
Apcerējumi
par sabiedriskās

un filozofiskās
domas

attīstību

Latvijā

1920-1940









LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJA

FILOZOFIJAS UN TIESĪBU INSTITŪTS

Apcerējumi

par sabiedriskās

un filozofiskās

domas

attīstību

Latvijā

(1920-1940)

RĪGA«ZINĀTNE»I9B2



1F

87.3(2L)
Ap 116

«Apcerējumus» sarakstījuši:

levadu— V. Steinbergs. A. Vilks, Z. Lapiņa.
Pirmo da|u — P. Laizāns (Latviešu ideālistiskās filozofijas

raksturīgākās iezīmes. Ideālistiskās filozofijas ievērojamākie pār-

stāvji buržuāziskajā Latvijā. P. Zālīte, P. Dāle, P. Jurevičs); /. Ro-
zenvalds (T. Celms); E. Mucenieks (Z. Mauriņa); V. Samsons

(Ekstrēmā latviešu nacionālisma sabiedriski politiskie un filozofiskie

uzskati un tā virzība uz fašismu).
Otro da|u — /. Jakubaņeca (Filozofiskās un sabiedriski po-

litiskās problēmas Pētera Stučkas darbos laika no 1920. līdz

1932. gadam); V. Rutmanis (Latviešu marksisti un galvenās cīņas
tendences Latvijas filozofiskajā un sabiedriskajā domā); V. Daberts,

A. Vilks (Fricis Deglavs); Af. Sočņevs (Ernests Eferts (Klusais) —

marksistiskā pasaules uzskata propagandētājs un veidotājs); V. Da-

berts, Z. Lapiņa (Vilis Knoriņš par kultūru un mākslu);
bergs (Kārlis Grasis 20.—30. gadu filozofiskajā un ideoloģiskajā
cīņā); N. Antēns, A. Vilks (Jānis Stienis); A. Vilks (Ernsts Karpo-

vics); K. Lūsis (Roberts Vipers).
Trešo da|u — Af. Sočņevs, V. Rikše (Filozofiskā cīņa un

dabzinātnes Latvijā. Cīņa par darvinismu); /. Stradiņš, P. Vales-

kalns (Profesionālie dabzinātnicki buržuāziskajā Latvijā un filozo-

fija); Z. Lapiņa (Andreja Upīša estētiskie uzskati); -S. Cielava (Tē-

lotājas mākslas pārstāvju estētiskās idejas).
Literatūras sarakstu sastādījis E. Mucenieks.

Redakcijas kolēģija:

P. LAIZANS, Z. LAPIŅA, V. SAMSONS,

V. STEINBERGS (atbildīgais redaktors), P. VALESKALNS

Recenzenti:

vēst. zin. doktore profesore I. APINE,
filozof, zin. kandidāts X- STEINBERGS

Publicēts saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Redakciju un izdevumu padomes lēmumu.

A 10501-079
i 82.0302010000

M811(11)—82
C Izdevniecība

cZinātne». 1982



3

Ievads

Sajā grāmatā aptvertais vēsturiskais periods — no 1920. līdz

1940. gadam — progresīvās filozofiskās un sabiedriskās domas

attīstības procesā Latvijā ir grūts un sarežģīts laika posms.
Pēc padomju varas krišanas Latvijā nodibinājās buržuāziska

diktatūra, kura ilga 20 gadus. Latviešu nacionālistiskā buržuā-

zija, ar Rietumu imperiālistu palīdzību sagrābusi varu, darīja
visu iespējamo, lai nostiprinātu savas ekonomiskās un politiskas

pozīcijas, valstī pilnība likvidētu komunistisko kustību un revo-

lucionāro cīņu. Sājos pūliņos noteikta daļa (un ne mazā!) bija
veltīta cīņai pret Padomju Krieviju, pret tas pieaugošo ietekmi uz

Latviju, uz cilvēces progresīvo attīstību. Tāpēc bija tīri likum-

sakarīgi, ka buržuāziskajā Latvija patvērumu atrada dažādi jau-

najai sociālistiskajai valstij naidīgi spiegu un baltgvardu ideolo-

ģiskie centri.

Latvijas buržuāzija visiem spēkiem centās saraut gadsimtu

gaita iesakņojušās ekonomiskās un kultūras saites ar Padomju

Krieviju. Viens no latviešu buržuāzijas līderiem — M. Valters —

no savam šķiriskā egoisma pozīcijām 1923. gadā paziņoja: «Ja

agrāk pastāvēja tā saucamā «krievu orientācija». ~ tad vēlāk

jebkādas attiecības ar bolševistisko Krieviju nebija iedomā-

jamas.»'
Latviešu un krievu tautas sakarus vēsturiski raksturo nostip-

rināšanās process. Sī procesa rezultātus apliecina Latvijas un

Krievijas darbaļaužu kopējā cīņa 1905.—1907. gada revolūcijā
un jo sevišķi — Oktobra revolūcijas periodā. 1919. gadā tika no-

dibināta Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika, kas uzturēja

brālīgas attiecības ar Padomju Krieviju.
Par ciešo saistību starp Latviju un Krieviju kultūras jomā lie-

cina tas, ka daudzi ievērojami latviešu domātāji mācījās, dzīvoja
un strādāja Krievijā. Krievu kultūra vispār atradās ciešā mij-
iedarbības procesā ar latviešu tautas kultūru. Tas ir viens no gal-
venajiem cēloņiem, kāpēc no latviešu tautas apziņas neizzuda tās

marksistiskās idejas, par kurām jau 19. gs. beigas un 20. gs. pir-
majos gadu desmitos cīnījās P. Stučka, kuras propagandēja un

1 Walter M. Lettland, seine Entwicklung zum Staat und die baltischen

Fragen. Rom, 1923. S. 342.
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aizstāvēja J. Rainis, F. Roziņš, J. Jansons. P. Dauge, J. Dani-

ševskis, V. Dermanis, V. Knoriņš, R. Pelše, J. Bērziņš (Ziemelis),
A. Upīts un daudzi citi.2

1920. gadā padomju vara Latvijā tika apspiesta. Līdz ar to

uzdevumi, kas latviešu tautas politiskajā un sociālajā attīstība

bija nobrieduši, palika neatrisināti. Tomēr vienlaikus saglabājās
sabiedriskais pamats, lai turpinātos revolucionārā cīņa. vērstos

plašumā marksisma-Jeņinisma ideju ietekme, tālāk attīstītos revo-

lucionāras, humānas un demokrātiskas tradīcijas.

Marksistiski jeņinisko ideju tālāku dzīvotspēju buržuāziskās

diktatūras gados nodrošināja LKP nelegālā darbība, šīs darbības

sekmēšanai nodibinātais LKP CX Ārzemju birojs (tā idejiskais

vadītājs bija P. Stučka), kā arī LKP ciešie sakari ar Komunis-

tisko Internacionāli.

Jau LKP 18. konferencē (tā bija pirmā, kas sanāca pēc pa-

domju varas sagrāves visā Latvija) tika izskatīti aģitācijas un

propagandas jautājumi. Konferences rezolūcija šajā sakarā teikts:

«Aģitācijai jātiek vestai noteikti par proletariāta diktatūru . .

Aģitācija un propaganda ir jānoskaidro tagadējās krīzes īstie

cēloņi — kapitālistiskas iekārtas sabrukums . . Jānoskaidro, ka

vienīgā izeja ir komunistiskā saimniecība.» 5 LKP CX Ārzemju

biroja izdevniecība «Spartaks» pirmoreiz latviešu valoda publi-

cēja daudzus V. I. Ļeņina darbus. 1920. gadā iznāca «Valsts un

revolūcija», «Bērnišķīgā «kreisuma» slimība komunismā», «Lielā

ierosme», «Vai boļševiki noturēs varu?» (ar P. Stučkas priekš-

vārdu). 1921. gada izdevniecība «Spartaks» izdeva V. I. Ļeņina

darbus «Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija» un «Pro-

letāriskā revolūcija un renegats Kautskis».

Ar V. I. Ļeņina teorētisko devumu Latvijas marksistus iepa-

zīstināja Ārzemju biroja žurnāls «Cīņas Biedrs» v. c. izdevumi,

kuros speciāli iztirzāti ari atsevišķi marksisma-ļeņinisma teorijas

jautājumi un publicēti Komunistiskās Internacionāles vadošo dar-

binieku, Ārzemju biroja locekļu un Latvija darbojošos marksistu

raksti. Kopš 1923. gada Maskavā pastāv latviešu izdevniecība

«Prometejs», kura izdod marksisma klasiķu un daiļliteratūras

klasiķu darbus.

Latvijas un Padomju Savienības marksistu-ļeņiniešu cīņā
pret jebkuru ideālisma izpausmi, revizionismu un reakcionārismu

bija gan daudz kopēju, gan vienlaikus arī daudz specifisku, at-

šķirīgu iezīmju, kuras noteica dažādās pārvaldes formas abās

2 Sīkāk par minēto un citu progresīvo domātāju uzskatiem līdz 20 gs.

divdesmitajiem gadiem skat.: Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās do-
mas attīstību Latvijā (līdz 20. gs. sākumam). R., 1976. IV nodaja; Apcerē-
jumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1900—1920).
R., 1977. 11, 111 nodala.

3 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu
rezolūcijas un lēmumi. 1. da|a. 1904 —1940. R., 1958, 243., 244. lpp.
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kaimiņvalstis, revolucionārās tradīcijas, nacionālie apstākli v. c.

faktori.

20. gadu sākumā Padomju Krievijā notika kardinālas izmai-

ņas ekonomikā. Lai atjaunotu pilsoņu kara laika un intervencijas
rezultātā izpostīto tautas saimniecību, KK(b)P 10. kongresā un

tam sekojošajā KK(b)P Viskrievijas 10. konferencē tika pieņemts
lēmums par pāreju uz jauno ekonomisko politiku.

Nepieciešamības diktētais lēmums veicināja buržuāziskās ideo-

loģijas atdzīvināšanos. 4 Protams, šī tendence neradīja (un arī

nevarēja radīt) būtiskas pārmaiņas Padomju Krievijas politiskajā
dzīvē. Sarosījusies buržuāzija un sīkburžuāzija pastiprināja ide-

jisko cīņu. Ar preses, teātra, kino v. c. propagandas līdzekļu pa-

līdzību, arī ar mācību iestāžu starpniecību sociālismam naidīgie
uzskati 20. gadu sākumā ieguva zināmu izplatību (Maskavā, Pet-

rogradā, Kostromā, Saratovā, Rostovā un citur). Tāpēc partija
veica enerģiskus pasākumus, lai aizšķērsotu ceļu šīm tendencēm.

KK(b)P 11. kongresa lēmumā «Par presi un propagandu» teikts:

«Uz kapitālistisko attiecību pieaugšanas pamata neizbēgami pa-

stiprinās buržuāzijas ietekme ne vien uz sīkburžuāziskajiem iedzī-

votāju slāņiem, bet pat uz visatpalikušāko proletariāta dalu. Kon-

statējot buržuāzijas cenšanos ar literatūras un kultūras darba

palīdzību ietekmēt darbaļaužu masas, kongress uzskata, ka šai

ietekmei jāliek pretī enerģisks darbs.»5

1922. gadā bija likvidētas vairākas buržuāziskās inteliģen-
ces biedrības. Darbību pārtrauca žurnāli «Mbīcnb», «MbicJib h

cjiobo» v. c. Aktīvākos pretpadomju ideju propagandētājus izrai-

dīja no valsts. 6 Protams, jaunās sociālistiskās valsts intereses

prasīja saudzīgu apiešanos ar buržuāziskajiem speciālistiem, tur-

pretī ideoloģiskajos jautājumos par piekāpšanos buržuāzisko spe-

ciālistu priekšā nevarēja būt runas.

Cīņai pret buržuāzisko pasaules uzskatu vajadzēja audzināt

jaunu, sociālistisku inteliģenci. Jau 1918. gadā Padomju Krievijā
nodibināja Sabiedrisko zinātņu sociālistisko akadēmiju, kuru

1923. gadā pārdēvēja par Komunistisko akadēmiju (1936. gadā

ta tika iekļauta Zinātņu akadēmijas sastāvā). 1921. gada oktobrī

nodarbības uzsāka Sarkanās profesūras institūta filozofijas un

ekonomijas nodaļas. Sociālistiskā akadēmija bija mācību iestāde

masām, 7 bet Sarkanās profesūras institūts gatavoja filozofus,
sociologus, vēsturniekus un ekonomistus Padomju valsts augstā-
kajām mācību iestādēm. 8 Visu šo pasākumu rezultātā iestājās

* <$> c .110 km h C. A. Bopb6a c 6yp>Kya3Hofl HAeo.ioniefi b yc*<NMMg nepc-
xoaa k H3ny. M., 1977, c. 24.

1 Padumju Savienības Komunistiskā partija kongresu, konferenču un CX

plēnumu rezolūcijās un lēmumos 1. da|a. 1898.—1924. R
, 1954, 564. lpp.

6 Skat: <t>ejK)KHH C. A. Bopbfja c 6ypjKya3Hofi lueo.iorHefi b yc,ioßnax
nepexoaa k HSfTv, c. 177.

7 MarHH B. A., Kjivuihh B. H. Bopb6a 3a iiCTopimecKHfl MaTepna.in.iM
b CCCP b 20-e roflu. JI., 1975, c. 51.

• Turpat 65., 66. lpp.
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kvalitatīvi jauna pakāpe marksistiski ļeņiniskās filozofijas un

sabiedriskas domas attistibā Padomju Savienībā.

Sājos svarīgajos pasākumos aktīvi iesaistījās simtiem lat-

viešu komunistu, kas tolaik dzīvoja Padomju Krievijā. Daudzi

no tiem strādāja rūpnīcās, mācību iestādēs, liela daļa, it īpaši

jaunie komunisti — mācījās minētajās jaunajās zinātniskajās un

mācību iestādēs.

Latvijā tolaik ietekmīgā buržuāziskā partija «Zemnieku savie-

nība», kā arī tās līdzskrējēji — «Bezpartejisko nacionālistu centrs»,

«Kristīgo nacionālistu partija», «Demokrātiskais centrs» — stāvēja

reakcionāras un konservatīvās pozīcijas. Pie Latvijas Universi-

tātes atvēra Teoloģijas fakultāti, 1922. gadā nodibināja Reliģiozo
un filozofisko zinātņu biedrību, 1924. gadā — Kanta biedrību,

kuru 1936. gadā pārvērta par Filozofijas biedrību.9 Savus uzska-

tus aktīvi pauda karojošie ideālisti P. Jurevičs, P. Dāle,

T. Celms v. c. Atsevišķos jautājumos tiem pieslējās dabzinātnieki

M. Zīle, A. Janeks, J. Auškaps, K. Blahers v. c. Aktīvi darbojās
buržuāziskie vēsturnieki F. Balodis, A. Tentelis v. c, šovinisma

un fašisma propagandētaji J. Lapiņš, E. Brastiņš, A. Kro-

ders v. c. Tādejādi marksisticm-leņiniešiem Latvija bija neatlaidīgi

jaciņas pret dažādiem reakcionarisma un ideālisma paveidiem.
To labi apzinājās Latvijas Komunistiska partija. Tas 24. kon-

ferences (1927. gadā) lēmumos izvirzīts uzdevums: «Paralēli

tekošo taktikas jautājumu apspriešanai nepieciešams piesavināties
arī teorētiskas zināšanas. Kur iespējams, jāizņem teorētisko zinā-

šanu kurss. Teorijas padziļināšanai organizējami teorētiskie pul-
ciņi.» 10 1930. gadā šis uzdevums tika konkretizēts. LKP CX pa-
plašinātajā plēnumā uzsvērts: «Vislielāko lomu partijas biedru

apbruņošanā ar marksisma-Jeņinisma principiem .. spēlē partijas
biedru sistemātiska politizglītība.

Sim nolūkam partijas organizācijās dibināms partijas izglī-
tības tīkls ar 2 pakāpēm. Pirmā — priekš partijas biedru pamat-
masas, otrā — priekš partijas aktīva.

Otrās pakāpes .. programmas pamatā liekama atsevišķu sva-

rīgāko marksisma-Jeņinisma, dialektiskā materiālisma, VK(b)P
un LKP vēstures, politekonomijas problēmu jeb tekošo komunis-

tiskās kustības problēmu padziļināta izstudēšana.»11 Tātad LKP,
objektīvi novērtējusi situāciju ideoloģiskajā cīņā Latvijā, uzsvēra,
ka dot iznīcinošu triecienu šovinismam, ideālismam un revizionis-

mam bus iespējams tikai tad, ja detalizēti būs apgūta marksisma-

Jeņinisma teorija. Bet apgūt marksisma-Jeņinisma teorētiskās no-

stādnes var, vienīgi ejot kopsolī ar Padomju Savienības marksis-
tiem-Jeņiniešiem, kuri risina ar cīņu pret dažādiem ideālisma un

"BajiecKajiH 11. H. OiepK pa3BHTn« nporpeecHßHofi (pH,ioco<pcKoft h

muca» b JIaTBHH. P., 1967, c. 204, 205.
10 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu

rezolūcijas un lēmumi, 1, 360. lpp
11 Turpat. 460. lpp.
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rriarksisma-|eņinisma revizionisma novirzieniem saistītas pro-
blēmas.

Latvijas un Padomju Savienības marksistiskās filozofiskās un

sabiedriskās domas aizstāvjus, popularizētājus un pētniekus vie-

noja kopējs mērķis — cīņa pret buržuāziskās ideoloģijas dažā-

dām izpausmēm. Latvija šis uzdevums bija saistits vēl ar papildu

grūtībām, jo marksistiem buržuāziskas ideoloģijas kundzības ap-

stākļos bija jācīnās vienlaikus divās frontēs: ne tikai pret atklā-

tiem marksisma-ļeņinisma pretiniekiem, bet arī pret Latvijas So-

ciāldemokrātiskas strādnieku partijas teorētiķiem — meņševikiem,
kuri iztēloja sevi par strādnieku šķiras interešu aizstāvjiem un

centās slēpties zem marksisma karoga.
Padomju Savienībā jaunu etapu salīdzinājumā ar pirmajiem

pēcrevolūcijas gadiem filozofiskās domas attīstībā iezīmēja dis-

kusija starp «dialektiķiem» un «mehānistiem»; pārejas periods no

kapitālisma uz sociālismu Padomju Savienībā «marksistiski ļeņi-
niskajā filozofija bija asu diskusiju laiks par dialektiskā un vēs-

turiskā materiālisma kardinālām problēmām. Sīs diskusijas ieda-

lāmas divos pamatetapos. Pilsoņu kara un sagrautās saimnie-

cības atjaunošanas gados (1917. —1925.) padomju filozofiskajā
zinātne intensīvi tika apspriests jautājums, kas ir marksisma

filozofija kopumā. Sis jautājums noskaidrojās cīņā ar buržuā-

ziski muižnieciskas iekārtas filozofiskajiem epigoņiem, ar t. s.

