinkaan toisella asteella. Viimein vaatii käsi-
työhön tutustuminen hyvin paljon aikaa, ja moniammattinen
työkoulu voi antaa vielä surkeampia tuloksia kuin moniaineinen
oppikoulu. Sanalla sanoen puhtaasti käsityömäisellä työkoululla
on vain kaksi tietä: joko hyvin järjestetty erikoisammattiopetus
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tai huono ja pintapuolinen moniammattilaisuus. Sitä paitsi on
tekniikan ja tieteen yhteys varsin kaukainen (päinvastoin kuin
koneteollisuudessa), ja tutustuminen niiden koulujen ohjelmiin,
missä tieteellinen opetus keskitetään yksistään käsityön ympä-
rille, tekee uskomattoman keinotekoisen ja keksityn vaiku-
tuksen.

Käsityökoulu voi niin ollen tuskin olla mallikoulu sanan täy-
dessä merkityksessä: me emme saa vieroksua käsityötä, mutta
emme saa myös siihen ihastua. Me pidämme sitä läh;ö- vaan
ei tulokohtana, ja se täydentää meillä, ja senkin vain osittain,
ainoastaan ensiasteen koulua.

Käsityökoulu ei voi muodostua XX vuosisadan ihmisen korkeim-
maksi opettajaksi, jolloin vallitsee monitaitois-tieteellis-filosofinen
kokonaissivistys. Tämä uudistettu ennakkoluulo on lopetettava.
Manualismia vastaan me asetamme konejärjestelmän ja tieteen,
käsityöläisyyttä vastaan teollisuusjärjestelmän, ammattikunta-
maisuutta vastaan monipuolisen tieteellisteknillisen yleistymi-
sen. Meidän silmämääränämme ei ole käsityöverstaan kisälli,
vaan höyryn ja sähkön vuosisadan, suurten keksintöjen ja mul-
listusten ihmevuosisadan arvoinen aikalainen.

5. Monitaitoinen sivistys ja työväenluokka- Marxin sanojen
mukaan „tuli pääoma maailmaan, vuotaen verta ja likaa kai-
kista hikireijistään“. Ja kapitalistisen tuotannon yksi ensimäisiä
tekoja oli työläisperheen hävittäminen ja hänen lapsuutensa
tuhoaminen. Jos talonpoikaislapset kaupungin ulkopuolella,
«maalaiselämän typeryydessä" kasvatettiin «yhdessä sikojen
kanssa", niin oli näillä lapsilla kuitenkin mahdollista leikkiä,
omata puhdas, terve ilma ja ajottain vanhempain hyväily. Mutta
kaupungissa, tehdas- ja kauppaliikkeiden valtakunnassa puuttuu
lapsilta kaikki tämä. «Mikäli koneet tekevät lihasvoiman tar-
peettomaksi, niin ne ovat keinona lihasvoimattomien työnteki-
jöitten käyttämiseksi eli ruumiinsa puolesta vajaiden mutta
jäseniltään joustavampien. Nais- ja lapsityö oli sen vuoksi
koneitten kapitalistisen käytön ensi tekona. Niin muodoin
koneet, nämä työn ja työläisten suurimerkitykselliset sijaiset,
muuttuivat heti keinoksi lisätä palkkatyöläisten lukua alistaen
kaikki työläisperheen jäsenet sukupuoleen ja ikään katsomatta,
pääoman välittömän herruuden alaisiksi". Niin otti pääoma
lapselta äidin ja muutti lapsen itsensä yksinkertaiseksi koneeksi
lisäarvon tuottamista varten. Seurauksena on valtava yhteis-
kunnallinen kurjuus: maan nuoren väestön ruumiillinen näänty-
minen, henkinen villiintyminen ja siveellinen rappeutuminen.

Osottautui välttämättömäksi valtion ja yhteiskunnan sekaan-
tuminen pääoman kaksinkertaiseen kirjanpitoon: työ ja katu
työväenluokan lapsille; leikit ja henkinen kulttuuri porvariston
lapsille Asetettiin kysymys lasten työn ja koulun välisestä
suhteesta. Kaikkein huonoimmin ratkaistiin kysymys Venä-

8*
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jällä. Ei ollut yleistä oppivelvollisuutta. Samassa yhteydessä
jätettiin koulujen avaaminen tehtaitten yhteyteen yksinomaan
liikkeen omistajasta, tehdastarkastajasta ja kouluhallituksesta
riippuvaksi. Ja ainoastaan siinä tapauksessa, jos tehtaalla tai
sen läheisyydessä oli koulu, oli kapitalisti velvoitettu antamaan
alle 15-vuotisille mahdollisuuden käydä koulua vähintään
3 tuntia päivässä, jonka ohella heidän työaikansa oli sovitettava
koulussakäyntiaikojen mukaisesti. Englantilainen lainsäädäntö
on paljon tyydyttävämpi: Englannissa on sallittua lastentyö
12-vuotisesta" aikain (12—14-vuotisilla on työpäivä 7 tuntia),
jonka ohella tehtailija on velvollinen antamaan työläisille 14-vuo-
tiseen saakka mahdollisuuden päättää koulunsa. Se toteutetaan
«puolipäiväjärjestelmän" kautta: Tehtaassa ja koulussa vietetty
aika jaetaan puoliksi siten, että esim. aamulöysi menee tehtaa-
seen mutta päivällisen jälestä kouluun. Mutta selvää on, että
ensinnäkin on aikaista lopettaa koulukasvatus 14-vuotisena, ja
että toisekseen koulutyö, vaikkapa 3-tuntinenkin, on hedelmätön
7-tuntisen tehdastyön jälkeen. Vasta Lokakuun vallankumous
asetti Venäjällä kaikessa laajuudessaan kysymyksen lastentyön
suojeluksesta, mutta epäsuotuisat aineelliset ja organisatoriset
mahdollisuudet ehkäisevät vielä nytkin toteuttamasta sitä todel-
lisessa elämässä.

Voidaan väittää että työväenluokan lasten kasva-
tuksesta voidaan puhua ainoastaan, jos sitä ennen on toteutettu
seuraavat toimenpiteet: 1) toteutetaan kohtuullinen yleinen
oppivelvollisuus kansalais-täysikäisyyden ensi vuoteen mennessä,
2) kielletään tykkänään alaikäisten palkkatyö kaikissa liikkeissä,
3) näiden toimenpiteitten toteuttamisen silmälläpito annetaan
kyllin monilukuiselle komitealle, missä on ehdottomasti suuri
lukumäärä työväenluokan edustajia.

Ensimäisiä, jotka käänsivät huomion työkansan ja työväen-
luokan lasten kasvatuskysymykseen, oli Pestalozzi. Hän nousi
köyhäinhoitolasten muuttamista vastaan koneitten lisäkkeiksi
lähimmissä tehtaissa; «kärsivän, turmioon)outuneen, onnetto-
man poika ei ole niissä ainoastaan siksi, että pyörittäisi pyörää,
jonka käynti laulaa ylistystä ylpeälle porvarille". Mutta hän
kapinoi myös jo silloin havaittuja omistavien luokkien yrityk-
siä vastaan perustaa „ämmätl ikouluja", tehdä koulut pääoman
tarvitsemain opetettujen työläisten tehdasomaisiksi valmistus-
paikoiksi ; «kasvatuksen tarkotuksena ei nähtävästi ole se, että
sotilaat, räätälit, kauppiaat tai suutarit olisivat sellaisinansa
hyviä, vaan siinä, että räätälit, sotilaat ja muut olisivat ihmisiä
tämän sanan korkeimmassa merkityksessä"; «kaiken kasvatuk-
sen ja opetuksen tarkotuksena on eikä voi olla muu kuin ih-
misluonnon voimain ja kykyjen sopusuhtainen kehittäminen";
«kasvatuksen tarkotus on ihmisen kehittäminen kokonaise-
naan kaikkine siveellisine, ruumiillisine ja henkisine voi-
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niineen". Mutta Pestalozzi myöntää todeksi, että tuotantotavan
muutos ja teollisuuden kehitys tekevät uusien kasvatustapojen
luomisen välttämättömäksi. Kasvatuksen täytyy mukautua
uusiin yhteiskunnallisen talouden ehtoihin. Pestalozzi pitää näet
selvänä, että kansanvalistus voi yhdistää opetuksen ja käsityön.
Hänen mielestään tulee opetuksen lähteä lapsen toiminnasta ja
hänen todellisesta yhteiskunnallisesta asemastaan, ja sivistyksen
näkökannalta tulee olla pään, sydämen ja käden yhtenäinen ja
ehjä opetus. Omasta kokemuksestaan tuli Pestalozzi vakuute-
tuksi siitä, että opetus käy vain silloin hyvin, kun se yhdistyy
tuotannollisen käsityön kanssa.

Pestalozzin ajatuksia kehitti englantilainen sosialisti Owen.
Hän antaa kasvatukselle valtavan merkityksen. Ihminen itses-
sään ei ole paha ei hyvä: hän on sitä miksi hänet tekee yhteis-
kunnallinen ympäristö ja kasvatus. Sen vuoksi on työväenluo-
kan kasvatuksella erittäin suuri merkitys. Lapsille on tehtait-
ten yhteyteen perustettava kouluja, ja hän perusti sellaisia kou-
luja tehtaalleen New-Lanarckissa, Skotlannissa. Owen asetti
ensimäisenä selvästi kysymyksen työväenluokan kasvatuksesta,
ja loi hän koulunsa Pestalozzin ajatusten mukaan yhdistämällä
tuotannollisen työn opetuksen kanssa. Sellainen opetus on ny-
kyään proletaarisen kasvatusopin peruspiirteenä. Tällöin pani
Owen erikoisesti toivonsa „Uuden Sopusoinnun" kommunistiseen
siirtolaan Indianan valtiossa Amerikassa perustamiinsa kouluihin.
Hän yhdisti toisin sanoen proletaarisen koulun kommunistisen
yhteisön kanssa. Mutta kun Owen ajatteli perustaa kommunis-
tisen yhteiskunnan kapitalistisen talouden puitteisiin, niin hänen
suunnitelmansa päättyi epäonnistumiseen.

Pestalozzi ainoastaan aavisti uuden kasvatuksen välttämättö-
myyden taloudellisen elämän uusien olojen mukaisesti. Owen
loi kommunistisproletaarisen kasvatusopin, mietiskelemättä vielä
sen perusteita. Vasta Marx asetti täysin täsmällisesti kysy-
myksen uuden kasvatusopin yhteydestä tuotannon uusiin ehtoi-
hin, tehdasjärjestelmään. Marxin mielipiteen mukaan kasvoi
tehdasjärjestelraässä tulevaisuuden kasvatuksen itu, joka kaik-
kiin, määrätyn ikärajan saavuttaneisiin lapsiin nähden yhdistää
tuotannollisen työn opetuksen ja voimistelun kanssa, ja tämä on
oleva ei ainoastaan yhteiskunnallisen tuotannon kohottamisme-
netelmä, mutta myös ainoa menetelmä kaikin puolin kehittyneen
ihmisen luomiseksi.

Kapitalistinen talous on täynnä ristiriitoja. Suurteollisuus
kapitalistisessa muodossaan, poistaen teknillisesti manufaktuuri-
sen työnjaon tavan, joka kiinnitti koko ihmisen eliniäkseen yh-
teen osaliikkeeseen, uudisti sen kuitenkin vielä kauheammassa
määrässä, muuttaen työläisen älyllävarustetuksi koneenosaksi.
Vastakohta manufaktuurisen työnjaon tavan sekä suurteollisuuden
luonteen välillä ilmenee mm. siinä kauheassa tosiasiassa, että



enemmistö nykyajan tehtaissa ja manufaktuureissa työskentele-
vistä lapsista, jotka ovat mitä hennoimmasta iästä saakka tao-
tut kiinni mitä yksinkertaisimpiin käsiliikkeisiin, joutuvat ympäri
vuoden riistettäviksi, oppimatta mitään työtä, jonka nojalla
voisivat sittemmin kelvata vaikkapa siihen samaan tehtaaseen
tai manufaktuuriin. Ne ovat aivan villiintyneitä olennolta, jotka
saamatta koulusivistystä, eivät kykene, tultuaan liian vanhoiksi
lapsentyöhönsä, ottamaan parempipalkkaista ja vastuunalaisena-
paa työpaikkaa. Työn yhdistäminen opetuksen kanssa on vält-
tämätöntä työlle.

Toiselta puolen koko nykyaikaisen tieteellisen teknologian on
luonut se suurteollisuuden periaate, että joka prosessi jaetaan
alkuosiinsa riippumatta niiden toimittamisesta ihmiskädellä.
Teknologia on paljastanut myös ne harvat suuret liikkeen pe-
rusmuodot, joissa, huolimatta kaikista erilaisista käytetyistä väli-
neistä, toteutuu välttämättä ihmisruumiin jokainen tuotantotoi-
minta, samoin kuin mekaniikka, kaikesta teollisuudessa toimi-
vien koneistojen monimutkaisuudesta huolimatta näkee niissä
selvästi yksinkertaisten koneitten pelkän toistumisen. Nyky-
ajan teollisuus ei koskaan pidä jonkun tuotantoprosessin asiano-
maista muotoa lopullisena. Porvaristo ei voi olla olemassa
muutoin kuin että se vallankumouksellisina alinomaan työväli-
neitä ja tämän kautta myös tuotantoehtoja. Ikuisine tekniikassa
tapahtuneine kumouksilleen vallankumouksellisina teollisuus
työnjakoa yhteiskunnassa ja viskaa alinomaan pääoman ja työ-
läisten massoja yhdeltä tuotantoalalta toiselle. Suurteollisuuden
luonne edellyttää sen vuoksi työn muutosta, alituista toiminto-
jen vaihtelua ja työläisen kaikinpuolista liikkuvaisuutta. Siten
tekee suurteollisuus itse katastroofeinensa itsellensä elämän jakuo-
lemankysymykseksi alituisten muutosten teon työn piirissä, jonka
takia työläisten suuri monipuolisuus voi ilmetä yhteiskunnalli-
sen tuotannon yleisenä lakina. Se tekee itselleen elämän jakuo-
leman kysymykseksi tuon luonnottoman järjestyksen muutta-
misen, jonka vallitessa pidetään onneton reservityöväki pääo-
man ja riiston muuttuvien tarpeitten varalle sellaisella järjes-
telmällä, jolloin jokainen ihminen käy ehdottomasti kelvolliseksi
yhteiskunnan erilaisia muuttuvia työtarpeita varten, ja jolloin
„osa“ - yksilö, yksinkertainen yhteiskunnallisen osatehtävän suor-
taja vaihtuu monipuolisesti kehittyneeseen yksilöön, mikä on har-
jaantunut erilaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Marx osoitti siten
välttämättömäksi monipuolisen kasvatuksen, joka muodostuu
työn yhdistämisestä opetuksen kautta, ja käytännöllisen teknil-
lisen opetuksen yhdistämisestä teoretisoi! teknologian kanssa, —

mikä välttämättömyys johtuu itse kapitalistisen tuotantotavan
kehitysehdoista.

Niin muodoin vaatii itse historiallinen kehitys meidän kiel-
täytymään porvarillisesta opetusmenetelmästä, joka asettaa hen-
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kisen ja ruumiillisen työn vastakkain. Proletaarinen eli sosia-
listinen kasvatusoppi yhdistää molemmat työn muodot yhtenäi-
seksi ehjäksi opetukseksi. Seikkaperäisen kuvatuksen sellaisesta
»ehjästä" opetuksesta antaa anarkistikommunisti Krapotkin. Hän
viittaa siihen, että henkisen ja käsityön välille on vedetty jyrkkä
raja työnjaon varjolla. Tätä vastaan väittää Krapotkin, että
sekä tieteen ja teollisuuden että koko yhteiskunnan etujen takia
on jokaisen ihmisen ilman syntymä- ja säätyoikeuksien eroitusta
saatava tieteellinen sivistys ammatin oppimisen ohella. Hän
myöntää täysin tiedon erikoistumisen välttämättömäksi, mutta
väittää, että spesialisoiduttava on vasta yleissivistyksen saatua,
ja että tämän yleissivistyksen tulee olla samalla kertaa tieteel-
listä ja käytännöllistä.

Nykyistä intelligenttiseen ja ruumiilliseen työhön jakoa vas-
taan asettaa Krapotkin kummankin yhdistämisen, ja „teknilli-
sen sivistyksen" tilalle, joka tekee eron henkisen ja ruumiilli-
sen työn välillä, vaatii hän integralista (kokonaista) sivistystä,
joka lopettaa turmiollisen jaon. Hänen järjestelmänsä mukaan
on koulun annettava tytöille ja pojille sellainen sivistys, että
he, päätettyään koulun 18 tai 20 ikäisinä, omaisivat siksi perus-
teellisen käsityksen tieteestä, että se sallii heidän jatkaa tie-
teellisiä toimia, ja myös samallakertaa sellaiset tiedot, mitkä muo-
dostavat teknillisten tietojen perusteet, samoin myös sallainen
tottumus jollain tuotannon alalla, joka tekisi heille mahdolliseksi
saada määrätty paikka yleisessä rikkauksien tuotannossa.

Krapotkinin mielestä on ammattiopetuskysymys asetettu vää-
rin. Parhain keino kehittää taitavia mestareita on opetuskysy-
myksen ottaminen kyllin laajasti, sen sijaan, että pyrittäisiin
erikoistaitavuuteen yhdessä käsityöammatissa tai annettaisiin
sirpaleita muutamilla tieteen aloilla. Toiselta puolen on nykyi-
sen opetusjärjestelmän tulosta tiedon pintapuolisuus, papukaija-
mainen päähänpänttäys, valtava ja hyödytön ajanhukka, orja-
mainen jäljittely ja henkinen jäykkyys. Ainoa pulasta selviä-
misen tie on teorian yhdistäminen käytäntöön: tie aivoihin sil-
män ja käden kautta ja päin vastoin, siinä oikea opetusperiaate.
Mittausopin opetuksessa esim. on niinmuodoin tarpeellista, että
jokainen termi annetaan oppilaalle itsenäisesti ratkaistavaksi
tehtävän muodossa, jolloin se on saatava hänen päähänsä mitä
konkreettisimmassa muodossa, esim. leikissä, käsi askareissa tai
verstaassa. Aivan samoin oppisivat oppilaat helposti fysiikkaa
ja kemiaa, jos itse tekisivät yksinkertaisia kokeita. Mutta nyt
esim. matematiikkaa opetetaan monissa kouluissa ajatusperäi-
sellä tavalla ja hakataan poloisiin päihin sääntöjen paljous, ja
me teemme kaikki, mikä meistä riippuu, saadaksemme algebran
vaikeatajuiseksi.

Mutta käsityöammatinkin oppimisessa tapahtuu nykyisin vai
tava ajan haaskaus, kun koetetaan perehdyttää ainoastaan johon-
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kin yhteen erikoisammattiin sen sijaan että turvauduttaisiin
monipuoliseen järjestelmälliseen opetukseen ja lähdettäisiin ylei-
sistä perussäännöistä erilaisten ammattien tutkimiseksi. Ja kui-
tenkin voidaan monimutkaisinkin kone johtaa muutamiin ainek-
siin (laattaan, sylinteriin, kartioon ym.). muutamiin välineisiin
(sahaan, talttaan, vasaraan jne.) sekä muutamiin liikkeen muun-
noksiin (esim. pyörivän liikkeen muuntamiseen suoraviivaiseksi
epäkeskiöitten avulla). Aivan samoin on jokaisessa ammatissa
välttämätöntä kyetä tekemään laatta yhdensuuntaisina yläpin-
toineen, sylintereitä, neliöitä ja pyöreitä reikiä, kyettävä val-
mistamaan muutamia työvälineitä, koska kaikki nämä välineet
ovat muunnoksia korkeintaan 12 tyypistä, ja kyettävä myös
muuttamaan yksi liikesarja toiseksi.

Yleensä ei koulun päätarkotuksena tieteitten, käsityöammat-
tien ja taiteitten opiskelussa ole lainkaan spesialistin valmista-
minen alkavasta oppilaasta, vaan hänen tutustamisensa tieteen
perusteihin ja hyvään työmenetelmään sekä sen lisäksi sellaisen
suunnan antaminen hänelle, joka hänen myöhemmissä toimis-
saan veisi hänet totuuteen, rakkauteen muodon ja sisällön kau-
neuteen, siihen, että hän tuntisi välttämättömäksi tulla hyödyl-
liseksi yksiköksi muiden ihmisten rinnalla ja sulattaa sydä-
mensä yleisinhimilliseen elämään.

Sellainen ehjä, integralinen sivistys tarjoo lukemattomia
etuja; 1) kun löytyy nuoriso, joka on oppinut mitä erilaisim-
piin tuotantoihin, lisääntyy yleinen hyvinvointi, 2) tuloksena
siitä, että hävitetään työn täydellinen jako henkiseen, intelli-
genttiseen sekä ruumiilliseen, on se, että muodostuu etujen
yhdistyminen, 3) henkisten ja ruumiillisten voimien yhdistymi-
sestä on seurauksena se, että kukin yksityinen henkilö pääsee
käyttämään elämää täydessä mitassa, 4) tulee joukko hyötyä
siitä, että työ saa osakseen yleisen kunnioituksen sen sijaan,
että se nyt kantaa hylkiön leimaa, 5) taiteitten ja tieteitten
kehitys menee eteenpäin. Niinpä ovat meidän taideopettajamme
lakkaamatta hokeneet sitä, ettei tule odottaa taiteen uudesti-
syntymistä niin kauan kuin käsityö jätetään nykyiseen muo-
toonsa, viitaten siihen, että kreikkalainen jakeskiaikainen taide
oli käsityön synnyttämä ja tuki sitä vastavuoroisesti. Mutta
sama on totta tieteen ja käsityönkin suhteen. Työläiset (vaan
eivät oppineet ja insinöörit) keksivät ja täydensivät ne koneet,
jotka tekivät kumouksen konetuotannossa viimeisenä 100 vuo-
tena, mutta työläiset eivät keksi enää mitään, tultuaan valta-
vien tehtaitten perustamisesta lähtien työnsä yksitoikkoisuuden
masentamiksi. Toiselta puolen hämmästyttää nykyinen tiede
hedelmättömyydellään. Nykyaikaiset ammattioppineemme eivät
omaa sitä neroa, joka oli ominaista raatajille nykyaikaisen teol-
lisuuden syntyessä, ja on niiltä se puuttuva siihen saakka, kun-
nes he, elämälle vieraat, jäävät pölyisten kirjojensa ääreen, ja
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kunnes eivät paja-noen peittäminä itse työskentele työläisten
kanssa koneitten ääressä ja konetehtaissa, kunnes eivät tule
merimiehiksi, kalastajiksi, puunhakkaajiksi ja maankyntäjiksi.

