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Eksperimenti un demonstrējumi vispārīgās
ķīmijas lekcijās
Vera Brunere, Valsts emeritētā zinātniece, Ligita Kamzole, Rīgas Tehniskā universitāte
Kopsavilkums. 1958. gadā pēc Rīgas Politehniskā institūta
atjaunošanas darbu sāka Vispārīgās ķīmijas katedra. Katedras
vadītājs doc. J. Sauka sāka organizēt mācību procesu un lekcijās
tika demonstrēti arī ķīmiskie eksperimenti. Tas jāuzskata par
vienu no aktīvākajiem šāda apmācības veida periodiem, kad lielu
studentu plūsmu lekcijās lektoram līdzās darbojās arī lekciju
asistents. Par asistentiem strādāja profesionāli ķīmiķi un par
dažiem no tiem stāstīts šajā referātā.
Atslēgas vārdi: Rīgas Politehniskais institūts, Vispārīgās
ķīmijas katedra, eksperimenti, paraugi, lekciju asistenti.
1958. gadā pēc Rīgas Politehniskā institūta (RPI) atjaunošanas
darbu sāka Vispārīgās ķīmijas katedra (VĶK). Lekcijas vispārīgā
ķīmijā lasa docētāji, un līdztekus viņiem strādā asistents, kurš
sagatavo demonstrējamos paraugus: plakātus, vielu un minerālu
paraugus, kristālu modeļus un arī dažu iekārtu modeļus, kas
tiek izvietoti uz auditorijas eksperimentu galda. Galds ir
aprīkots ar gāzes, elektriskās enerģijas, ūdens un pat gaisa
pievadiem. Tādu demonstrējumu galdu var redzēt 1. att. Tā ir
1. auditorija toreiz RPI Ķīmijas fakultātē Kronvalda bulvārī 4.
Auditorijas galdu izmanto asistents, lai parādītu ķīmiskos
eksperimentus, kuri tiek iepriekš sagatavoti un izmēģināti
auditorijai blakus esošā telpā, kuru sauc par sagatavotavu.

1. att. Ķīmijas fakultātes 1. auditorijas eksperimentu galds, lektore docente
V. Brunere.

Vispārīgās ķīmijas disciplīnai tā laika mācību plānos bija
atvēlētas 119 stundas mācību gadā neķīmijas specialitāšu
studentiem, kas ir pietiekams stundu skaits fundamentālo
disciplīnu studiju plānā. Reāli katru nedēļu divas stundas tika
veltītas lekcijām un divas laboratorijas darbiem. Tā kā lekcijas
lasīja lielām plūsmām (100–200 studentiem), lekcijās tika
rādīti eksperimenti, kuri atdzīvināja un darīja interesantāku
lektora stāstījumu. Tradicionāli ķīmijas fakultātē šo darbu
veica lekciju asistents. Latvijas Universitātē pirms II Pasaules
kara bija šāda štata vieta, it kā zemākais pakāpiens augstskolas