«jaunās», nepa buržuāzijas ideoloģiju, ar eseru. meņševiku, anar-

histu un partijas oportūnistu sīkburžuāziskajām un filozofiska-

jām koncepcijām. Saja periodā PSRS marksisma filozofiskās do-

mas attīstība notika V. I. Ļeņina tiešā vadībā.»12 «Otrais padomju
filozofiskas zinātnes tapšanas posms, kas sakrīt ar rekonstrukci-

jas periodu, bija diskusiju laiks ne vairs par marksistisko filo-

zofiju kopumā, par tās vietu un lomu sabiedriskajā dzīvē, bet

par tās pamatsaturu, galvenajiem attīstības virzieniem un sakaru

veidiem ar sociālisma celtniecības praksi.» 13 Tātad padomju filo-

zofijas attīstības otrajā posmā nav raksturīgs tik izteikts anta-

gonisms starp diskutējošajām nometnēm kā pirmajā. Vairumam

diskusijas dalībnieku ir kopēja principiāla platforma — izstrādāt

tālāk marksistisko filozofiju. Tomēr antagonisma moments sagla-
bājas, jo filozofiskā strīda gaitā vietumis tiek formulētas pozi-
tīvisma, meņševisma, II Internacionāles ideoloģijas atziņas.

Zinātnieku un sabiedrisko darbinieku vidū, kuri periodā no

1917. gada oktobra lidz 20. gadu vidum aizstāvēja un populari-

zēja vēsturisko materiālismu — neatņemamo marksistiskās filo-

zofijas aspektu ->—, bet tālākā padomju filozofiskās domas attīs-

tības gaitā pārstāvēja atšķirīgus viedokļus, pieminami I. Skvor-

covs-Stepanovs un V. Sarabjanovs («mehānisti»); I. Lupols,

12 CvBOpOB Jl. H. Po;ib <pHJioco<ļ>CKHX aiīcKvccHft 20—30-x rr. b 6opb6e
3a .ieHHHH3M npOTHB M6XaHHUH3Ma, <pOpMa.IHCTHMCCKHX H JUCa.IHCTHMeCKHX OUJH-

60K B (pHJIOCCKpHH. Jl., 1969, c. 1.
,s Turpat, 3. lpp.
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G. Bammels un N. Razumovskis («dialektiķi»); V. Adoratskis,

M, Mitins un P. Judins (abu novirzienu kritiķi). 14 Visus minētos

un tāpat pārējos diskusijas dalībniekus vienoja kopīgi centieni —

izstrādāt padomju filozofisko zinātni saskaņā ar programmu,

kas izvirzīta V. I. Ļeņina darbā «Par karojošā materiālisma no-

zīmi».

V. I, Ļeņins savā marksistiskās filozofijas attīstības pro-

gramma iesaistījis arī problemātiskus jautājumus, kuri divus ga-

dus vēlāk kļuva par rosinošo faktoru un galveno tematu «dialek-

tiku» un «mehānistu» diskusijā. V. I. Ļeņins padomju filozofijas

zinātnes nākotni saista ar sekojošu pamatnoteikumu īstenošanu:

«Svarīga ir savienība ar tiem mūslaiku dabas zinātņu pārstāv-

jiem, kuri sliecas uz materiālismu un nebaidās to aizstāvēt,» 15 vai

«Bez solīda filozofiska pamatojuma nekādas dabas zinātnes, ne-

kāds materiālisms nevar izturēt cīņu pret buržuāzisko ideju spie-
dienu un buržuāziskā pasaules uzskata atjaunošanu»,

,G vai ari

«jāorganizē sistemātiska Hēgeļa dialektikas studēšana no mate-

riālistiskā viedokļa». 17

Tikko citētās atziņas liecina, ka V. I. Ļeņina izvirzītā padomju
filozofiskās zinātnes attīstības programma ir grandioza un at-

bilst jaunās — sociālistiskās — sabiedrības celtniecības mēro-

giem. Tā nosaka marksistiskas filozofijas attīstības pamatvirzie-
nus uz daudziem gadu desmitiem.

20. gadu otras puses un 30. gadu sākuma diskusijas dalīb-

nieki gan jauš V. I. Ļeņina marksistiskās filozofijas attistibas

plānu grandiozitāti, tomēr Jeņinisko programmu pilnība nespēj

izprast. «Mehānisti» V. I. Ļeņina darbā «Par karojošā materiā-

lisma nozīmi» izcel tikai vienu aicinājumu: «sekot jautājumiem,
kurus izvirza jaunākā revolūcija dabas zinātņu laukā,.. — tas

ir uzdevums, bez kura atrisināšanas karojošais materiālisms ne-

kādā ziņā nevar but ne karojošs, ne materiālisms.» 18
«Dialektiķi»,

savukārt, «izrauj» no konteksta domu, ka «bez solīda filozofiska

pamatojuma nekādas dabas zinātnes, nekāds materiālisms nevar

izturēt cīņu pret buržuāzisko ideju spiedienu», tāpēc «jāorganizē
Hēgeja dialektikas studēšana no materiālistiskā viedokja», jo tau-

tas izglītošanas cejš nevar iet «pa tīri marksistiskās izglītības
taisno līniju». «Mehānisti» absolutizēja dabzinātņu lomu filozo-

fijas zinātnes attīstības procesā, «dialektiķi», savukārt, absoluti-

zēja un vienpusīgi akcentēja specifiski filozofisko (galvenokārt
filozofiski vēsturisko) aspektu. Tāpēc gan «dialektiķu», gan «me-

hānistu» koncepcijas ir vienpusīgas.

M Ha rh h B. A., KJiyui h i B. H. Bopbfia 3a hctophmockhh viaTepiia-
.lH3M b CCCP b 20-e rcabi, c. 89.

15 Ļeņins V. I. Par karojošā materiālisma nozīmi. — Ļeņins V L
Raksti, 33. sēj., 198. lpp.

16 Turpat.
17 Turpat. 199. lpp.
18 Turpat, 198. lpp.
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Diskusija starp «dialektiķiem» un «mehanistiem» sākās

1924. gadā ar latviešu marksista J. Stieņa un I. Skvorcova-Stepa-
nova polemiku partijas žurnāla «BojibiueßHK» slejās. Stienis pir-
mais izvirzīja vairākas kritiskas piezīmes pret Skvorcova-Stepa-
nova mēģinājumiem «aizstāt» dialektisko materiālismu ar jaunā-
kām dabzinātnēm vai atjaunot citā izteiksmē «kreiso» lozungu

«Filozofiju aiz borta».

Protams, Stieņa un Skvorcova-Stepanova polemika nebūt nav

divu zinātnieku individuāls strīds. Skvorcova-Stepanova biežās

uzstāšanās, viņa nenoliedzami liela autoritāte partijā un padomju
zinātnē rosināja uz diskusiju «mehānistus», Stieņa kritika aici-

nāja «dialektlķus». No «mehānistu» puses diskusijā iesaistās

A. Timirjazevs (pazīstamā augu fiziologa K. Timirjazeva dēls),
A. Varjašs, A. Samoilovs, S. Semkovskis, t. Boričevskis, V. Sa-

rabjanovs, L. Akselrode-Ortodokse («mehānistu» autoritāte filo-

zofiski teorētiskajos jautājumos) v. c. zinātnieki un politiskie dar-

binieki. «Dialektiku» nometni pārstāv tajā laikā autoritatīvais

filozofs A. Deborins (grupas idejiskais un teorētiskais vadonis),
N. Karevs, I. Podvolockis, B. Hesens, M. Levins, !. Agols, S. Le-

vits, P. Teježņikovs, I. Lupols, G. Bammels, N. Razumovskis

v. c.

levērojot diskusijas nopietnību un nozīmi, žurnāla «Bo.ibuie-

bhk» redakcija norāda: «Tā kā strīds starp b. Stieni un Stepa-
novu iegūst speciālu raksturu, redakcija iesaka pārnest tālāko

diskusiju uz žurnālu «lloa 3Ha\ieHeM MapKcmMa».»
19 Strīdīgo

jautājumu pilnīgākai pamatošanai nāk klajā pat veselas grā-
matas. 20

Pakāpeniski «dialektiķi» gūst pārsvaru. «Mehānisti» cieš sa-

kāvi vispirms jau administratīvi. 1929. gadā par X- A. Timirja-
zeva Zinātniski pētnieciskā institūta (šī zinātniskā iestāde ir

«mehānistu» centrs) direktoru kļūst «dialektiku» skolas pārstā-
vis I. Agols. Galīgo «dialektiku» uzvaru nostiprina Vissavienības

marksistiski |eņinisko zinātniski pētniecisko iestāžu 2. konference

1929. gada aprīļa sākumā. Tās dalībnieki noklausās A. Deborina

referātu «Par marksisma filozofijas pašreizējām problēmām».
A. Deborins formulēja «dialektiķu» kopējo nostāju: «Mehānisti

nav izpratuši visu mūsu pozīciju, jo ir sarāvuši sakarus ar mar-

ksismu. Līdzīgi visiem revizionistiem, viņi ir koncentrējuši savu

19 BojibmeßHK, 1924, .N? 15/16. c. 115.
10 Piemēram. UnajieKTHKa b M., 1929; CīenaHOß H. .Hiia.ieK-

TimecKHfi \iaTepna.iH3M h Ae6opHHCKan uiKo-ia. M.—Jl., 1928; Ctcn a h o b IrL

EcTecTBO3HtHHe h \ia pKCHCTCKa h (pH;ioco<pHH. M.—Jl., 1926; CrenaKOß H. Mcto-

pimeeKHfi MaTepna.in3Mh eoBpeMCHHoe ecTecTßo3»aHHe. M.—Jl., 1926; T h m h p a-

aeß A. K. EcTecTßo3HaHne h jiHa.ieKTHMecKHfl MTCpiajPJPBM< M., 1925; Jl e6 o-

p h h A. M. JTchhh KaK MbiCJiHTejib. M.—Jl., 1924; jleGopHH A. M. JTHajieKTHKa

h ecTecTßo3naHHe. M.—Jl., 1929; He6opHH A. M. JIeHKH h Kp>unc noßenmeft

(pusHKH. M, 1930; Ba.MMe.ib [*. Ha (pH.toco<pCKOM (ppoiiTe rtoc.ie OKTafipH.
M, 1929 v. c.
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«kritiku» pret dialektiku.»21 Sis asais un kategoriskais
«mehānistu» nostājas raksturojums izraisa polemiku, kura gan

«mehānisti», gan «dialektiķi» gust iespēju «pilnībā iztirzāt visus

strīdīgos pamatjautājumus». 22 Konferences rezolūcija pauž
A. Deborina formulēto viedokli. 23

Minētās konferences rezolūcijai filozofijas jautājumos ir divē-

jāda nozīme.

No vienas puses, rezolūcija bija pamudinājums mehānicisma

piekritējiem, t. i., «mehānistiem», atklāti pārtraukt attiecības ar

šo novirzienu filozofijā.24 Līdz ar to padomju filozofijā tika

sperts nozīmīgs solis dialektikas kā teorijas, vispārējas metodo-

loģijas un zinātniska pasaules uzskata tālākas izstrādes virzienā,

atbilstoši apstākļiem, kādi bija izveidojušies pārejas periodā no

kapitālisma uz sociālismu.

No otras puses, konferences rezolūcija īpašu uzmanību pie-
vērsa «dialektiķu» nostājai, nepieļaujamajai teorijas atrautībai

no prakses, kāda bija vērojama vairāku filozofu, ekonomistu v. c.

pētījumos. Bez tam atbildi prasīja jautājums, kāpēc filozofu cīņa

pret «mehānistu» filozofisko revizionismu nav pietiekami iedarbīga.
Lai šo jautājumu noskaidrotu, sākās t. s. «dialektiķu» filozo-

fiskās koncepcijas nopietna kritika. 25

Jau 1929. gadā (tātad tai pašā gadā, kad notika Vissavienības

marksistiski Jeņinisko zinātniski pētniecisko iestāžu 2. konfe-

rence) presē parādās atsevišķas pret «dialektiķu» viedokli vērstas

kritiskas piezīmes un nebūt ne vairs strīda ar «mehānistiem»

aspektā. 1930. gadā atsevišķu «dialektiķu» atziņu kritika pāraug
visas «dialektiķu» koncepcijas nosodījumā. Publiski «dialektiķu»
kritiku aizsāka M. Mitins, P. Judins, V. Adoratskis, V. Rajcē-
vičs v. c, pie kam kritiķu skaits strauji pieauga. Rezultātā ap-

mēram gada laikā «dialektiķi» savas vadošās pozīcijas padomju
filozofiskās zinātnes izstrādē zaudēja.

Sāda marksistiski ļeņiniskās filozofijas attīstības ievirze Pa-

domju Savienībā, kā arī minētā intensīvā «dialektiķu» kritika ir

objektīvi attaisnojama.
Padomju filozofiskas zinātnes ģenēze ir progresīvs process.

30. gadu sākumā šīs filozofijas atsevišķi momenti bija vispusīgi
izstrādāti. Taču vienlaikus neapgūti un neizprasti palika vairāki

dialektiskā un vēsturiskā materiālisma aspekti. «Dialektiķu» kri-

21 Jle6opHH A. CoßpeMenHbie npoā.ieMbi (piuioccKpHH MapKCH3Ma.
—

BeCTHHK KoMMVHHCTHMeCKOft 3K3JCMHH. M., 1929, KH. 32, C. 17.
" BTopaa BcecoK)3HaH KoinpepeimnH MapKCHCTCKo-/ieHHHCKHx HayMHo-Hcoae-

AOBaTC.IbCKHX VMpeJKjeHHfl. — BeCTHHK K.OMM VHHCTHMeCKOH ah;i."U'MHIl". M, 1929.
kh 32, c. 197.

23 Skat.: Pe3OJiK>u.HH o coßpeMeHHbix npo6;ieMax (pH;ioco<pHH MapKCH3Ma-Jie-
HHHH3\ia. (rio aoK.īajiv A. M. Aeāopnna). — Bccthhk KoMMVHHCTH4ecKofI aKa-

Acmhh. M., 1929. kh. 32. c. 243.
24 HCTOpHH MapKCHCTCKOH *THa.ICKTHKH. JIeHHHCKHH 3Tan. M., 1973, c. 202.
21 Skat.: Cjrßopoß JL H. (}>h;ioco<Pckhx ahckvcchh 20—30-x rr.

b 6opb6e 3a jh;hhhh3m npoTHB Moxannn.iijma, (popMa.incTHMccKHX h HAea.incTH-

HeCKHX OUJHOoK B (pH«IOCO(pHH, c. 13.
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tiķu nostāja reizē pauž arī centienus šos neizstrādātos aspektus

aizpildit, atbrīvot tos no «dialektiķu» dažkārt spekulatīvajam

interpretācijām, maksimāli saskaņot dialektiska un vēsturiskā

materiālisma atziņas ar sociālisma celtniecības praksi.
No 1930. gada 17. līdz 20. oktobrim notiek Komunistiskās

akadēmijas Prezidija paplašināta sēde. Rezolūcija, kura pieņemta
sēde nolasīto referātu apspriešanas rezultātā, ietverts punkts

par «dialektiķu» uzskatu noraidījumu.2 " Dažas dienas pirms Ko-

munistiskas akadēmijas Prezidija sēdes «dialektiķu» kļudam un

neizpratnei bija ticis dots ari konkrēts apzimējums, jo Sarkanās

profesūras institūta partijas šūnas biroja 14. oktobra rezolūcijā
A. Deborina grupas darbība raksturota ka formālistiska ten-

dence filozofijas attīstībā.

1930. gada decembri sarunā ar Sarkanās profesūras institūta

partijas šūnas biroju J. Staļins, savukārt, «dialektiķu» pozīciju
raksturo ar terminu «m eņševi zē jo š s ideālisms». 27 Sis

jēdziens minēts arī VK(b)P CX 1931. gada 25. janvāra lēmumā,

kur;) ietverta «marksisma-Jeņinisma filozofijas tālākās attīstības

izvērsta programma».
28

Tomēr marksisma-Jeņinisma tālākajā izstrādē radās ari da-

žādi pārspīlējumi. VK(b)P CX 1938. gada 14. novembra lēmumā

bija izvirzīts uzdevums «likvidēt propaganda kaitīgo plaisu starp
marksismu un Jeņinismu, kura bija radusies pēdējos gados un

novedusi pie tā, ka Jeņinismu sāka mācīt kā patstāvīgu mācību

atrauti no marksisma, atrauti no dialektiskā un vēsturiskā mate-

riālisma». 29

Prasiba, lai Jeņinisko posmu filozofijas attīstība neaplūkotu
atrauti no marksistiskā (tātad arī no marksisma filozofijas tieša-

jiem avotiem — klasiskās vācu filozofijas, it sevišķi Hēgeja mā-

cības), no vienas puses, nozime, ka A. Deborina grupas, tātad

arī J. Stieņa, filozofiskos uzskatus nedrīkst absolūti pretstatīt
Komunistiskās partijas lēmumiem. Jāpiekrīt, ka «dialektiķi» —

dcborinieši «tikai dažos jautājumos .. noslīdēja uz meņŠevizējošā
ideālisma ceja». i 0 Bet citos aspektos, piemēram, cīņā ar meha-

nicismu (tas uzsvērts arī VK(b)P CX 1931. gada 25. janvāra
lēmuma), deboriniešu koncepcijās ir daudz pozitīvu momentu.

No otras puses, abos minētajos Komunistiskās partijas lēmumos

(1931. gada 25. janvāra un 1938. gada 14. novembra) norādīts

uz nepieciešamību īstenot V. I. Ļeņina darbā «Par karojošā

29 Pa3nor.iacHe Ha <pHjioeo<pCKOM (ppoHTe. M.—Jl., 1931, c. 277.
27 Skat.: McTopHH (pH.nococpHH. M., 1965, t. 6, kh. 1, c. 144
" Cvßopoß Jl. H. Po.ib (pH.ioco(pCKHx .lučuvccufi 20—30-x rr. b 6opb6e

3a .TCHHHH3M npOTHB MCXaHHUH3Ma. (pOpMa.IHCTHMCCKHX H Hjea*IHCTHMeCKHX OUJH-

60K B (pH.IOCO<pHH, C. 24.
29 Padomju Savienības Komunistiskā partija kongresu, konferenču un CX

plēnumu rezolūcijās un lēmumos. 3. daja. 1930.—1954. R., 1954, 295 —

296. lpp.
30 Ko.1OCKOB B. H. OiepK HCTOpHH MapKCHCTCKO-.ieHHHCKOH <pH.IOCO<pHH

B CCCP (30-e roAbj). M, 1978, c. 34.