Johtopäätöksenä havaitaan helposti, että lasten alle 14 —ls
vuotta on saatava laajat tiedot luonnosta, samoin ihmiskun-
nasta, omaksuttava kyky sovelluttaa teknillisen työn ja oppi-
neen tutkimuksen.



VIII LUKU

Älyn kasvatus.

I. Sensoorinen kasvatus.
1. Sensualismi kasvatusopissa. Antiikkinen (kreikkalais- roo-

malainen) ja keskiaikainen maailma uskoivat järkeen, jonka
asettivat’jyrkästi aistimusten epäluotettavia ilmoituksia vastaan:
„on kaksi tietämisen lajia, toinen tosiperäinen, toinen hämärä:
ja siihen hämärään kuuluvat kaikki seuraavat: näkö, kuulo
haju, maku, tunto, mutta todellinen on siitä erillään" (Demok-
ritos). Kreikkalaisten filosoofien opin mukaan eroaa ihminen
eläimestä sen kautta, että vain sillä on järkevä sielu, mutta
eläimet voivat vain aistia. Sielunsa älypuolen kautta on ihmi-
nen Kosketuksissa jumalallisen maailman kanssa, ehdottoman
totuuden maailman kanssa: mutta aistimus alentaa hänet aistil-
liseen, maalliseen maailmaan, harhojen maailmaan.

Järkiusko oli syynä logiikkaan innostumiseen. Mutta järjen
elin on saraa: kreikankielen ~logos" merkitsee sekä sanaa että
järkeä. Muinaisihmisten loogilliset mietiskelyt olivat suuressa
määrin sanoilla järkeilyä. Niinpä ymmärrämmekin, miksi gram-
matiikka (kielioppi), retoriikka (puhetaito-oppi) ja dialektiikka
(-logiikka, ajatusoppi) olivat sivistysperusteita antiikkisessa ja
keskiaikaisessa koulussa ja opetusmenetelmä tässä koulussa oli
suusanallinen.

Uusi aika kukisti uskon aprioriseen (ennakolliseen) järkeen
ja verbalismiin (usko sanalliseen menetelmään). Uusi filosofia
omaksui perusmääritelmäkseen väitteen; „nihil estin intellectu
quod non antea fuerit in sensu (järjessä ei ole mitään, mitä ei
aikaisemmin olisi ollut aistimuksissa). Muinaisaikaisten ratsio-
nalismia (järkeisoppia) vastaan asetettiin siten sensualismi (aisti-
musoppi: sensus-aistimus): kaiken tietämisen ainoa peruste ovat
aistimukset. Samalla kumottiin verbalismikin: sana on yksi
pääsyistä inhimillisiin harhoihin: ne antavat vain näennäisen
tiedon.

Jo Comeniukselta löydämme sensualismin täysin johdonmu-
kaisesti toteutettuna kasvatusopissa. Oppilaitten kultainen
sääntö on hänen mielestään: jätettävä aistimusten varaan kaikki
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mikä mahdollista, nimittäin nähtävä näölle, kuultava kuulolle,
haistettava hajulle, maistettava maulle, tunnettava tunnolle; ja
jos niitä voidaan samalla kertaa ottaa vastaan useampien aisti-
musten kautta, niin on niitä käytettävä samanaikaisesti. Juttu
on se, että tietämisen alun tulee aina lähteä aistimuksista; niinpä
on opetuksen alettava ei asiain sanallisesta selittämisestä vaan
niiden aineellisesta havaitsemisesta. Tieteen totuus ja tosipe-
räisyys perustuvat aistimusten todistukseen ja järkeen luotamme
vain sikäli kuin asianomaiset aistimukset sen vahvistavat: silmä
paras todistaja. Jos siis aiomme istuttaa oppilaisiin totuuden
ja todenperäisyyden tietoja asioista, niin on meidän pyrittävä
opettamaan heitä heidän henkilökohtaisen huomionsa ja tuntonsa
havainnon perusteella.

2. Sensorinen kasvatus Rousseaulla. Mutta jos aistimus ker-
ran on tiedon pohja, niin on älyn kasvatuksen silloin oltava
aistimusten kasvatusta. Aistimusten kasvatusjärjestelmän laati
Rousseau („Emile“ III). Hänen mielestään muodostuu ja täy-
dentyy ensimäisenä kaikista kyvyistä meissä aistimus; niitä on
siis kehitettävä ennenkaikkea, sen sijaan kun tätä tavallisesti
vieläpä etupäässä halveksitaan. Se on valtava kasvatusopillinen
virhe: lapsen älyn kasvatuksen 12-vuotiseen saakka on tapah-
duttava kehittämällä sen aistimuksia. Huomioihan lapsi elä-
mänsä alussa, jolloin hänen muistinsa ja mielikuvituksensa eivät
vielä ole toiminnassa, ainoastaan sitä, mikä asianomaisella het-
kellä kohtaa hänen aistimiaan, ja koska aistimus on hänen tie-
toisuutensa ensi ainehistoa, niin hänen varustamisensa niillä
soveliaassa järjestyksessä merkitsee hänen muistinsa valmista-
mista siihen, että se samassa järjestyksessä asettaisi niitä älyä
varten.

Niin muodoin on älyn varhaiskasvatuksen tehtävänä Rous-
seaun mukaan saada tunto hyvin herkäksi, näkö teräväksi, kuulo
tarkaksi jopa hajukin herkäksi (unohtamatta siinä yhteydessä
äänenkään harjoitusta). Harjoittakaa kaikkia aistimianne; otta-
kaa kustakin kaikki hyöty; sitten tarkistakaa yhden havainto
toisella. Samalla tietäkää mitä kykenemme tuntemaan, näke-
mään, kuulemaan vain siten kuin saimme opetuksenkin.

Kaikista aistimuksistamme saamme lakkaamatta harjotuksen
kautta kokemusta varhaisimmin tunnon suhteen, jonka vuoksi
on siis vähemmän tarpeen huolehtia sen kehityksestä. Kuitenkin
on sokeitten tunto varmempi ja herkempi kuin meidän. Miksei
sen vuoksi opeteta meitä kulkemaan pimeässä huoneessa kuten
hekin, sanalla sanoen tekemään yöllä ja ilman valoa kaikkea
sitä, mitä he tekevät päivällä ja ilman näköä? Enemmän öisiä
leikkejä, siinä neuvo tärkeämpi miltä näyttää. Sitä paitsi koska
tuntoon perustuva päätelmä on aina varmempi, niin on totutet-
tava kehitetyllä tunnolla täydentämään silmän todistusta.
Mutta mikseipäs tunto täydentäisi vissiin mittaan kuuloakin ?
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Rousseau ei epäile, etteikö sitä aikaa voittaen voisi siinä mää-
rin herkistää, että sormilla saatettaisiin kuulia kokonainen aaria.
Viimein on vältettävä harjotuksia, jotka tekevät nahan karke-
aksi, känsäiseksi, ja jonka kautta riistetään siltä sen luontainen
tuntoisuus.

Näkö on erehdyttävin aistimistamme. Sen vuoksi on se
alistettava tunnon alaiseksi ja pidätettävä niin sanoaksemme
ensinmainitun lentoa viimemainitun raskaalla ja oikealla kululla.
Tietenkin löytyy lukematon joukko keinoja elämäntapausten ja
leikkien kautta kiinnittää lapsia matkojen mittaukseen, määrit-
telyyn ja arvioimiseen ja totuttaa niitä arvostelevasti suhtau-
tumaan silmän ilmoituksiin sekä tarkistamaan näitä. Aivan
samoin on varman silmän kehittämiskeinona piirustaminen luon-
nosta sekä kyky käyttää viivotinta ja harppia.

Se mitä on sanottu tunnosta ja näöstä, voi olla esimerkkinä,
miten muitakin aistimia on harjotettava. On vain aina muistet-
tava, että sen tulee tapahtua leikin kautta, niiden liikkeiden
kevyenpä vapaaehtoisen suuntaamisen kautta, joita luonto vaa-
tii lapsilta, taidon kautta tehdä heidän ajanvietteensä monipuo-
lisiksi.

3. Sensorinen kasvatus Montessorilla. Meidän aikanamme on
Montessori esittänyt uuden sensorisen kasvatuksen järjestelmän.

Sen mukaan on aistimusten kasvatuksella suuri merkitys:
se tekee ihmiset huomiokykyisiksi, käytännöllisesti taitaviksi,
ja raakoihin nautintoihin taipumattomiksi. Kuitenkin on aikuis-
ten aistimusten kasvatus vaikeaa. Sen on alettava ennen kou-
luikää, jolloin juuri aistikiihokkeet vetävät puoleensa - lapsen
huomion. Kaiken oikean kasvatuksen tulee mennä aistimusten
kasvatuksesta älyn kasvatukseen.

Montessori antaa joukon ohjeita aistimusten kasvattamiseksi:
1) asianomainen ainehisto on valikoitava siten, että lapsi itse
työskentelisi sillä, itse huomaisi jar korjaisi virheensä; 2) harjoi-
tukset on alettava räikeästi vastakohtaisista aistimuksista ja
vain vähitellen siirryttävä hienompiin ja moninaisempiin kiihok-
keisiin; 3) näitten harjotusten päätarkotus on aistimien herkis-
täminen, erotuskyvyn terottaminen; asianomaisen aistimuksen
kasvattamisessa on se eristettävä: esim. kuuloaistimusten kas-
vattamisessa on välttämätöntä hiljaisuus ja pimeys. Mikä on
ainehistona aistimusten kasvattamisessa? Yäriaistimuksien kas-
vattamista varten valikoima erivärisiä silkki lankavyyhtejä;
painon aistimiseksi sileitä, eri painoisia puupalasia; kuuloais-
timuksia varten kaksirivinen, 26 kulkusesta kokoonpantu soitin,
josta lapsi lyötyään jotakin kulkusta ensi rivissä, saisi kuulon
mukaan valita vastaavasointuisen toisessa rivissä (ja myös paus-
sihetket); tuntoaistimuksia varten Talikoima eri aineita; läm-
pöaistimuksia varten valikoima metallikuppeja, joissa on eri läm-
pömääräistä vettä; makua ja hajua varten erimakuisia ja-hajui-
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siä seoksia. Sitä paitsi esittää Montessori paljon ainehistoa
mittausopillisen taidon kehittämiseksi: esim. kaksi puista tau-
lua, joista ylempään on leikattu erilaisia mittausopillisia kuvi-
oita, jotta lapset sijoittaisivat paikoilleen sisäänpanot asiano-
maisten leikkausrakojen mukaan; kolme tankoa, joissa kussakin
on 10 toisistaan paksuuden tai laajuuden puolesta eroavaa sylin-
teriä (lapsen on pantava paikoilleen ne); Fröbelin kuutiot ja
laatat niiden muodon määrittelemiseksi hypistelemällä j. n. e.
Huomautamme kuvanneemme ainoastaan tärkeimmät keinot.

4. Aistimus ja havainto. Oikeastaan ei aistimusta todellisuus-
elämyksenä ole olemassakaan. Todellisuudessa ei meillä milloin-
kaan ole mitään näkö- tunto- y. m. aistimusta. Meillä ei ole
eristettyjä aistimuksia, vaan aistimusyhdistelmiä, joita sanotaan
havainnoksi, tajuamiseksi. Todellista on sielunelämässä ainoas-
taan havainto, ja aistimukset ovat ainoastaan käsitteellistyitä-
misen tuotteita, abstraktisia aineksia, sen vuoksi on psykologi-
sesti väärin puhua aistimusten kasvattamisesta: sen sijaan
olisi puhuttava havaintokykymme kasvattamisesta. Sillä lailla
on jokainen sensorisen kasvatuksen järjestelmä vississä määrin
abstraktinen. Asettuaksemme täysin konkreettiselle pohjalle,
on laajennettava tutkimuksemme puitteita ja siirryttävä tarkas-
tamaan havainnon kasvatusta.

2. Havainto-opetus.
1. Havainto-opetus, mitä se on ja sen merkitys. Havainto -

opetukseksi kutsutaan oppilaan omaan aistimusperäiseen havain-
toon (tajuamiseen) nojaavaa opetusta. Havainto-opetuksen vaa-
timus on kasvatusopillisen sensualismin suoranainen johtopäätös,
jonka mukaan kasvatuksen on lähdettävä oppilaan aistimuspe-
räisestä oivaltamisesta, aistimusperäisestä intuitsiosta. Kuiten-
kaan ei kaikkinaista aistimusperäiseen tajuamiseen perustuvaa
opetusta sanota havainto-opetukseksi. Havainnollinen oivalta-
minen (Anschauung) on selvä ja täsmällinen tajuaminen, jolla
ainoastaan sellaisena on kasvatusopillinen arvonsa. Havainnol-
lisuus ei niinmuodoin ole psykologinen, vaan pedagoginen käsite,
ja haväinto-opetus on oppilaan selviin ja täsmällisiin havaintoi-
hin perustuvaa opetusta.

Sanalla havainnollisuus" on eräs puutteensa, se kun tuo
mieleen ajatuksen siitä, että opetus tapahtuisi vain näköaisti-
muksen kautta; se on väärin, sillä opetukseen on otettava
mukgan muutkin oppilaan havainnot, mitä saadaan esim. tunnon
ja liikunnan kautta (hypistellä, liikkua ympäri j. n. e.), kuulon
kautta (kuunnella tarkoin esim. melodiaa). Layn, Mtlnsterbergin
y. m. mielestä näyttelevät havainto-opetuksessa suurta osaa var-
sinkin oppilaan tunto ja [liikuutahavainnot: niitä on oppilaan
saatava hyvin runsaasti.
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Korkealle kohottaa havainto - opetuksen Richard. Ennenkaik-
kea täydellistää aistimusperäisen havainnon harjoittamalla sitä
sekä kasvattamalla havaintokykyä. Toisekseen se kiinnittää
lujemmin esimerkkejä oppilaan muistiin. Viirpein se panee liik-
keelle ajatuksen ja täydellistää sitä, varjellen lasta harhaku-
vilta, s. o. virheellisistä harhakuvista ja vaarasta sekottaa
sanoja todellisuuden kanssa. Se on sitä paitsi varmin keino
ajatuksen laiskuutta ja kömpelyyttä vastaan: se on kyselevä
opetus, joka herättää tarkastamaan, etsimään, antamata valmiita
totuuksia, vaan pyrkien saamaan niitä etsimään se nojaa harras-
tukseen ja vie auktoriteetin roolin mitä vähimpään.

Nykyisin käytetään havainnollisuutta varsin laajasti. Tätä tar-
ketusta varten käytetään luonnontieteen kokeita, kokoelmia, retkei-
lyjä luontoon; matematiikassa: tililaskuja, numerofigureja, esineitä,
asemapiirroksia, malleja ja piirustusta; kieliopissa: sanojen tut-
kiminen ydistetään vastaavien todellisten elämän seikkain kanssa.

Tehdäkseen havainnollisuuden aktiivisemmaksi, s. o. kiillot-
taakseen oppilasta oma-alotteiseen tarkasteluun, yhdistetään
viimemainittu esineen jäljentämiseen. Sen vuoksi on esim. pii
rustusta, muovailua ja käsityötä alettu viimeaikoina käyttää
paljon vissien aineitten havainto-opetuksessa.

2. Lapsen havainnot. Havainto opetuksen järjestämiskysymys
vie kysymykseen, miten täydellisentää lapsen aistimusta ja
havaintoa. Lapsen aistimusten kasvatusjärjestelmiin olemme
jo tustustuneet. Kasvattajalle on kumminkin mitä tärkeintä
tietää, millaiset ovat sinänsä lapsen havainnot (pereeptio), tie-
tääksensä, mihin hänen on ennen kaikkea kiinnyttävä huomio-
kyvyn kasvattamiseksi.

Verrattain vähän on tutkittu lapsen kykyä erottaa sävelten
korkeutta, mutta mikäli voi päätellä tehtyjen tutkimusten poh-
jalla, näyttää siltä, että se on lapsilla vähemmän kehittynyt
kuin aikuisilla, ja kalpaa siis kehitystä. Mitä tulee lapsen
suhteeseen äänen vahvuuteen, s. o. kuulon terävyyteen, niin
on kasvattajan tärkeätä tietää, että lasten keskuudessa on huo-
mattava määrä huonokuuloisia, jonka mukaan oppilaat on sijoi-
tettava erilleen. Ei ole vaikea määritellä kuulokykyä luokkaa
varten: asetetaan lapsi viimeiseen pulpettiin, lausutaan tavalli-
sella äänellä joukko erilaisia sanoja: virheitten määrä, jotka
eivät ole seurauksena oikeakielisyyteen perehtymättömyydestä,
osoittaa kuulokyvyn. Välttääkseen sattumia on tässä koe suori-
tettava muutamia kertoja.

Verrattomasti paremmin ovat tutkitut väriaistimukset. Lap-
silla osottautuu värien eroituskyky verrattoman paljo kehitty-
mättömämmäksi kuin aikuisilla, ja pojat ovat jälellä tytöistä.
Harbinin tutkimusten mukaan („Evoluzione del senso cromatico
nel bambini“), jotka ovat suoritetut äänettömyys - menetelmällä
(lapsi valitsee hänelle tarjotut värit) ja värien aimeämis-mene-
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telmällä 557 lapsen suhteen, osottautui, että lapsi vasta toisella
elinkuukaudella alkaa eroittaa valkoisen värin harmaasta ja
mustasta, ja vasta 16-24 kuukautisena ilmaantuu hänelle ensi-
mäiset väriaistimukset punainen ja vihreä väri; tutustuminen
muihin väreihin tapahtuu kovin hitaasti (järjestyksessä keltai-
sesta sinipunaiseen spektrissä), ja ainoastaan 5% kuusivuotisista
lapsista voi varmasti sanoa kaikki spektrin värit. Sen vuoksi
on väriaistimusten kasvattaminen erikoisen välttämätöntä. Mitä
tulee näön terävyyteen, niin on se lapsilla hyvä. Koska huono
näkö on kuitenkin suuri este luokkatyössä, niin on tässäkin
välttämättä lapset sijoitettava vaikkapa sillä perusteella, miten
näkevät luokan taulun ja opetusvälineet viimeiseltä pulpetilta.

Matkain arvioimiskyky ei ole meillä synnynnäinen, ja pik-
kulapsi tavottaa usein esineitä, jotka ovat hänestä kovin kau-
kana. Mutta alkaen toisen ikävuoden puolivälistä kehittyy tämä
kyky nopeasti ja seitsenvuotisella lapsella on silmämitta jo
melkein yhtä tarkka kuin aikuisella. Mitä tulee mittausopillis-
ten kuvioiden ja erittäinkin stereometristen (avaruusmittauso-
pillisten) esitysten käsittämiseen, niin kaikki se kehittyy
lapsella mitä hitaimmin, ja mittausopillisen kasvatuksen puut-
tuessa, suurine aukkopaikkoineen. Samoin käsittää lapsi huonosti
perspektiivin, jonka vuoksi opetus kuvien kanssa voi väliin
antaa lapselle virheellisiä vaikutelmia. Mutta erikoisen huo-
nosti kehittyy lapsella aikamäärien arvioimiskyky : tunti, päivä,
etenkin muutamia päiviä, viikko, puhumattakaan kuukaudesta
ja vuodesta ovat 'vaikeasti tajuttavia 6-7 vuotisillekin.

Niin muodoin tajuaa lapsi varsin huonosti värimaailmaa,
avaruutta ja aikaa. Siksi on tässä suhteessa välttämättä tehos-
tettava kasvatusta vaikkapa Montessorin tai Rousseaun mene-
telmän mukaan (mitä tulee aikakäsitysten kasvattamiseen, on
kiinnitettävä järjestelmällisesti lasten huomiota niiden käytän-
nöllisen elämän ja vuoronperäisten tehtävien yhteydessä, joka-
päiväisen elämän tärkeimpien kohtien väliaikoihin, aterian,
nukkumisen, koulupäivän, kouluviikon, kouluvuoden j. n. e.)

3. Lapsen aperceptio ja huomion kasvattaminen Ihminen ei
havainnossaan ole passiivinen: havainto on ulkoa saatujen vai-
kutelmien valikointia ja muokkausta. Sen vuoksi on havainnon
erittelyssä välttämätöntä, paitsi saatuja perceptioita, ottaa myös
huomioon aperceptio, s. o. miten havainnoitsija määrittelee
havaintonsa. Tämän vaatimuksen tekee varsinkin Meyman.
Nojaten kokemusperäisiin tietoihin toteaa hän, että oivalta-
minen onkin siinä, että se merkitsee aperceptioivaa, ja
muokkaavaa aistiperäistä havaintoa. Jos näemme, että lapsi
siirtyy askel askeleelta eristettyjen esineitten huomioimisesta
henkilöitten, niitten käyttäytymisen huomioimiseen, yhä syvem-
pään esineitten ja asiain erittelyyn: niiden muodossa, aineen
(sormin tunnettavien ominaisuuksien) ja värien huomiomiseen,
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niiden suhteitten: tilavuudellisten, aikamääräisten ja syype-
räisten, niin tästä seuraa, että käsityskyvyn erityinen kehitys,
edistys, täydellistyminen sisältyy yksinomaan aperceptio - pro-
sessien kehitykseen. Siten tulee havaintomieiteitten esine
aperceptio ■ prosessin ohjaamien käsitteitten määrittelemäksi,
joitten kautta tulee määritellyksi myös vähitellen edistyvä
havaintomieiteitten kehitys. Lapsella on maailma ensin (noin
6 vuotisena) esineitten maailmaa; sitten (8-9 vuotisena) toimin-
tojen maailmaa; sitten asiain ja esineitten välisten suhteitten
maailmaa. Siten alistuu perceptioitten maailma aperseption
johtavan näkökohdan alaiseksi, joka on erikoinen kullekin ikä-
kaudelle, ja lapsi huomioi parhaiten silloin, kun noudatetaan
hänen asianomaista kehitysastettaan vastaavaa näkökohtaa.