26

pasniedzēja darbā. Tas saglabājās arī pēckara augstskolā, līdz
pilnīgi izzuda atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI).
Tomēr ķīmijas katedru vadītāji fundamentālo disciplīnu
lekcijās saglabāja šo apmācības veidu; tikai to veica katedras
vecākie laboranti. Atšķirība starp asistenta un vecākā laboranta
algu nebija liela.
Cilvēki, kuri rādīja eksperimentus ķīmijas lekcijās, bija ar
augstāko izglītību ķīmijā un labi pārzināja savu darbu; spēja
strādāt ar literatūras avotiem un patstāvīgi novērtēt
eksperimenta vizuālo iespaidu, kā arī tā bīstamību. Lekcijās uz
demonstrējumu galda tika sakārtoti vielu paraugi: minerāli,
izcilas formas un krāsas kristāli, ķīmisko reaģentu paraugi.
Studenti labprāt aplūkoja izliktos paraugus un mēdza uzstādīt
jautājumus. Tādā veidā studenti iepazinās ar vielu un minerālu
fizikālām īpašībām un uzbūvi, jo bija apskatāmi arī kristālu
modeļi un maketi. Ķīmijas fakultātē bija plaša minerālu
kolekcija, kura glabājās atsevišķā telpā, sakārtota skapjos ar
stiklotām durvīm, skapjos uz plauktiem atradās paraugi ar
paskaidrojošu tekstu. Lekciju asistents pārzināja skapju saturu
un katrai lekcijai izvēlējās paraugus, kurus vēlējās parādīt
lektors, vai arī izvēlējās pēc saviem pieredzes.
Šajās atmiņās par lekciju asistentiem dalījās ķīmijas
fakultātes 50. gadu studenti un vēlāk kolēģi Viesturs Kamzolis,
Aivars Blūms, Valentīna Martinsone un raksta līdzautore
Ligita Kamzole. Mūsu atmiņā palikuši asistenti/laboranti
Viktors Pokrovskis un Edgars Mateuss. No vispārīgās ķīmijas
katedras labākajiem lekciju demonstrētājiem jāmin Monika
Avota. Tika izmantoti arī Latvijas Kīmijas vēstures muzeja
fondā pieejamie materiāli par šiem darbiniekiem.
Atjaunotajā RPI vispārīgās ķīmijas katedrā par docenta
J. Saukas asistentu/laborantu lielo plūsmu lekcijās strādāja
Viktors Pokrovskis. Asistents rādīja eksperimentus lekcijās arī
pirmskara LU Ķīmijas fakultātē un bija uzkrājis pieredzi šajā
darbā. Lektori atceras, ka Pokrovskim bija pierakstu klade,
kurā atbilstoši katras lekcijas tēmai bija ierakstīti visi
eksperimenti, kas rādīti visā viņa darbošanās periodā.
Aprakstā bija viss: nepieciešamie reaģenti, trauki un iekārtas,
darbošanās secība un krāsu maiņas eksperimenta gaitā, te varēja
atrast arī iespējamās kļūdas un padomus, kā no tām izvairīties.
Lektori izmantoja šos pierakstus, kad izvēlējās demonstrējamos
eksperimentus savai lekcijai, uzrakstīja to nosaukumus uz
lapiņas un atstāja asistentam. Tā bija garantija, ka lekcijā viss
vajadzīgais tiks parādīts. Eksperimentus demonstrēja uz balti
flīzēta galda auditorijas priekšā. Ja bija gaidāmas interesantas
pārmaiņas reakcijas gaitā, tad asistents prata noslēpumaini
smaidīt, kamēr lektors skaidroja notiekošo. Šī raksta autore
L. Kamzole atceras Pokrovski kā interesantu eksperimentu
demonstrētāju. Savukārt V. Brunere atceras nostāstu, kā asistents
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kopā ar toreiz vecāko pasniedzēju A. Veisu braukuši lasīt
lekciju ar ķīmisko eksperimentu demonstrēšanu kādā no Rīgas
vidusskolām. Līdz paņemtā Kipa aparāta krāns tramvajā
pasprucis vaļā un no aparāta sākusi izdalīties nelaba puvušu
olu smaka, kas bija sērūdeņradis. Tā asistents gandrīz
nostādījis neveiklā situācijā nākošo RPI/RTU rektoru
Aleksandru Veisu.

Latvijas augstskolu Ķīmijas vēstures muzejā ir pieejams
labi sakārtots Mateusa arhīvs, kur var pārliecināties, cik
kārtīgs savā būtībā ir bijis šis cilvēks un cik nopietna bijusi
viņa attieksme pret darbu un dzīvi. Piezīmju grāmatiņās
kaligrāfiski skaidrā rokrakstā ir pierakstīts gan alus rūgšanas
process, gan minerālu un reaģentu paraugi, pat līdz ikdienā
lietojamo zāļu devām un laikam, kad tās jālieto.

2. att. Asistents V. Pokrovskis (vidū) pie ieejas Ķīmijas fakultātes ēkā.