12

materiālisma nozīmi» izvirzīto programmu, t. i., propagandēt, aiz-

stāvēt un tālāk izstrādāt dialektiska materiālisma teoriju un vēs-

turiskā materiālisma jautājumus, sociālisma celtniecības un ideo-

loģiskās cīņas problēmas.
Tik detalizēti aplūkot šīs filozofu diskusijas bija vajadzīgs

nevis tādēj, lai atainotu ideoloģiskās un filozofiskās cīņas fonu

Padomju Savienībā, bet galvenokārt tāpēc, ka tām bija liela no-

zīme arī marksistiski ļeņiniskās domas attīstībā Latvijā. Kā jau
norādīts, viens no šo diskusiju aktīvajiem dalībniekiem bija lat-

viešu marksists Jānis Stienis. Visu pozitīvo, ko sniedza šīs dis-

kusijas cīņai par marksistiski ļeņiniskās filozofijas tīrību, centās

apgūt daudzi latviešu marksisti (P. Stučka, V. Knoriņš, J. La-

roze (Mazais), J. Krūmiņš (Pilāts), X- Pečaks, X- Grasis,
E. Eferts, F. Deglavs, P. Dauge), kas rūpīgi sekoja diskusijām.
Aktīva filozofiskajā cīņā šajos gados iesaistās E. Karpovics,
P. Valeskalns, kuru pirmo publikāciju tematika bija tuva disku-

siju problēmai. Tada veida filozofisko diskusiju atmosfērā Pa-

domju Savienībā asinājās un pilnveidojas daudzu latviešu mar-

ksistu filozofiskas zināšanas, veidojās jauno teorētiķu pasaules
uzskats.

Diskusiju filozofiskā problemātika atrada atbalsi arī filozo-

fiskajā cīņa Latvijā, kur marksistiski ļeņiniskās domas pretinieki,
meņševiku pozīciju teorētiskie pamatotāji, pārņēma savās argu-

mentācijās kļūdas, kuras atklājās «dialektiķu» un «mehānistu»

diskusiju gaita. R. Bilmanis, R. Dukurs, F. Cielēns, F. Menders,
E. Sillers, X- Dziļleja, J. Treimanis v. c. noliedza Jeņinisko etapu
marksistiskās filozofijas attīstībā, vienlaikus atzīstot L. Aksel-

rodes un A. Bogdanova filozofiskās atziņas. Latviešu sociāl-

demokrātu teorētiķu filozofiskie uzskati ir izteikti eklektiski.
Daži no viņiem sliecās uz Hēgeļa mācību, citi turpretī sludināja
pozitīvismu un mehānistisko materiālismu.

Meņševiku tendence noliegt Jeņinisko etapu marksistiskās

filozofijas attīstība, sliecibu uz hēgelianismu bija «dialektiķu»
pozicijai raksturīgas negatīvas iezīmes 20. gadu vidus—3o. gadu
sakuma diskusijas laika. Savukārt pozitīvisma iezīmes, mehānis-
ticisms esamības skaidrojumos, L. Akselrods. A. Bogdanova,
N. Buharina filozofiskās autoritātes atzīšana ir pārņemti no «me-

hānistu» idejiskā arsenāla. Pārņemot (diemžēl kļūdainās) tēzes

no viena un otra novirziena, Latvijas meņševiku teorētiķi atklāja
savu eklektiku visā pilnībā.

Ja Padomju Savienība minētajā laika posmā divas atšķirīgi
domājošu zinātnieku grupas cīnījās marksisma-Jeņinisma ietva-

ros, tad šīs cīņas rezultātā marksisma-Jeņinisma filozofija guva
tālāku attīstību. Turpretī sociāldemokrātu nometnē mierīgi sa-

dzīvoja nesavienojamas idejas, un līdz ar to domas progresīvā
virzība kļuva neiespējama. Tā kā līdz fašistiskajam apvērsumam
Latvijā sociāldemokrātiem bija iespējams netraucēti propagan-
dēt savus uzskatus, tad latviešu marksistu aktīvā teorētiskā dar-
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bība pret viņu uzskatiem ir būtisks moments progresīvās domas

attīstībā,
31 vēl jo vairāk tāpēc, ka sociāldemokrātu filozofiskās

nostādnes līdz ar Latvijas karojošo ideālistu uzskatiem veidoja
zināmu filozofisku bāzi fašisma propagandai un «pamatoju-
miem».

Šovinistiski lozungi ar skaidri saskatāmu virzību uz fašismu

Latvijas buržuāziskajā ideoloģijā parādījās jau 20. gadu sākumā.

Zem šovinisma un fašisma karoga atklāti nostājas tādas organi-

zācijas kā «Pērkoņkrusts», ar laiku un nedaudz aizmaskētā formā

ari vadoša latviešu buržuāzijas partija «Zemnieku savienība»,

propagandējot galēju buržuāzisko nacionālismu, kurinot naidu

starp dažādu tautību strādniekiem, visiem spēkiem un līdzekļiem

apkarojot komunistiskas idejas un darbaļaužu revolucionāro kus-

tību. -' Te darbojās tādi buržuāziska nacionālisma fašistiskas

izpausmes propagandas «meistari» kā J. Lapiņš, A. Kroders,
E. Brastiņš, E. Virza. 33 Protams, latviešu fašisms bez papildspē-
kiem nespēja kaut cik pārliecinoši argumentēt savas nostādnes.

Bija vajadzīga palīdzība tālu ārpus idejiskās cīņas
ietvariem. Un tāda palīdzība tika nodrošināta. «Zemnieku sa-

jau 1919. gada izveidoja militarizēto aizsargu organizā-
ciju. 20. gadu sakumā tika dibinātas dažādas fašistiskas organi-
zācijas un biedrības — «Latvijas nacionālais klubs», Latvijas

kareivju sporta biedrība, «Latvijas vanagi» v. c, tāpat jaunatnes

organizācijas — skauti. «Latvijas Nacionālas jaunatnes savie-

nība». Buržuāzijas cīņu atbalsta arī meņševiku «Strādnieku

sporta savienība». 34

LKP aktīvi un iedarbīgi reaģēja uz buržuāziska nacionālisma

un fašisma tendenču izpausmēm Latvijā pat to iedīgļa forma.

LKP 20. konference 1922. gada pieņēma lēmumu «piegriezt vis-

lielāko vērību nacionalistiskā šovinisma parādībai».
35 Pirmais no

marksistiem cīņā pret Latvijas buržuāzijas reakcionāro

politiku iesaistījās Pēteris Stučka jau 20. gadu sākumā. Ne ma-

zāk nozīmīgs šajā cīņā bija J. Raiņa vārds un daudzu latviešu

komunistu (F. Deglava, J. Krūmiņa (Pilāta), K. Pečaka v. c.)
publikācijas. Un tas, ka 1934. gadā Latvijā notika fašistisks ap-
vērsums, nebūt neliecina par latviešu marksistu-leņiniešu

31 Par sociāldemokrātu teorētiķu uzskatu detalizētu analīzi un latviešu

marksistu-leņiniešu ciņu pret šo strāvojumu skat.: Pytvi a h B. K. Bops6a
KoMMVHiicTHMecKoft napTHii .IaTBHH npoTiiß (piMoco<pcKoro peBH3noHH3Ma -i«ae-

poß ,iaThiuicKHX couna.iAeMOKpaTOß (1920—1934 roAhi). ABTope<p. ahc. Ha cohck.

\4eH. den. KaHA. (pHJioc. HayK. P., 1971.
31 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi 2. da|a. 1920—

1940. R . 1965, 23. lpp.
33 Skat.: Samsons V. Latviešu buržuāziskā nacionālisma «teorētiskas»

premisas. — LPSR ZA Vēstis, 1979, Nr. 8. 12—39. lpp.; Samsons V.

Ekstrēma latviešu nacionālisma un vācu nacionālsociālisma idejiskā tuvība

(XX gs. 30. gadi). — LPSR ZA Vēstis. 1978. Nr. 6. 7—30. lpp.
34

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 2. 26 lpp.
31 Latvijas Komunistiskas partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu

rezolūcijas un lēmumi, 1, 258. lpp.
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nevarību cīņā pret reakciju. Gluži otrādi. 1934. gada 15. maijs
vēlreiz pierādīja, ka Latvijas buržuāzija ar demokrātiskiem līdzek-

ļiem nespēja ne tikai nodrošināt valsts ekonomisku augšupeju, bet

arī apslāpēt marksistiski ļeņiniskās domas tālāku izplatību un

iesakņošanos Latvijas darbaļaudīs.
Pēc fašistiskā apvērsuma darbaļaužu masas vēl ciešāk sakjā-

vās ap LKP (Sociāldemokrātiskā strādnieku partija piedzīvoja
pilnīgu politisku krahu). Pieauga nepieciešamība izskaust atseviš-

ķas sektantisma tendences partijā. Jaunajā politiskajā situācijā,
kāda izveidojās Latvijā 1934. gada maijā, LKP vajadzēja vēl ne-

atlaidīgāk cīnīties par strādnieku šķiras vienotu fronti. 36 Latvijas

ekonomiskās, politiskās un kultūras dzīves fašizācija, neapval-
dītais terors pret antifašistiski noskaņotajiem darbaļaudīm spēja

gan uz zināmu laiku aizkavēt, bet nevis iznīdēt LKP vadīto masu

kustību par padomju varas atjaunošanu valstī.

Darbaļaužu masu kustībai jābūt apzinātai, teorētiski balstītai

uz marksisma-Jeņinisma mācību. Tāpēc arī Komunistiskās Inter-

nacionāles 7. kongresā viens no galvenajiem darba kārtības pun-

ktiem bija jautājums par cīņu pret fašismu. G. Dimitrovs savā

referātā (1935. gada 2. augustā) par šo tematu speciāli uzsvēra

ideoloģiskās cīņas nozīmi, īpašu uzmanību veltījot tādiem aspek-
tiem kā vēsturiskumam sabiedrisko procesu izpratnē, kā arī na-

cionālā jautājuma Jeņiniskai izpratnei. 37 Vēsturiskums un nacio-

nālā jautājuma ļeņiniskā izpratne pastāvīgi bija arī latviešu mar-

ksistu uzmanības centrā.

Sabiedriskās un filozofiskās domas attīstībā Latvijā apskatā-

majā laika periodā nozīmīga vieta ierādāma progresīvajai, mar-

ksistiskajai estētiskajai domai, kas aizstāvēja materiālistisku māk-

slas izpratni, allaž uzsvēra īstas mākslas pozitīvo sabiedriski ak-

tīvo nozīmi buržuāziskās Latvijas apstākļos. Tā kā estētika ir

filozofiska zinātne, tās teorētiskie principi un metodoloģija ir

atkarīga no attiecīgā laikmeta filozofiskajām pamatnostādnēm un

estētisko ideju cīņa ir filozofisko koncepciju cīņas savdabīga
izpausme. Bez tam estētiskās domas pārstāvju uzskatos speci-
fiski atspoguļojas sava laika ideoloģiskās cīņas tendences. Bur-

žuāziskās Latvijas laikā šī estētiskās domas attīstības likum-

sakarība atsedzās visai pārliecinoši, to rāda arī latviešu tēlotājas
mākslas pārstāvju estētisko ideju atšķirīgās izpausmes, kas būs

analizētas grāmatas atsevišķa nodaļā.
Latviešu estētiskās domas galvenās tendences 20. gs. 20 —30.

gados izpaužas trejādi: pirmkārt, kā valdošā, buržuāziski ideā-

*• Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 2, 314. lpp.
" Skat.: JIHMHTpoB r. HacTvn.ieHHe (pauiH3Ma h aaaaMH Komm>hhcth-

MecKoro HHTepHauHOHana b 6opb6e 3a e;umcTßO pa6oMero K.iacca, npoTHB <pa-
ujH3.Ma. — Vil KOHrpecc KoMMVHHCTHMecitoro HHTepHau.HOHa;ia ■ 6opb6a npo-
THB (paUJH3Ma H BOHHbI (COopHHK AOKVmchtob). M., 1975, c. 178—182,
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listiska estētika; otrkārt, kā demokrātiska, buržuāziskajai estē-

tikai opozicionārā estētiskā doma un, treškārt, kā marksistiska

estētika. Sī perioda estētiskās domas sarežģītā, pretrunīgā kop-
aina veidojas atšķirīgu sociālo, šķirisko un ideoloģisko faktoru

ietekmē. Estētiskas domas pārstāvji darbojas gan buržuāziskajā

Latvijā, gan Padomju Savienībā.

Par metodoloģisko pamatu ņemot V. I. Ļeņina atziņu, ka bur-

žuāziskajā sabiedrībā pastāv divas kultūras — valdošā buržuā-

ziskā un demokrātiska kultūra, kas ietver sociālistiskās kultūras

elementus —, buržuāziskās Latvijas kultūras dzīvē atklājas di-

vas krasi atšķirīgas pamattendences, kas, izvēršoties un saasino-

ties, 30. gadu vidū izkristalizējās par divām diametrāli

pretējām kultūrām: viena no tām bija valdošā reakcio-

nārā, antidemokrātiskā, ekstrēmi nacionālistiskā, fašismā izvir-

tusī kultūra, otra — demokrātiskā, antifašistiska, patiesi humā-

nistiskā un tautiskā kultūra.38 Kā šo divu kultūru sastāvdaļa

veidojās, ieguva kvalitatīvu noteiktību un izkristalizējās arī

estētiskie uzskati. Tas nozīmē, ka vienu kultūru pārstāvēja val-

došā buržuāziskā estētika, bet otru — tai opozicionārā demokrā-

tiskā un marksistiskā estētiskā doma. Demokrātisko un marksis-

tisko estētisko uzskatu attiecīgā idejiskā tuvība un vienība ir

svarīga iezīme progresīvas estētiskās domas attīstībā.

Starp buržuāzisko un demokrātisko estētiku (mākslu) Latvijā

pastāv reāla robežšķirtne, kuras noteiksmē izkristalizējas vienots

idejiski estētisks kritērijs — attieksme pret fašismu. Šādā inter-

pretācijā 20. gadu otrajā pusē un 30. gados «visi sabiedriskie

jautājumi Latvijā saistījās ar cīņu pret uzbrūkošo fa-

šismu un tā ietekmi un izpausmi politikā, ideoloģijā, kultūrā,

par demokrātijas (plašākā izpratne) aizstāvēšanu».39

Tāpat kā filozofija, arī estētiskā doma un māksla buržuāzis-

kajā Latvijā 20.—30. gados attīstījās pretrunīgi; pretrunīga ir

arī atsevišķu mākslinieku daijrade un teorētiskie spriedumi.
Valdošā, buržuāziski ideālistiskā estētika attiecīgi transformē

ideālistiskās, iracionālās filozofijas idejas mākslas un mākslinie-

ciskās jaunrades sfērā.

Tā kā latviešu buržuāzisko estētiķu pasaules uzskats un māk-

slas filozofija ir ideālistiski, viņu darbos dažādās variācijās iz-

paužas estētisks subjektīvisms un eklektisms, fideisms un iracio-

nālisms. Ideālistiskie filozofi, estētiķi un kritiķi — T. Celms,
P. Jurevičs, Z. Mauriņa, K. Raudive, V. Reiznieks, R. Rudzītis,

J. Students, E. Anšēvics, 2. Unāms, V. Dambergs v. c. daiļrades

procesa, mākslas darba un tā uztveres skaidrojumā variē sev

tuvos objektīvā vai subjektīvā ideālisma elementus.

3* Skat.: Samsons V. Par idejiski estētisku kritēriju kultūras manto-

juma izvērtēšanai. — LPSR ZA Vēstis, 1979, Nr. 6, 40. lpp.
••Samsons V. Par idejiski estētisku kritēriju kultūras mantojuma

izvērtēšanai, 40. lpp.; Samsons V. Objektiva kritērija nepieciešamība un

iespējamība. —
Grām.: Varavīksne. R., 1980, 13., 14. lpp.
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Raksturīgas buržuāziski ideālistiskās estētikas tendences ir

mistificēt daiļrades procesu un metafiziski nodalīt estētisko no

visa «ārpusestetiska» — sabiedriskā, ētiskā, zinātniskā — gan

kategoriju, gan mākslas darba satura izpratnē, tādējādi estētisko

reducējot tikai uz skaisto, bet mākslas darba vērtējumā cenšoties

atbrīvoties no sociālo, ideoloģisko resp. «ārpusestētisko» parādību
esamības un ietekmes. Tā, piemēram, E. Anšēvics secina: «Aistē-

tiskais objekts, tā izolēdamies no visa apkārtējā, pats top par

īpašu, sevī noslēgtu ideālu pasauli.» 40

Taču šāda izolēšanās «no visa apkārtēja», pirmām kārtām no

sabiedriskās dzīves un politiskiem faktoriem, «tīrās formas» un

«tīrās mākslas» aizstāvēšana praktiski atbalstīja reakcionāro

šķiru intereses mākslā un nebija nekas cits kā maskēts buržuā-

ziskais partejiskums. Nostiprinoties fašistiskajai diktatūrai Lat-

vijā, reakcionārais partejiskums kultūras jomā kļuva atklāts un

cinisks. Par valdošo, noteicošo kļuva tā estētiskās domas daļa,
kas aktīvi iekļāvās fašistiskās ideoloģijas gultnē. Tāpat kā nacio-

nālistiskā buržuāzija jaunajos apstākļos atteicās no pašas sludi-

nātās demokrātijas, tā arī estētikā paustās «tīrās formas un

«estētiskās neitralitātes» teorijas zaudēja aktualitāti, jo tām ne-

bija attiecīga sociālā pieprasījuma.
Fašistiskā režima posmā aktivizējās un izvirzījās tie dar-

binieki, kuri propagandēja galēju nacionālismu un fašismu, sla-

vināja «virsvadoni» un producēja «latvietības idejas», visiem

spēkiem veicinot reakcionārās, galēji nacionālistiskās kultūras iz-

platību Latvijā. Galējs nacionālisms pārsātina arī valdošo estē-

tisko domu, kļūst par tās svarīgu kritēriju un pamatu.
Ekstrēms buržuāziskais nacionālisms, kuru jau 1930. gadā An-

drejs Upīts nosauca par «dūres un fiskara nacionālismu», fašis-

tiskās reakcijas stimulēts, krasi paralizē latviešu mākslas un kri-

tikas attīstību. Turpinot Upīša vārdiem, «rakstnieks ir pilnīgi
nevajadzīgs liekēdis — ja viņš taisni nestrādā kādā fašistu avīzē

vai neraksta «stāstus» par komunistu briesmu darbiem Latvijā un

brošūras par marksisma kaitīgumu».4l Dabiski, ka fašistiskās dik-

tatūras apstākļos progresīva estētiskā doma bija pilnīgi no-

mākta; tā varēja kaut cik legāli attīstīties tikai līdz 1934. gadam.
Tātad ideoloģiskā cīņa starp buržuāziju un — pirmām kār-

tām — revolucionāro proletariātu, starp aizvien pieaugošo reak-
ciju un progresu noteica pretspēku sadursmes arī buržuāziskās
Latvijas estētiskajā domā. Ļeņiniskais divu kultūru cīņas princips
rāda, ka valdošajai buržuāziskajai estētikai opozicionāra ir gan
marksistiskā, gan demokrātiskā estētiskā doma; abas pēdē-
jās vieno antifašistiska, patiesi humāna, progresīva no-

stāja mākslas un sabiedrisko parādību vērtējumā.