Mutta lapsen käsityskyvyn kehitys el riipu ainoastaan aper-
ception näkökohdista vaan pääasiassa siitä tehokkuudesta,
sitkeydestä ja suunnitelmallisuudesta, jolla omaksutut näkökoh-
dat mukautuvat esineitten erittelyyn, ja joista juuri riippuu
lapsen erittelevä huomiokyky, täsmällisyys ja hänen havainto-
mielteittensä runsaus. Pääesteenä tarkkojen havaintomieiteitten
hankkimiseksi on lapsella hänen kiintymisensä tunnettuun ja
totuttuun, sekä analogian vaikutus hänen havaintoonsa. Lapset
pitävät siinä määrin kiinni tutusta ja totutusta, etteivät yleensä
näe jakuule mitään uutta ja luonteenomaista esineissä ja asioissa.
Tästä huomaa helposti, miten vaarallinen on kansanomainen
kasvatusopillinen resepti: „liittyä tunnettuun", »sitoa uusi
vanhaan". Tämän asemesta on välttämätöntä kiinnittää lapsen
huomio siihen, että hänen tulee huomioida, ja johtaa häntä
järjestelmällisesti huomioimisprosessiin. Kuten vielä tosin liian
vähän kokemusperäiset tutkimukset osoittavat, saavuttaa lapsen
huomioiminen parhaat tulokset silloin, kuin 1) hänelle on jo
ennakolta tunnettu tarkastelun alainen ainehisto; 2) kun
hänellä on määrätty tarkastelusuunnitelma; 3) kun on
koetettu vaikuttaa hänen tunteeseensa ja tahtoonsa, herättää
harrastusta tarkasteluun, halua parantaa havainnotta sekä
lujittaa vastuunalaisuudep tunnetta. Järjestelmäl-
lisen harjoituksen kautta saavuttaa lasten havaintokyky nähtä-
västi verrattain suuren täydellistymisen.

4. Lapsen huomio ja sen kasvatus. Tähän saakka oli puhe
lapsen havainnon täydellistSmisestä sekä perception että aper-
ception puolesta. Mutta näiden kahden havainto-opetuksen
puolen tartastaminen ei tyhjennä kysymystä. Havainto - opetus
perustuu lapsen selviin ja tarkkoihin havaintoihin, ia sellaisiksi
tulevat nuo havainnot ainoastaan silloin, kun esine huomioidaan
selvästi ja täsmällisesti; mutta onhan huomio se kyky, jonka
avulla meihin vaikuttavasta vaikutelmien sarjasta valikoim-
me muutamia ja havaitsemme ne selvimmin ja täsmälli-
simmin.
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Kasvatusopin kurssissa ei ole tilaa niin vaikean kysymyksen
käsittelyyn kuin huomion psykologisen luonteen. Rajoitumme
vain siihen, millä on merkitystä kasvattajalle. Tarkkaavainen
huomioiminen, sen selvyyteen ja täsmällisyyteen nähden, luon
nehditaan aperception asianomaisen suunnan ja aistimen työ-
ponnistuksen kautta. Tämän aistimien työponnistuksen määrää
kahden tekijän vaikutus: 1) sisäisen mielen vaikutuksen johdosta
herännyt aistimus (se mitä sanotaan mielenkiinnoksi); 2) tahdon-
ponnistus, joka ilmenee sekä ulkoisissa ilmeissä että sisäisessä
jännityksessä.

Lapsella on huomio varsin epätäydellinen. Vieläpä kouluiän
alkaessakin on pojan ja tytön huomio heikko: hän ei pysty
samalla kertaa tarkastamaan useampaa esinettä, sen vuoksi vie
hänen huomionsa ne harvat, mitä on käsillä, vaikkakaan hän ei
pysy kauan siinä, vaan siirtyy nopeasti -seikasta toiseen. Preh-
mannin tutkimusten mukaan („Untersuchungen tlber d. Aufmerk-
samkeitsumfang") on koululaisen vaikea kiinnittää huomio mää-
rätyllä hetkellä määrättyyn mielenvaikutelmaan, varmasti ja
lujasti määritellä se ja muodostaa se nopeasti ilman hämmen-
nystä ja sotkemista. Siten kykenee lapsen huomio huonosti
vaikutelman kiinnittämiseen ja täsmällisyyteen sekä ilmenee
pikemminkin harhailevana. Sitä paitsi on lapsen huomio Mey-
manin tarkastelun mukaan passiivinen ja kykenee heikosti
vapaaehtoiseen ponnistukseen, se mukautuu hitaasti, tarvitsee
usein kiihotusta ja suuntautuu etupäässä tunnehavainnollisiin
esineisiin (tunnehuomioiminen); viimein ovat huomioimisilmeet
lapsella kovin räikeät, jolloin tämä ruumiillinen liikaponnistus
luonnollisesti vain häiritsee henkistä työtä. Jos suurennamme
nämä poika- ja tyttöiän huomioimis-ominaisuudet, niin saamme
kouluikää nuoremman lapsen ikäkauden huomioimisen.

Sanotusta ilmenee selvästi, missä määrin epätäydellinen on
lapsen huomio. Miten sitä on kohotettava, täydellistettävä?
Tiedämme jo, että huomio selkeänä ja täsmällisenä havaintona
riippuu kolmesta ehdosta; 1) aperceptioista; 2) mielenkiinnosta,
s. o. siitä mielihyvätunteesta, mikä seuraa havaintoa; 3) aisti-
muksen moitteettomuudesta. Tiedämme jo senkin, miten on
kiihdytettävä aperceptio ja mielenkiinto, samoin, kuinka aisti-
mus on täydellistettävä. Kysymys huomion herättämisestä lap-
sessa panee sen kaiken toistamaan. Jos haluatte oppilaanne ole-
van tarkkaavaisen, noudattakaa seuraavaa: l) tehkää oppitun-
tinne läheiseksi oppilaan elämälle ja' hänen luonnollisille
harrastuksilleen, kiinnittäen oppitunnin siihen, mikä, kuten tie-
dätte, jo kiinnittää oppilaan mieltä (Senpä takia esim. oma kas-
vipenkki tai eläinten hoito, samoin kokoelmain kerääminen
herättävät lapsessa eloisan mielenkiinnon, ovat oivallinen keino
huomiokyvyn kehittämiseksi luonnon suhteen); 2) herättäkää
oppilaassa ennakolta halu ei ainoastaan saada tietää se, mitä

9Kasvatusoppi.
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tahdotte hänelle ilmoittaa, ja samalla halu ei ainoastaan saada
tietää, mutta myös omaksua itselleen se sellaisena tietona, mikä
hänen käsityksensä mukaan on hänelle tärkeätä; 3) tutustakaa
hänet ennakolta yleisin piirtein teemaan ja oppitunti-suunnitel-
maan; 4) opettakaa havainnollisesti, samalla kun pyritte mah-
dollisuuden mukaan saamaan oppilaan itse huomioimaan laadi-
tun suunnitelman mukaan, yllyttäen häntä ainoastaan tehok-
kaaseen huomioimiseen ja herättäen hänessä vastuunalaisuuden
tunnetta; 5) asettakaa oppilas soveliaisiin huomioimisoloihin
(häiritsevien vaikutusten poistaminen, aineen selkeä ja täsmäl-
linen kuvaus tai selitys, oppilaan ruumiillisesti hyvä tila);
6) pyrkikää siihen, ettei oppitunti vaikuttaisi vain älyyn mutta
myös oppilaan tunteeseen. Jos nämä edellytykset on olemassa,
tulee oppilas huomiokykyiseksi. Tällöin pyrkikää harjoittamaan
mahdollisimman usein oppilasta huomioidun ilmiön määrittele-
misessä ja tarkkaavaisuuden vapaaehtoisessa jännittämisessä,
koska lapsella ovat huonommin kehittyneet määrittelevä ja
aktiivinen huomiokyky.

3. Luovan mielikuvituksen kasvattaminen.
1. Mielikuvitus. Jo havainnoiminen on vississä määrin luova

prosessi, mikäli aperceptio valikoi ja muokkaa saadut percept-
iat. Tämä huomioivan subjektin aktiivisuus tai huomiokyky
voimistuu suuresti sen jälkeen kun ilmennyt vaikutelma jo
häviää ja aistimuksen tai havainnon tilalle tulee kuva tai
mielle. Kuvaamisalalla liikkuvaa luomiskykyä sanotaan mieli-
kuvitukseksi.

Eri yksilöillä ovat erilaiset ne mielteet, joiksi aistimukset
vaihtuvat. Esim. muutamilla ovat etualalla tuntoperäiset mielteet,
toisilla näkö-, kolmansilla kuulo-mielteet; viimein käyttävät
eräät samanlaisesti eri miellelaatuja. Sen mukaisesti voidaan
eroittaa seuraavat mielletyypit: tuntoperäinen, kuulo-näkö-(väri
ja muodot) ja sekatyypit. Kuitenkin on otettava harkittavaksi
vielä yksi seikka: mielikuvitellessaan kuvittelevat eräät itse
esineen; toiset tätä esinettä merkitsevää sanaa. Niin muodoin
on edelläesitetty luokittelu kaksinnettava (esine- ja sanamielteit-
ten tyypit). Useimmin tavataan nähtävästi aikuisilla näköperäis-
esinemielteen sekä kuuloperäis-sanamielteen tyypit. Viime
aikoina ovat psykoloogit olleet taipuvaisia luulemaan, että miel-
letyyppi on verrattain vaihteleva ja määrää sitä osittain ympä-
ristön vaikutus. Niinpä esim. pienillä koululapsilla on etualalla
näköperäinen esine-mielle, ylioppilailla nähtävästi kuuloperäinen
sana-mielle.

Kuvittelemisälällä ilmenee luomiskyky ainehiston jäsennyk-
senä eli erittelynä (analyysinä) sekä uuden kuvan yhdistämisenä
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saaduista aineista (synteesinä). Kuvien analyysi ja synteesi—-
siinä mielikuvituksen tehtävät. Niinpä kun esim. hylkään esi-
neen yksityiskohdat tai jätän .huomiotta sen epämieluisat omi-
naisuudet ilmenee tässä mielikuvituksen erittelevä ja käsitteel-
listyttävä (abstraheeraava) toiminta. Jos laadin jonkin mieliku-
vituksellisen piirustuksen, kertomuksen, niin tässä ilmenee
sommitteleva (syntesioiva) ja yhdistelevä (kombinioiva) mieliku-
vitus-toiminta. Mielikuvituksen luoma kuvitelma tuntuu uudelta,
erilaiselta kuin havainnoitu, mutta samoin kuin havainnot, sekin
oleilee tietoisuuden polttopisteessä jaon huomattava suhteellisen
lujuutensa ja aineellisuutensa vuoksi. Mutta aikain kuluessa
tämä kuvitelma vaalenee ja kuluu, se tulee epämääräiseksi,
yleiseksi, vähemmän aineelliseksi ikäänkuin omaksi varjokseen:
„se pyrkii pikemminkin symbolisoimaan (olemaan vertausku-
vana) kuin kuvailemaan" (Titchener).

Mielikuvien muodostuminen voi käydä kahta tietä; joko
tulee kuvittelua ikäänkuin ulkoapäin: „mielikuvituksella varus-
tettu yksilö haaveksii ja näkee näkyjä, tai seuraa kuvitelman
muodostumista" „minä“-tunne: „hän luo suunnitelmaa, muodos-
telee, rakentelee" (Titchener). Mielikuvitus voi niin muodoin
olla joko passiivinen tai aktiivinen.

2. Lapsen mielikuvitus (Meyman). Meyman antoa loistavan
kuvauksen lapsen mielikuvituksesta: „Yarttuvan ihmisen mieli-
kuvitus työskentelee pikemmin passiivisesti ja harhailee ilman
mitään määrättyä suunnitelmaa kuin aktiivisesti ja suunnitel-
mallisesti, pikemmin havainnollisesti kuin abstraktisesti, pikem
min subjektiivisesti, vailla kriitillistä suhdetta, ja pikemmin
fantastisesti kuin alistuen arvostelevan harkinnan alaiseksi. Sen
vuoksi näyttää lapsen mielikuvitus usein varsin eloisalta ja rik-
kaalta. Tämä mielikuvituksen rikkaus ei kuitenkaan johdu mis-
sään tapauksessa kuvailun ja erikois-yhdistelyn runsaudesta.
Se, kuten monet muut lapsen lahjakkuuden näennäisistä vah-
voista puolista on itse asiassa heikkoutta, jonka selittää mieli-
kuvituksen kaikkien toimintaesteitten puuttuminen, etenkin lap-
sen arvostelukyvyn, harkinnan ja arvioinnin riittämättömyys
hänen mielikuvituksensa rakenteessa, joka ei riittävästi hallitse
havainnolta ja muistoja. Lapsella on fantastisuus kehittynyt
enemmän kuin mielikuvitus. Sen vuoksi varttuvan lapsen mieli-
kuvitustoiminta onkin tavallisesti etupäässä mukailevaa ja
jäljittelevää, hänen hellyytensä ulkoista maailmaa kohtaan, lei-
kit, mitä hän suorittaa kuutioitten ja nukkien kanssa ovat entis-
ten elämysten toistamista mitä hän on huomannut aikuisilla.
Jopa kouluakin käydessään suorittavat lapset melkein yksino-
maan sellaisia toimintoja, joita ovat ennen eläneet, nähneet tai
lukeneet (leikkivät koulua, tytöt hommaavat taloudessa, kyö-
kissä, pesevät, kuivaavat, silittävät vaatteita, pojat leikkivät
sotamiestä ja intiaaneja).

9*
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Vaikkei lapsen toiminnallisuus ole aktiivinen sen korkeim-
man henkisen aktiivisuuden mielessä, jonka huomaamme oppi-
neella tai taiteilijalla vissien ajatusten ja taideaatteiden (luo-
vassa) suunnitelmallisessa toteuttamisessa, on kuitenkin lapsella
voimakas omaehtoinen, väsymätön pyrkimys mielikuvitustoi-
mintaan.

Lapsen mielikuvituksella on se alempi aktiivisuus, jonka
voimme merkitä (mukailevaksi) toimintapyrkimykseksi. Se ilme-
nee leikissä, rakennushommissa, erilaisissa kuvailuissa, sellai-
sissa askareissahan viettävät eräät lapset koko vapaa - aikansa.
Tällöin ilmaisee niiden mielikuvitus alinomaa tunne-luonteensa,
ollen samalla aikaa muodosteleva, rakentava, toimintaa »elvyt-
tävä". Kummatkin pyrkimykset ovat suorastaan läheisessä yhtey-
dessä keskenään. Fantastisten kuvitelmien itsenäinen luominen,
kertomusten näytelmällistyttäminen kuutioitten ja nukkien,
hiekkaläjän sekä itse tehtyjen linnoitusten ja asumusten avulla,
eleellinen näytelmänesitys kaikki se on samalla aikaa mitä
eloisinta toimintaa, mikä ilmenee sekä oman henkilöllisyyden ja
sen sisäisen elämän tuntemisessa esineissä ja asioissa, että raken-
televassa ja muodostelevassa viettymyksessä (»Piirteitä koke-
musperäisestä kasvatusopista" 1916).

3. Luovan mielikuvituksen kasvatusopillinen arviointi. (Mon-
tessori ja romantikko-pedagogit). Miten on kasvattajan suhtau-
duttava lapsen mielikuvitukseen? Tästä on kaksi vastakkaista
mielipidettä. Montessorin (»Mielikuvitus") mukaan tulee luo-
van mielikuvituksen pohjana olla havaintotottumus ja havain-
tovarasto, koska luova mielikuvitus on sitä korkeammalla, mitä
enemmän on havaintovalmistusta. Sen vuoksi ei mielikuvituk-
sella voi olla suurta merkitystä lapselle, joka elää vielä mitä
suurimmassa määrin ympäristövaikutelmien huomioimisen ja nii-
den sekavan kaaosmaisen kasaamisen aikakautta. On syvä
erehdys ottaa ihmisen korkeimman kyvyn, mielikuvituksen ke-
hittämiskeinoksi lapsen heikkouden, kypsymättömyyden ja tai-
tamattomuuden, henkisen köyhyyden. Päinvastoin on meidän
poistettava kaikki mahdollisuus näiden lapsen sielunelämän heik-
kojen puolien, tämän näennäisen mielikuvituksen ilmenemiseen.
Eikä tämä ole väkivallantekoa ihmisen suuruutta, hänen luovaa
mielikuvitustaan vastaan. Jos suuntaamme lapsen tosiperäisten
vaikutelmien kasaamiseen ja hän tämän johdosta saa valmistuk-
sen luomiskykyyn, niin siitä hetkestä alkaen, kun hän on sii-
hen valmis, alkaa hän luoda; mielikuvituskehittyy hänen havain-
tonsa pohjalla. Jos meidän sivistyksemme perustana on todel-
lisuusmaailma, niin on lapseen laskettava sama perustus. Jotta
mielikuvitus olisi suuri, on sen nojattava todellisuuteen. Sen
vuoksi, jos tahdomme kasvattaa lapsen mielikuvitusta, on mei-
dän vaikutettava siihen, mutta ei siinä mielessä että tätä ky-
kyä kehitettäisiin eristettynä. Ainoa apumme on siinä, että
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autamme lasta huomioimaan ulkoapäin jakeskittymään itseensä,
keksien helpoimpia ja nopeimpia keinoja itsemuodostamisen
tekniikkaa varten; yksinkertaisemmin sanoen, meidän on annet-
tava ainehistoa ja vapautta rakennustyötä varten ja sitten kär-
sivällisesti odotettava rakentamista.

Aivan toinen katsantokanta on saksalaisilla romantikko - pe-
dagogeilla, meille jo tunnetun «henkilöllisyys - pedagogian" paran-
tajilla. Heidän mielestään on lapsi luomiskykyinen ja som-
mittelu on sille mitä suurin tyydytys. Suoranainen opettajan
velvollisuus vedota lapsen luomiskykyyn: on saatava aikaan
halua kertoiluun, lörpöttelyyn, laatimiseen, sommitteluun ja ku-
vaamiseen, on huolehdittava siitä, että asema on eloisan vapaa"
(Hansberg). Niin sanotut «vapaat teokset", joita lapset kirjoit-
tavat itsenäisesti, itse korjaten, sekä lasten piirustukset vakuut-
tavat meille, miten rikas on lasten luomiskyky; «kaikkialta
ihastuttaa meitä lasten oma ajattelu, lasten oma huomioiminen,
kallisarvoinen lapsellisuus (oi, jospa se veisi säilyä koko las-
ten koulussaoloajan), vilkkaat puheet, tienpito, terävyys ja vä-
litön tunne". Toiselta puolen on meidän koulumme ihastunut
liikaa kaavoihin ja käsitteellisty itämiseen, on liian loogillinen,
mutta lapsen äly elää pääasiassa konkreettisin kuvin. Opettajan
jutelman tulee varustaa lasta näillä kuvilla; hänen tulee vedota
ei ainoastaan lapsen käsityskykyyn, mutta myös hänen mieli-
kuvitukseensa ja tunteeseensa Niinpä ei esim. historian oppi-
tunnin tule antaa paljasta tapausten kaavaa, vaan oppilaan mie-
likuvitukseen valtoihinsa saavan historiallisen näyttämön, jou-
kon eläviä ihmisiä, jonka takia mahdollisimman vähän kaavoja,
enemmän konkreettisia yksityiskohtia ja taiteellisuutta opetta-
jan jutelmassa (Scharrelman).

4. Mielikuvituksen kasvatus. (Fröbelin leikit ja tehtävät;
vapaat teokset, kertoelmat). Ken on oikeassa: Montessori vaiko
romantikko-pedagogit? Meistä näyttää, että kummatkin ovat
oikeassa, mikäli he panevat merkille lapsen mielikuvituksen
eri puolia. Lasten mielikuvituksen puutteita on epäilemättä sen
epäkriitillinen fantastisuus ja heikkous. Sen takia on lapsen
mielikuvituksen rikastuttaminen tosiperäisillä havainnoilla kuten
Montessori oikein huomauttaa, lasten mielikuvituksen kasvat-
tamisen ensimäinen ja välttämätön ehto: lapsella täytyy olla
se, mistä on luotava.

Mutta ainehiston omaaminen ei vielä merkitse kaikkea; som-
mitteluharjotukset asianomaisesta ainehistosta ovat välttämät-
tömät. Asianomaisen harjotusjärjestelmän lapsuuskautta varten
antaa Pröbel: se on lasten leikit, etenkin rakennusleikit; ja
miten runsaan ainehiston luovalle mielikuvitukselle antavatkaan
kuutio- ja laatta rakennelmat. Kuutiot ovat lapsen rakennelma-
mielikuvituksen varhaisimpia ja tärkeimpiä opettajia. Mutta
tätä mielikuvitusta eivät kasvata ainoastaan kuutiot vaan
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yleensä leikit, joissa lapsen huomioima todellisuus muunnetaan
ja yhdistellään mahdollisimman monissa sommitteluissa; kai-
kenlaiset käsiaskareet (puikkojen asettelu, paperityöt, piirustus,
muovailu j. n. e.) antavat niinikään runsaasti ainehistoa lapsen
mielikuvituksen ja luomistyön harjoittamiseksi. Leikki yleensä,
rakennusleikit erittäinkin sekä käsi-askartelu—kas siinä luovan
mielikuvituksen koulu ennen kouluikää.