Pokrovskis dzīvoja Ķīpsalā, un viņa aizraušanās bija kanoe
airēšana, turklāt laivas viņš būvēja pats. Vēl atceramies viņa
nostāstus par peldēšanos Daugavā, līdz tā aizsala, un vēl arī
par makšķerēšanu. Pokrovska ģimenē bija meita, kas kādu
laiku strādāja fakultātes palīgpersonālā. Pokrovska aiziešana
notika lekcijas laikā, kad viņu pārsteidza akūta lēkme,
atbrauca ātrā palīdzība un no 1. klausītavas sagatavotavas viņu
aizveda uz slimnīcu. Pēc tam Viktors īsti neatlaba un nomira
kā cilvēks, kas nodzīvojis bagātu darba dzīvi.
Otrs Ķīmijas fakultātes asistents/leģenda bija Edgars Mateuss,
kurš strādāja galvenokārt ar Ķīmijas fakultātes studentiem
neorganiskās un arī analītiskās ķīmijas lekcijās. Mūsu atmiņās
tie bija profesori G. Vanags, A. Ķešāns, A. Ieviņš, doc. J. Sauka
un citi.
Abi referāta autori atceras asistentu no saviem studiju
gadiem piecdesmitajos gados /1949–1958/. Viņa klātbūtne
lekcijā bija nemanāma un inerta, dažkārt viņš mēdza
aizsnausties, un lektoram viņu vairākkārt bija jāaicina pie
demonstrāciju galda. Tomēr Mateuss vienmēr sēdēja auditorijas
pirmajā solā, iespējams, ka lektori bija viņu lūguši būt
auditorijā, lai varētu sasaukt, kad ir jārāda eksperiments.
Tomēr eksperimenti bija labi sagatavoti un arī sarežģīti. Tas
prasīja asistenta darbu pirms lekcijas, ko toreiz nespējām īsti
novērtēt. Sapratām vēlāk, kad paši sākām lasīt lekcijas.
Ir jāatzīst, ka tandēms Ķešāns-Mateuss neorganiskās ķīmijas
lekcijās bija gana interesants. Ķešāns mīlēja eksperimentus un
iespēju robežās centās tos parādīt lekcijās studentiem. Pa
demonstrāciju galdu līda Vāravas čūska, uz grīdas sprakšķēja
sudraba nitrīds, glāzēs ūdens pārvērtās par vīnu. Kā no Bībeles
to visu demonstrēja Mateuss. Skaista bija zilā ūdens strūkla
lielā apaļkolbā, kas pierādīja amonjaka šķīdību ūdenī un bāzes
veidošanos. Viss notika aptumšotā auditorijā, kur izgaismota,
bija tikai kolba ar zilo strūklaku. Pēc tam šo eksperimentu tik
košu neesmu redzējusi.

3. att. Asistents E. Mateuss gatavo eksperimentu lekcijai.

Edgars Mateuss dzimis XX gadsimta sākumā dzelzceļnieka
ģimenē Harbinā (Ķīnā), kur krievu speciālisti tolaik būvēja
maģistrāli. Krievijas valdība bija izveidojusi sava dzelzceļa
personālam dzīvošanai ērtu infrastruktūru, tai skaitā arī skolas
ar krievu apmācības valodu. 1926. gada pavasarī Edgars beidz
vidusskolu Harbinā un jau pēc gada ierodas Rīgā, lai iestātos
LU Ķīmijas fakultātē. Fakultātes 2. klausītavā viņš raksta
sacerējumu latviešu valodā par tēmu „Kas dod mums īsto
dzīves prieku”. Uz šo jautājumu Edgars atbild šajā pat
auditorijā savā 70 gadu jubilejas reizē. Galvenais ir gandarījums
par labi padarītu darbu, bet tas savukārt nav iespējams bez
saskanīgas ģimenes un beidzot arī kāda vaļas prieka. Tāds
Edgaram bija – zobenu cīņas, kur viņš piedalījās Eiropas
līmeņa sacensībās pagājušā gadsimta trīsdesmitajos un
četrdesmitajos gados, bet pēckara gados bija starptautiska
līmeņa tiesnesis šajā sporta veidā.
Docenta Saukas vadībā fakultātē darbojās analītiskās
ķīmijas laboratorija, kur rūpnīcas mēdza nodot analizēšanai
kādu izejvielu vai produktu, par kura sastāvu nebija garantijas.
E. Mateuss šīs analīzes veica praktiski. Visbiežāk tās bija
metālu sakausējumu analīzes, kas neatbilda tā laika valsts
standartam. V. Brunere atceras, ka šīs analīzes uzdeva veikt
arī studentiem piektajā kursā, kad vajadzēja pārbaudīt studenta
apgūtās iemaņas.
Ar vecāko kursu studentēm un jaunajām fakultātes
laborantēm, Edgars mēdza dalīties iespaidiem par redzētām
kino filmām. Atceramies, ka Mateuss stāstīja par aizraušanos
ar itāļu tenoru izpildījumu. Filmu ar Mario Lancas piedalīšanos
Edgars bija skatījies vairāk nekā 20 reižu.
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Trešā lekciju asistente, kuru šeit vēlamies pieminēt, ir
Vispārīgās katedra asistente Monika Avota, kura pārnāca uz
katedru no Silikātu ķīmijas tehnoloģijas katedras un sākotnēji
bija docenta Saukas asistente lekcijās.