"Anšēvics E. lejūtas aistētika. R., 1931, 61. lpp.
41 Upīts A. Litcrāriskas ekskursijas. (11. Mazi komentāri pie Skalbes

runas.) — Domas, 1930, Nr. 8, 230. lpp.
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Pareizu metodoloģisko nostādni sarežģītās kultūras dzīves

izvērtēšanā buržuāziskajā Latvijā pauda Jānis Krūmiņš (Pilāts),
1935. gadā rakstot: «Tāpat kā politisko cīņu laukā, arī mākslā

un rakstniecībā mūsu partijai ir jābūt patiesam kustības avan-

gardam, jāapvieno zem sava karoga visi tie spēki, kuri ir spējīgi
iet uz priekšu, kurus nespēj nomākt fašistiskais purvs .. Kas at-

tiecas uz mūsu attiecībām pret plašām rakstnieku aprindām, kā

arī attiecībā uz jautājumu par literāriskā mantojuma piesavinā-

šanu, tad šai ziņā mēs varam atkārtot to, ko esam vienmēr sacī-

juši: visi tie rakstnieki, kuri patiesi (bez fašistiskās idealizācijas
un meliem) notēlos Latvijas īstenibu, kuri ar simpātijām, patiesi
tēlos Latvijas strādnieku, darba zemnieku, inteliģentu dzīvi un

cīņu, kuri savos darbos rādīs fašistiskās diktatūras patieso liel-

buržujiski ekspluatatorisko seju, visi tie rakstnieki un māksli-

nieki nebūs mūsu ienaidnieki, bet sabiedrotie un draugi. Labākos

viņu darbus Latvijas proletariāts ieslēgs savā mantojumā, atverot

tiem ceju pie visplašākajiem apspiestās tautas slāņiem.» 42 Veici-

nāt un atbalstīt plašas antifašistiskās frontes izveidi, vērsties pret
fašisma aktīviem kalpiem mākslā — tāds bija visu progresīvo

spēku pamatuzdevums uzbrūkošā fašisma laikā.

Progresīvās estētiskās domas pārstāvji Latvijā — A. Upīts,
J. Rainis, L. Paegle, E. Birznicks-Upītis, A. Kurcijs, J. Sudrab-

kalns, P. Rozītis. R. Egle, K. Egle, A. Caks, J. Plaudis, A. Gri-

gulis, V. Lukss, A. Talcis, P. Ķikuts, L. Laicens, E. Fross v. c. —

iespēju robežās aizstāvēja progresīvi idejisku literatūru, kas rosi-

nāja domāt sociāli, un izvērsa cīņu pret reakcijas un diletan-

tisma izpausmēm 20. un 30. gadu buržuāziskajā mākslā.

Buržuāziskas Latvijas apstākļos marksistisko līniju progresī-
vās estētiskās domas veidošana turpināja Andrejs Upīts. Viņa

teorētiskajā un literaturkritiskajā darbībā iezīmējās galvenokārt
divi virzieni — pret valdošās literatūras idejiski mākslinie-

cisko pagrimumu, jaundekadenci un šovinismu, par mākslinie-

ciski augstvērtīgu, dziļu reālistisku mākslu. Sī darba būtiskākā

da|a veikta žurnālā «Domas», kur, būdams literatūras un kriti-

kas nodaļas vadītājs, Upīts regulāri publicējas no 1924. līdz

1930. gadam.
1930. gadā, aizejot no «Domām», rakstnieks sniedz šādu savas

un tuvāko līdzstrādnieku darbības rezumējumu: «Vispirms mēs

esam noteikti un neatvairāmi apturējuši nacionālo šovinistu līk-

smošanu par viņu siltām vietām buržuāzijas azotē, ar ko it kā

saistoties vēl nepiedzīvots literatūras un garīgās kultūras uz-

plaukums. Skanošā tukšuma laiku mēs esam paradījuši visā viņa
kailā nepievilcībā, likdami nojaust latviešu proletariātam, ka vi-

ņam nav pa ceļam ar pilsoniskiem frāžu malējiem, ar dažādiem

futūristiskiem klauniem un jaunākās formācijas dekadentiem. Ne-

saudzīgi mēs esam ārdījuši pilsonisko reakcijas literatūru ar

41 Latviešu literatūras kritika. R , 1960, 4. sēj., 1. grēm., 689.. 690 lpp.
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viņas formālo teoriju, tai pretī uzsvērdami proletariātam organiski
tuvo un vienīgi pieņemamo reālisma principu mākslā..»4,1 Atzī-

mējams, ka, analizējot latviešu ta laika valdošo literatūru, Upīts

atklāja un ar konkrētiem piemēriem parādīja buržuāziskās māk-

slas pagrimuma sociālās saknes, mākslinieciskās domāšanas ap-

robežotību un pārspīlēto pievēršanos formai.

Pirmkārt, no sociālā viedokļa pilsoniskā rakstniecība ir savas

sabiedrības garīgās sejas spogulis. Kā vēl 1934. gada sākumā

norādīja Upīts, «rakstniecība, kā sociālekonomisko apstākļu un

ar to saistītās ideoloģijas produkts, izaug no sava laikmeta dzī-

ves un allaž paliek nesaraujamā sakarā ar to».44 Kamēr pastāvēs

objektīvi sabiedriskie apstākļi, kas izauklējuši diletantisko, seklo

latviešu pilsonisko literatūru, klauvēt pie «apsnaudušās pilso-
niskas un mākslinieciskās sirdsapziņas» ir visai bezcerīgi.

Otru valdošās literatūras zemā līmeņa pamatcēloni Upīts sa-

skata tās atrautībā no dzīves daudzveidības. Latviešu buržuāzis-

kajā rakstniecība dominējošais satura seklums un tematiskā

šaurība, motīvu nabadzība un sava «es» hipertrofija ir īstenības

aprobežotas mākslinieciskas apgūšanas tiešs rezultāts.

Buržuāziskās Latvijas perioda valdošo literatūru Upīts trā-

pīgi apzīmējis par «skanošo tukšumu» un «aizmigušo mākslu»,
kurā idejiska aprobežotība, reakcionāra tendenciozitāte un māk-

slinieciskie trūkumi iet roku rokā. Pilnīgi likumsakarīgi, ka «ska-

nošā tukšuma» darbos formas kults ir izvirtis līdz nejēdzībai.
Cīņā pret valdošo buržuāzisko sabiedrību un mākslu radikāli

un konsekventi iesaistās Linards Laicens — viens no buržuā-

zijas visvairāk nīstajiem un vajātajiem latviešu revolucionārajiem
rakstniekiem. «Linards Laicens nacionālisma saduļķotajā buržuā-

ziskas Latvijas kultūras dzīvē atklāti nostājās Komunistiskās

partijas pozīcijās», atmiņās par Laicenu raksta Jūlijs Ķipers.
«Viņš tajā laikā bija vismonolītākā personība no progresīvajiem
latviešu literātiem

.
.»45

20. gadu otrajā pusē, kad Eiropā pieaug fašisma tendences,

Laicens savu nostāju izsaka rakstā «Fašisma laiks kultūrā»

(1929.). Viņu interesē jautājums — ko fašisms devis jaunu Ei-

ropas, it īpaši Latvijas, kultūrā? Rakstā skatītie piemēri liek

autoram nonākt pie secinājuma, ka fašisms kādas tautas kultūrā
neka vērtīga, oriģināla nav spējis un arī nespēj radīt.

Galvenais progresīvās literatūras kritikas un estētiskās domas

uzdevums nacionālistiskās buržuāzijas kundzības gados bija cīņa
pret ideoloģisko reakciju un zemu mākslinieciskumu, pret «ska-

nošo tukšumu». Laicena loma šai cīņā ir nozīmīga, viņa darbiem

ir ass, spēcīgs sociāls skanējums. Rakstā «Sēta bez pasaules»
(1930.), aplūkojis dažus godalgotos latviešu buržuāziskos romā-

nus, autors marksistiski secina: «Te ir jautājums par Latvijas
43 A. U. Septiņi gadi (1924—1930). — Domas, 1930. Nr. 10. 395. lpp.
44 Upīts A. Aizmigusi māksla.

— Dienas Lapa, 1934, Nr. 38, 10. lpp.
45 Sarkanais semafors. Atmiņas par Linardu Laicenu. R., 1969, 6. lpp.
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ražošanas spēku attīstību. Sī attīstība ir tadā pretrunā ar tagad

pastāvošo iekārtu, valsts formu, ka neviens kaut cik derīgs mē-

ģinājums saimniecības pacelšana nav iespējams un izvedams bez

šās formas noārdīšanas. To rāda šie romāni, viņu autoriem pa-
šiem to droši vien neapzinoties.»

46 Rakstā atsegta buržuāziskā

nacionālisma aprobežotība un garīgo interešu šaurība, nespēja

pastāvošajos apstākļos īstenot kādu patiesi nozīmīgu ekono-

misku ieceri.

Spēcīga antifašistiska ievirze ir Jāņa Plauža rakstam «Pelē-

kais barons kļuvis melns» (1933.), kurā atklāta V. Eglīša poēmā

«Pelēkais barons» paustā patiesā, nepievilcīgā tendence — ka-

reivīgais fašisms. Bez tam poēma ir vāja arī mākslinieciski. Pro-

gresīvajai estētiskajai domai raksturīgais princips — mākslas

darba vērtējumā saistīt idejiskumu un mākslinieciskumu vienotā

veselumā — J. Plauža rakstā izkristalizējas pareizajā atziņā, ka

«autors, svešs savas tautas vajadzībām, svešs

viņas garam, nevar būt liels mākslinieks» 47

[Retinājums mans — Z. L.].
Kāda ir mākslas attieksme pret īstenību — šo estētikas galveno

jautājumu neievērotu nevar atstāt neviens, kas iedziļinās mākslas

parādībās. Latviešu progresīvajā estētiskajā domā sociāli saasi-

nātajos 20. un 30. gados šī problēma pirmām kārtam ir risināta

sociālā plānā — ka jautājums par mākslu konkrētā sabiedriskās

esamības un sabiedriskās apziņas kontekstā.

«Mēs, darba šķiras literariskie darbinieki, proletāriskie rakst-

nieki un kritiķi,» apcerē «Skanošais tukšums» atzīmē Andrejs
Upīts, «allaž un visos gadījumos esam uzsvēruši katras īstas

mākslas reālistiskos pamatus un nesaraujamos sakarus ar savu

laikmetu un savas šķiras dzīvi un cilvēku.»48 «Dzīve — mākslas

pirmavots,» brošūrā «Dzejas principi» (1923.) materiālistiski se-

cina Laicens. «Savas sabiedrības dzinās un mērķos ieaudzis māk-

slinieks izteic un virza šo sabiedrību.»49 Ko izsaka buržuāziskais

mākslinieks? Pēc Laicena domām, pilsoniskajā mākslā dominē

divi novirzieni: glābiņa meklēšana senatnē un apmulsums ta-

gadne. Reakcionārajās izpausmēs šo mākslu raksturo «politisks
cūkkūts patriotisms, šovinisms, preteīņa pret jauno līdz nelietī-

bai».50

Mākslas saistība ar sava laika dzīvi, ar sociālekonomisko pa-
matu uzsvērta J. Plauža rakstā «Nost spekulantus» (1932.). īsts

mākslinieks, pēc Plauža domām, ir tas, kurš nevairās no objek-
tīvās patiesības un, rādīdams tagadni, jau ietver arī nākotnes

momentu — rāda dzīves virzību, procesu. «Ja kāds domājas jau-
esam vai vēl esam rakstnieks, bet neredz notiekošās neģēlības.

48
Latviešu literatūras kritika, 4. sēj., 1. grām., 144. lpp.

47
Homo. Pelēkais barons kļuvis melns. — Domas, 1933, Nr. 7, 407. lpp.

48 Latviešu literatūras kritika, 4. sēj., 1. grām., 70. lpp.
48 Turpat, 182. lpp.
50 Turpat, 184. lpp.
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ja tās gan redz, bet nesaprot, ja tās arī saprot, bet nerāda no

viņām izeju,» raksta Plaudis, «tad viņš ir krāpnieks, viltus rakst-

nieks, vēstures rata atpakaļ griezējs.. patiesības noliedzējs, tad

viņš nav rakstnieks, bet ir spekulants. Nost spekulantus!».51 Pa-

tiesie rakstnieki aizvien pieaugošas sociālās un politiskās reakci-

jas apstākļos ir cīnītāji par jaunu dzīves kārtību. Bet valdošie

pilsoniskie rakstnieki, bulvāra literatūras kultivētāji ir norobe-

žojušies no sava laika objektīvās patiesības. Un tas ir pilnīgi

likumsakarīgi. Viņi ir bailīgi, paklausīgi, apmulsuši, —jo ir sa-

vas šķiras inteliģenti, secina Plaudis.

Progresīvā estētiskā doma — kā sabiedriskās un filozofiskās

domas sastāvdaļa — veidojas konkrētos sociālpolitiskos apstāk-

ļos, šķiru un ideju cīņā. Arī māksla kā ideoloģijas sastāvdaļa

objektīvi atrodas šo faktoru ietekmes sfērā; pārmaiņas sabiedris-

kajā esamībā un sabiedriskajā apziņā ietekmē un maina mākslas

tematisko un idejiski emocionālo saturu. Tāpēc mākslinieks savos

darbos izsaka ne tikai pats sevi, bet ari to sabiedrību, kurā viņš
clzīvo un kuras domas, ideālus un noskaņas viņš pauž. šai sakarā

latviešu progresīvās estētiskas domas sociālā brieduma un zināt-

niskuma galvenā mēraukla ir prasme risināt šos kardinālos jau-

tājumus.
Latviešu marksistiskās estētiskās domas vēsturē 30. gados no-

pietnu ieguldījumu sniedzis arī Andrejs Kurcijs, kuru Andrejs
Upīts uzskatīja par izglītotāko latviešu rakstnieku. Vērtīgākais

Kurcija darbs estētikā ir teorētiskā apcere «Par mākslu» (1932.).
Raksta mākslas parādību skatījumam ir materiālistisks, mar-

ksistisks pamats. Ņemot par metodoloģisko izejas punktu tēzi,

ka sabiedriskā apziņa atspoguļo sabiedrisko esamību, Kurcijs
skaidro, ka māksla, kā šīs apziņas specifiska daļa, to veic ar

saviem līdzekļiem — māksliniecisko tēlainību. Jautājums par īste-

nības atspoguļojumu sava laika mākslā loģiski noved Kurciju pie
reālisma problēmas, kuru risinot autors izteicis pareizas atziņas.

Reālismu pirmām kārtām raksturo patiesa dzīves atklāsme.

Bet ko nozīmē — patiesa? Kurcijs secina, ka dzīve savā patie-
sībā ir dzīve savā dialektiskā attīstībā. Tātad, mainoties dzīvei,
mainās arī māksla — mainās pati reālisma metode. Reālisms,
ka raksta Kurcijs, «atbilst konkrēti vēsturiskiem apstākļiem un

sabiedrības mākslas prasībām. Tāpēc reālisms .. uzskatāms ne-

mitīga pārmaiņu procesā ar cilvēku sabiedrības attīstību uz šķiru
cīņas pamata.»52 Sai sakarā jaunajam, strādnieciski orientētajam
reālismam atšķirībā no vecā, pilsoniskā reālisma būs sintētisks,

dialektisks raksturs, lai aktīvi iedarbotos uz dzīvi un dotu tai
virzienu. «Ne notēlot patiesus notikumus, bet tos izprast un rak-

sturīgi attēlot laikmeta sintētiskā ainā, tāds ir rakstnieku uzde-

vums,» pārliecinoši uzsver Kurcijs. 53 Māksliniecisko jaunradi Kur-

11
Latviešu literatūras kritika, 4. sēj., 1. Rrām., 504. lpp

52 Turpat, 306. lpp.
s3 Turpat.
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cijs pareizi traktē kā aktīvu īstenības izziņas procesu, un īsts

mākslinieks viņa izpratnē aktīvi piedalās sabiedrības labākas

nākotnes veidošanā.

Tāds reālisms, kas progresīvi aktīvi iesaistās dzīvē, ir jauna,
augstāka pakāpe reālisma attīstībā. Kā to nosaukt?

«Tagadnes reālisms, kā mēs to arī neapzīmētu — jaunreā-
lisms, aktīvais reālisms, revolucionārisms, — dibināts strādnieku

šķiras un tai sekojošās darbaļaužu pasaules uzskatos. Līdzīga
mākslas un ideoloģijas sakarība ir pastāvējusi vienmēr, jo māk-

sla taču ir tikai ideoloģijas daļa,» darbā «Par mākslu» raksta

Kurcijs.
54

Tādējādi Kurcija uzskati reālisma jautājumā attīstījās pa to

pašu ce|u, pa kuru tai laikā virzījās estētiskā doma Padomju Sa-

vienībā, kur, kā zināms, sociālistiskā reālisma jēdziens tika for-

mulēts pēc 1932. gada.
lesaistīšanās cīņā par sabiedriski aktīvu mākslu ir viena no

progresīvas estētiskās domas vadlīnijām ne tikai reakcionārās

buržuāziskās krīzes apstākjos. Marksistiski Jeņiniskā estētika

allaž uzsvērusi mākslas lomu virzībā uz jaunu īstenību.