Samoin harjotetaan luovaa mielikuvitusta oppivuosinakin
nimittäin niillä koulutunneilla, missä selvitellään tai sommitel-
laan konkreettista ainehistoa. Itsealotteisen käsityön ja vapaan
kyhäilyn tunnit ovat suotuisimmat tätä tarketusta" varten. «Va-
paan kyhäilyn“ teknikka on mutkaton; lapsella on jokin kir-
kas, voimakas, vaikutelma; opettaja kiinnittää heidän huo-
mionsa tähän vaikutelmaan ja herättää kertomahalun (kuka
mitä haluaa, rajoittamatta) antamalla väliin muutamalla sanalla
alkusysäyksen, kun alku on lapsille usein hankalaa, ja lapset
kirjoittavat omin neuvoin. Siten tarvitaan kahta: ainehistoa
sekä kertomishalua ja lapsen „minän“ vapaata ilmenemistä luo-
mistyössä, koska siitä ei muuten tule viimemainittua.

Lapsen luomistyön kasvatusta auttaa suuresti tutustuminen
vieraan luomistyön tuloksiin jateknikkaan; jokainen tosi luoja
alkaa jäljittelystä, joka auttaa luovan henkilöllisyyden rikas-
tuttamista, jos jäljittely on monipuolista. Sen vuoksi kehittää
mielikuvitusta voimakkaasti esim. kaunokirjallisuuden tai runou-
den lukeminen. Aivan samoin virittää opettajan elävä konkreet-
tinen kertomus oppilaan mielikuvitusta. Sen vuoksi on kertoel-
miin lapsille kiinnitetty viime aikoina suuri huomio etenkin
Amerikassa. Miten lapsille on kerrottava ? Miss Briand («Mitä
ja miten kerrottava lapsille'*) antaa seuraavia ohjeita: lapsia
miellyttää enimmän kertomukset, joissa on runsaasti toimintaa,
yksinkertaiset, salaperäiseen vivahtavat, toistumisia sisältävät
(pikku lapsille), kertomuksissa on pidettävä silmällä kiinteätä,
loogillista johdonmukaisuutta, yhtenäisyyttä, kielen yksinkertai-
suutta ja ytimen (suolan) asettamista loppuun, välttäen sivujuo-
nia, liikoja henkilöitä ja kuvauksia sekä asiaan välittömästi
kuulumattomia välikuvauksia, mutta samalla aikaa varustaen
kertomuksen kirkkailla yksityiskohdilla, kertojan on itse omak-
tuttava juttunsa aivan kuin näkisi kaiken ja tunnettava itses-
sään kertomuksen perussävy, kertomus on esitettävä mahdolli-
simman yksinkertaisesti mutta dramaattisesti s. o. asianomaisilla
äänenvivahduksilla ja eleillä välttäen kuitenkin kaikkea liioit-
telua. Lisäämme omasta puolestamme, että lapset pitävät ker-
tomisesta pimeässä, kodikkaassa ympäristössä. Lapsien luomis-
kyvyn kehittämiseksi tulee vetää heidät juttuun mukaan joko
vuoropuhelun kautta heidän kanssaan kertomuksen kuluessa tai
sitä seuraavassa keskustelussa piirustamalla, muovailemalla jne.
tapauksia kertomuksesta, antamalla lasten näytellä kertomusta.
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5. Satujen ja kuvituksen kasvatusopillinen merkitys. Kai-
kista kertomuksista ovat tietenkin sadut omansa enimmän kehit-
tämään lapsen mielikuvitusta. Realistisen kasvatuksen kannatta-
jat nousevat sen vuoksi satuja vastaan. Tolien mielestä («Lasten-
kirjallisuutemme") on suhteellisesti suurelle osalle lapsia vahin-
gollisempaa kuin luulemmekaan edistää mielikuvituksen hilli-
töntä liitelemistä todellisuuden rajojen ulkopuolelle; paljon olisi
toisin, jos meitä kasvatettaisiin järkevämmin. Lapsen mieli-
kuvitus ei kaipaa enempää kehittämistä, ja samoin kuin meidän
aikamme on jo jättänyt kiikuttamalla nukuttamisen, kutittami-
sen, makeiset, samoin on satujenkin väistyttävä ymmärrystä
kehittäväin ajänvietteitten tieltä, jotka eivät tomuunnnta päätä,
eivät myrkytä mielikuvitusta kuvilla, joissa ei ole päätä eikä
perää. Satujen huomattavin kannattaja nykyaikoina on N. Tshe-
hov («Lastenkirjallisuus"). Hänen mielestään ovat sadut, eten-
kin kansansadut lasten mielilukemista: lapset ja sadut, siinä
jotain toisistaan erottamatonta, jotain toinen toistaan varten
luotua. Elämä on kauan sitten ratkaissut kysymyksen saduista,
ja jos kaikki kasvattajat yhdistyisivät satuja vastaan, eivät he
pystyisi niitä karkottamaan lasten maailmasta. Niin muodoin
on saduilla oikeutuksensa itse lapsen psykologiassa, joka on ani-
mistisella vaihekaudella. Kasvatusopilliseltakin kannalta ovat
sadut varsin arvokkaat: 1) sadut tai muut kansankirjallisuuden
tuotteet muodostavat kansallisen rikkauden, ollen samalla ker-
taa arvokkaana perintönä ihmiskunnan yhteisestä aarreaitasta;
sen vuoksi tulee satuihin tutustuminen sisältyä pakollisena
jokaisen lapsen sivistys- ja kasvatuskurssiin; 2) kansansaduissa
voittavat melkein aina totuus ja hyve ja ovat ne kuvatut piir-
teillä, jotka viehättävät lukijan sydäntä. Niinpä ovat sadut
asetettavat entiseen arvoonsa, vaikkapa jääkin voimaan Feoktis-
tovin neuvo («Lasteniuvun kysymyksiä"): «lukekoot lapset satu-
jakin, mutta olkoon niillä samalla aikaa käsillä myös teoksia,
jotka propageeraavat tosioloisia tietoja". Sitä paitsi on satuja
tietenkin valittava niiden sisältöön nähden.

Viime auroina on meillä lausuttu näkökanta (Dushetskin)
kuvitusta vastaan; „kirjotusten sisältöä luokkaluku-kirjoissa on
kuvitettava ainoastaan siinä tapauksessa, kun oppilaat kohtaa-
vat heille aivan tuntemattomia esineitä tai esineitä sellaisissa
yhdistelmissä, joihin heidän mielikuvituksensa ei riitä. Mitä
muuten jää lasten itsetoiminnalle lukiessa". Tätä katsantokan-
taa vastaan, joka on vastavaikutusta ylenpalttista kuvitukseen
viehättymistä lastenkirjoissa, esiintyy N. Tshehov: «kuvitus tai-
teelliseen tuotteeseen ei ole ainoastaan hävittämättä lapsen itse-
näistä ajattelua, vaan vieläpä päinvastoin antaa hänelle uutta,
paljo konkreettisempaa ravintoa... Kuvitus auttaa lapsen mieli-
kuvituksen työtä, laajentaa ja syventää sitä, antaa sille kon-
kreettisia kuvia, ja auttaa omaksumaan vaikutelman täydelli-
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semmin ja syvemmin". , Tämän vuoksi kuvitus, varsinkin väri-
tetty on välttämätön lastenkirjoissa.

4. Ajatuksen kasvattaminen.

1. Herbartin teoria opetusasteista. Jo kauan, Comeniuksen
ajoista asti, on ollut tapana pitää opetusprosessia vähitellen
tapahtuvana etenemisenä havainnoista selkeisiin käsitteisiin.
Nojaten tällaiseen opetusprosessin käsittämiseen, loikin Herbart
teoriansa opetuksen neljästä asteesta. Hänen mielestään on ope-
tuksen ensimäinen kohta se, että tiedoitettu ilmotus tai havainto
eroaa huomioitten yleisestä joukosta ja joutuu yksityiskohtaisen
tarkastelun alaiseksi. Niinpä esim. märehtijöitä käsittävällä
tunnilla opettaja ensin tutustuttaa havainnollisella tavalla kaik-
kiin lehmän tuntomerkkeihin. Se on opetuksen ensi aste, sel-
vyys (huomio). Mutta selvä huomio on riittämätön. Eri huo-
mioista on oppilas johdettava vissiin yleistämiseen, ja sen
vuoksi täytyy hänen kyetä erottamaan yleinen yksityisseikasta.
Tämä kyky saavutetaan verrattaissa sanottua huomiota toisiin.
Sen vuoksi on toinen opetusaste yhdistelmä (samankaltai-
sista huomioista). Niinpä esim. märehtijöitäkäsittävällä tunnilla,
kun oppilas on jo saanut selvän käsityksen lehmästä, me otamme
mukaan mieluummin vapaassa keskustelussa muita eläin-
kunnan edustajia, ja määrittelemme niille kaikille yhteiset fy-
siologiset ja anatomiset tunnusmerkit; ei ole haitaksi selvittää
myös niitten merkitystä ihmiselämässä ja historiassa, jolloin
voi käyttää hyväkseen runojakin. Jos tämä kaikki on onnistu-
nut, niin on

1

Herbartin mielestä saavutettu oppilaan riittävä
syventyminen aineeseen ja pintapuolisuuden vaara vältetty.
Mutta aineeseen syventyminen tulee yhdistyä ajattelemiseen.
Ajattelu on sitä, että oppilas johtaa vissin yleistämisen, oikeam-
min vissin yleisen lain. Opettaa lapsi ajattelemaan merkitsee
Herbartin mielestä sitä, että lapsi opetetaan muodostamaan ylei-
siä käsitteitä, abstraktisia aatteita, ja että pyritään myös sii-
hen, että oppilas voisi antaa muodon aatteillensa.

Tällä opetusasteella johdetaan siis oppilaan käsitys enemmän
tai vähemmän yleisten käsitteitten vissiin järjestelmään. Tämä
opetusaste on järjestelmän aste. Niinpä esim. me tunnil-
lamme viemme märehtijät eli sorkkajaikaiset kaksikavioisten
ryhmään, ja viimemainitut viemme neliraajaisten imettäväisten
ryhmään, niin että oppilaalla muodostuu vissi yleisten käsitteit-
ten järjestelmä eläinmaailmasta. Neljännellä (viimeisellä) ope-
tusasteella on oppilaan ajattelun käytävä mitä aktiivisimmaksi:
harjoituksen kautta on hänen hallittava järjestelmää, ymmär-
rettävä käyttää omaksuttuja käsitteitä. Siten on oppilaamme
esim. kyettävä itse huomaamaan märehtijäin tunnusmerkit tämän
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lajin uudessa edustajassa. Tämä aste on menetelmän aste
(oppilas hallitsee sitä).

Oppitunti alkaa niin muodoin siitä, että oppilaat saavat sel-
vän, mahdollisuuden mukaan havainnollisen käsityksen (selvyy-
den). Tämä huomio yhdistyy (vapaassa keskustelussa) saman-
laatuisten kanssa (yhdistelmä). Nämä kaksi kohtaa ovat omansa,
syventämään oppilasta aineeseen, jota seuraa ajattelu aineesta-
Tällöin ennen kaikkea muodostuu yleinen,, sanallisesti muodostu
nut käsite, joka liittyy asianomaisten käsitteitten järjestelmään
(järjestelmä). Viimein oppilas harjoituksen kautta työskentelee
sovelluttamalla saamaansa yleistä käsitettä konkreettisiin elä-
mänilmiöihin (menetelmä). Ainoastaan tällainen oppitunti takaa
hyvälaatuisen opetuksen.

Herbartin teoria opetusasteista on vaikuttanut voimakkaasti
koulukäytäntöön. Herbartin kotimaassa Saksassa voimme nimit-
tää joukon metodiikan oppikirjoja, jotka ovat kirjotetut Her-
bartin mukaan. Onpa julkaistu aikakauslehtiäkin, jotka käsit-
televät opetuskysymystä Herbartin hengessä. (Jahrbuch filhr
wissenschaftiiche Pädagogik; Lehrproben und Lehrgängen).
Herbartin nykyaikaiset seuraajat (Rhein, Pickel ja Scheller)
laativat valtavan metodikan oppikirjan koko kansakoulukurssia
varten (Theorie und Ppaxis d. Yolksschuhlunterrichts, 8 osaa).
Meillä Venäjällä ilmeni Herbartin vaikutus pikemminkin keski-
kouluissa (aikakauslehti „Gimnasia“).

2. Analyysi (erittely). Mutta jo Herbartin lähimmät oppilaat
huomasivat, että ensimäisen opetusasteen s. o. selkeän käsi-
tyksen muodostumisen, määrää pääasiassa oppilaan aperceptio.
Oppilaan selvä huomio riippuu siitä, miten hän on valmistunut
huomioimaan ja kuinka hyvin on suoritettu tämän huomion vali-
koiminen. Niin muodoin vastoin opetusopillista sensualismia pai-
nostettiin aperception ja ajattelun merkitystä huomioitaessa.
Sen vuoksi näemmekin, mitenkä jo Ziller muuttaa Herbartin
«selvyyden" puhtaasti loogillisiksi työskentelyiksi, analyysiksi
(erittelyksi) ja synteesiksi, suositellen tällöin oppitunnin alka-
mista oppilaan „odotusjännityksellä“.

Zillerin mukaan on tunti alettava osoittamalla sen tarkoitus,
keskittääkseen sopivalla tavalla oppilaan huomiokyvyn ja tah-
don. Oppilaille tehdyillä esityksillä on niin muodoin valmistuk-
sena koko joukko odotuksia. Näitten jälkeen tapahtuu valmis-
tus s. o. oppilaalle tulee ennakolta mieleen lapsen omasta koke-
muksesta tai aikaisemmista tunneista saatujen asioitten kanssa
samansukuisia asioita. Niinpä ylläesitetyllä mallitunnilla (herbar-
tilaisen Bartyn mukaan) alkaa opettaja tuntinsa sanoilla; «tä-
nään tarkastamme eläinryhmää, joihin kuuluvat tärkeimmät
kotieläimemme". Sitten seuraa valmistus: opettaja tekee kyse-
lemällä selväksi oppilaitten jo tuntemat eroavaisuudet hevosen
ja lehmän välillä (parempi vapaan keskustelun kuin tutkimisen
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kautta). Siten on valmistus sen erittelyä, mitä lapsi on itses-
tään omaksunut: „erittely antaa oppilaalle sen, mikä hänelle jo
on tunnettua, sitoakseen siihen uuden ja päästääkseen tämän
uuden juurtumaan syvemmälle". Hän ottaa oppilaalta esiin
kaiken tarvittavan ja johtaa hänen ikäänkuin laatimaan luette-
lon asianomaisen ilmiön tärkeimmistä piirteistä.

3. Synteesi. Zillerln mukaan on toinen opetusaste synteesi.
Se kelpaa oikeastaan todella uuden ainehiston omaksumiseen.
Herätettyään oppilaan huomion ja valmistettuaan häntä, antaa
opettaja hänelle uutta jonain kokonaisuutena. Tämän voi tehdä
kahdella tavalla: joko näyttämällä oppilaalle uutta (havainto-
opetus, johon on kaikkialla turvauduttava, missä siihen on
mahdollisuutta), tai esittämällä sen hänelle (der Darstellende
Unterrichtl. Viimemainittu voi olla kahta laatua: l) esittää
yksinkertaisesti niin, että oppilas luulisi näkevänsä sen mitä
opettaja hänelle kertoo; 2) esittää aikaisemmin osoitettujen
osien muodostaman kokonaisuuden.

Johtopäätöksenä on viitattava siihen, että koulukåytännössä
tavallisesti havaitaan ylenpalttista viehättymistä erittelyyn,
minkä selityksenä on sen suurempi teknillinen helppous. Minkä
aineen tunnit tahansa, varsinkin selittävä lukeminen tai luon-
nonoppi antavat meille joukottain esimerkkejä väärinkäytetystä
erittelystä, minkä jo ilman sitäkin kouluijäne ominainen taipu-
mus erittelyyn voi viedä sairalloisiin määriin saakka.

4. Induktsio opetuksessa (retkeilyt ja laboratorinen työsken-
tely). Se, mitä herbartilaiset käsittävät yhdistelmänä ja yleis-
tämisenä, sopii läheisesti siihen, mitä logikassa nimitetään
klassifikatsioksi (ryhmittelyksi) ja induktsiooniksi (yleistäväksi).
Klassifikatsio on samansukuisten aineitten ryhmittelyä. Tällöin
on „kaikista samansukuisten asioitten ryhmittelystä edullisin se,
mikä perustuu suurimpaan määrään tärkeitä yleisiä tunnus-
merkkejä" (Hain). Oppilaat saavat oikeastaan harjoitusta ryhmit-
telyssä minkä aineen tunneilla tahansa; kuitenkin antavat
luonnonopit ja kielitunnit tätä tarketusta varten suurimman
tapausmäärän. Eivätkö kasvi-, eläin- ja kivennäisopin tunnit
itse asiassa sovikin mitä parhaiten harjoitteluun kasvien, eläin-
ten ja kivennäisten, yleensä meitä ympäröivän luonnon esineit-
ten ryhmittelyssä? Ja eivätkö kieliopin tunnit usein ole pelk-
kää ryjimittelyharjoitusta sanojen suhteen niitten muodollisten
tunnusmerkkien tai merkityksen pohjalla (esine, laatu, toiminta;
erisnimi, yleisnimi)?

Induktsiooni antaa yleistyksen, mikä muodostuu esineitten
realisen keskinäisen suhteen pohjalla. Tässä mielessä on induk-
tiivinen yleistys mitä arvokkainta, koska se ei ole ilmiöitten
mielivaltaista yhdistelemistä, vaan ainoastaan niitten todellisen
yhteyden toteamista. Niin muodoin on induktsioonissa tärkeintä
määritellä asianomaisten ilmiöitten välisen yhteyden välttämätön
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luonne, ja tähän seikkaan, eikä yleistettyjen tapausten luku-
määrään, on kiinnitettävä huomio yleistämisen suorittamisessa.
Niinpä ei esim. siitä, että olemme nähneet varsin paljon valkoi-
sia joutsenia, vielä seuraa, että kaikki joutsenet olisivat val-
koiset: viimemainittu olisi oikein, jos todistaisimme, että sulkien
valkea väri on välttämättä joutsenen elimistön kanssa yhtey-
dessä s. o. että juuri niiden elimistö edellyttää tätä väriä.
Niinpä onkin induktiivisessa yleistämisessä tärkeintä, ei saman-
sukuisten ilmiöitten pelkkä luetteleminen, vaan syy-yhteyden
määritteleminen niiden välillä. Vain tällä ehdolla tulee yleis-
täminen kiistämättömäksi ja arvaamattomista poikkeuksista
riippumattomaksi.

Ilmiöiden välinen syy-yhteys selviää havainnon ja koke-
muksen kautta. Sen vuoksi kasvattaa lasten induktiivista ajatte-
lua se opetus, joka perustuu niiden omiin havainneihin ja
kokeiluihin. Ja samaten kuin nykyaikainen tiede tulee yhä
enemmän induktiiviseksi ja kokeelliseksi, tunkeutuu, induktsioni
ja kokeihminen kouluunkin. Jo Comeniuksen aikoihin asetet-
tiin opetusopilleen vaatimus; kaikki induktsioouin ja kokeilun
kautta (per induktionem et experimentum omnia).

Opetuksen pohjaamisen oppilaan omiin havainneihin voi
suorittaa kolmella tavalla: Ensiksi on mahdollinen asianomai-
sen ilmiön esitys luokassa opettajan toimesta. Tämä ei kuiten-
kaan likikään aina ole mahdollista. Sen vuoksi luokassa esittä-
mistä täydennetään retkeilyllä luokanseinäin ulkopuolelle.
Tavallisesti käsitetään retkeily joksikin suureksi hommaksi,
joka häiritsee työskentelyn normaalista kulkua, mutta se on
väärin: «monissa tapauksissa ainehisto, jolla on suuri havain-
nontekoarvo, voidaan löytää läheltä koulua ja siihen riittää
kaksi koulutuntia. Jokaiselle, joka kykenee näkemään, muodos-
tavat tienvarren rikkaruohistot, katveikas puistokäytävä, tyhjä
tonttimaa, suutarinverstas, kyökki, luonnollisen laboratorion...
koulun lähellä on aina paikkoja maantieteelliseen ja biologiseen
huomioimiseen, aina löytyy joitakin mieltäkiinnittäviä verstaita
havainnontekoa varten kemian ja fysiikan tutkimisen yhtey-
dessä* (Tvvisse). Ja jos suurissa kaupungeissa on vaikea tehdä
retkeilyjä luonnonhelmaan (siinä tapauksessa niitä voidaan
tehdä vapaehtoisina), niin sen sijaan on niissä valtava ainehisto
retkeilyjä varten kulttuurin, yhteiskunnallisen elämän ja histo-
rian aloille. Jotta retkeily olisi hedelmällinen, on noudatettava
vissejä ehtoja. Se ei saa olla monijäseninen ja se tulee enna-
kolta järjestää, jolloin oppilaille on etukäteen annettava asiano-
maisia, menestykselliselle huomioimiselle välttämättömiä ohjeita;
«luokassa on päivää ennen retkeilyä selitettävä sen tarkoitus
ja tehtävä, jotta oppilaat tietäisivät, tarkoin, mitä heidän on
etsittävä ja mitä tehtävä, mitä kurinsääntöjä noudatettava, ja
minkä luontoisia kysymyksiä toivotaan retkeilyn kautta ratkais-
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tavan. Jos heidän edessään on keräyskokoelman laatiminen,
niin on heille osoitettava ja selvitettävä, minkälaisia kokoel-
maesineitä ja minkälaatuisia yksilöitä tulee kerätä ja miten
niiden suhteen meneteltävä. Retkeilyä seuraavalla tunnilla on
huolellisesti pohdittava kaikkia kysymyksiä ja havainneita,
mitkä auttavat kysymysten asettamista; tiedot ja johtopäätök-
set on ryhmiteltävä siten, että keskustelun lopussa olisi omak-
suttuna asianomainen määrätty teema ja olisi päästy täysin
määrättyihin johtopäätöksiin" (Twisse).