4. att. Asistente Monika Avota (pirmā no kreisās), docents Ē. Kupaks (otrais no
kreisās) un asistents E. Mateuss (ceturtais no kreisās) laboratorijas vadītājas
R. Mežinskas (trešā no kreisās) pensijā izvadīšanas ceremonijā.

M. Avotas gadījumā jārunā par jaunu ķīmiķu paaudzi, kuri
sāka apgūt lekciju asistenta darbu, un tādu bija gana daudz, jo
teju katrs jauns darbinieks ar to sāka. Vispārīgās ķīmijas
katedrā šo darbu veica arī laboranti un jaunieši, kuri vēl
studēja. Visiem, tai skaitā arī Monikai Avotai, ļoti noderīga
bija Viktora Pokrovska atstātā eksperimentu pierakstu klade.
Laikam ritot, Monika sāka rādīt eksperimentus arī docentu
Ē. Kupaka, V. Bruneres un citu lektoru lekcijās. Monika ienesa
šī darba izpildē māksliniecisku izpratni; uz demonstrāciju
galda viss tika izkārtots pārskatāmi un skaisti. Stikla trauki
spīdēja spodri, krāsainu šķīdumu fonā atradās balts ekrāns un
tie stāvēja uz baltām flīzēm. Ja tas bija sprādziens, kuru rādīja,
tad skaļš un ugunīgs. Bija gadījumi, kad auditorija mums

aplaudēja. Eksperiments bija labi saskatāms līdz pat pēdējai
amfiteātra rindai; studenti skaitīja līdzi sekundes, lai fiksētu
reakcijas ātrumu eksperimentā „Ēģiptes naktis”, un noelsās,
kad reakcijas glāzēs pakāpeniski satumsa nakts. Pati asistente
Monika vienmēr bija spodra un sterili baltā virsvalkā, kas,
protams, bija doc. Saukas skola.
Monikas vīrs M. Avots strādāja Ķīmijas fakultātes Vispārīgās
ķīmijas tehnoloģijas katedrā par docentu, un viņiem bija divi
bērni; zēns Alvis un meita Maija, kura izveidojās par izcilu
interjera mākslinieci un kura darbojas veco Latvijas baznīcu
atjaunošanā.
Laika gaitā ķīmiskais eksperiments augstskolas auditorijās
ir gājis mazumā. Tā nozīme palikusi vidējās mācību iestādēs,
kad jāpalīdz skolēnam izvēlēties tālākas izglītības virzienu, jo
ir nenoliedzami, ka „dzīvais” eksperiments izraisa interesi. Vēl
paliekoša nozīme ir svētku uguņošanai un burvju mākslinieku
priekšnesumiem. Augstskola, jādomā, turpinās dot iespēju
studentam pašam veikt ķīmiskos eksperimentus laboratorijās.
Tomēr, kā lekciju demonstrējums, ķīmiskais eksperiments
lēnām aiziet vēsturē. Ir labas datorprogrammas, kuras ļauj šos
procesus parādīt darbībā uz ekrāna. Tajā virzienā dosimies, jo
pat pēdējo gadu Nobela prēmijas tiek piešķirtas par matemātiski
izskaitļotiem procesiem.
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Vera Brunere, Ligita Kamzole. Experiment and Exhibition in Lectures on General Chemistry
The article covers specific methodology of General Chemistry Lectures: chemical experiment exhibition. The experiments were demonstrated for large student
audiences /100–200/students/ at amphitheatre audiences of the Riga Polytechnical Institute (RPI) Chemistry Department from 1958 until 1988. This work was
done by lecturing assistants V. Pokrovskis, E. Mateuss, M. Avota, among others. The article tells about them, because this kind of teaching makes history.
Вера Брунере, Лигита Камзоле. Эксперименты и демонстрации на лекциях по общей химии
На Химическом факультете Рижского политехнического института (РПИ) в 1958-1988 гг. во время лекций по общей химии для больших потоков
/100–200/ студентов проводились химические эксперименты на демонстрационном столе аудитории. Эту работу проводили ассистенты В. Покровский,
Э. Матеусс, М. Авота и другие. Их деятельность и химические эксперименты рассмотрены в настоящей статье, ибо этот вид обучения уходит в
историю.
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