Tieši mākslai kā sabiedriskās apziņas formai ir īpaša loma

dzīves ideāla atklāsmē un cilvēka centienos pēc tā. Tāpēc īsta

māksla ir tāds pasaules atklājums un pārdzīvojums, kas ietver

nākotnes tendenci, tiekšanos pēc jaunām, cilvēcīgām attiecībām.

Izprast mākslas sabiedrisko sūtību pamatos arī nozīmē izprast
tās virzošo, pozitīvi rosinošo raksturu, un šai ziņā Andreja

Upīša. Linarda Laicena, Andreja Kurcija uzskatos par mākslas

idejiskajiem uzdevumiem ir daudz kopīga. Latviešu tēlotājā māk-

slā šo sociālās aktivitātes domu pauž t. s. Aktīvo mākslinieku

grupa (nodibināta 1932. gada), kas sava darbībā balstījās uz

marksistiskas estētikas principiem.

Darbā «Par mākslu» Kurcijs zīmīgi raksta, ka mākslinieks ar

saviem tēliem un idejām organizē un virza, t. i., aktīvi palīdz
veidot sabiedrības nākotni. «Tagadnes māksla grib pasauli ne

tikai dažādi iztēlot, bet arī to pārveidot. Tāds ir viņas tiešais

uzdevums.» 55 Laicens rakstā «Kā strādāju» (1931.) uzskata:

«Rakstnieka amats prasa redzēt, pazīt, saprast visu, kas vien

pasaulē notiek, un — izejot no tā — pasauli virzīt.» 56 Brošūrā

«Dzejas principi», kur autors aizstāv aktīvu sociālistisku mākslu,

lasām: «Kas iziet virzīt, kas grib virzumu dot, tas ir aktīvs. Jau-

nai dzejai vajag būt drošai un pārdrošai savos gājienos . . Cik

daudz jaunais dzejnieks ir jaunais cilvēks, tik daudz viņa dzeja
ir jaunā dzeja. Tātad tagadnes jaunās dzejas galvenais aptvero-
šais princips, ka tā ir cīņas dzeja, uzbrūkoša, aktīva. Cīņas dzeja
pēc ideoloģijas, cīņas dzeja pēc izteiksmes līdzekļiem, cīņas dzeja

s* Latviešu literatūras kritika, 4. sēj.. 1. Rrām., 308. lpp.
M Turpat, 314. lpp.
5« Turpat, 464. lpp.
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pēc mērķa.»57 Bet grāmatā «Proletāriskā māksla» (1920.) An-

drejs Upīts izteica pārliecību, ka proletāriskie, sociālistiskie māk-

slinieki «pacels proletārisko mākslu par to, kas māksla visos

laikos bijusi: par vienu no lielākajiem dzīves virzītājiem un vei-

dotājiem spēkiem». 58

Kā garīgās dzīves attīstības komponents 20. un 30. gados,
latviešu progresīvā, marksistiskā estētiskā doma, teorētiski pa-

matojot un atbalstot šādu sabiedriski aktīvu mākslu, veica bū-

tisku, pozitīvu darbu, savā veidā ietekmējot nozīmīgu sabied-

risku jautājumu risināšanu.

īsajā pārskatā mēģinājām sniegt lasītājam zināmu priekš-

statu par sarežģīto idejisko un filozofisko dzīvi 20. un 30. gados

Latvijā, par tām filozofiskajam un sabiedriskajām idejām, kuras

bija saglabājušas aktualitāti no iepriekšēja Latvijas vēsturiskās

attīstības posma un turpināja satraukt sabiedrisko domu, iedves-

mot progresīvās šķiras cīņā pret sociālo Jaunumu politiskajā,

ekonomiskajā un intelektuālajā dzīvē jaunā vēstures pagriezienā.

Sī «Apcerējumu» sējuma struktūra veidota tā, lai lasītājs, ievē-

rojot grāmatas ierobežoto apjomu, varētu gūt ieskatu par filozo-

fiskās un sabiedriskās domas attīstības procesa galvenajām ten-

dencēm un likumsakarībām Latvijā 20. un 30. gados, paturot

prātā, ka sistemātiska šo divu gadu desmitu sabiedriski filozo-

fiskās domas attīstības vēsture vēl tiek pētīta un tās uzrakstī-

šanai veikti tikai pirmie priekšdarbi. Autoriem nācās samierinā-

ties ar šādā izdevumā pieļaujamo atsevišķu jautājumu ierobežotu

izklāstu, apzinoties, ka ir apgaismots galvenais — marksistiski

Jeņinisko filozofisko ideju, progresīvās filozofijas un sabiedris-

kās domas ietekmes tālākā pieauguma objektīvais process Lat-

vijā, tas process, kam bija liela nozīme revolucionāro šķiru uz-

varā un padomju varas atjaunošanā Latvijā 1940. gadā. Neaiz-

mirsīsim, ka «ikvienā sacerējumā, it sevišķi, ja doma izklāstīta

brīvas runas formā, var izrakt, izraut atsevišķas vietas un, salī-
dzinot tās savā starpā, atrast arī šķietamas pretrunas, kas met

ēnu uz visu- darbu to cilvēku uztverē, kuri paļaujas uz citu sprie-
dumiem, kamēr šīs pretrunas viegli var novērst cilvēks, kas ap-
guvis ideju kopumā.» 59

Grāmatas pirmajā daļā ir atsegta un analizēta buržuāzis-
kās filozofiskās domas krīze un degradācija Latvijā 20. un 30. ga-
dos. Pamatojoties uz konkrētu materiālu, apskatot redzamāko

Latvijas buržuāzisko filozofu darbus, parādīta viņu filozofisko un

57 Latviešu literatūras kritika. 4 sēj., 1. grām., 184 lpp.
18 Turpat. R., 1962. 5. sēj.. 1. grām., 200 lpp.
19 KaiiT H. ComtneHHH b uiecTH TOMax. M., 1964, t. 3, c. 104.
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sabiedrisko teoriju pilnīgā nevarība un nezinātniskums salīdzi-

nājumā ar tiem uzdevumiem, kuri bija aktuāli latviešu tautas

vēsturei un filozofiskajai domai, kas pauda revolucionāro šķiru
intereses. Sī buržuāziskās filozofiskās domas nevarība bija sais-

tīta ne tikai ar konkrētiem vēsturiskiem apstākļiem valstī, kur

valdīja buržuāzija un tās ideoloģija, bet arī ar kapitālisma vis-

pārējo krīzi, kas sākās pēc Oktobra revolūcijas un izvērsās ar

nepārvaramu spēku. Un šī krīze negāja secen arī buržuāziskajai

Latvijai.
Grāmatas otrajā daļā parādīta Latvijas labāko filozofisko

speķu vispārināta cīņas aina pret buržuāziski nacionālistisko

ideoloģiju un tās filozofiju. Tāpēc te vispirmām kārtam analizēta

Pētera Stučkas darbība 20.—30. gados. Izcilais marksists-ļeņi-
nietis, starptautiskās strādnieku kustības darbinieks P. Stučka

tolaik dzīvoja Padomju Krievija, bet pastāvīgi un nesaraujami

bija saistīts ar daudzveidīgo revolucionāro un idejisko cīņu Lat-

vijā. Sajā «Apcerējumu» daļā pirmo reizi raksturots latviešu

marksistiska ekonomista komunista F. Deglava devums sabied-

riskajā domā; viņa darbos atspoguļoti daži no sabiedriski filozo-

fiskās cīņas dziļākajiem procesiem buržuāziskajā Latvijā. Anali-

zēti E. Eferta (Klusā) darbi, kur marksistiskās metodoloģijas

pielietojums Latvijas sabiedriskas domas vēstures izklāstā bija
būtiski jauna parādība un ir nozīmīgs ieguldījums cīņā pret bur-

žuāziski nacionālistiskiem falsifikatoriem.

Izmantojot maz pazīstamus materiālus, grāmatā sniegts arī

latviešu labējo sociāldemokrātu filozofisko darbu kritisks apskats.
So darbu autori gan uzdevās par cīnītājiem pret buržuāzisko ideo-

loģiju, bet patiesībā tālāk par marksisma revizionistisku vai dog-
matisku izpratni netika. «Apcerējumos» ievietotajos rakstos para-

dīta marksistu-Jeņiniešu cīņa pret šiem antimarksistiskajiem uz-

skatiem.

Daudz jauna «Apcerējumos» atradis lasītājs, iepazīstoties ar

V. Knoriņa, K. Graša un J. Stieņa sabiedriski filozofisko darbu

analīzi. Strādādami Padomju Savienībā, viņi aktīvi piedalījās

(lai gan ar dažādiem panākumiem) cīņā par marksistiski ļeņinis-
kās filozofijas nostiprināšanu Padomju Savienībā un arī Latvijā.
E. Karpovica sākuma posma (un grāmatas trešajā daļā ari

P. Valeskalna) darbības apskatā parādīts, kā no Padomju Sa-

vienībā dzīvojošiem latviešiem izvirzījās jauni filozofiskie kadri,

kuriem vēlāk ir nozīmīga loma filozofisko pētījumu, filozofiskās

kultūras attīstībā Padomju Latvijā.
Sajā grāmatas daļā raksturota arī tāda sarežģīta personība,

kāds bija vēsturnieks Roberts Vipers, kas nogājis pretrunu pilnu
dzīves ceļu — no buržuāziskā vēsturnieka un domātāja, kurš

tomēr atrada sevī intelektuālu spēku un drosmi pieņemt jaunu

pasaules uzskatu un metodoloģiju, kļūdams par padomju vēstur-

nieku, kura nopelni tika augstu novērtēti. Vipers bija daudzpusīgs
zinātnieks, kas nodarbojās ar konkrēti vēsturisko problemātiku.



vēstures metodoloģiju, vēstures filozofiju. Tāpēc viņa dar-

bības analīze, kā esam stingri pārliecināti, dod iespēju dziļāk

izprast patieso intelektuālo situāciju buržuāziskajā Latvijā un

skaidrāk apjaust, cik tā bija naidiga talantīgiem cilvēkiem, kas

nodarbojās ar filozofijas un sabiedrisko problēmu risināšanu. Pat

buržuāziskās inteliģences vidū brieda tieksme izkļūt no buržuā-

ziskās ideoloģijas labirinta. Vipera raksturojums ir sniegts no-

daļā, kur apgaismots marksistiski ļeņiniskās domas attīstības

process Latvijā, taču lai tas lasītāju nemulsina — šeit nav ne-

kādu pretrunu, jo Vipers savas dzīves noslēgumā gāja kopā ar

marksismu un nevis ar buržuāzisko teoriju, kuru viņš aizstāvēja
līdz 1940. gadam.

Grāmatas trešajā daļā sniegta svarīgāko filozofisko un

sabiedrisko ideju analīze, kuras izraisīja cīņu gan buržuāziskās

Latvijas zinātnieku aprindās, kas galvenokārt bija koncentrētas

Latvijas Universitātē, gan mākslas jomā, kur ideoloģiskā cīņa

izpaudās īpaši asi.

Tā kā «Apcerējumu» pamatuzdevums ir parādīt marksisma
tālāko attīstību jaunos vēsturiskos apstākļos, īpašu uzmanību vel-

tījam Andreja Upīša estētisko uzskatu iztirzājumam. Viņa de-

vums latviešu progresīvās estētiskās domas veidošanā 20. un

30. gados ir pats lielākais un nozīmīgākais.
Grāmatu sarakstījis republikas zinātnieku un pasniedzēju ko-

lektīvs — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas, P. Stučkas Latvi-

jas Valsts universitātes, Rīgas Politehniskā institūta un Rīgas
Medicīnas institūta darbinieki.

Apcerējumu autori un redakcijas kolēģija uzskata, ka grā-
mata ir ievadījums plašākam turpmākam pētījumam.



Pirmā daļa

Buržuāziskās filozofiskās domas

krīze un degradācija Latvijā
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Latviešu ideālistiskās filozofijas

raksturīgākās iezīmes

Nākusi pie varas jau kapitālisma vispārējās krizes apstākļos,
latviešu buržuāzija izeju no krizes cenšas meklēt arī ideoloģis-

kajā sfērā. Tā kā buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas laiks sakrīt

ar pasaules kapitālisma vispārējās krīzes pirmo posmu, latviešu

buržuāzijas ideoloģija līdz ar to ir krīzes ideoloģija un atspo-
guļo gan kapitālisma vispārējo krīzi, gan arī kapitālisma krīzi

Latvija it sevišķi.
Visiem speķiem cenšoties iznīdēt padomju varas laikā veiktos

sociālistiskās kultūras celtniecības pasākumus, latviešu buržuāzija

īpaši centās nostiprināt reliģisko ideoloģiju, buržuāzisko nacio-

nālismu un filozofisko ideālismu. Reliģija un latviešu buržuāzis-

kais nacionālisms tika pacelts līdz valsts oficiālās ideoloģijas
līmenim. Skolās tika atjaunota reliģiskā audzināšana. Tās mēr-

ķiem kalpoja arī vidējās mācību iestādēs ieviestais ētikas kurss.

Lai stiprinātu reliģijas pozīcijas, pie Latvijas Universitātes tika

izveidota evaņģēliski luteriskā, bet 30. gadu beigās — arī ka-

toļu un pareizticīgo teoloģijas fakultātes. Buržuāziskajā Latvija
iznāca plašs reliģisko izdevumu un periodikas klāsts, tika dibi-

nātas dažādas reliģiskas un filozofiskas biedrības. Teologi tika

komandēti papildināties uz Rietumeiropas teoloģiskajiem cen-

triem.

Izglītības sistēmas klerikalizācijai pretojās progresīvās aprin-
das. To spiesti atzīt pat redzami klerikālās ideoloģijas pārstāvji.

Tā, piemēram, kādreizējais Latvijas evaņģēliski luteriskās baznī-

cas arhibīskaps X Kundziņš 1960. gadā emigrācija sūrojās, ka

buržuāziskās Latvijas sākuma posmā vairums Latvijas skolotāju

bija ateistiski noskaņoti. 1

Nozīmīga vieta latviešu buržuāzijas ideoloģiskajā politikā bija
ierādīta ideālistiskajai filozofijai. Lai stiprinātu ideālisma pozī-

cijas, pie Latvijas Universitātes tika izveidota Filoloģijas un

filozofijas fakultāte ideālistiskas filozofijas kadru gatavošanai
dažādām valsts ideoloģiskajam iestādēm.

1 Latvijas ev.-lut. baznīcas kalendārs 1961. gadam. Vašingtona, (19601,
4. lpp.
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Filozofijas pasniedzēji bieži devās ārzemju zinātniskos koman-

dējumos, uz Latviju tika aicināti Rietumu un krievu baltemig-
rantu ideālistiskie filozofi, it īpaši tie, kuri specializējās anti-

komunismā. Pie ujļhačC&ilalea nodibinājās ideālistisko filozofu

organizatoriskais centrs — Kanta biedrība, kuru vēlāk reorgani-

zēja par Filozofisko biedrību; ar ideālisma propagandu :: darbo-

jās arī Latvijas Psiholoģisko pētījumu biedrība un Individuālpsi-
holoģijas biedrība. Piemēram, Latvijas Psiholoģisko pētījumu
biedrības pastāvēšanas laikā (1923.—1940.) notika 282 sapulces,
kurās lasīja lekcijas ar atklāti ideālistisku, pat spiritisku un astro-

loģisku ievirzi. Ideālismu popularizēja arī dabzinātniskās biedrī-

bas, piemēram, Latvijas Bioloģijas biedrība.

Par auditoriju plašai ideālisma paušanai tika izmantota arī

Latvijas Tautas augstskola, sevišķi pēc 1924. gada, kad no turie-

nes tika padzīti progresīvie darbinieki. Tāpat Herdera institūts kā

baitvācu muižnieciski buržuāzisko aprindu ideoloģijas paudējs

pievērsās vācu ideālistiski reliģisko filozofiju popularizēšanai.
Buržuāziskajā Latvijā tika izdoti daudzu kaut cik ievērojamāko
ideālistisko filozofu darbu tulkojumi, arī dažādi rakstu krājumi.
Attiecīgie komentāri, priekšvārdi un pēcvārdi šajos darbos aici-

nāja kalpot reliģijas, nacionālisma un ideālisma pozīciju stip-
rināšanai. Protams, bija tulkoti arī darbi, kuriem bija patiesi po-
zitīva nozīme (piemēram, Kanta «Tīrā prāta kritika» Oto Rolava

tulkojumā), taču tie bija retums plašajā ideālistisko sēnalu lite-

ratūras plūsmā. Ideālistiskajai filozofijai plaša vieta bija ierādīta

«Latvijas Universitātes Rakstos» («Acta Universitatis Latvien-

sis»), Latvijas Psiholoģisko pētījumu biedrības žurnāla «Seelen-

Probleme» («Dvēseles Problēmas»), citos žurnālos, it īpaši tādos

kā «Daugava», «Burtnieks», «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts».

Rezultātā ideālisms plaši ieviesās arī buržuāzisko speciālo zināt-

nes pārstāvju darbos, tā, piemēram, fiziķi propagandēja enerģē-
tismu (F. Gulbis), kultūras vēsturnieks P. Birkerts un vēstur-

nieks R. Vipers daļeji pievērsās pozitīvismam, ķīmiķis J. Auš-

kaps un mediķis M. Zīle atbalstīja vitālisma un platoniskā
tipa objektivo ideālismu. Latviešu buržuāzisko vēsturnieku dar-
bos izpaudās arī neokantisms.

Latviešu buržuāziskajā filozofijā nedalīti valdīja filozofiskais
ideālisms. Nerunājot jau par atklāti klerikāli objektīvi ideālistis-
kās orientācijas pārstāvjiem (A. Freiju, L. Adamoviču, neoto-
mistu P. Strodu), arī tādi ideālistiskās filozofijas pārstāvji kā,
piemēram, P. Dāle, T. Celms, P. Jurevičs, Z. Mauriņa, kuri rei-

zēm gan kritizēja to vai citu klerikālās filozofijas tēzi, galu galā
reliģijas lomu vērtēja pozitīvi. Izplatītākie virzieni latviešu bur-

žuāziskajā filozofijā bez atklāti klerikālajiem bija
un dažādi «dzītas filozofijas» varianti. Mazāka nozīme (arī spe-
ciālo zinātņu nozaru pārstāvju uzskatos) bija pozitīvismam. Tas
arī saprotams, jo apstākļos, kad buržuāzija meklēja jebkuru
iespēju, lai ietekmētu masu apziņu, tā izmantoja tos virzienus,
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kas priekšplānā izvirzīja pasaules uzskata jautājumus, bet pozi-
tīvisms, kā zināms, pasaules uzskata problēmas nevērtē.