Lasten omat havainnot ovat tehokkaampia ja hedelmälli-
sempiä, kun ne ovat yhdistetyt lasten työskentelyn kanssa.
Lasten työt puistossa ja kasvitarhassa, ja myös heidän eläin-
hoitonsa (kotieläimet, lintutarha, maa- ja vesisäiliöt eliöilleen)
ovat parasta heidän herättämisekseen biologisten ilmiöitten
järjestelmälliseen huomioimiseen; käsityö puu- ja metalliai-
neella, samoin kyökkiaskareet ovat erinomaisia havaintolähteitä
fysiologisia ja kemiallisia ilmiöitä varten.

Kokeilu on huomioimisen täydellisin muoto: siinä ei tutkija
tyydy passiiviseen tarkasteluun, vaan pakottaa luonnon tunnus-
tamaan salaisuutensa. Sangen usein tehdään koulussa kokeita
siten, että opettaja esittää kokeen ja oppilaat vain katselevat
sen tekemistä. Tämä on tietenkin vain heikko, varsin heikko
keino lapsen kasvattamiseksi kokeilijana. Lapsen on itsensä
ryhdyttävä kokeelliseen tutkimiseen, ryhdyttävä omaan labora-
toriotyöhönsä. Opettajain keskuudessa alkaakin laboratorinen
työ saada nykyisin varsin suurta jalansijaa.

Jotta oppilaan laboratorinen työ olisi hedelmällistä, on
hänelle annettava melkoisen suuri itsenäisyys tutkimuksen
suorittamisessa, koska kokeilussa juuri „koe“ on oleellisinta,
vaikkei tämä merkitsekään oppilaan jättämistä aivan avutto-
maksi: «opettajain tavallinen virhe on joko liian suuressa
avustamisessa tai liian riittämättömässä".

Twisse («Keskisivistyksen perusteet*) antaa seuraavat sään-
nöt laboratorisen työn ohjeiksi: l) laboratorityöskentely on
keinona vastauksen hankkimiseksi kysymyksiin, jotka muodos-
tavat asianomaisen tehtävän vähitellen tapahtuvan ratkaisun;
2) niiden on oltava oppikurssin sisällön kanssa välittömässä
yhteydessä; 3) niiden on aiheutettava täsmällisyyttä; 4) niissä
tulee välttää nääntymistä; 5) tehtäväin on oltava käsitettäviä
jokaiselle keskinkertaiselle oppilaalle; 6) on vaadittava työn
täsmällisyyttä; 7) ne on järjestettävä siten että tulokset keski-
näisesti vahvistuisivat ja ettei oppilas ottaisi valmista käsitystä
kirjasta; 8) niitä on oltava täysin riittävä määrä oppivuoden
kuluessa; 9) yksityinen ryhmä ei saa olla 20 oppilasta suu-
rempi; 10) niille on annettava kaksinkertaiset tuntimäärät.
Laboratorisessa työssä on oppilaitten pidettävä kirjaa kokeiluis-
taan. Tässä kirjanpidossa tulee olla 1) tehtävän asetus; 2) väli-
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neistön ja ainehiston luettelo; 3) menetelmän ja suoritusta-
pojen selitys; 4) päivämääräin ja tulosten taulukko; 5) suori-
tetut laskelmat; 6) johtopäätökset; 7) virheitten syitten arvi-
oiminen; 8) piirustuksia ja kuviollisia esityksiä.

5. Deduktsiooni opetuksessa. Sen, mitä Herbart nimittää
menetelmäksi, s. o. yleisen säännön sovelluttamiseksi konkreet-
tiseen tapaukseen, on yhteydessä sen kanssa, mitä logiikassa
sanotaan deduktsiooniksi (johdannais-menetelmäksi). Dedukt-
siooni on yksityis} ohtopäätösten tekeminen yleissäännöstä. Joskus
on deduktsiooni ollut hallitsevana menetelmänä tieteessä ja
samoin koulussakin. Descarteskin piti deduktsioonia kouluesi-
tyksen menetelmänä, kun taas induktsiooni oli hänen mielestään
keksijäin menetelmänä.

Nykyaikoina suhtaudutaan deduktsiooniin opetuksessa pikem-
minkin kielteisesti. Tämä aiheutuu eräistä syistä; 1) indukt-
sioonin voitosta tieteessä; 2) deduktsioonin käsittämättömyy-
destä oppilaalle. Juttu on se, että lapsi omaksuu huonosti ylei-
siä määritelmiä, ja kaikkein useimmissa tapauksissa oppilas
omaksuu vain koneellisesti ja hämärästi, ilman edellä käynyttä
induktsioonia, hänelle ilmoitetun yleisen määritelmän, joka tulee
hänelle vain muistin, mutta ei älyn asiaksi: hänelle on yleisten
sääntöjen tieto yksinomaan vain kuollutta tietoa, jota hän ei
käytä elämässä Nykyisin on puhdas deduktsiooni kouluissa
säilynyt ainoastaan mittausopissa, missä jokainen väittämä on
seurauksena edellisestä väittämästä ja tiedot aluksi oletuksia ja
asettamuksia. Viime aikoina on kuitenkin mittausopissakin,
tosin deduktsioonin kovasti vastustaessa, induktsiooni murtanut
aukon vaatimalla, että järjestelmällisen mittausopin edellä
kävisi ns. mittausopillinen johdanto, mikä sisältäisi oppilasten
kokemusperäisesti tutkimat muodot.

Deduktsionin täysi poistaminen opetuksesta on kuitenkin
vakava pulma kasvatettaessa lapsessa tieteellistä ajattelua,
koska tieteellinen ihanne-menetelmä ei ole puhtaasti induktiivi-
nen, vaan induktiivis-deduktinen menetelmä. Sen vuoksi on
kouluissakin annettava tilaa deduktsioonille, joka liittyy edel-
läkäyneeseen induktsiooniin. Avaahan deduktsiooni näköaloja
ja suunnitelmia myöhemmälle tieteelliselle tutkimukselle ja on
kyllä tilaisuuksia yleisten periaatteitten käytännölliseen sovel-
luttamiseen. Sen vuoksi ei se, joka ei hallitse deduktsioonia,
voi olla kaukonäköinen ajattelija eikä taitava tekijä. Tämänpä
vuoksi onkin opetuksen viime kohtana vain se, missä kehitetään
kykyä saada selville asianomaisen yleistämisen osapäätelmät ja
käyttää niitä jokapäiväisen käytännön konkreettisissa tapauk-
sissa.

Mikäli meille on lapsen ajattelun psykologia tunnettua,
voimme ajatella, että deduktinen ajattelu kehittyy lapsella
kovin myöhään, vasta poika- ja tyttöijän lopulla. Sen vuoksi
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voidaan deduktsioonia käyttää opetuksessa vasta koulun toisella
puoliskolla.

Opetuksen kuluu normaalinen kaava on meille siis selvä-
Opetuksen ensimäinen kohta on oppilaan odotuksen herättämi-
nen osoittamalla oppitunnin silmämäärä; toinen kohta on oppi-
laan valmistaminen vastaanottamaan uutta hänellä jo olevien
mielteitten erittelyn välityksellä; kolmas kohta uuden näyttä-
minen tai kuvaaminen; neljäs kohta asianomaisen ilmiön lain
löytäminen järjestelmällisen huomioimisen ja kokeilun kautta;
viides kohta yleisen määritelmän sanamuodollinen muodostami-
nen; kuudes"kohta päätelmädeduktsiooni tästä yleisestä määri-
telmästä ja sen sovelluttaminen käytäntöön. Sellainen on nor-
maalisen opetuksen kaava, mikä kehittää oppilaan loogillista
ajattelua, mennen havaintoesityksestä yleisiin käsitteisiin.

6. Opetusmuodot (akroamatika ja erotematika). Ulkomuo-
doltaan voi oppitunti olla kahdenlainen: joko esittää opettaja
yhtäjaksoisessa puheessaan oppilaalle opetusainehiston (akroa-
matinen muoto, akroao - kuuntelen) tai sitten johtaa opettaja
oppilaan tietoon kyselyn avulla (erotematinen muoto, erotema-
kysyrays). Akroamatikan tyypillinen muoto on luento, erotema-
tikan tyypillinen muoto keskustelu, joka siirtyy supistettuun
vuoropuheluun.

Opetuksen luentomuodolla on joukko etuja: 1) saavutetaan
kokonaisvaikutus; 2) saadaan aikaan vapaatahtoinen ponnista-
minen; 3) saadaan ajan säästö, viimein; 4) onhan opetus juuri
siinä, että oppilaalle annettaisiin tietoja. Sitä paitsi on oppi-
laalle esimerkkinä opettajan loogillisesti johdonmukainen ja
tyylillisesti oikea puhe. Sen vuoksi niinä aikakausina, jolloin
oppilasta pidettiin passiivisena olentona (keskiajalla) tai niissä
kouluissa, missä opettaja työskentelee tieteellisen esittämisen
mielessä vaan ei opetuksen (korkeimmissa kouluissa), on luen-
tomuoto vallitseva. Sillä on kuitenkin joukko haittoja, joista
pääasia on se, että oppettaja ei esityksensä aikana tiedä tuskin
lainkaan, miten kuulijakunta omaksuu esitetyn ainehiston

Keskustelumuoto on juuri siinä hyvä, että opettaja tekee
oppilaan kyselyn kautta osalliseksi oppituntiin, herättää heidän
omatoimisuuttaan ja on heistä selvillä, samoin sekin, missä mää-
rin he ovat omaksuneet ainehiston Lapsen aktiivisuutta julis-
tavana aikakautena (meidän aikamme) sekä siellä, missä opet-
taja työskentelee opetuksessa (alkeiskoulu), on vallalla keskus-
telumuoto. Siltä puuttuu tosin kyllä samalla kertaa kaikki
luennon etuisuudet.

Tiedämme jo mielikuvitusta koskevasta luvusta, miten lap-
selle on kerrottava. Suunnilleen samaa pitäisi sanoa tässäkin.
Mutta miten on heiltä kyseltävä? Nykyaikaisessa opetusopissa
on kysely kaikkein enimmän muokattuja asioita.
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Overberg määrittelee varsin onnistuneesti hyvän kyselyn
vaatimukset seuraavissa ohjeissa: „Voidakseen tehdä hyviä
kysymyksiä, on opettajalle välttämätöntä: 1) aineen selkeä ja
täsmällinen käsittäminen, josta hän tahtoo kysellä; opettajan
on tällöin muistettava aine niin seikkaperäisesti, että voisi ilman
pitkiä miettimisiä käsittää aineen täysin kaikilta puolilta. Niin
muodoin on välttämätöntä sekin, että opettaja ennakolta huolel-
lisesti tutkii sen kohdan, josta aikoo tehdä kysymyksiä. 2) On
välttämätöntä omata taito nopeasti huomata, ymmärtävätkö lap-
set kun heiltä kysytään, tekevätkö tiliä itsekseen siitä miten
vastasivat, eikö heidän vastauksissaan ole virheitä ja mitä ne
ovat. Tämän taidon on opettajan pyrittävä hankkimaan huolel-
lisesti tarkaten lasten kasvojen ilmeitä, äänensävyä heidän vas-
tauksissaan, sitä, miten ne vastaavat, ja itse annettuja vastauk-
sia. 3) On kyettävä ilman pidempää miettimistä esittämään
uusi sopiva kysymys, ja kysymyksiä asettaen lausumaan
lyhyesti ja selvästi.

Tämän taidon saavuttamiseksi on harjotettava kysymyksiä...
Opattajakin voi harjotella niitä vaikkei edessään olekaan oppi-
lasia. Hän voi ajatuksissaan kuvitella oppilaitaan, ajatuksissaan
esittää heille kysymyksiä ja miettiä niitä vastauksia, joita he
todennäköisesti antaisivat tai voisivat antaa niihin".

Loppupäätelmäksi esitämme vielä muutamia alkeissääntöjä,
jotkaMattias on esittänyt kysymysten asettamistaidoista: „Joka
kysymyksellä on ensin käännyttävä koko luokan puoleen, sitten
on nimettävä yksityinen oppilas. Ei ole koko aikaa kysyttävä
tältä yhdeltä, vaan on pian siirryttävä toiseen. Heikoimmilta
ja veltoimmilta oppilailta on kysyttävä useammin kuin edisty-
neemmiltä, joita sen sijaan on alituiseen kehotettava ryhtymään
virheitä korjaamaan ja toisia auttamaan. On myös itselleen ja
oppilaille annettava aikaa, hetkinen miettimistä varten, ja jos
huomaamme, että ylös nousee vähän käsiä, niin ei tule sättiä
oppilaita, vaan paremminkin kysyä vielä kerran, ehkäpä taita-
vammin, kunnes kysymys saavuttaa suurta menestystä". Jos
kysymykset kuitenkin muuttuvat tutkinnoksi, jos ne ehkäisevät
oppilaitten hiljaista keskittymistä sisäisissä ajatuksissaan, jos
ne väkisin pakottavat oppilasta vastaamaan siinä, missä hänellä
ei ole tietoja vastausta varten, silloin merkitsee kysymysten
kautta opettaminen olkien puimista, kuten jo Pestalozzi huoma-
utti (Jurkevitsh).

7. Ajatusprosessi nykyaikaisen psykologian valossa (Kulpe,
Douenr). Tutustuimme yleiseen käsitykseen opetusprosessista,
joka perustuu havaintoesitykseen ja siirtyy yleisiin käsitteisiin.
Tällainen opetusprosessin käsittäminen on viime aikoina koh-
dannut vastaväitteitä psykoloogien taholta. Osoittautuu näet
ensinnäkin, että havainnollisuus ei ole likikään siinä määrin
opetusperusta kuin mitä on tapana luulla, ja että toiseksi ope-
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tuksen loppukohtana ei ole lainkaan pakosta yleisen ymmärryk-
sen kehittäminen.

Kuten aistimien kasvattamista käsittelevässä luvussa huo-
masimme, väittää kasvatusopillinen sensualismi, että järjen kas-
vatuksen täytyy perustua aistimuksille ja huomioille, koska jär-
jessä ei ole mitään mikä ei ensin olisi ollut aistimus. Mutta
varsinkin äskettäin kuolleen saksalaisen psykoloogin Kiilpen
oppilaitten suorittamat viimeaikojen psykoloogiset kokeilut ovat-
kin osoittaneet, että ajatuksiltamme puuttuu varsin suuressa
määrin konkreettinen sisältö. Niinpä esim. kysyttiin kokeilta-
valta: «Ymmärrättekö te esitystä: ajattelu on niin tavatto-
man vaikeaa, että monet pitävät parempana tehdä yksinkertai-
sesti johtopäätöksiä". Kokeiltava kuvailee seuraavalla tavalla
ajatuksiaan: «Tiesin heti esityksen kuultuani, mistä on kysy-
mys. Kuitenkin olivat ajatukseni vielä sangen epäselvät. Selvit-
tääkseni esitystä aloin sitä hitaasti toistaa, ajatus kävi selkeäksi,
ja voin sen nyt esittää seuraavalla tavalla... Paitsi niitä esityk-
sen sanoja, mitä kuulin ja sitten uudistin, ei minun tietoisuu-
dessani ollut mitään muuta miellettä". Toisin sanoen on meillä
tässä ajatus ilman havaintoesitystä. Vieläkin enemmän ilmeni,
että ajattelemisemme ei lainkaan ole konkreettisten mielteit-
temme yhdistelemistä, koska ajatus assosiseerautuu verrattoman
paljo nopeammin kuin sanalliset ja esineelliset kuvat, vieläpä
yhdistyvät ajatuksemme toisiinsa rikkoen kaikkia assosiatsioonin
lakeja. Niin muodoin „ajatukset eivät ole ainoastaan aistimus-
ten merkkejä, ne ovat täysin itsenäisiä muodostumia, joilla on
oma itsenäinen arvonsa, ajatuksista voidaan puhua samalla
varmuudella kuin aistillisistakin vaikutelmista, ne voidaan
katsoa myönteisemmiksi, pysyvämmiksi jariippumattomammiksi
kuin aistilliset kuvat, jotka ovat edellytyksenä muistin ja
mielikuvituksen toiminnalle" (Kulpe).

Mutta jos ajatus kadottaisi havainnollisuutensa, saisi se
samalla aikaa uusimman psykologian mukaan uuden ominai-
suuden— likeisen yhteyden „*minän“ aktiivisuuden kanssa. On
osoittautunut, että ensi tilalla ajatusprosessissa on .minän"
aktiivisuus. Meidän «minämme" näet seuraa vissejä tehtäviä,
ja juuri nämä meidän «minämme" tehtävät määräävät ajatus-
temme toiminnan. Meidän ajatuksiamme määräävät meidän
«minämme" tehtävät, tai kuten psykoloogit lausuvat sen, deter-
mineerautuvat tendenssit (pyrkimyssuunnat). Ajatus on niin
muodoin omalaatuisensa ja kovin monimutkainen tietoisuustila,
jossa luonteenomaisimpana ilmenee «minän" aktiivisuuden asenne
syntyneeseen kysymykseen nähden, toisin sanoen aktiivinen
ponnistus asetetun tehtävän suorittamiseksi.

Mutta jos niin on, silloin lakkaa havinnollisuus olemasta
opetusperusta: l) jo huomioitaessa ilmenee epäkonkreettisen
ajatuksen rooli, joka määrää .minän" suhteen asianomaisiin
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esineihin, samoin myös näitten esineitten ryhmittelyn ja mää-
rittelyn; 2) on virheellistä luulla, että se, mikä ei valtaa
havainnollisuudella, on epäselvää: ei ole kaikkia esineitä mah-
dollista eikä tarpeellista esittää havainnollisesti, esim mate-
maattisia suhteita, ja kuitenkin voidaan niitä ajatella selvästi
ja asiallisesti; 3) vieläpä vaikeuttaakin ylenmääräinen havain-
nollisuus ajattelua, josta voi lukija vakuuttautua tekemällä
yrityksen kuvitella lehteä lukiessaan kaikki havainnollisesti:
silloin hän huomaisi, miten on hidastuttanut lukemista hyödyt-
tömästi ja miten häneltä katosi usein kokonaiskäsite. Äärimmäi-
nen havainnollisuuden ihannoiminen ei ainoastaan ole auttamatta
vaan vieläpä ehkäiseekin loogillisen ajattelun kasvatusta. Ope-
tuksen lähtökohtana tulee olla muuta, nimittäin determineerau-
tuvain tendenssien muokkaamista lapsessa, muokata hänen
ymmärrystään seuraamaan ja ratkaisemaan hänen «minänsä"
elämäntehtäviä. „Joka pystyy kasvatille luomaan voimakkaan
determineerautuvan tendenssin, se tekee hänet kykeneväksi
vastustamaan viettelyksiä ja houkutuksia, sitkeäksi päämää-
riensä saavuttamiseksi ajattelussa, käyttäytymisessä ja itsensä
hallitsemisessa. Varmuus lupauksensa täyttämisessä, suuri
etevyys kutsumuksensa täyttämisessä, luonteen lujuus elämän
myllerryksissä ja kiusauksissa pohjautuvat voimakkaaseen ja
kestävään siveelliseen determinatsiooniin“ (Killpe).

Niin muodoin merkitsee lapsen ajatuksen kasvattaminen
hänen «minänsä" aktiivisuuden ohjaamista vissien tehtävien
voittamiseen. Nykyaikainen psykologia tukee näin ollen sitä
käsitystä opetuksesta, jota jo 1890 puolusti Jurkevitsh. Hänen
mielestään opetuksen on «nojauduttava pää- ja keskusaja-
tuksiin, joita omaten oppilas itse voi tarkastella, harkita,
selvitellä, asettaa tehtäviä ja ratkaista niitä... Tehtäväin on
eritoten kehitettävä sisäistä itsetoirainnallisuutta. Ne jättävät
oppilaan itsekseen: hän tekee, tekee uudestaan, korjaa, hän
erottaa puolitekoisen ja valmiin työn, ja kaikkissa näissä
yrityksissä päämäärän saavuttamiseksi seuraa oppilas omaa
harkintaansa, odottamatta, että opettaja varottaisi häntä har-
haanmenolta".

Ajatuksen aktiivisen luonteen johdosta on sen kasvatuksen
nojauduttava lapsen aktiiviseen toimintaan. Sen sijaan että
opettaja opettaa oppilasta teoreettisesti, tullemmekin nykysin
niin levinneeseen lapsen aktiivisuuden kouluun. Niinpä esim. Doues
(«Psykologia ja opiskelun kasvatusoppi") katsoo, että arvokkainta
toimintaa opiskelun alussa ovat epätotunnaista ja epäkoneellista
luonnetta olevat lastentoimet, jotka kohdistuvat hänen välittö-
män ympäristönsä esineisiin. Halu toimintaan ja mielenkiinto
sen tuloksiin luo myöhemmin tarpeen kiinnittää huomionsa
seikkoihin, joilla on yhä enemmän ja enemmän välillinen yhteys
alkuperäiseen toimintaan; esim. välitön mielenkiinto kirves-

10Kasvatusoppi.
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miehen ammattiin ja kauppaan herättää elimellisesti ja vähi-
tellen harrastuksen mittausopillisiin ja kone-kysymyksiin kas-
vatuksen ollessa asianmukaisesti järjestettynä.

*

Tuloksena muo-
dostuu sillä tavalla mielenkiinto henkiseen sisältöön sen itsensä
takia, mielihyvä ajattelemisesta ajattelun itsensä takia.

Ajatuksen kasvatuksen lopputarkotuksena on „varovaisten,
nopeitten ja perusteltujen ajatustottumusten muodostaminen"
(Doues). Se tapahtuu luomalla oppilaassa tottumusta aktiivi-
seen, sitkeään ja tarkkaavaiseen tarkasteluun minkä mielipi-
teen suhteen tahansa perustelujen valossa, joihin se nojaa, sekä
niiden johtopäätösten erittelyyn, joihin se johtaa Jos ajattelu
on aktiivinen prosessi, niin pääasia sen kasvattamisessa on tämän
aktiivisuuden harjoittaminen. Mutta tämä johtaa ennen kaik-
kea älyperäisen itsenäisyyden kehittämiseen vastoin passiivista
ja arvostelukyvytöntä vieraitten ajatusten omaksumista, ja sit-
ten taitoa viivyttää johtopäätöksentekoa sellaisen uuden aine-
histon etsimistä varten, joka vahvistaisi tai kumoaisi ensinnä
mieleen tulleet ajatukset.

Mutta jos niin on niin Douesin mielestä ei abstraktinen ajat-
telu lainkaan ole loppupäämääränä ajatuksen kasvatuksessa.
Kasvatuksen ei tule pitää silmällä vaikeuksien voittamiskyvyn
korvaamista abstraktisilla mietelmillä sekä sovelluttaa siihen
keinoja ja päämääriä. Kasvatusihanteesta ovat kaukana ne
menetelmät, jotka, kehittäen abstraktisia kykyjä, heikentävät
tottumusta konkreettiseen ajatteluun. Henkilö joka hallitsee
kumpaakin tyyppiä ajattelua on korkeammalla vain yhtä
tyyppiä hallitsevaa. Viimein kun otetaan huomioon ihmisten
keskuudessa suuresti levinnyt tapa ajatella toiminnan takia eikä
tiedon takia, ei tule, mielivaltaisesti pitäen abstraktista ajatte-
lua konkreettista ylempänä, olla yksipuolinen sen suosimisessa
ja samalla epäoikeudenmukainen oppilasten enemmistöä kohtaan.
Koululla ei ole enää Douesin mielestä syytä niin suuresti ku-
martaa abstraktisen ajattelun edessä; yhtä paljon ellei enem-
mänkin on sen kiinnitettävä huomiota myöskin konkreettiseen
jokapäiväiseen ymmärrykseen; ja ajatuksen kasvatuksessa on
sen lähdettävä yksinomaan viimemainitusta.

S. Lasten älyperäisen lahjakkuuden määrittely (konluedis-
tys; eristysmenetelmä; Binetin menetelmä). Pyrkien pohjaa-
maan ymmärryksen kasvattamisen lapsen itsetoimintaan, on
meidän jo tiedettävä, missä määrin se voi henkisesti työsken-
nellä, minkä älyllisen kehitysasteen se on saavuttanut. Siten
syntyy kasvattajalle kysymys lastenkeskinkertaisen henkisen lah-
jakkuudenmäärittelemisistä eri ikäasteilla Keskinkertaisellahenki-
sellä lahjakkuudella käsitetään sellaista, millä asteella on 50°/0
asianomaisen ikäkauden lapsista (muut oO°/0 lapsista jakaantuvat
jotenkin puoliksi tämän tason ylä- ja alapuolelle). Mutta miten
määritellä henkinen lahjakkuus? Opettajilla on usein taipumus
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katsoa oppilaan edistyminen hänen omassa aineessaan -koetus-
kiveksi hänen henkisen lahjakkuutensa suhteen. Niinpä esim.
vieläkin voi tavata matematiikan, kirjallisuuden ym. opettajia,
jotka tuumivat jotenkin tällä tavalla: „Täraä opilas on henki-
sesti lahjakas, koska ratkaisee hyvin tehtäviä, hyvin kirjoittaa
kyhäelmiä jne". Elämä on kuitenkin jo ehtinyt näyttää luke-
mattoman joukon esimerkkejä, vaikkapa suurmiestenkin elä-
mästä, jotka kumoavat sellaiset päätelmät; ei ole oppilaan
edistyksestä vississä aineessa vississä koulussa pääteltävä hänen
henkisestä lahjakkuudestaan, koska kouluedistys ei riipu yksi-
nomaan oppilaan älystä (kouluvaatimusten luonne, oppilaan
ahkeruus, hänen muistinsa, kurinalaisuutensa jne).

Sen vuoksi ovat psykologit päättäneet lapsen henkisen lah-
jakkuuden määrittelyssä pitää silmällä ei hänen koulusaavutuk-
siaan vaan erikoiskokeiluja (testejä). Ensin ajateltiin löydet-
tävän yksi ainoa sellainen koe, joka antaisi mahdollisuuden
päättää oppilaan yleisestä henkisestä lahjakkuudesta. Sellaisena
kokeena esitettiin oppilaan huomiokyvyn kokeilemista, hänen
kykyään sanojen yhdistelyyn (kombinatsiooniin) tai abstraksioo-
nitaitoa jne. Psykoloogit tulivat kuitenkin verrattain pian va-
kaumukseen ettei yhden ominaisuuden kokeilun pohjalla, eris-
tetyn kokeen pohjalla voida päätellä lapsen henkisestä lahjak-
kuudesta yleensä.

Silloin alkoivat psykoloogit käyttää kokeilujärjestelmää.
Niinpä esim. pantiin merkille 10 lapsen perusominaisuutta ja
tutkittiin jokaista niistä kymmeneltä eri taholta. Saadut kokei-
lut auttavat meitä asettamaan kokeiltavat ryhmiin henkisen
lahjakkuutensa puolesta. Moskovalainen mielisairasten lääkäri
Rossölimo ehdotti, että näitä numerotietoja merkittäisiin ordi-
naattien asianomaisen korkeuden avulla ja saataisiin sillä tavoin
kokeiltavan „psykolooginen profiili" (kasvonpiirteet). Sellaiset
tutkimukset ovat kuitenkin vähänpuhuvat henkisen lahjakkuu-
den suhteen, koska on tutkittava ainoastaan niitä oppilaan
kykyjä, jotka ovat välittömässä yhteydessä älyllisen lahjakkuu-
den kanssa; vastakkaisessa tapauksessa taas, tutkimalla mitä
erilaisimpia kykyjä, me voimme saada harhaanjohtavia nume-
roita. Samallaisia vastaväitteitä voi kohdistaa viime vuosina
A. P. Netshajevinkin „yhtenäisen prosessin menetelmään", joka
tutkii koko käsitysprosessin kestäessä, eikä vain sen älyperäi-
siä kohtia.

Binet - Simonin kokeilujärjestelmä on osottautunut onnistu-
neimmaksi. Tämän järjestelmän kokeilut sisältävät kutakin
ikäkautta varten vissin tehtävämäärän, joitten suorittaminen on
tyypillistä normaaliselle lapselle asianomaisella ikäkaudella.
Tätä järjestelmää, jota ensi kerran esitettiin 1908, on myöhem-
min Jonkun verran muutettu, ja on se kasvatusopillisessa käy-
tännössä suuresti levinnyt etenkin Pohjois-Amerikassa. Esi-
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tämme malliksi kokeilutaulukon 7 —lO vuotisia varten siinä
muodossa, minkä Sinetin kokeilu] ärjestelmälle antoi Bobertag
(v. 1912):

7- Toistettava 5 numeroa, piirrettävä vinoneliö,
mainittava rahat pennistä markkaan, saatava selville kuvassa
ilmenevät puutteet, erotettava oikea käsi vasemmasta.

8- Laskettava I:stä 20:neen päinvastaisessa jär-
jestyksessä, verrattava kahta esinettä toisiinsa muistin mukaan,
mainittava 4 pääväriä, ratkaistava 3 helppoa jokapäiväistä teh-
tävää, osoitettava pääajatus luetusta.

9- Määriteltävä jotakin sukulaiskäsitteen avulla,
annettava 80 penniä takaisin markasta, selitettävä kuva kysy-
myksiin annettujen vastausten avulla, sanoa päivänmäärä, ase-
tettava suuruusjärjestykseen 5 painoa, 3,6, 9, 12, 15 grammaa.

10- Muodostettava 2 lausetta 3:sta määrätystä
sanasta, mainittava kaikki .rahat, säilytettävä 6 muistelmaa
vasta luetusta lehtiuutisesta, toistettava 26-tavuinen lause, tois-
tettava 6 numeroa.

Nämä tehtävät annetaan lapselle mahdollisimman luonnolli-
sissa oloissa. Kunkin tehtävän ratkaisu arvostellaan l:ksi, ja
viisi sellaista yksikköä muodostaa 1 kehitysvuoden. Niinpä esim.
kokeiltava poika ratkaisi kaikki seitsenvuotisen tehtävät ja
lisäksi 4 tehtävää kahdeksanvuotisten tehtävistä, 2 yhdeksän-
vuotisten tehtävistä ja yhden kymmenvuotisten tehtävistä. Las-
kien yhteen 4 -j- 2—l=9 == 1, 8 v. ja yhdistäen tämän luvun
7:ään, saadaan tulokseksi, että hän on lähellä yhdeksänvuotisen
henkistä lahjakkuutta. Jos hän tällöin on esim. jo 14 vuoden
vanha, s. o. erotus ikävuosien ja henkisen ikäkauden välillä on
enemmän kuin kaksi vuotta, niin voimme pitää häntä henkisesti
takapajuisena lapsena.

Kuitenkin vaatii Sinetin kokeilu]ärjestelmäkin luonnollisuu-
destaan ja käytännöllisyydestään huolimatta varovaista suhtau-
tumista. Tarkoin puhuen määritellään sen kautta ainoastaan
kehitys ja oppitaso, mutta ei henkinen lahjakkuus, ja sen vuoksi
sillä voi olla ainoastaan käytännöllinen merkitys. Vieläpä tar-
vitsee se käytettäessä Venäjällä tarkistusta, jotta se soveltuisi
venäläisen kulttuurin oloihin, koska venäläisiltä rahvaanlapsilta
ei ole vaadittavaa oppia myöhäisen opetuksen takia, ja venä-
läisiä intelligenttilapsia varten on tehtävät keskitettävät ehkäpä
toiseen järjestykseen, muuten saadaan mitä suurin hajanaisuus
ikäluokkiin nähden onnistuneissa vastauksissa. Meidän on yleensä
muistettava, että olemme vielä henkisen lahjakkuuden kysy-
myksen alkuasteella. Vielä on selvitettävä ja tehtävä kiistat-
tomaksi itse lahjakkuuskäsite; vielä on selvitettävä, missä
sielunelämän ilmiöissä se tulee näkyviin ja mikä suhde on näit-
ten ilmiöitten välillä: «lahjakkuuden määrittelemiseksi on ensin
ratkaistava kysymys kykyjen välisistä suhteista" (Tshelpanov).



Vasta silloin voi puhua henkisen lahjakkuuden luonteesta eri
ikäryhmillä. Ja toistaiseksi on kasvattajan-käytännönmiehen
ainoastaan myönnettävä lahjakkuuskäsitteen suuri monimutkai-
suus, ja välttäen kaikkia ratkaisevia päätelmiä, pidettävä Sine-
tin kokeilu]ärjestelmää ainoastaan sellaisena, mikä auttaa häntä
tutustumaan lapsen lahjakkuuteen opetusprosessissa.

5. Muistin kasvatus.
1. Muistioppi (Tshelpanov). Vanha - sananlasku sanoo; „tie-

dämme sikäli kuin muistamme" (tantum scimus, quantum memo-
ria tenemus). Tämä sananlasku kuvastaa sattuvasti kasvatta-
jien valtavan enemmistön käsitystä muistin merkityksestä. Eten-
kin muinaisaikana ennen kirjapainotaidon keksimistä annettiin
hyvälle muistille suuri arvo: vain muistiansa hallitseva saattoi
tulla hyväksi oppilaaksi. Mutta nykyaikaisessakin koulussa on
muisti välttämätön mikäli on kysymyksessä tietojen omak-
suminen.

Miten on hyvä muisti saavutettavissa? Tätä tarketusta pal-
velee erityinen muistioppi. Muistiopin luominen kuuluu muinais-
ajan Kreikalle; 19 vuosisadalla muokkasi enemmän muistioppia
Refentlov (Lehrbuch der Mnemotechnik") ja Kothe („Gedächt-
nisskunst"). Tunnetuimmat ovat muistiopillisista järjestelmistä
kaksi, joista toinen käyttää paikallismuistiamme, toinen sana-
muistia. Tutustumme ensin edelliseen. Se kehottaa meidän
kuvittelemaan huonetta, seiniä, lattiaa, välikattoa, jotka jakaan-
tuvat neliöihin. Huoneen lattialla ovat yksiköt, neljällä seinällä
seuraavat neljä kymmenikköä, jotka eivät pääty nollalla, mutta
välikatolla luvut 10, 20, 30, 40 vastaavien seinäin yläpuolella
ja 50 keskellä. Siten on meillä 50 paikkaa. Jos, paitsi huo-
netta, meillä on talo, katu tai „muistiopillinen kaupunki", niin
paikat vastaavasti suurenevat. Nyt on meidän sijoitettava
jokaiseen neliöön esine ja muistettava, missä kukin sijaitsee. Jos
tämä onnistuu, niin me jo hallitsemme muistiopillista järjestel-
mää. Niinpä esim. kirjotetaan taululle 65474321. Tämä on säily-
tettävä mielessä, jota varten hallitsemme kaavaa, jossa on
1000 tilaa. Siihen edellytetään 65: n tilalle pöytä, 474: n kirja,
321: n suutariverstas. Silloin muistamme luvun lauselman avulla

kirja suutarin".
Toinen järjestelmä on sellainen, että opetellaan taulukko,

joka on muodostettu niin, että jokainen luku o:sta 99: ään vas-
taa jotain sanaa. Jos on opittava suuria lukuja, jaetaan esitetty
luku kaksinumeroisiin, ja vastaavista sanoista muodostetaan
muistiopillinen lauselma kuten edellisessäkin esimerkissä. Mitä
tulee nimien muistamiseen, niin voi esim. niiden ensi tavuista
muodostaa sanan tai lauselman tai asettaa muistettavien sano-
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jen väliin jotain sidesanoja jne. Niin esim. logiikassa, muistaak-
seen päätelmän eri muotojen mooduksia, mitä merkitään kirjai-
milla aaa,eae,aii jne., käytetään sanoja barbara, celarent, darii
jne. Niin myös kieliopissa on perussanojen muistamiseksi,
joissa on e-kirjain, käytetty tunnettua koulurunoa „bednii bielii
blednii bes ybeshal" jne.

Muistiopin arvostelija Venäjällä on Tshelpanov («Muistista ja
muistiopista"). Hänen mielestään voisi muistioppi omata mer-
kitystä vain siinä tapauksessa, jos käytännöllisessä elämässä tai
tieteessä olisi tarpeellista muistaa sarjaa toisistaan riippumat-
tomia sanoja tai lukuja, mutta todellisuudessa ei sellaista tar-
vetta ole, että sen vuoksi pitäisi omaksua kokonainen järjes-
telmä. Sitä paitsi ei näitten temppujen käyttämisellä ole
mitään tekemistä muistin vahvistamisen kanssa: muistioppia
tutkinut ei voi mitenkään väittää, -että hän on kehittänyt muis-
tiaan. Viimein käyttävät muistitieteilijät niin luonnottomia
yhdistelmiä, että on paljo helpompi muistaa luonnollisella
tavalla kuin muistiopillisten metkujen avulla. Muistiopin avulla
ei mitenkään voi muuttaa luonnollista muistia, ja sen oppimi-
sesta saadaan vain sarja muistiopillisia silmänkääntäjätemppuja,
jotka tavallisesti ovat elämälle hyödyttömiä sekä liian monimut-
kaisia ja keinotekoisia.

2. Ulkoaoppimisen tekniikka (Meyman). Viime aikoina on
tehty joukko yrityksiä selittää psykoloogisten kokeilujen avulla
tarkotuksenmukaisimman s. o. nopeimman, varmimman ja vai-
vattomimman ulkoluvun edellytykset ja keinot. Parhain on
Meymanin yritys («Ulkoaoppimisen ekonomiikka ja tekniikka*).
Hän jakaa löytämänsä tarkotuksenmukaisen ulkoaopiskelun
edellytykset ulkoisiin eli objektiivisiin ja sisäisiin eli subjek-
tiivisiin.

Tarkotuksenmukaisen ulkoaoppimisen ulkoiset edellytykset
ovat seuraavat; 1) teksti helposti-luettavaa; 2) ääntäminen help-
poa; 3) ulkoaoppimisen alussa hidas vauhti sitten nopeampi;
4) tekstin rytmillisyys; 5) ulkoaoppiminen puoliääneen (pienillä
lapsilla itseksensä); 6) mahdollisimman suuri aikajako toista-
misten suhteen esim. ulkoaopittava teksti luettava kerran päi-
vässä ; 7) voimakas huomion keskittäminen luettavaan ja
8) monenkertainen toistaminen; 9) asianoamaisen ainehiston
ulkoaoppiminen kokonaisuudessaan, jakamatta sitä osiin, lukuun-
ottamatta vaikeita paikkoja, jotka jonkun ajan kuluessa opetel-
laan erikseen sitten jälleen opetellakseen kokonaisuudessaan;
10) ulkoaoppiminen sovellutettava oppilaan käsitys-tyyppiin;
11) ulkoaoppiminen (tottumuksen vuoksi) yhdellä kertaa suhteel-
lisen suuri määrä ainehistoa; 12) ainehiston johdonmukaisuus
ja järkevyys.

Tarkotuksenmukaisen ulkoaoppimisen sisäiset edellytykset
ovat Meymanin mukaan seuraavat: 1) huomion tehokkuus,
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yhdenmukaisuus ja sitkeys; 2) huomion nopea mukautuminen;
3) miellyttävän rauhallinen mielentila; 4) vissi vaan ei ylen-
palttinen lihasjännitys; 5) sisäinen tahdon pakottaminen; 6) voi-
main tuoreus, ettei ole väsynyt, on terve; 7) tottumus ainehis-
toon; 8) ainehiston sopivaisuus käsitystyypille; 9) että oppilas
ymmärtää tehtävänsä ulkoaopiskelussa (esim. opiskeleeko hän
vain vastausta varten vaiko muistaakseen kestävästi; 10) mielen-
kiinto ulkoaopittavaan; 11) tottumus ulkoaoppimiseen.

Meyman jakaa ulkoaoppimisen prosessin neljään asteeseen;
1) ainehistoon tutustumiseen, joka useimmin tapahtuu tyytymät-
tömyyden tai jännittymisen tunteen vallitessa; 2) ainehiston
passiivinen huomioiminen; 3) ulkoaopitun kuulustaminen ja
kokeileminen; 4) vaikeitten paikkojen kimittäminen yleiseen
synteesiin. Tällöin on kimitettävä huomiota siihen, että meillä
ulkoaopittaessa ilmenee tietoisuus siitä, että me jo opimme ja
voimme vastata ulkoa. Tämä tietoisuus eri ihmisillä on erilai-
nen; jotkut käyvät kuulustuttamaan ulkoaoppimaansa sangen
pian, toiset kuulustelevat itseänsä varsin myöhään; sellaista
itsevarmuutta tai liiallista varovaisuutta vastaan voidaan tais-
tella ainoastaan harjoituksella ja tottumuksella ulkoaopiskeluun.

Psykologian oppikirjoissa neuvotaan usein luokka-ulkoaoppi-
misessa, katsoen oppilaissa löytyviin erilaisiin käsitys-tyyp-
peihin, esittämään ainehiston ns. kombineeratulla tavalla (sanoa
itse, näyttää, pakottaa oppilaat lukemaan ja kirjottamaan), käyt-
tääkseen kaikkia heidän keskuudessaan löytyviä käsitys-tyyp-
pejä. Sellaiseen neuvoon sisältyy jonkinlainen vaara: juttu on
se, että löytyy ns. »kielteisiä yhdisteleviä käsitystyyppejä"
(Eksempljarskii, »Ainehistoa käsitystyypeistä"), jotka" antavat
kielteisiä tuloksia kombineeratussa ulkoaoppimistavassa: viime-
mainittu ei paranna heidän ulkoaoppimistaan vaan ehkäisee sitä.

3. Tietoinen omaksuminen. Muinais- ja keskiajalla pidettiin
ulkolukua opetuksen oleellisimpana osana, mutta uusi kasvatus-
oppi nousee tätä vastaan. Montaine (1533—1592) oli yksi kii-
vaimpia ulkoluvun vastustajia opetuksen perusteena. Hänen
mielestään ei ulkoa tietäminen merkitse mitään tietämistä; se
merkitsee vain muistille uskotun säilyttämistä. Yleensä ei
monien asiain tietäminen vielä estä tietojen väärää käyttöä:kar-
kea käsitys voi olla olemassa rinnan mietelmien ja päätelmien
kasaantumisen kanssa, ■ ellei ole taitoa käyttää niitä. Eikö oppi-
laamme ole usein papukaijan kaltainen, joka järjettömästi tois-
taa vieraita sanoja, ja eikö hänen tietonsa olekin vääräärahaa?
Hannibalin ja Scipion luonteen tutkiminen on tärkeämpää kuin
tietää Karthagon hävittämisvuosi; ei ole niin tärkeätä tietää,
missä Marcellus kuoli, kuin se, miksi ei ollut hänen velvolli-
suuksiensa mukaista kuolla siellä. „Me pyrimme vain täyttä-
mään muistin tiedoilla, mutta ymmärryksen ja tietoisuuden
jätämme tyhjäksi".