Latviešu buržuāziskā filozofija bija eklektiska: valdošā ten-

dence ontoloģisko problēmu risinājumā taja bija objektīvais ideā-

lisms, bet gnozeoloģisko problēmu risinājumā — subjektīvais
ideālisms. Turklāt tai bija spilgti izteikts epigonisks raksturs.
Latviešu buržuāziskās filozofijas pārstāvji vairāk vai mazāk atkār-

toja un popularizēja Rietumeiropas moderno ideālisma veidotāju
uzskatus, taču ikviens no tiem centās būt arī «oriģināifilo-
zofs» vai vismaz «oriģināldomātājs». Parasti ikviens no redza-

mākajiem latviešu ideālistiem uzskatīja par savām monopoltiesī-
bām pārstāvēt vienu no Rietumu filozofiskajām skolām. Protams,
nevarētu teikt, ka latviešu ideālistiskajā filozofijā buržuāzi

Latvijas laikā nebūtu nekā sava, oriģināla. Jau pats latviešu

buržuāzijas ideoloģisko uzdevumu pamatojums no buržuāzijas

viedok|a varēja likties oriģināls, vismaz kā tāds tas tika plaši
tēlots buržuāziskajā filozofiskajā literatūrā un publicistikā. Bez

tam uz buržuāziskas filozofiskās domas attīstību savu ietekmi

atstāja plašāku profesionāli filozofisko, vietējo akadēmisko kadru

veidošanas, kuri sāka risināt ideālistiskās filozofijas jautājumus

jau teorētiski profesionāla līmenī. Ja pirms pirmā pasaules kara

vienīgais profesionālais latviešu ideālistiskās filozofijas pārstāvis

bTTā~~viens no Krievijas personansma.JžajrjgtlTcejiem Tērbatās uni-

versitātes profesors Jēßabs Usīs, tad buržuāziskas Latvijas i;.:k't

jau varēja runāt par samēra plašu profesionālo filozofu loku.

levērojamākais no tiem neapšaubāmi bija huserlietis Teodors

Celms. Palikdams skolas pamatlicēja mācības ietvaros* un pān.ium-
dams L. Huserla fenoineuuloģisku metodi, Celms jau 20. gs.

20. gados norādīja uz dažam būtiskām fenomenoloģiskā ideālisma

pretrunām.
Izplatītākas ideālistiskās skolas buržuāziskās Latvijas laikā

bija P. Dales «enerģētiskais ideālisms*-kā neoplatonisma un neo-

leibnicisma eklektisks savienojums, neokantisms (P. Zālīte. R. Jir-.
rer.s. V. bergsoņisms IV. M. Paļēvica,
7 Mauriņa! ! v nlisms (T. Celms), n^oJarnjsn^ļP. Strods),
pozitīvisms (B. Jirgensons, R. Vipers). Taču ši lielā virzienu

dažādība nebūt neliecināja par buržuāzijas filozofiskās domas

oriģinalitāti, bet gan par šīs šķiras idejisko strupceļu.
Latviešu ideālistiskajai filozofijai bija izteikts iracionālistisks

raksturs. Pie iracionālistiskiem secinājumiem nonāk gan P. Dāle,

gan arī P. Zālīte un P. Jurevičs, T. Celms un A. Dauge, J. Stu-

dents un Z. Mauriņa, kā arī daudzi citi ideālistiskās filozofijas

pārstāvji.
Viena no latviešu ideālistiskās filozofijas iezīmēm ir nikns

antikomunisms. Iztēlojot marksismu par vulgāro ekonomisko ma-

teriālismu vai mehānicismu, ar marksisma «apgāšanu» nodarbo-

jās ne tikai buržuāziskie politiķi, bet arī filozofi un publicisti.
Marksisma «filozofiskajā kritikā» īpašu centību parāda



30

P. Jurevičs, Z. Mauriņa, K. Raudive, J. Lapiņš, P. Dardzāns. Vi-

ņiem piebalso sociāldemokrātu virsotnes pārstāvji.

Dominējošā tendence, kāda vērojama buržuāzisko filozofu sa-

biedrības interpretācijā, ir uzskats, ka iestājies kultūras krīzes

laikmets. Sāds uzskats neapšaubāmi ir kapitālisma vispārējās
krīzes atspoguļojums buržuāziskajā literatūrā.

Buržuāziskās filozofiskās domas attīstībā kapitālisma vispārē-

jās krīzes apstākļos nosacīti varētu nodalīt divus posmus: pir-
mais — no 1920. līdz 1934. gadam, kad Latvijā pēc padomju
varas krišanas nodibinājās buržuāzijas diktatūra un kad vēl pa-

stāvēja, kaut arī ļoti ierobežota veidā, buržuāziskā demokrātija,
otrais posms — no 1934. līdz 1940. gadam, kad, nodibinot fašis-

tisko diktatūru, valdošās aprindas pilnīgi atteicās no buržuāzis-

kās demokrātijas.

Filozofiskajā domā īpašu kvalitatīvu atšķirību starp abiem

šiem posmiem nav. Ja runājam par specifiski filozofisko pro-
blēmu risinājumu, tad vadošie latviešu buržuāziskie filozofi arī

pēc fašistiskā apvērsuma pamatos turpināja risināt tos jautāju-
mus un izvērst tās koncepcijas, kas jau pamatos izveidojās
20. gados un 30. gadu sākumā.

Izmaiņas vispirms konstatējamas politiskajā orientācijā.
'20. gados ne tikai buržuāziskā inteliģence, bet arī lielum lielā

sikburžuāziskās inteliģences daļa politiskās simpātijas saistīja
ar buržuāzisko demokrātiju. Arī vairums buržuāzisko filozofu,

apskatot pagātnes un sava laika filozofijas, politiskās filozofijas
un socioloģijas jautājumus, akcentēja buržuāziski demokrātiskos

momentus, idealizēja buržuāzisko demokrātiju. Turklāt daļa bur-

žuāzisko filozofu nodarbojās tikai ar speciālo filozofijas pro-
blēmu risināšanu.

Pasaules ekonomiskās krīzes gados (1929.—1932.) sīkburžuā-

zisko masu, tāpat arī inteliģences vidū pastiprinās antifašistis-

kais noskaņojums, pieaug centieni aizstāvēt demokrātiju pret
draudošajām fašisma briesmām.

Pēc fašistiskā apvērsuma sakarā ar antifašistiskās, īpaši strād-

nieku kustības attīstību arī progresīvās inteliģences daļa sāk

pastiprināti meklēt ceju uz revolucionāro kustību un vērš savus

skatienus uz sociālistisko demokrātiju, kas jau reāli pastāvēja
Padomju Savienībā. No otras puses, daļa buržuāziskās inteliģen-
ces* t° vidū arī buržuāziskās filozofiskās domas pārstāvji, sāk
kritizēt buržuāzisko demokrātiju un slavināt fašistisko režīmu.
Ne visi no tiem atklāti atbalsta fašismu, taču arī dažs labs no

šī virziena pārstāvjiem (P. Dāle, Z. Mauriņa, T. Celms) reizēm

maksā meslus jaunajam «vadoņa laikmetam».

Raksturīgākā tendence buržuāzisko filozofu teorētiskajā dar-
bībā kļūst pāreja no akadēmiskās filozofijas uz tās «saistību ar

laikmetu», pievēršanās «tagadnes problēmām», «nacionālās dzī-
ves problēmām». Izmaiņas notiek arī pagātnes un tagadnes filo-

zofu mācību izmantošanā. Aizvien vairāk tiek paustas to filo-



zofu idejas, kas pieņemamams fašistiskajai ideoloģijai. Sākas Nī-

čes «pārcilvēka» kulta pārvērtēšana (pret kuru līdz tam bija
galvenokārt negatīva attieksme), citu «dižvīru» kultu filozofu

popularizēšana (Kārlails), protams, ar dažādiem akcentiem, uz-

plaukst eigēnikas rasistiskās interpretācijas, vērojama atteikša-

nās no abstraktā humānisma un sākas antikomunisma atklātā

slavināšana.

Jautājums, kā latviešu buržuāzija nonāca līdz fašismam, līdz

tā idejām un «filozofijai», par to, kas un kāpēc kalpoja fašis-

mam un tā ideoloģijai, ir īpaša apskata temats.
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Ideālistiskas filozofijas

ievērojamākie pārstāvji buržuāziskajā Latvijā

Buržuāziskā filozofiskā doma nacionālās buržuāzijas pagaidu
uzvaras periodā Latvijā pārdzīvoja stipru pagrimumu, kam

bieži vien raksturīga domas degradācija un epigonisms. Pa-

retam pavīdējusī svaiga doma (P. Zālīte, T. Celms) nevarēja
rast ceļu savai tālākai attīstībai, jo valdošā ievirze filozofijā bija
ideālistiskā. Fašistiskās diktatūras gados uzplauka galējs nacio-

nālisms, rasisms, visreakcionārākās sabiedriskās attīstības ide-

jas. Antikomunisms un antisovetisms neatvairāmi kļuva par
valsts politiku un varmācīgi tika uzspiests sabiedriskajai domai.

Buržuāziskie filozofi, atrauti no tautas, nespēja, bet daudzi no

viņiem arī negribēja izrauties no idejiski filozofiskā strupceļa,
kādā tie bija nonākuši. Daži no tiem pat centās izcelties naciona-

listiskās latviešu buržuāzijas dienestā, aktīvi aizstāvot reakcio-

nāras idejas kā filozofijā, tā arī politikā (P. Jurevičs v. c).

_Bēl£ris Zālīte (1864.—1939.) latviešu buržuāzijas ideālis-

tiskajā filozofiskajā domā pārstāv neokantiskās orientācijas vir-

zienu. Kantisma attīstībai Latvija bija savas īpatnības, kas to

lielā mērā atšķīra no kantisma gan Rietumu ideālistiskajā filo-

zofiskajā domā, gan arī krievu ideālistiskajā filozofijā. 19. gs.

pirmajā pusē ne Vācijā, ne arī krievu filozofiskajā domā pēc

Sellinga un Hēgeļa ideālisma parādīšanās kantismam nebija
kaut cik vērā ņemama ietekme. Toties Baltijas guberņās šajā
laikā kantisms kļūst populārs, dajēji tāpēc, ka laicīgās filozofi-

jas pasniegšanu Tartu universitātē laika posmā no 1802. līdz

1839. gadam vadīja Kanta skolnieks un sekotājs B. Ješe. Lozungs
«Atpakaļ pie Kanta» Vācijā sevišķi aktuāls kļuva 19. gs. 60. ga-
dos. Gadsimta pēdējos trijos gadu desmitos un 20. gs. sākumā

neokantisms ar savām abām — Freiburgas un Bādenes (Mār-
burgas) — skolām kļūst par valdošo virzienu Vācijas filozofijā.
Gadsimta beigās neokantisms plaši izplatās arī Krievijā. Vienīgi
Tartu universitātē valdošā ir iracionālistiskā tendence agrīnā
personālisma formā, kuru pārstāvēja G. Teihmillers un J. Osis

un kurš bija vairāk piemērots luteriskās teoloģijas filozofiskajām
tendencēm. Latvijā kaut cik vērā ņemamu ietekmi negūst arī

Bernšteina tipa revizionisms.
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Buržuāziskajā Latvijā neokantisms plašāku popularitāti gūst
buržuāziskās Latvijas sākuma posmā, kad latviešu buržuāziskā

filozofija pastiprināti pievēršas tiem tradicionālajiem filozofiska-

jiem strāvojumiem, kuri Rietumeiropas akadēmiskajā filozofija

valdīja pirms pirmā pasaules kara un kuru vidū neokantismam

piederēja īpaša vieta. Pastiprināta interese par Kanta filozofiju
20. gs. 20. gadu sākumā izskaidrojama arī ar filozofa 200. dzim-

šanas dienas atzīmēšanu. 20. gadu vidū stāvoklis mainījās. Lat-

viešu buržuāziskā filozofija centās atdarināt tās modernās

filozofiskās skolas, kas pēc pirmā pasaules kara attīstījās Rie-

tumeiropā, bet tur dominējoša tendence bija iracionālistiskie strā-

vojumi un neopozitīvisms. Tāpēc Pēteris Zalite kopš 19. gs.

90. gadiem līdz pat 20. gs. 30. gadu nogalei paliek redzamākais

un konsekventākais neokantiskās orientācijas pārstāvis latviešu

buržuāziskajā filozofiskajā domā. Tiesa, Latvijas Universitātē

filozofijas kursu lasa vācu filozofs neokantietis V. Frosts. Tā kā

Frosta darbi publicēti vācu valodā, tie filozofiskajā situācijā Lat-

vija kaut cik manāmu ietekmi neatstāj. Buržuāziskās Latvijas
laikā neokantismam aizvien vairāk sāk pieslieties arī vēsturnieks

Roberts Vipers.

Pēteris Zālīte bija studējis Jēnas universitātē filozofiju, aiz-

stāvot filozofijas doktora disertāciju «Kanta mācība par brīvību»,

vēlāk apguvis filozofiju Berlīnes un Pēterburgas universitātēs.

Kopš 1893. gada Zālīte vadīja avīzi «Mājas Viesis», žurnālu

«Mājas Viesa Mēnešraksts», no 1899. līdz 1903. gadam — arī laik-

rakstu «Dienas Lapa». Buržuāziskās Latvijas laikā Zālīte lasa

filozofijas vēstures kursu Latvijas Universitātē, ir viens no Kanta

biedrības organizētājiem, saeimas deputāts, dažos jautājumos

sadarbojies ar progresīvāk noskaņotajiem darbiniekiem (strād-
nieku un zemnieku frakcijas pārstāvjiem), kaut gan pats revolu-

cionārajā kustībā nepiedalās.

Neokantismam Zālīte pievēršas jau, studēdams Jēnas universi-

tātē. Pēc viņa domām, sociālisms saistīts ar visu laiku cilvēku

tieksmi pēc vienlīdzības un sakņojas bagātības un nabadzības

pretišķībās. Taču sadzīves jautājumu «izšķirt paliks priekš visiem

laikiem tikai ideāls», 1 jo «nevienādība ir dabas princips». 2

Disertācijā Zālīte galvenokārt seko Kanta filozofijai, nevis

neokantismam. No Sellinga, Sopenhauera, Hartmaņa, kā arī neo-

kantiešu (Lībmaņa) darbiem viņš pieņem tikai tās idejas, kas

saskan ar Kanta mācību. Kanta mācību par brīvību Zālīte atva-

sina no trešās vācu filozofa antinomijas un secina, ka «Visa

Kanta mācība par brīvību balstās ..uz lietas par sevi atšķiršanu

no parādībām. Noumeni ir brīvi, fenomeni viscaur atkarīgi

1 Dienas Lapa, 1893. Nr. 98.

2 Turpat, 1892. Nr. 47.
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(durchgāngig bestimmt).» 3 No tā izriet, ka cilvēks «inteligibelā
rakstura dēļ ir brīvs, sava empīriskā rakstura dēļ, kā iedarbības

rezultātā visu cilvēku darbības motīvi kļūst nepieciešami, viņš
vārda pilnā nozimē ir determinēts». 1 Tāpēc kategoriskais impe-
ratīvs bez brīvības vispār nav iespējams, jo nebūtu nekas vairāk

kā bimēra. Zālīte pareizi parāda, ka mācība par brīvību un ne-

pieciešamību ētikas jomā, veidojot attiecīgo antinomiju. tiek

izmantota pretēji Platona un Epikūra viedoklim tikumības inter-

pretācijā. Viņi pareizi uzsver Kanta postulātu par gribas brīvī-

bas nozīmi morālē, morālas rīcības vērtējumu. Līdzīgi Kantam

attiecinot dialektiku tikai uz prātu, viņš nemeklē to īstenībā, tēzes

un antitēzes dialektiskajā vicnībāV Pareizi norādot, ka Kants iz-

virzījis subjekta aktivitātes problēmu, Zālīte tomēr nesaprot, ka

Kanta «tīrā prāta kritika» un «praktiskā prāta kritika» virza pie
jautājuma par praksi kā subjekta un objekta mijiedarbību. Turpi-
not Kanta ētiku, Zālīte abstrakti aplūko morāli, nesaskata tās

saknes sabiedrības materiālajā dzīvē, sociālajās attiecībās. Viņu

īpaši interesē Kanta idejas par taisnību, vispārējo labumu, par

pienākumu un ļaunuma novēršanu. Ļaunumu nevar novērst ar

reformām, to var panākt tikai revolūcija cilvēka uzskatos.5 Arī

vēlākajos gados Zālīte turpina aizstāvēt kantismu ar dažiem ne

sevišķi spilgti izteiktiem neokantisma akcentiem. Tā, 90. gadu

otrajā pusē un 20. gs. sākumā viņš aizstāv abstraktās «attīstības»

un «progresa» idejas modificētā kantisma garā, «plašo uzskatu»

vārdā noraidot citus «šauros uzskatus», arī marksismu.

Kantiskā ievirze saglabājās arī buržuāziskās Latvijas laikā

publicētajās Zālītes monogrāfijās par F. Nīči (1923.), F. Bēkonu

(1926.), I. Kantu (1930.), par latviešu tautas dvēseli, tāpat arī

viņa rakstos. Recenzijā par J. Studenta darbu «Atziņas teorija
grieķu filozofijā» Zālīte definē izziņas teoriju kā zinātni «par at-

ziņas būtību, principiem, loģisko sākotni, avotiem, apjomu, robe-

žām un būtību». 6 Pēc Zālītes domām, grieķu filozofija gnozeolo-
ģija vēl nav izveidojusies, tāpēc viņš pārmet J. Studentam, ka

tas Aristoteļa izziņas teoriju stāda augstāk par Kanta izziņas
teoriju. Aristoteļa izziņas teorijā Zālīte cenšas saskatīt tikai sa-

karību ar tomismu.

Kritizējot Nīčes filozofiju, Zālīte noraida viņa pārcilvēka kultu

un vēršas pret tā. sekotājiem Latvijā A. Niedru un F. Veinbergu.
«Atdariet acis pret Nīčes pārcilvēkiem! [..] Nīčes pārcilvēka tips,
kāds viņš tiek saprasts un kāds viņš dzīvē parādās, ir iznīci-

Imanuel Kants Lehre von der Freiheit. Inaugural-Dissertation der

philosophischen Fakultāt der Universitāt Jena zur Erlangung der Doctoruūrde,

vorgelegt von Peter Salits aus Livland. Jena, 1894, S. 58, 59.
4 Immanucl Kants Lehre von der Freiheit, S. 59.

5 Turpat.
6 Latvijas Universitātes Raksti. 18. burtnīcas atsevišķs pielikums. R.. 1928.

1. lpp.
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nāms. No viņa visiem, it īpaši jaunatnei būtu ar šausmām un

riebumu jānovēršas,»
7 raksta Zālīte.

Darba «Frensis Bekons, viņa dzīve un filozofija sakarā ar

grieķu filozofiju, viduslaiku sholastiķu un (1926)
P. Zālīte atzinīgi vērtē angļu filozofa domu, ka zināšanas ir

spēks, analizē viņa induktīvo metodi, norādot, ka, to absoluti-

zējot, izaug empīriskais virziens, atzīmē, ka Bēkons nenovērtē

deduktīvo metodi. Atzīmēdams zinātnes lomu dabas pakļaušanā,
mūsdienu zinātnes sasniegumu milzīgo progresu, Zālīte noraida

scientismu un uzskata, ka zinātni nepieciešams savienot ar mo-

rāli, lai zinātnes sasniegumi nevērstos pret cilvēku. Viņš raksta:

«Tomēr, tomēr nevaram atturēties, neuzstādījuši kādu baigu jau-
jajumu: vai mūslaiku cilvēks jau ir gatavs, lai izlietotu šādu fizis-
kās varas visaugstāko pakāpi?», 8 jo pirmajā pasaules karā «dievu

lūgdams.. cilvēks kāva cilvēku». 9 Tāpēc viņš atzinīgi vērtē

sociālās utopijas, kurās svarīga vieta paredzēta zinātnei. Parā-

dot Bekona «Jaunas Atlantīdas» nozīmi, Zālīte atzīmē, ka Bēkons

izteicis daudz svarīgu nākotnes zinātnes ideju, arī ideju par ideā-

lajam valstīm, jo «ilgas pēc taisnības piepildīšanas zemes virsu

spiedušas ne vien Platonu, bet arī Tomasu Moru, Kampanellu,
Bēkonu, Kantu un citus prātot par ideālvalstu dibināšanu». 0

Kanta filozofiju Zālīte izmanto pat latviešu buržuāziskā nacio-

nālisma pamatošanai.
Darbā «Latviešu tautas dvēsele. Ar iepriekšēju dvēseles jēdziena

un tautu dvēseles apskatu» 11 Zālīte izskaidro tautu dzīvi un to

kultūru, balstoties uz ideālistisko «tautas dvēseles» koncepciju.
Dvēseles jēdzienu zinātnē, modernā psiholoģijā viņš līdz ar to

aplūko ka hipotēzi, apelējot pie Kanta «Tīra prata kritikas» pa-

raloģismiem, ka teorētiski nevar pierādīt nedz dvēseles materiā-

listisko, nedz arī spirituālistisko risinājumu.
Pēc Zālītes uzskatiem, nevar runāt par dvēseles būtību, jo

tā ir neizzināma, bet tikai par dvēseles parādībām, turklāt katrai

tautai ir sava atšķirīga dvēsele. Vienas tautas pārstāvis nespēj
pifnTbā saprast citas tautas dvēseli. Pie augstākām kultūras tau-

tām Zālīte pieskaita ģermāņu, romāņu un slāvu tautas. Anglo-
sakšu dvēsele alkstot brīvības, romāņu tautas tiecoties pēc vien-

līdzības idejas, kamēr slāvu tautas esot vienaldzīgas, neizturīgas,

nepastāvīgas. Latviešu tautas dvēsele esot radniecīga sengrieķu
dvēselei, tā tiecoties pēc harmonijas, gudrības, visa labā un daiļā.
Sāds viedoklis Zālīti galu galā noved pie sa-

saistīšanas ar «rases dvēseli», pie orientācijas uz dažām rasisma

7 Zālīte P. Fridriha Vilhelma Nīčes dzīve un filozofija. īpaši viņa Anti-

krists un Zaratustra. — Latvijas Universitātes Raksti. R., 1923, 7, 270. lpp.
8 Latvijas Universitātes Raksti. R.. 1927, 16, 216. lpp.
9 Turpat, 218. lpp.
10 Turpat, 1%. lpp.
11 Latvijas Universitātes Raksti. 8. burtnīcas atsevišķs novilkums, R.,

1923. 52. lpp. (Otrais, papildinātais izdevums, 1932. jj.).
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idejām, vairāk gan pie I. Tēna un G. Le Bona, nevis pie A. Go-

bino un nacionālsociālistiska varianta. Arī tautu pašnoteikšanās

problēmu Zālīte saista ar «tautas dvēseles» koncepciju. Viņš uz-

skata, ka ideju» pamatojis Kants, un at-

stāj bez ieveTnsas, ka reālā tautu pašnoteikšanās pilnībā pama-

tota marksisma mācībā, īpaši V. I. Ļeņina darbos.

Latviešu akadēmiskajā buržuāziskajā filozofijā Zālīte atšķiras

no pārējiem tās pārstāvjiem ne tikai pēc vispārfilozofiska>. bet

arī pēc sociālās orientācijas. Viņš ir «vidusceļa» gājējs. Noro-

bežojies no galējās buržuāziskās reakcijas, viņš tomēr neiet kop-
solī ar revolucionāro virzienu, kaut gan atklāti to neapkaro un

kā Jaunās strāvas kustībā, tā 1905. un

1917. gada revolūcijās. Viņa darbos vērojama nosliece'uz buržuā-

ziskā liberālisma ideoloģiju.

Pauls Dāle (1889. —1968.) latviešu buržuāziskajā ideālis-

tiskajā filozofijā turpināja to filozofisko tradīciju, kas iekļau-

jama galvenokārt objektīvā ideālisma gultnē un saistīta ar J. Oša

personālismu. No 1908. līdz 1914. gadam Daie studēja Maskavas

universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes filozofijas zinātņu
nodaļā. Kādu laiku strādājis par mājskolotāju Šveicē, tad par

skolotāju Maskavā un Valmierā. Jau studēdams Maskava- uni-

versitātē, sava skolotāja G. Celpanova ietekmē Dāle sāk interesē-

ties par tā laika «modes filozofiju» — Avenāriusa empiriokriti-
cismu, taču nevis kā šī virziena sekotājs, bet gan kā tā kritiķis,
galvenokārt, lai pētitu psiholoģijas problēmas. Empiriokritieisma
kritikas metodoloģiju viņš meklē nevis materiālismā, bet gan

objektīvajā ideālismā.

Maskavas posmā Dāle pievēršas arī V. Solovjova, G. Fihtes,

F. Slēgeļa un J. Poruka pasaules uzskata pētīšanai, publicēdams
presē vairākus rakstus.

Kopš 1919. gada Dāle strādā sākumā par docentu, vēlāk —

par proīesoru Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas
fakultātē, pēc Liela Tēvijas kara Latvijas Valsts universitātē

lasa psiholoģijas kursu (līdz 1948. g.), bet kopš 1953. gada līdz

aiziešanai pensija (1960. g.) strādā par vecāko zinātnisko līdz-

strādnieku Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūtā.

Dāle ir viens no nedaudzajiem buržuāziskās Latvijas ideālis-

tiskajiem filozofiem, kas norobežojas no klaja antikomunisma.

Psiholoģijas kursu, kuru Dāle lasīja pēckara gados, viņš sāka

pārkārtot uz jauniem pamatiem, pārskatot agrākā ideālistiskās

koncepcijas atbilstoši prasībām, ko izvirzīja padomju augstskola.
Tāpēc arī 1946. gadā Augstākā atestācijas komisija viņam pie-
šķīra pedagoģijas zinātņu doktora grādu. Tomēr padomju varas

gados Dāle darbus par filozofijas jautājumiem vairs nepubli-
cēja. Viņa publicētie raksti bija veltīti speciāliem valodniecibas

(leksikoloģijas un leksikogrāfijas) jautājumiem un filozofijas
problēmas neskāra.
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Dāles galvenais darbs ir «Cilvēka dvēsele un centrālā nervu

sistēma. R. Avenāriusa psiholoģiskie uzskati un viņu kritika»

(1922.), kas vācu valodā («R. Avenarius psychologisch-philoso-

phische Anschauungen») tika publicēts 1927. gadā Latvijas Uni-

versitātes Rakstos (17. sēj.).

So darbu Dāle aizstāv arī kā filozofijas doktora disertāciju.
Par darba «Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma» filo-

zofisko ievirzi liecina jau tas, ka šis darbs veltīts vienam no

Krievijas agrīnā personālisma pamatlicējiem profesoram Jēkabam

Osim. Pretēji lielākajai daļai latviešu buržuāzisko filozofu, kuri

orientējas galvenokārt uz subjektīvo ideālismu, dominējoša ten-

dence Dāles pasaules uzskatā, it īpaši ontoloģijā, ir objektīvais
ideālisms. Tiesa, arī Dāle maksāja meslus tai valdošajai subjek-
tīvā ideālisma strāvai, kuras pārstāvji, tāpat kā viņš pats, darbo-

jās galvenokārt buržuāziskās Latvijas universitātē, taču subjek-
tīvais ideālisms vērojams tikai Dāles uzskatos par izziņas teo-

riju, turklāt, atkal atšķirībā no subjektīvi orientētajiem filozofiem,

vienīgi dažu subjektīvā ideālisma iezīmju veidā.

Darbā «Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma» Dāle

aizstāv t. s. enerģētisko ideālismu un no tā pozīcijām dažkārt

pat veiksmīgi atsedz dažas ideālistiskās filozofijas pretrunas, kri-

tizē Avenāriusa empiriokriticismu, viņa subjektīvismu, empīrismu,
psiholoģijas un gnozeoloģijas bioloģizēšanu.

Vērtīgākās vērā ņemamas atziņas Dāle, kritizējot Avenāriusa

uzskatus, izsaka psiholoģijas jomā.
Veidojot savu «enerģētisko ideālismu», Dāle cenšas pārstrā-

dāt Teihmiilera un Oša agrīno personālismu, savienot to ar ira-

cionāla intuitīvisma filozofiju, ipaši ar Bergsona mācību un

krievu reliģiskās orientācijas intuitīvistiskās filozofijas pārstāvja

Zeņkovska idejām.
Par filozofijas centrālo problēmu Dāle uzskata dvēseles un

apziņas problēmu. Dvēsele ir substance, no kuras tiek atvasināta

kā apziņa, tā arī materiālās ķermeniskās parādības. Īsteni tas

ir objektīvā ideālisma viedoklis ontoloģija un ir tuvs personā-

lisma viedoklim. No šīm pozīcijām Dāle kritizē Avenāriusa sub-

jektīvo ideālismu un pozitīvismu, kurš, kā zināms, noliedza dvē-

seles (apziņas) substanciālo raksturu. Tāpēc arī Dāle raksta, ka

«Leibnica, Lotces vai Lopatina [un šinī ziņā arī Oša.jo
Lopatina uzskati ir tuvi Oša uzskatiem — P. L.] dinamiski mona-

doloģiskais spirituālisms ir bez kādām pretrunām šinī ziņā sa-

vienojams ar Bergsona radošās procesualitātes aktuālistisko

spirituālismu. Esmu pārliecināts, ka pareizs un auglīgs dvē-

seles un apziņas būtības problēmas atrisinājums meklējams tikai

Šinī sintēzē, kura pilnīgi apvieno pašdarbīgo un imanento sub-

stancionalitāti ar radošās maiņas aktualitāti.» 1

'Dāle P. Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma. R. Avenāriusa psi-
holoģiski filozofiskie uzskati un viņu kritika. R., [1922], 117. lpp.
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Jāpiezīmē, ka Dāle nebija iepazinies ar V. L Ļeņina darbu

«Materiālisms un empiriokriticisms», kas radīja veselu laikmetu

marksistiskās filozofijas attīstībā un sniedza dziļu un izsmeļošu

otrā pozitīvisma, tai skaitā arī Avenāriusa empiriokriticisma, kri-

tiku, un tāpat kā vairums tā laika buržuāzisko filozofu par ma-

teriālismu sprieda tikai kā par mehānisko materiālismu.

Dāle kritizē Avenāriusa principiālās koordinācijas un intro-

jekcijas teoriju par tās subjektīvo ideālismu, bet «domāšanas eko-

nomijas principu» — par tā empīrismu.

Interpretējot dvēseli, Dāle aizstāv teoloģiski ideālistisko vie-

dokli par tās nemirstību. Latvijas Bioloģijas biedrības disputā
1935. gada 8. martā viņš pievienojas Bergsona uzskatam, ka sma-

dzenes ir tikai «tālruņa centrāle dvēseles rīcībā». Pateicoties

dvēselei, cilvēka personība pārdzīvojumu plūsmā neiznīkst, «bet

saglabā savu idento centru»2
.

Cits Dāles darbs — «levads filozofijā» (1928.) bija paredzēts

par mācību līdzekli filozofijas apgūšanā. «levads filozofijā» pēc
ievirzes visumā iekļaujas daudzo ideālistisko filozofijas mācību

grāmatu vispārējā plūsmā, sasaucoties ar tolaik populārajiem
ideālistiskās orientācijas (Vunta, Paulsena, Celpanova v. c.)
ievadiem filozofijā gan pēc vielas izklāsta struktūras, gan arī pēc

filozofijas priekšmeta raksturojuma. Atšķirības, kas konstatē-

jamas šajos darbos, izrietēja no katra autora piederības pie
viena vai otra filozofijas virziena.

Kā īpaši pozitīvs moments Dāles darbībā jāatzīmē filozofis-

kas terminoloģijas veidošana latviešu valoda. Daudzus no jau-
nāko laiku filozofijas terminiem latviešu valodā ieviesis tieši Dāle.

Vairāki Dāles darbi veltīt i filozofijas vēstures jautājumiem.
No tiem jāmin monogrāfija par Kantu, kas uzrakstīta kopā ar

A. Stūrīti un K. Krauliņu. Dāle monogrāfijā uzrakstījis ievadu un

nodaju par Kanta dzīvi. Kanta filozofijas analīzei veltīts plašāks
Dāles apcerējums grāmatā «Lielas personības». 3

Dale augsti vērtē Kanta filozofiskos uzskatus. Tas vērojams
gan viņa grāmatā par Kantu, gan arī apcerē par vācu filozofu

krājumā «Lielas personības». Pēc Dāles domām. «Kanta idejas
un uzskati pieder pie tām filozofiskām mācībām, kas nekad ne-

novecojas . .»
4

Dale atzinīgi vērtē un pieņem Kanta «transcendentālo izejas
viedokli», «ka atziņa un tikumība nav iespējamas
bez pārindividuālās ideāli objektīvās jēgas un

likumības gaismas, kas iestaro mūsu apziņā un

sirds pr ā tā».5 Viņš pieņem Kanta uzskatus mākslas filozofijā,
ka «tīru skaistumu spējam tvert tikai neieinteresētā konkrētā ska-

2 Daugava, 1935, Nr. 4. 354. lpp.
'Dāle P. Imanuels Kants. — Grām.: Lielas personības. 2 Dzīves filo-

zofi R.. 1936. 239.-279. lpp.
4 Turpat. 278. lpp.
4 Turpat.
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tijumā, kurā harmoniski sadarbojas prāta un fantāzijas spēki..» 6

Dāle cenšas pārņemt Kanta mācību par mūžīgā miera ideālu,

viņa ideju par republikānisko valsts iekārtu un tautu sadarbību.

Taču viņš nepievienojas Kanta «gnozeoloģiskam subjektīvismam
un agnostiskam fainomenālismam».7 Tāpat arī Kants nav varējis
iznīcināt «hipotētiskas un induktīvas metafizikas iespējamību». 8

Sai sakarā Dāle pārmet Kantam «pārmērīgu racionālismu un for-

mālismu un aprioritātes jēdziena attiecināšanu tikai uz atziņas
formu

.
.»

9

Galvenokārt filozofijas vēstures un kultūras problēmām veltīta

ari Dales grāmata «Gara problēmas» (1935.), kas ir dažādos

laikos periodika publicēto nozīmīgāko viņa darbu izlase. Ne bez

pamata teologs un vēlākais arhibīskaps A. Freijs «Gara pro-
blēmas» vērtē atzinīgi no teoloģijas viedokļa, noradot, ka reliģijas
psiholoģiskā un filozofiskā rakstniecībā redzamu vietu ieņem

Pauls Dale,10
un cenšoties saskatīt viņa ieguldījumu latviešu teo-

loģiskas domas attīstībā. Protams, apgalvot, ka Dāle ar «Gara

problēmās» apkopotajiem darbiem būtu pārspējis diplomētos bur-

žuāziskās Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesorus,
nebūtu pareizi, tomēr savs pamats Freija raksturojumam ir.

«Gara problēmās» Dāle uzstājas kā filozofs, taču autora interese

par reliģisko problemātiku atsedzas skaidri.

Pedeja Dales publicēta filozofiska grāmata iznāk vācu oku-

pācijas laikā 1944. gadā. Arī ta ir viņa periodikā publicēto ap-

cerējumu un eseju izlase «Vērojumi un pārdomas par cilvēku

un gara kultūru». Izlasē galvenokārt aplūkoti reliģijas, kultūras

un psiholoģijas jautājumi. Filozofisku interesi var izraisīt izla-

ses pēdējā nodaļa, kur apskatītas intuīcijas un estētiskās uztve-

res problēmas. Krājuma autors šķiet it kā malā stāvošs vērotājs,
kuru apmulsinājušas kara šausmas un kurš nodevies «kontem-

plācijai» par «dzīves valdniekiem», «gara grācijām». «stiprām
dvēselēm», «dzīves izjūtu», «šaubām un fantāziju», «vārdu varu»

un «domu nemirstību». Viņš gan atturas no tiešas fašistiskā

režīma slavināšanas un attaisnošanas, kaut arī bija maksājis
meslus situācijai Latvija, kāda iestājās pēc 1934. gada.