Mutta jos niin on, silloin ulkoluku erikoisena-ja erillisenä
prosessina on saatettava mitä vähimpään määrään: ulkoa on
vain vähän opittava ja sekin luonnollisesti ilman erityisiä
keinotekoisia ja koneellisia temppuja tiedon ja sen käytön pro-
sessissa. Sitä paitsi tulee ulkoluvun olla mahdollisimman tie-
toista s. o. ei koneellisesti yhdistettyjen sanojen ulkoaoppimista
vaan sisäisesti yhdistettyjen ajatusten. Ajatusmuistia sanotaan
loogilliseksi muistiksi. Lapsi tarvitsee erikoisesti loogillisen
muistin kehittämistä, koska se on hänellä paljo heikompi kuin
aikuisella, kun hän taas koneellista muistamista hänelle totutum-
pana pystyy käyttämään paremmin kuin aikuiset. Tässä voi
muuten huomauttaa, että loogillinen ja koneellinen muisti eivät
käy rinnakkain, ja on täysin mahdollista, että samalla henki-
löllä voi olla oivallinen koneellinen muisti, mutta huono loogil-
linen tai päinvastoin; näillä kummallakin muistin laadulla ei
näytä olevan juuri mitään suhdetta keskenään.

Mitkä sitten ovat tietoisen ulkoaoppimisen säännöt? Loogil-
lisen muistamisen tutkimusmenetelmä on vielä heikosti muo-
kattu, eikä psykolooginen kokeilu ole vielä tässä kysymyksessä
sanonut sanaansa. Tämän vuoksi voimme toistaiseksi pitää
ohjeenamme ainoastaan likimääräisiä kokemusperäisiä päätelmiä,
jotka on järjestelmällisimmin ja todellisimmin esittänyt Derp-
feld („Denken und Gedächtniss“)- Derpfeld neuvoo ulkoaopetel-
taessa pitämään ohjeenaan mahdollisuuden mukaan loogillisen
eli syy-yhteyden selvillesaamista. .Niinpä esim. runoa opitta-
essa ulkoa tulee etukäteen selvittää sen suunnitelma ja eri osien
sisältö, ja sitten määritellä perättäinen syy - yhteys näiden osien
välillä; historiallisia tapauksia opittaessa ulkoa on ne jaettava
osiin, jotka vastaavat näiden tapausten eri kohtia; sitovina ren-
kaina tulee tällöin käyttää tapausten käännekohtia; ulkomaa-
laisia sanoja opiskeltaessa auttaa paljo asianomaisen sanan syn-
nyn selvillesaaminen. Syy-yhteyden selvittämällä me siten
selvitämme ensiksikin ainehiston yhtenäisyyden, ja , toiseksi
kuvittelumme tätä yhtenäisyyttä selväpiirteisenä. Loogillisen
yhteyden selvillesaaminen on vähän mutkallisempaa. Tässä on
meidän ennen kaikkea pyrittävä selvittämään asianomaisen
ilmiön loogillinen perusajatus. Niinpä esim. oppimalla ulkoa
musiikissa intervalleja: oktaavi 1:2 kvintti =2: 3, kvartti
3 : 4, suuri terssi = 4:5 pieni terssi 5:6, niin me varsin helposti
voimme saada selville pohjana olevan matemaattisen lain.
Samoin esim. oppiessamme ulkoa joitakin tieteellisiä tosiasioita,
on meidän koetettava ryhmittää ne jonkun vissin periaatteen
mukaan, mutta opiskeltaessa historiallisia tapahtumia turvau-
duttava, kuten näimme, kokonaisuuden jakamiseen osiin. Sanalla
sanoen on meidän kaikin tavoin etsittävä loogillista perusa-
jatusta ulkoaopittavasta ainehistosta ja ‘yhdisteltävä se loogil-
iisesti.
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6. Ajatuksen kasvatuksen tarkoitus.
1. Uskonnollinen ja tieteellinen ajattelu. Edelläesitetty aja-

tuksen kasvatusprosessi pitää silmällä itsenäisen ajattelun muo-
dostamista s. o. sellaisen, joka perustuu omille havainnoille ja
omille johtopäätöksille. Itse asiassa ei käytännössä olevalla
ajatuksen kasvatuksella ole tuskin koskaan sellaista silmämää-
rää. Ihmisjoukkojen lasten tavallinen kasvatus asettaa päämää-
räkseen työläisautomaattien kasvattamisen, jotka ovat hypnoti-
seeratut hallitsevain luokkain tyrkyttämällä uskonnolla.

Yläluokkain joukoille tyrkyttämä uskonto palvelee ikäänkuin
ooppiumina, joka saa joukot herkkäuskoisesti kestämään kärsi-
myksensä nousematta sortajiaan vastaan. Tämän uskonnon
sisältö, johon riistetyt joukot kasvatetaan, on suunnilleen sama
huolimatta sen historiallisten muotojen kirjavuudesta. Siinä
ilmenee ennenkaikkea fatalistinen (kohtaloonsa uskova) hyväus-
koisuus: kaikki yleensä menee aina parempaa kohti vieläpä
ihmisten tahdosta riippumatta, maailmaa hallitsee hyvä kaitsel-
mus, joka takaa edistyksen, ja kaikki ihmisjoukkojen mittaa-
mattomat kärsimykset ja puutteet ovat välttämättömät ja tar-
peelliset ihmiskunnan edistystä ja lunastusta varten. Kärsivä
ihmiskunta tuuditetaan ajatukseen taivaanvaltakunnasta ja ikui-
sesta autuudesta taivaassa, joka ostetaan kärsimyksillä ja
uskolla: ihmiskunnan ei tule joutua epäilykseen kärsimystensä
johdosta, vaan pikemminkin iloita niistä, sillä kärsimykset teke-
vät ihmiset pyhiksi; muuten ei pyhyyttä varten" riitä vain
nöyrä kärsiminen, vaan vielä suurempi määrä uskoa synnittö-
mään, kaikki pelastavaan kirkkoon ja sen pappeihin: Ikuisen
kadotuksen pelosta on joukkojen uskottava jokaiseen sanaan ja
määräykseen näitten pappien taholta vieläpä siveettömimpiinkin
ja joukoille vahingollisimpiin, rauhoittaen itseään sillä, että tämä
usko tekee heidät pyhiksi ja antaa heille (luonnollisesti kuole-
man jälkeen) taivaan. Vahvistaakseen tätä uskoa, pannaan toi-
selta .puolen liikkeelle kaikki, mahdolliset joukkojen turruttamis-
ja hypnotiseeraamiskeinot, jotka vaikuttavat pääasiassa tuntee-
seen ja mielikuvitukseen, ns. «jumalanpalvelus" (uskovaisten
kokoukset temppeleissä, rukoukset, saarnat, uskonnolliset kul-
kueet jne), ja toiselta puolen masennetaan kaikki arvostelu
(taistelu «harhaoppeja" vastaan).

Koulukin on paikka, missä tehokkaasti kasvatetaan uskovia.
Koulussa on oppilaalla juuri niin paljo aikaa, että ei voi arvos-
televasti käsitellä hänelle annettua ainehistoa, ainoastaan ehtii
omaksua tämän ainehiston. Koulu ei todellisuudessa anna tie-
tojen summaa, vaan uskomusten summan. Se luo myös (sanan
laajassa mielessä) uskonnollisen ihmisen. Tuloksena on herkkä-
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Uskoisuus, halu vetää mahdollisimman pian johtopäätös, vasten-
mielisyys omaa mielipidettä kohtaan, sekä halu, vedota aukto-
riteetilta, „miten minun on uskottava". Kuitenkin yksi kaikkein
selvimmistä tunnusmerkeistä, mikä erottaa älykkään ihmisen
tuhmasta, on se, että viimemainittu on lapsellisen luottavainen,
ensimäin en hyväksyy vain sen, mitä hänen arvosteleva ajatuk-
sensa hyväksyy. Ensimäinen, mihin meidän on totutettava
lapsemme, on se, että vieraisiin sanoihin on suhtauduttava
arvostelevasti ja aina ehdottomasti, mikäli mahdollista, tarkas-
tettava niiden pätevyys. «Kyky epäillä" on mitä suurimmassa
määrin hyödyllinen ja hedelmällinen kyky, joka ei vielä kos-
kaan ole vienyt pysähdystilaan tai toimettomuuteen, niinkuin
koettavat uskotella ne, jotka pelottelevat alakuloisuuden yhdis-
tymisellä epäilykseen. Sekä joukot että tiede ovat menneet
eteenpäin ainoastaan epäilyksen kautta. Senpä takia on koulun-
kin järjestelmällisesti, harjoituksen kautta kehitettävä halua ja
tottumusta tarkistamaan yleensä hyväksyttyjä uskomuksia sekä
huomioimaan ja ajattelemaan itsenäisesti.

2. Nykyaikaisen valistuksen peruspiirteet. Nykyaikainen
ihmiskunta jakaantuu räikeällä tavalla kahteen eriarvoiseen
osaan: sivistymätön joukko, joka tekee ruumillista työtä sekä
sivistyneeseen yhteiskuntaan, joka hallitsee kaikkia nykyaikai-
sen aineellisen ja henkisen kulttuurin rikkauksia. Se, mitä
tavallisesti tarkoitetaan joukkojen sivistämisellä, merkitsee
itse asiassa sitä, etteivät ne lainkaan omaksu nykyaikaisen
kulttuurin hyvyyksiä, mutta omaksuvat ainoastaan niitä
tottumuksia ja uskomuksia, jotka tekevät ne hyödyllisiksi pal-
velijoiksi hallitseville luokille. Se, mitä porvaristo nimittää
yleiseksi valistukseksi, ei lainkaan ansaitse tätä nimeä: riittää
kun vertaamme tietojen ja taitojen summaa ja laatua, mitä
alkeiskoulu antaa korkeimman koulun päättäneisiin, voidaksemme
nimittää „koulunkäynyttä“ joukkoa suhteellisesti vielä tietämät-
tömämmäksi kuin aikaisemmin, jolloin kuilu näiden kahden
ryhmän välillä oli pienempi. Joukkoien vaatimuksena ei ole
tuo maankuulu, tarumainen ja vetinen .yleinen valistus", vaan
kaikille yhtäläinen sivistys. Tieto on valtava yhteiskunnallinen
voima, ja siellä, missä joukoilla ei ole tietoa, ovat ne tuomitut
alistumaan tietävämpien ja valistuneempien alaisuuteen. Aino-
astaan siinä tapauksessa, jos joukot tulevat yhtä valistuneiksi
kuin kaikki sivistyneet ovat, lakkaavat ne olemasta luonnon ja ih-
misten orjina. Nykyajan sivistys palvelee toisten ihmisten orjuut-
tamisessa toisia, mikäli sitä"eivät kaikki saa samassa määrin.
Nykyaikainen sivistys innoittaa parhaassa tapauksessa joukoista
muutamia eteviä lapsia, siirtäen ne valittujen herrojen joukkoon
ja tehden niistä entisten isiensä ja veljiensä sortajia.

Mutta joukkovalistus ei voi olla joutilaitten kasvattamista,
niinkuin se on ollut, mistä on kaunopuheisena todisteena itse
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«koulun" nimitys ( = kreikaksi ajanviete), kuten myös on intel-
ligenssin keskuudessa levinnyt teoria siitä, että ainoastaan jou-
tilas elämä luo sivistystä. Joukkovalistus voi olla ainoastaan
työkasvatusta s. o. innoittamatta ihmistä työelämästä, yhdistää
hänen työnsä kanssa kaikki työtätekeville tarpeelliset hyvyydet
ja nykyaikaisen sivistyksen ja kulttuurin saavutukset. Mutta
joukkojen työkasvatuksen ei tule uudelleen jakaantua järjestä-
jien ja toimeenpanijani kasvattamiseen, vaan oltava samanaikai-
sesti kummankin kavaltajia samassa persoonassa. Sanalla sanoen,
joukkovalistus edellyttää perusteellista tarkistusta koko nykyai-

kaisen sivistyksen sisältöön ja kaikki! sen menetelmiin nähden.
Mikäli tieto on valtava yhteiskunnallinen voima luokkatais-

telun prosessissa sikäli on selvää, ettei sivistynyt luokka luovu
vapaaehtoisesti nykyaikaisen sivistyksen yksinomaisen hallitsemi-
sen etuoikeudestaan, vaan ottavat sen joukot itse itselleen.
Tästä selviää, että tasa-arvoisen valistuksen valtaaminen kaikille
on prosessi, joka edellyttää jännitettyä ja katkeraa vallanku-
moustaistelua. Tämän taistelun yhtenä pääedellytyksistä jou-
koille on se, että ne ensin vahtaavat itselleen nykyaikaisen
yhteiskunnan taloudelliset hyvyydet, koska taloudellisesti heikko
joukko voi ainoastaan uneksia nykyaikaisen kulttuurin korkeim-
piin saavutuksiin osallistumisesta.



IX LUKU,

Esteettinen kasvatus.

1. Mitä on esteettinen kasvatus.

1. Historiallisia tietoja. Kauneudella oli muinaiskreikkalais-
ten silmissä suuri arvo. Platonin mielestä on kauneus idealis-
tisen maailman puhtainta kuvastusta tässä maailmassa; kauniin
tarkastaminen herättää sielussa ihanteeseen pyrkimisen ja sen
vuoksi on sielun uudestisyntymisen välttämättömänä ehtona,
että siinä syntyy rakkaus kauniiseen. Kuitenkaan ei Platonin
mielestä rakkaus hyvään ja kauniiseen merkitse vielä itse kau-
neuden saavuttamista. Välttämätön on esteettisen kasvatuksen
pitkä tie. Tämä tie on siinä, että rakkaus yksin kauniiseen
ruumiiseen laajenee vähitellen kaikkiin kauneihin esineisiin, ja
siten tajutaan yleistämisen kautta yleensä ruumiillinen kauneus.
Mutta se on vain esteettisen kasvatuksen alkukohta. Sen jälkeen
seuraa rakkauden herättäminen henkisesti keuneihin asioihin
jonka johdosta tajutaan henkistä kauneutta. Viimein, viimeisenä
kohtana, kasvatuksen loppumääränä on absolutisen, ikuisen kau-
neuden näkeminen. Ja missä määrin' Platonin ajatus kauneuden
suuresta merkityksestä oli pitkäikäinen Kreikassa, sen voi nähdä
siitä, että vielä 3 vuosisadalla e. a. a: opetti viimeinen suuri
filosoofi, kreikkalainen Plotinus, että täydellisyyteen on kolme
tietä: rakkauden tie, muusain palvelemisen tie ja filosofian tie,
osottaen samalla, että näistä on käytetyin pyrkimys kauneu-
teen. Niinpä ainoastaan kauneus uudistaa sielun ihanteelliseen
elämään, koska se on ainoa puhdas ihanteen kuvastus tässä
elämässä.

Keskiajalla kuului esteettinen kasvatus yhtenä tärkeimmistä
aineksista ritarikasvatuksen ohjelmaan: runous ja laulu sekä
myös aistikkaat tavat ja kauniin naisen palvelus kannustivat
hovipoikaa. Edelleen käytettiin esteettistä kasvatusta myös
renesanssiaj alla, sisältäen se tuohon aikaan, paitsi tapojen
muokkausta, kirjallisuuden ja puhetaidon opiskelun: cicerolai-
sen tyylin muokkaus oli humanistinen kasvatusopillisten pon-
nistelujen päätarkotuksena.
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18 vuosisadan lopussa oli esteettisen kasvatuksen lämpimin
puolustaja Schiller (»Kirje esteettisestä kasvatuksesta"). Tässä
kysymyksessä muistuttaa hän katsomukseltaan osittain Platonia
ja Plotinusta! »Mitä sinä joskus vuosisatain kuluessa ymmärsit
kypsyneellä järjellä, sen ovat lapset jo ammoin aavistaneet
ennakolta ikuisen kauneuden perikuvaksi... Minkä tässä tapaam-
me maisena kauneutena, se tavataan j oskus itse totuutena...
Seuratkaa sen salaperäistä polkua muotojen puhtaitten kautta,
puhtainten sävelten kautta yhä ylhäisiin korkeuksiin, yhä puh-
taimpaan kauneuteen pyhän runouden ihania portaita myöten".
Siveelliseltäkin menettelyltä vaati Schiller kauneutta ja suloa.

19 vuosisadalla piti enimmän kiinni esteettisestä kasvatuk-
sesta Reskin (1819-1900), joka opetti taiteesta, että se on
kuvastusta näkyväisissä muodoissa yhteydestä ihanteen ja ole-
misen ikuisen perusteen kanssa. Hänen mielestään on kauneus
lähinnä yhteydessä siveellisyyden ja uskonnon kanssa, koska
sen kohde on ihanteellinen ja ikuinen. Hän vaati, että kauneu-
den on tunkeuduttava jokapäiväisen elämän pienempiin kolkkiin,
jolloin hän painostaa erikoisesti maalausta ja käsityön esteetti-
seksi tekemistä. Joukkoja, joitten elämä nykyaikana on kaukana
kauneudesta ja taiteesta, vetävät nämä puoleensa mitä suurim-
massa määrässä. Venäjän lokakuun vallankumous on osoittanut,
että taide on yksi voimakkaimpia magneetteja joukoille. Realis-
tisen filosofian käsityksen mukaan laajentaa ja syventää taide
joukkojen elämää samoin voimistuttaa sitä.

2. Lapsi ja kauneus. (Meyman, Natorp) Missä määrin lapsi
käsittää kauneutta ? Suoritetut kokeelliset tutkimukset (Meyman,
Fr. Millien y. m.) osoittavat, että lapset (usein 10-vuotiset ja
siitä vanhemmat) muodostavat taulua katsellessaan käsityksen
ainoastaan sen sisällöstä, mutta ei taiteilijasta, ei tekotavasta
(taulun luomistavasta) eikä käytetyistä välineistä (maalauksesta,
piirustuksesta, kokoonpanosta j. n e.) toisin sanoen, he eivät
katsele taulua taideteoksena. Edelleen osottautuu, että kehitty-
mättömien aikuisten käsityskyky on aivan samallainen kuin
lasten ja että esteettinen arvostelukyky ilmenee täysin ainoas-
taan niillä kouluuntuneilla täysikasvuisilla, jotka työskentele-
vät taide-alalla asianharrastajina sekä taiteilijoilla. Esteettinen
käsityskyky syntyy yleensä verrattain myöhään ja vähitellen.

Meyman tekee näihin seikkoihin nojaten tästä joukon kasva-
tusopillisia johtopäätöksiä: 1) Omiin hoiviinsa jätetty lapsi
saavuttaa ainoastaan kovin vähäisen kehityksen esteettisessä
käsityskyvyssä, joka niin muodoin tarvitsee kasvattamista,
2) hedelmällistä vaikutusta lapsen esteettiseen tajuun voidaan
harjottaa vasta kymmentä vuotta vanhempiin nähden, jonka
ohella esteettisen kasvatuksen mahdollisuus riippuu sangen suu-
ressa määrin yleisestä lahjakkuudesta (koulumenestys), riippu-
matta tällöin sukupuolesta. Ei ole kuitenkaan unohdettava, että
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kaikissa näissä Meymanin päätelmissä on puhe esteettisen
tajuamisen kehittämisestä, mitä tulee yksinkertaisesti kau-
neuden viehättämiseen ja taiteelliseen sommitteluun sellaise-
naan, niin ovat ne lapselle mahdolliset paljo nuoremmallakin
iällä, ja tässä suhteessa voidaan siihen vaikuttaa varhaisemmal-
lakin ikäkaudella. »Lapsen sielu elää tykkänään luomistyössä...
Hänelle on vielä aivan vierasta erotus esteettisen ja epäesteet-
tisen (proosallisen) suhteen välillä, hän ei vielä lainkaan tee
eroa runouden ia proosan välillä. Sen vuoksi on hänelle kaikki
runoutta ja samalla kertaa epärunoutta. Lapsen sielussa voi
kaikkialla selvästi havaita kaiken taiteellisuuden ainekset"
(Natorp) Niin muodoin herää lapsissa jo varhain esteettinen
tunne (iloitsee kauniista) ja esteettinen toiminta (leikissä), kun
sen sijaan esteettinen käsityskyky (kauniiden muotojen arviointi)
kehittyy verrattain myöhään.

Selvittämällä lapsen suhteen kauneuteen, on mahdollista
asianomaisella tavalla luoda esteettisen kasvatuksen suunni-
telma. Se jakaantuu kahteen osaan: taiteellisen luomisen ja
esteettisen käsityskyvyn kasvatukseen. Mikäli jo lapsen leikkiin
Natorpin mukaan sisältyy esteettisen muovailun periaate,
mikäli siinä ja yleensä lapsen koko elämässä tapaamme lapsen-
runoutta, lapsen näytelmällistä luomiskykyä, musiikkia, tanssia
j.n.e. sikäli voi lapsen taiteellisen luomiskyvyn kasvatus saada
tilansa alkeiskoulussa jopa lastentarhassa. Mikäli esteettinen
kasvatus kohdistuu taas esteettisen käsityskyvyn kasvattamiseen,
voi tämä saada tilansa vasta myöhemmässä koulussa, missä
teoreettiset ja historialliset tiedot taiteesta yleensä ja sen eri
muodoista erittäin ovat täysin paikallaan. Täällä on sellainen
kasvatus jopa välttämätönkin, mikäli se ottaa huomioon koko
ihmisen eikä vain sen älyn ja muistin kuten nykyään. Mutta
suotuisin ikä esteettiselle (täydelle) kasvatukselle on nuoruuden
kukoistus s. o. heti koulun päättämistä seuraava aika. Tämänpä
takia näemmekin tavallisesti, että koulun ulkopuolinen kasvatus
vissinä järjestelmänätapahtuu useimmiten esteettisen kasvatuksen
elinten muodossa (teatterit, konsertit, taidenäyttelyt, taidegalle-
riat y. m.) ne tyydyttävät ihmisen tarpeita koulun jälkeisenä
aikana, jolloin, verrattain myöhäisellä iällä, se onkin vasta
täysin mahdollista. Tämänpä takia onkin juuri nuoriso hartain
kävijä kaikissa näissä laitoksissa.

2. Taiteellisen luomiskyvyn kasvatus.
1. Pikkulapsen esteettinen kasvatus. Lapsen iän sekä poika-

ja tyttö-iän esteettinen kasvatus perustuu niin muodoin lapsen
taipumukseen iloita kauneudesta ja hänen taiteelliseen luomis-
kykyynsä. Lapsen esteettisen ilon voimme alkeellisena havaita
jo sylilapsella, nimittäin säveliin nähden. Preyer („Lapsen sielu")



on havainnut, että lapsi on vastaanottavainen musikaalisiin
säveliin nähden jo seitsenviikkoisena ja antaa hän selkeän kuva-
uksen lapsen ilosta laulettaissa ja soitettaissa ensimäisen elin-
vuoden puolimaissa. Saman mainitsee myös Baldwin, joka
toteaa musikaalisia vaikutuksia sylilapsella. Psykologisten tosi-
asiain ja kasvatusopillisen käytännön perusteella on muo-
dostunut kehtolaulu lapsen esteettisen kasvatuksen ensimäiseksi
keinoksi. Tässä suhteessa on muodoltaan musikaalisella sekä
sisällöltään yksinkertaisella ja runollisella kehtolaululla erittäin
suuri kasvatusopillinen merkitys.

Paitsi soinnullisia ääniä osoittaa sylilapsi vielä iloa rytmil-
listen liikkeittenkin suhteen. Tähän kiinnitti huomiota joFröbel
(„Ihmisen kasvatus"), viitaten äitiin, joka viihdyttää sylilasta
rytmillisillä liikkeillä rytmillisten äänten ohella. Tosin pitää
nykyaikainen terveysoppi lasten terveydelle vahingollisena sel-
laisen „huiskuttaraisen“.

3. Taiteellisen luomiskyvyn kasvattaminen rakennustaiteen
ja käsityön alalla. Lapsen elämän sisältönä varhaislapsuudessa
on leikki. Leikin psykoloogisen sukulaisuuden taiteellisen toi-
minnan kanssa merkitsi jo Schiller, viitaten kummallekin
yhteisiin luomisen ja mielikuvituksen aineksiin. Tosin ei saa
leikin ja taiteellisen toiminnan yhtäläisyyttä liioitella niiden
omatessa erilaisiakin piirteitä, mutta kuitenkin on varmaa,
että leikkivä lapsi on vissiin määrään taiteellinen luoja. Ja
ennen kaikkea ilmenee hänen sommittelukykynsä rakennus-
taiteen alalla. Viimemainittuun kiinnitti

"

huomiota Fröbel
(„Lastentarha“), joka lasten leikkitapoihin kuutioilla ja laatoilla
yhdisti ei ainoastaan realistan esineitten ja mittausopillisten
muotojen rakentelemisen, mutta myös tavallisuudesta poikke-
avien muotojen kyhaämisen. Ikävä kyllä hyljätään useimmiten
lastentarhoissa tämä osa Pröhelin ohjeista.

Esteettinen aines löytyy Fröbelin käsiaskarteluissakin. Sitä
ilmeni noissa ennen niin tavallisissa tyttöjen käsitöissä, ja viime
aikoina on sitä tunkeutunut kouluverstaaseenkin käsityötun-
neille. Tosin menettävät käsityötuotannon hävitessä käsityöt
koulussa ja perheessä merkityksensä, mutta sen sijaan ilmenee
kouluverstaassa esteettinen aines yhä vastustamattomammin
teollisuuden yleisen estetiseerauksen mukaisesti.

4. Kuvanveisto ja maalaus. Paitsi rakennustaidetta ja käsi-
työtä ilmenee lapsen taiteellinen luomiskyky vielä kuvanveiston
ja maalauksen aloilla. Muovailu ja piirustus ovat mieliaska
reita 5 -vuotisilla ja myöhemminkin. Tosin ei lapsi muo-
vaillessaan ja piirusteliessaan seuraa esteettisiä tehtäviä: hänen
tarkotuksenaan samoin kuin kuutioleikissäkin on vain jonkin
realisen kyhääminen. Sen vuoksi ei voi vaatia taiteellista
tekniikkaa. Kuitenkin on ilo kauniin luomisesta ilmeinen lap-
sessa, ja lasten muovailu ja piirustelu on kuvanveistoksen ja
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maalauksen alkeita. Siten erikoistuu lapsella esteettinen luomi-
nen vain vähitellen yleisestä luomishalusta, ja suotuisin tie
tähän erikoistumiseen ilmenee seuraavasta: l) lapsen luomis-
halun ohjaaminen perheessä ja lastentarhassa «kauniin" aikaan-
saamiseen; 2)kauniin luominen tottumuksen tuloksena; 3)esteet-
tisen luomisen tekniikan opettaminen lapselle koulussa- Toisin
sanoen käyttäen hyväkseen lapsen luonnollista kauneusiloa, on
ensin herätettävä hänessä pyrkimys esteettiseen luomiseen
rakkennustaiteen, käsityön, kuvanveiston ja maalauksen aloilla,
ja sitten kehitettävä hänessä asianomainen tottumus, ja vasta
sen jälkeen, kun lapsessa jo löytyy taipumus esteettiseen luo-
miseen, voi olla puhe esteettisen luomisen tekniikan opettami-
sesta (ei ennen alkeiskouluikää).

Niinpä olemme tarkastelleet esteettisen luomisen kasvatta-
mista lapsessa rakennustaiteen, käsityön, kuvanveiston ja maa-
lauksen aloilla. Tämä kasvatus tarkottaa taipumuksen herättä-
mistä esteettiseen sommitteluun ennen kouluikää sekä esteettiseen
sommittelun tekniikan opettamista koulussa. Tällaista esteetti-
sen kasvatuksen asettamista vastaan rikotaan usein siten, että
joko aletaan suoraan opettaa tekniikkaa koulussa, luomatta enna-
kolta lapsessa mieltymystä, tai yhdistetään sommittelutekniikan
opettaminen kouluikää 'nuorempani kasvatukseen, jolloin lapsi
ei vielä ole sovelias teknilliseen kasvatukseen. Kuten kaikkialla
on taiteellisen sommittelunkin kasvatuksessa välttämätöntä
herättää ensin mieltymys. Siihen päästään sekä laajentamalla
ja syventämällä lapsen luonnollista harrastusta «kauniin" luo-
miseen että myös harjottamalla lasta sellaisessa sommittelussa
luonnollisesti, vapaasti ja oikein. Mitä tulee tekotavan opet-
tamiseen, on kasvattajan turvauduttava erikoisiin käsikirjoihin.

5. Tanssit ja laululeikit. Seuraava taideryhmä on liikkeen
kauneudelle perustuvat taiteet. Taiteellisen kasvatuksen taval-
lisena keinona tällä alalla ovat tanssit. Tanssit kuuluivat välttä-
mättömänä osana muinaiskreikkalaiseen kasvatukseen, uuden
kasvatusopin edustajista kiinnitti niihin huomiota Locke; «koska
tanssit antavat lapsille liikkeitten viehättäväisyyden koko elä-
män iäksi ja etupäässä sivistyneen ihmisen tavat sekä sopivan
itsevarmuuden niin ei niiden opettaminen ole minun mielestäni
koskaan liian aikaista, kunhan lapset ovat riittävästi varttuneet
ja vahvistuneet kyetäkseen tähän tehtävään". Koska nykyai-
kaiset salonkitanssit ovat kasvatusopillisesti epäiltäviä ja kei-
notekoista laatua on lastentansseina opetettava ennen kaikkea
laululeikkejä.

6. Rytmillinen voimistelu. Kuitenkin on meidän aikamme
laajentanut melkoisesti tätä esteettisen kasvatuksen osaa käsit-
täen sillä ei kauniitten erikoisliikkeitten muokkaamista vaan
yleistä kehittämistä rytmillisiin liikkeisiin. Näitten silmämää-
rien saavuttamiseen johtavaa harjotusta nimitetään rytmilliseksi
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voimisteluksi. Jo Platon asetti muinaisuudessa kasvatuksen
tehtäväksi kehittää meidät sopusointuisiksi ja rytmillisiksi.
19 vuosisadalla Pröhel erikoisesti painosti rytmin kasvatusopil-
lista merkitystä: rytmin kautta häviäisi paljon mielivaltaa,
tahdittomuutta ja karkeutta; elämään tulisi enemmän lujuutta
ja kohtuullisuutta, enemmän sopusointua, ja siten kehittyisi
myös syvempi taiteen ja luonnon ymmärrys, samoin musiikin
ja runouden. Nykyisin on Dalkros (Sveitsissä) laatinut
seikkaperäisen ohjelmiston rytmillistä voimistelua varten,
mikä on jo ehtinyt levitä Venäjällekin. Kuten jo tiedämme
merkitsee rytmillinen voimistelu sitä, että lapset kevyen mutta
täysin rytmillisen soiton mukaan suorittavat erilaisia liikeyhdis-
telmiä, jolloin kutakin liikettä vastaa asianomainen musiikki,
jolla reguleerataan kaikki lapsen harjotukset.

7. Soitannollinen kasvatus. Taiteen viimeisinä ryhminä ovat
musiikki ja runous. Mitä tulee soitannolliseen kasvatukseen, on
tavallisinta laulumusikki, joka on luonnollisempaa ja helpom-
paa. Siinä opetetaan lasta ennen kaikkea kuorolauluun: »kuo-
rolaulun vaikutuksesta lapsi tottuu kuriin. Hän oppii olemaan
vain yksikkö, jonka on milloin seisottava perusviivalla, milloin
otettava osaa taiteelliseen suoritukseen. Kuorolaulu vaikuttaa
enemmän kuin yksilöllinen. Sen kauneus on tehoisampaa, ja
omain toverien lauluryhmän kuunteleminen vaikuttaa lapseen
varsin voimakkaasti ja herrättää hänessä halun toistaa niitä11

(Girard).
Mitä tulee instrumenttimusiikin opettamiseen, niin ovat val-

litsevina instrumentteina flyygeli ja piano niiden sävelvalmiu-
den ja opiskelun helppouden vuoksi. Niiden leviäminen kaik-
kialle on tunnettua. Muuten tehdään meidän päivinämme Ame-
rikassa ja Ranskassa kokeita soveltaa sellaiseksi instrumentiksi
viulua, helpottaen viulunsoiton tekniikan vaikeuksia. Lopuksi
huomautamme, että musikaalisessa kasvatuksessa on paljon
enemmän kuin piirustuksen opetuksessa havaittavissa liioitel-
tua viehätystä tekniikan opetukseen- Tämä ehkä selittääkin
lasten tavallisesti monivuotisten ja tehokkaiden musiikkiopis-
kelujen suhteellisesti pienen tuloksellisuuden, koska musiikki-
kasvatusta ei korvaa tykkänään soittotekniikan opiskelu, ja sen
normaalinen silmämäärä on ei taiturin vaan taidokkaan kas-
vattaminen. Musiikkikasvatuksen normaalinen muoto on miel-
tymykseen kehittäminen musiikkiin totuttamalla siihen jo kou-
luikää nuorempina (musikaalinen ympäristö, rytmillinen voimis-
telu ja laululeikit) sekä soittotekniikan opiskelu kouluiässä
(parhaiten tämän iän alussa, jolloin lapsen elimet ovat taipuisat).

8. Teatraalisen ja kirjallisen luomiskyvyn kasvatus. Mitä
tulee runouteen, tulee ennen muuta esille lapsen näytelmällinen
sommittelukyky. Jo monet lasten luonnollisista leikeistä ovat
näytelmällisiä. Yleensä ilmaisee pieni lapsi suurta mieltymystä

Kasvatusoppi.
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näytelmällistyttämiseen, esittämällä havaittua, niin että jotkut
kirjailijat pitävät mahdollisena puhua lapsen „näytelmällisestä
vaistosta". Ja monet kasvattajat tietävät mainiosti, miten voi-
makkaan kiihokkeen tämän vaiston kehittymiselle usein antaa
lapsen ensi käynti teatterissa. Kuitenkin on kasvattajien kes-
kuudessa eri mieltä siitä, missä määrin on suotavaa kehittää
lapsen näytelmällistä (teatraalista) luomiskykyä. Muutamat,
esim. Pirogov („011a ja näyttää") katsoo, että sitä kehittämällä
luomme lapsen sieluun kaksinaisuutta, harjottamalla lasta näyt-
tämään keinotekoisesti yhdeltä ja olemaan toista; sitä paitsi
kehittävät julkiset esiintymiset lasten turhamaisuutta. Toiset
kasvattajat ovat lastenteatterien kannattajia. Niinpä esim.
Komenski («Pansofin koulu") katsoo, että teatteriesitykset kehit-
tävät ymmärryksen terävyyttä voimakkaammin kuin koko kou-
lun oppiainehisto; lapset tottuvat siivosti näyttelemään kaikkia
osia sekä esiintyvät julkisesti ja kollektiivisesti; lasten lahjat
tulevat esiin; perhe ja koulu lähenevät toisiaan; lapset tulevat
havainnollisimmin tuntemaan suoritettavan aineen. Bahtinin
mielestä («Teatteri ja sen merkitys kasvatuksessa") on lasten
tutustuttava teatteriin siten, että siirrytään vähitellen vaativim-
piin muotoihin. Siten on lähtökohtana nukketeatteri ja varjo-
kuvat. Mitä tulee oikeihin teatteriesityksiin (ensin ahtaissa
puitteissa perhe- ja koulunäytelmiä), niin on Bahtinin mielestä
ainoana keinona opettaa- lapsille oikeita leikkejä ja lausuntoa ei
pakottaminen leikissä matkimaan aikuisia vaan totuttaa heitä
ymmärtämään roolinsa, sulautumaan siihen mielikuvituksen
avulla. Ohjelmistona lastenteatterissa on tavallisesti (itse las-
ten osanotolla tapahtunut) satujen ja historiallismaantieteellisten
aiheitten näytelmällistyttäminen; lastennäytelmissä tulee kaiken
olla varustettu lasten itsensä käsillä, vain regissöörinä on
aikuinen.

Lapsen luomiskyky kertomarunouden alalla ilmenee myöhem-
min, noin alkeiskoulun alussa; laulurunouden alalla se taas tehok-
kaasti ilmenee nuoruusajan alussa. Näiden kirjallisuuslajien
sommittelun kasvattaminen tulee tapahtua sen periaatteen mu-
kaan, että lapsi saa vapaasti sommitella (vapaasti valiten
aiheensa), herättäen vain mieltymystä sommitteluun (esim. kou-
lulehtien perustamisen kautta). Tässä suhteessa ovat koululeh-
det ja -kokoelmat yhtä välttämättömät kuin koulunäytelmätkin.
Samalla kertaa on "kuitenkin välttämätöntä kirjallisen sommitte-
lun rikastuttamiseksi ja täydentämiseksi lasten lukeminen, joka
antaa heille esimerkkejä sitä erilaista jäljittelyä varten, mikä
on kaikilla suurilla kirjailijoilla ollut välttämättömänä edelly-
tyksenä oman erikoisuutensa rikastuttamiseksi.
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3. Esteettisen käsityksen kasvatus.

1. Taideteosten tutkimus. Esteettisen käsityksen kasvatta-
minen on mahdollinen ainoastaan, jos oppilailla on määrätty
teknillinen tuntemus. Jos se on, niin on verrattain helppo antaa
kasvattien (poika- ja tyttöiässä sekä nuoruusiässä) käsiteltä-
väksi taiteilijan suorituksessaan käyttämä tekotapa sekä päästä
hänen pyrkimyksensä sisimpään. Mutta tässäkin tapauksessa
on esteettisen käsityksen kasvatusta harjotettava varsin vähit-
täisesti.

Ensimäiset oppitunnit (keskikoulun ensi puoliskolla) taulujen
esteettiseksi tarkasteluksi tunnetaan nimellä „Bilderbetrachtung“
(kuvain tarkastelu). Nämä tunnit käyvät suunnilleen seuraa-
vasti: ensin selostetaan taulun aihe ja tehdään kysymyksiä
(koepiirustelman ohella) taulun asettelusta, sen piirustamista-
voista, värivalinnasta siinä; sitten näytetään taulu ja annetaan
välihetki esteettistä elämystä varten; viimein arvioidaan, missä
määrin on taiteilija onnistunut aiheessaan, asettelussaan, piirus-
tuksessaan, väreissään jne. Samallainen on sävellyksen esteet-
tisen omaamisen oppitunti; luetaan teksti (jos sellaista on), sit-
ten kysellään esim. siitä, missä on kuorolaulua, missä yksin-
laulua, missä on minkinlainen tempo ja akordit; sen jälkeen
kun luokka on valmistunut tutustumaan melodiaan, soittaa opet-
taja kappaleen, jonka jälkeen on välihetki; viimein harkitaan
asetettuja kysymyksiä.

Viime aikoina on ollut puhe siitä, että runotuotteitten esteet-
tisen omaksumisen kasvatus tapahtuisi myös oppitunnilla ns.
selittävän lukemisen avulla. Nykyisin tämä luku tarkottaa
pääasiassa sisällön selvittämistä; siten kuitenkin häviää esim.
erotus Krylovin eläintarujen ja niiden sisällön proosallisen esit-
tämisen väliltä. Siksi vaaditaankin, että näilläkin oppitunneilla
ensiksikin herätettäisiin oppilaassa runollinen mieliala ja toi-
seksi käsiteltäisiin luettua tuotetta myös esteettiseltä näkökan-
nalta (ainehiston asettelu, vertauskuvat, kielen ilmaisukeinot jne).

Viimein kehittyy esteettisen käsityksen kasvatus teorian ja
taidehistorian erikoiskurssien avulla. Tässä on kiistanalaisin
kysymys siitä, mikä on ensin, historia vai teoria, jolloin meidän
afkamme alkaa nähtävästi omaksua sen ajatuksen, että teorian
on oltava historiallisten havaintojen yleistämisenä. Esteettisen
kasvatuksen kannalta on usein taidehistorian esim. runouden
historian opiskelussa haittana se, että opettaja puhtaasti histo-
riallisen, yhteiskunnallisen ym. näkökannan eduksi syrjäyttää
esteettisen näkökannan. Niinpä esim. usein runoutta opiskel-
taessa tutkitaan asianomaista aikakautta, sen maailmankatsomusta,
mutta sen runollinen luomistyö sellaisenaan jätetään varjoon.
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Esteettisen käsityksen kasvatusta varten on psykoloogisinta
valita ainehisto seuraavassa järjestyksessä: ensin realistisia tuot-
teita (poika- ja tyttöiällä), sitten mielialatuotteita (siirtyraisikä-
kaudella), edelleen romantisen taiteen tuotteita (varhaisnuoruu-
den iällä), viimein realistisia tuotteita sekä valikoima määrät-
tyjä historiallisia suuntia ja koulukuntia.

2. Todellisuuden esteettisen tajuamisen kasvatus. Taideteos-
ten tarkastelu on varsin mukava keino esteettisen tajuamisen
kasvattamiseksi, koska kauneus on taidetuotteessa ikäänkuin
tiivistetyssä muodossa. Mutta yleensä puhuen ei kauneutta
löydy ainoastaan taideteoksissa; sitä löytyy paljon meitä ympä-
röivässä realisessa elämässäkin. Lähtökohtana ovat esteettiset
retkeilyt. Niitä voi panna toimeen lähimmälle kauniille seu-
dulle: laakso tai ylänkö, joki auringonlaskussa, auringonnousu
arolla, aamu metsässä jne. Luonnon esteettisen tajuamisen sil-
mämääränä on saada siitä käsitys yhtenäisenä sopusointuisesta
rakennettuna elimistönä. Sellainen esteettinen käsitys luonnosta
on tietenkin vain suuren runollisen ja filosofisen valmistuksen
tuloksena. Merkitsemme, että luonnonkauneuden tajuaminen on
yleensä vaikeampaa kuin kauneuden oivaltaminen taideteoksissa,
koska luonnonkauneus täytyy löytää, mutta taideteoksessa se
on jo selvä. Yleensä ollaan luonnolla taipuvaiset käsittämään
ainoastaan maalaisluontoa, mikä on tietenkin väärin. Nykyajan
taide haltioituu yhä useammin ja useammin kaupunkiinkin, johon
myös on kätkettynä paljo omalaatuistansa kauneutta. Saatuamme
maaseutuun vielä kokonaan ihastuneen taidekasvatuksen, me
hylkäämme usein kaupungin kauneuden, mutta kaupunkilaiskas-
vatille olisi se helpompaa ja tutunomaisempaa. On mahdollista
että kaupunkikauneus alkaa kaupunkisivistyksen kasvun mu-
kaan tunkeutua yhä suuremmassa määrin esteettisen kasvatuksen
ohjelmaan.



JÄLKILAUSE.

Tämä teos on omistettu alkeis- ja aakkos -kysymyksille kas-
vatusopissa. Tähän alkeelliseen johdantosilmäykseen on meille
sitten, palveluksemme oikein ja tietoisesti joukkojen kasvatta-
misen ja valistamisen asiaa, tärkeätä liittää mitä tehokkain saa-
tavissaolevan kasvatusopillisen kirjallisuuden tutkiminen, samoin
kuin mikä on pääasia yhtä tehokkaasti eritellä omaa ja tois-
ten kasvatusopillista toimintaa, sekä edelleen yleensä kasvatus-
opillisia oloja periaatteineen ja pyrkimyssuuntineen.

Käsilläoleva teos ei ole asettanut tehtäväkseen antaa mitään
tyhjentävää tietomäärää kasvatusopissa, vaan ainoastaan auttaa
kasvattajaa kypsyttämään periaatteellista kantaansa hänen jou-
tuessaan tarkastelemaan erilaisia kasvatusopillisia pulmia. Niille
jotka haluavat edelleen työskennellä tähän suuntaan, voi tekijä
nimetä aikaisemmista teoksistaan seuraavat: 1) „Trudovaja
shkola“ osat l —2; 2) «Reforma nauki"; 3) „Shkola i obsht-
shestvennii stroi*; 4) „Shkola i rabotshii klass"; 5) ,Sa-
datshi i metodyi novoi narodnoi shkolyi"; 6) „Otsherk nautsh-
noi psihologii“. Eri tahoilta ja eri teitä lähenevät kaikki nämä
teokset vähitellen niihin peruskäsityksiin, mitkä ovat esitetyt
esilläolevassa teoksessa.
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