Tāpat kā T. Celma, P. Jureviča, P. Zālītes uzskati, arī Dāles

filozofiskā platforma balstās ideālismā, vienīgi Dāle nepievieno-

jas kādai noteiktai ideālistiskai skolai, bet cenšas atrast pamato-
jumu savam viedoklim plašākā un daudzpusīgākā ideālistiskās

filozofijas tradīcijā. Vienlaikus viņa uzskati iegūst spēcīgāk iz-

teiktu eklektisku raksturu. Kaut gan Dāle galvenokārt nodarbo-

jas ar specifiski filozofisku problemātiku un laikmeta sociālās

"Dāle P. Imanuels Kants, 278. lpp.
7 Turpat.
8 Turpat.
* Turpat.
10 Latviešu literatūras vēsture. R., 1938, 6. sēj., 385. lpp.
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problēmas īpaši plašāk neapskata, tomēr arī viņš devis savu

daju latviešu buržuāzijas ideoloģijas pamatošanā.
Teodors Celms (dz. 1893. g.) ir viens no redzamākajiem lat-

viešu buržuāziskās filozofijas pārstāvjiem. 1920. gadā, beidzis

studijas Maskavas Komercinstitūtā, Celms no 1922. līdz 1925. ga-

dam uzturējās Vācijā, studēja Freiburgā pie neokantieša G. Ri-

kerta (1863.—1936.), papildinājies pie fenomenoloģiskās skolas

pamatlicēja E. Huserla (1859.—1938.). Kopš 1927. gada bija privāt-
docents, no 1936. gada — profesors Latvijas Universitātē, fašistis-

kās okupācijas laikā — Rīgas universitātes Filoloģijas un filozo-

fijas fakultātes dekāns. Kopš 1944. gada atrodas emigrācijā.

Laikā no 20. līdz 40. gadiem Celms atradās latviešu buržuā-

ziskas filozofiskas domas centrā. Par to liecina arī viņa darbu

plašais klāsts — raksti žurnālos «Daugava», «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts», «Burtnieks», tāpat līdzdalība «Latviešu kon-

versācijas vārdnīcas» izdošanā. 1 Savus rakstus Celms apkopo
divos krājumos: «Tagadnes problēmas» (1934.) un «Patiesība un

šķitums» (1939.). Sai laikā iznāk arī divas viņa monogrāfijas
(vācu valodā): «Huserla fenomenoloģiskais ideālisms»2 (1928.)
un «Subjekts un subjektivizācija» 3 (1943.). Celma raksti publi-
cēti arī dažādos izdevumos Vācijā.

Savos pirmajos rakstos, piemēram, recenzijā par A. Veden-

ska grāmatu «Loģika vidusskolām un pašmācībai», 4 Celms iz-

virza uzdevumu norobežot loģisko mācību par domāšanas parei-
zību no psiholoģiskās, kā arī stingri nodalīt domu pasauli no

esošā, un pārmet Vedenskim, ka tas loģisko pietiekami nav no-

robežojis no metafiziskā.

Rakstā «Loģiskās kļūdas subjektīvisma fizioloģiskā pierādī-

jumā» 5 Celms kritizē t. s. «fizioloģisko ideālismu», norādot

loģiskās kļūdas tā pamatojumā un reizē atzīmējot, «ka pierādī-
juma nederība vēl neko neizsaka par paša subjektīvisma nede-

rību.»6

Celma filozofisko uzskatu attīstības sakuma posmam zīmīgi
ir agrīnajam Huserlam raksturīgi motīvi: psiholoģisma un rela-

tīvisma kritika, reālās pasaules un loģ;skā stingra norobežošana.

Sāda fenomenoloģijas izpratne tuvina Celmu t. s. Minhenes-Ge-

tingenes fenomenoloģijas pārstāvjiem (A. Pfenders, M. Geigers,
R. Ingardens v. c). Tie bija Huserla pirmie skolnieki un seko-

tāji. Huserla centieni attīstīt fenomenoloģisko filozofiju uz sub-

' Sķirk|i: E. Huserls, Izskaidrojums, Metode, Nozīme, Patiesība, Teorija
v. c.

'Celms T. Der phānomenologische Idealismus Husserls.
— Latvijas

Universitātes Raksti. R., 1928, 19. 251 —441. lpp.
3 Celms T. Subjekt und Subjektivierung. Studien ūber das subjektive

Sein. R., 1943. 93 S. (Universitāte Rigā, Zinātniskie Raksti. Filologij as un filo-

zofijas fakultātes sērija. 1. sēj., Nr. 1.)
4 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1921, Nr. 8, 873.-883. lpp.
5 Turpat, Nr. 12. 1288—1293. lpp.
fl Turpat, 1293. lpp.
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jektivi ideālistiskiem pamatiem izraisīja viņos asus iebildumus.

Sī kritika gan nenozīmēja minēto filozofu pievēršanos materiā-

lismam, bet liecināja par objektīvi ideālistisko tendenču attīstību

fenomenoloģiskajā kustībā. Domstarpības starp Huserlu un viņa
skolniekiem pirmoreiz atklātība parādījās 20. gadu otrajā pusē.
Nozīmīgu vietu pret Huserla ideālismu vērsto darbu klāstā ieņem

Celma nozīmīgākais darbs «Huserla fenomenolo&isjcajs ideā-

lisms» (1928J, kuru Minhenes-Getingenes skolas galva A. Pfen-

der? novērtēja visai augstu. 7 1931. gadi grāmata tika izdota

Madridē spāņu valodā. Buržuāziskajā filozofijā Celma darbs līdz

pat mūsu dienam tiek uzskatīts par vienu no labākajiem Huserla

fenomenoloģijas izklāstiem. Celma nopelni Huserla subjektīvā
ideālisma kritikā atzīmēti arī padomju literatūrā.8

Analizējot Huserla uzskatus, Celms nodala fenomenoloģisko
metodi no fenomenoloģiskās filozofijas un atzīmē, ka fenomeno-

loģiskā metode aizliedz jebkādus spriedumus par transcendento,

tāpēc tās rezultāti nevar izveidot filozofiju (tai nozīmē, kā to

saprot Celms, t. i., kā mācību par pasauli kopumā). 9 Celms no-

rāda, ka Huserls terminu «fenomenoloģiskā redukcija» lieto divās

atšķirīgās nozīmēs, vienā gadījumā ar to saprotot priekšmeta
aplūkojuma reducēšanu uz apziņas intencionalo struk-

tūru analīzi (to Celms sauc par refleksiju); otrā gadījumā — ar

to apzīmējot priekšmeta esamības reducēšanu uz attie-

cīgiem apziņas modiem (Bewufitseinsweisen). Tieši šai otrajā

redukcijas izpratnē Celms saskata Huserla fenomenoloģiskā ideā-

lisma izejas punktu, vienlaikus pamatoti norādot uz pretrunu
Huserla uzskatos — nesakritību refleksijas un redukcijas pielie-
tošanas sfērās, jo, lai izvairītos no solipsisma, Huserls reduk-

ciju neattiecina uz dievu un citiem «es».

Celmam izdodas pārliecinoši pierādīt Huserla subjektīvi ideā-

listisko ievirzi, taču viņa pretargumenti galvenokārt ir aizsar-

dzības rakstura. Pēc viņa domām, uzskats, ka ārējā pasaule pa-

stāv neatkarīgi no apziņas, nebūt nav mazāk pamatots kā sub-

jektīvi ideālistisks šī jautājuma risinājums. So problēmu Celms

atstāj filozofiskās ticības kompetencē. Tas ir likumsakarīgs re-

zultāts — filozofa ideālistiskā pozīcija noraida praksi, kaut arī

vienīgi prakse var but subjektīvā ideālisma zinātniskās kritikas

pamatā. Celma sniegtajā Huserla fenomenoloģiskā ideālisma kri-

tikā atspoguļojas viena no mūsdienu buržuāziskās filozofijas
tendencēm, proti, cenšanās attālināties no filozofijas pamatjau-

tājuma risinājuma. Ja Huserls atklāti pasludināja sevi par ideā-

listu, tad Celms tiešu atbildi sniegt izvairījās.

7 Pfānder A. [Rec.:] T. Celms. Der phānomenologische Idealismus

Husserls. — Deutsche Literaturzeitung. 1929. Jg. 50. H. 49. S. 2048—2050.
* BoroMojiOß A. C. HeMeuicaH 6yp>Kya3HaH cpH.iococpHH nocvie 1865 roaa.

M., 1969, c. 283—285; Botomo;iob A. C, Cīeny po C. B. OeHOMCHo.io-

r»S, 3K3HCTeHIIHa.IH3M. 3K3HCTeHUHa.lblias (peHOMeHOJIOrHH. — BeCTHHK Mockob-

CKoro j'HHBepcHTCTa, cep. <I»H;ioco<}>Hfl, 1977. M 4, c. 42.
• C c 1 m s T. Der phānomenologische Idealismus Husserls, S. 317.
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Aplūkojot «tīrās» un «psiholoģiskās» apziņas attiecības Hu-

serla mācībā, Celms kā pirmais no Huserla filozofijas pētniekiem
un kritiķiem spēja norādīt uz jaunām tendencēm Ulozofa uz-

skatu attīstībā, jau 20. gados paredzot «dzīves pasaules» (Le-

benš'īveltj {efejās"rašanos: Retžē Celms pamatoti atzīmē, ka «tīrās»

un «psiholoģiskās» apziņas attiecības ir viena no tām problē-

mām, kuru Huserls nebija spējīgs atrisināt, lai gan par vienu no

savas darbības galvenajiem uzdevumiem Huserls izvirzīja psiho-
loģisma kritiku.

Aplūkojot intersubjektivitātes problēmas risinājumu Huserla

mācībā, Celms pareizi atzīmēja, ka, pamatojoties uz Huserla me-

todes īpatnībām, nav iespējams droši pamatot citu subjektu ek-

sistenci. Intersubjektivitātes problēma, konstatē Celms, Huserla

mācībā rada vislielākās grūtības. «Seit Huserla ideālisms no-

stādīts alternatīvas priekšā: vai nu ieslīgt solipsismā, vai arī

izmantot Leibnica «iepriekšnoteiktās harmonijas» metafizisko pie-

ņēmumu.» 10 Līdz ar to, pamatoti apgalvo Celms, Huserla mā-

cība neatbilst «filozofijas kā stingras zinātnes» ideālam, kādu

Huserls pats izvirzīja vēl gadsimta sakumā. Bet ko piedāvā
Celms? Rakstā «Dzīves apkārtne un dzīves projekcija» 11 (1933.)
Celms izvērš Pfendera garā ieturēto apziņas fenomenoloģisko
analīzi, kas lielā mērā sliecās uz psiholoģismu. Kritizējot Hu-

serla subjektīvo ideālismu, Celms «psiholoģizē» un līdz ar to

«naturalizē» fenomenoloģiju. Tas nozīmēja atgriešanos pie tām

kļūdām, kuras Huserls centās pārvarēt vēl 20. gs. sākumā. Tā-

tad Celma sniegto Huserla ideālisma kritiku nevar uzskatīt par
konstruktīvu, jo, lai gan viņš precizi norāda uz grūtībām un

problēmām Huserla mācībā, taču pārvarēt un atrisināt tās ne-

spēj.

Analizējot apziņas struktūras izpratni, Celms pārliecinoši pie-
rāda, ka paša Huserla mācībā rodama labvēlīga augsne iracio-

nālistisku tendenču attīstībai (piemēram, no tās izauga M. Hei-

degera eksistencialisms, kas pašam Huserlam bija nepatīkams
pārsteigums). Celms šo momentu Huserla mācībā nebūt neuz-

skata par kaut ko nosodāmu, jo arī pats simpatizē iracionālis-

mam. Lai gan Celms scientismu un iracionālismu, kas esot Rie-

tumeiropas filozofijas vispārējās krīzes izpausme, aplūko kā pret-
status, tomēr viņš uzskata par labāku iet scientisma un iracionā-

lismā apvienošanas ceļu.
Kā vienu no trim galvenajiem jautājumiem Celms grāmatā

«Huserla fenomenoloģiskais ideālisms» izvirza sekojošo: vai Hu-

serla ideālisms var tikt uzskatīts par transcendentālo ideālismu

Kanta izpratnē, un atbild noraidoši. Sī jautājuma izvirzīšana pētī-
juma centrā nav nejauša. Ne vienā vien Celma darbā jūtama

10 Celms T. Der phānomenologische Idealismus Husserls, S. 405.
11 Celms T. Lebensumgebung und Lebensprojektion. — Neue Mūnche-

ner philosophische Abhandlungen, Alexander Pfānder zu seinem sechzigsten
Geburtstag gewidmet von Freunden und Schūlern. Leipzig, 1933, S. 69—85.
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filozofa dziļā un noturīga interese par Kanta filozofiju. Izcilajam
vācu domātājam veltīta Celma disertācija doktora grāda iegūša-
nai «Kanta visparloģiskais uzskats par jēdziena būtību, izcelsmi

un uzdevumu» («Kants allgemeinlogische Auffassung vom We-

sen, Ursprung und der Aufgabe des Begriffes»), kuru viņš aiz-

stāvēja Freiburgā 1923. gadā. Divas recenzijas, ko Celms 30. gadu
sakumā publicē Berlīnes izdevumā «Deutsche Literaturzeitung»,
veltītas Kanta interpretācijām: neokantieša G. Herigela grāmatai
«Metafiziskā forma»12

un eksistenciālista M. Heidegera darbam

«Kants un metafizikas problēma» 13. Celms atzīmē, ka «mūsu die-

nās vācu filozofijā neapšaubāmi jūtamas jaunās metafizikas pa-

zīmes. Orientācija tikai uz izziņas problēmām uzskatāma par
savu laiku nodzīvojušu.» 14 Heidegera un Herigela grāmatas Celms

vērtē kā autoru mēģinājumu, izmantojot atsevišķas Kanta do-

mas, veidot uz ideālismu (Herigels) un iracionālismu (Heide-

gers) balstītu metafiziku. Celms gan uzskata, piemēram, Hei-

degera Kanta izpratni par vienu no iespējamām Kanta paša
māčTba rodamām interpretācijām, taču pats Celms grib iet pie

vēsturiska Kanta, pieņemot viņa mācību visa tas pilnība ar visām

pretrunām^^Sai sakarā rodas gan iepriekš minētais pārmetums
Huserlam, gan piezīme, ka neokantiešu Kanta interpretācija ir

tālu no paša vēsturiskā Kanta. 15 Celms atzīmē, ka Kants nosprau-
dis ceļu, pa kuru gāja dažādi 19. un 20. gs. ideālisma virzieni.

Vienlaikus atzīmējot, ka «līdz šim neviens subjektīvisms un rela-

tivisms nav varējis sevi konsekventi izvest līdz galam. Katrs

galējs subjektīvisms un relativisms ir .. beidzis ar zināmu ab-

solūtu principu pieņemšanu», 1" Celms izcel Kanta filozofijā mā-

cibas par «lietu sevī» nozīmi, pasvītrojot, ka Kantam «jautājums
par no prata neatkarigi pastāvošu esamību., ir ārpus atziņas
robezājn». l7 Sada Kanta filozofijas izpratne tuvina Celmu t. s..

kritiskas ontoloģijas pamatlicējam N. Hartmanim (1882. —

1950.).' s Šīs tuvības pamata ir izmaiņas, kas 30. gados notiek

Celma filozofiskajā pozīcija. Viņš arvien vairāk attālinām po»
P ļļ||iV*rla

un *lwirjfl<i rpā lHlPrl virzienam buržuāziskajā filozo-

fija, it īpaši N. Hartmapa izbradātajā formā. Līdz ar to Celms

zināmā mera tuvinās ari aristoteliski sholastiskajai tradīcijai,
kurā iekļaujas Hartmaņa ontoloģiskie pētījumi. Tāpēc saprotama

12 Celms T. (Rec.:l G. Herrigel. Die metaphvsische Form. — Deutsche

Literaturzeitung. 1930. Jg. 51. H. 1. S. 1211— 1215.

"Celms T. [Rec.:] M. Heidegger. Kant und das Problem der Metaphv-
sik. — Deutsche Literaturzeitung, 1930. Jg. 51, H. 2, S. 2311—2317.

14 Deutsche Literaturzeitung, 1930. Jg. 51, H. 1, S. 1211.
15 Celms T. [Rec..] P. Dāle. Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sis-

tēma. — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1923, Nr. 3, 331. lpp.
*• Turpat.
17 Celms T. Imanuels Kants. — Domas, 1924, Nr. 5, 174. lpp.
'•Hartmann N. Diesseits von Idealismus und Realismus. — Kantstu-

dien. 1924. Bd. 29. H. 1/2, S. 160—207.
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ir Celma piedalīšanas izdevumā «Philosophia perennis»* 9 (1930.),
kas bija veltīts vācu redzamākā 20. gs. neosholasta Jozefa Gei-

zera (1869.—1948.) 60 gadu jubilejai. Te līdzās tādu neotomisma

pīlāru kā 2. Maritēna un E. Žilsona darbiem atrodam Celma rak-

stu «Par filozoīījas būtību». 20 Filozofijas galvenais uzdevums,

pēc Celma domam, ir radīt mācību par universu, par pasauli ko-

pumā», kas ickjanf* dažādus esamības veidus (reālo un ideālo

esamību, vērtību, jābūtību). Pasaulē Celms izdala formu un

saturu, kas ir savstarpēji nesaraujami saistīti. Tomēr, atgriežoties

pie ideālistiskās Aristoteļa (un ari Hartmaņa) mācības, filozofs

uzskata, ka formai attiecība pret matēriju ir primāra, aktīva

loma. Celms izdala 'pirmo un otro filozofiju: pirmā ir teorētiskais

uasaules uzskats; otrā aplūko attiecības starp sevi ka pirmo filo-

zofiju un speciālām zinātnēm, morāli, mākslu utt. Filozofijas
uzdevums ir dot šīm zinātnēm radikālo pamatojumu, kuru Celms

atšķir no absolūtā pamatojuma. Pēdējo Celms uzskata par nesa-

sniedzamu ideālu. Tāpēc jebkura filozofiska mācība, apgalvo
Celms, pamatos balstās uz ticību, kas gan ir šķirama no reliģis-
kas ticības. «Ciktāl filozofija pēdējos vērtējumus tomēr apskata,
nostādamās par vai pret tiem, tā principiāli vairs nevar būt stin-

gri zinātniska: tā nostājas jau pravietotājas lomā,» rakstā «Pa-

saules uzskats» (1931.) atzīmē Celms. 21 Reizē viņš noraida ticī-

bas un zināšanu attiecību risinājumu neotomismā. Filozofijai kā

mācībai par pēdējiem principiem jābūt tīrai no reliģiskās ticības.

193&_jgada raksta «Cilvēka izziņa.s spējas» Celms apgalvo, ka

zinātne, iedziļinoties lietu pasaule, konstatē to attiecības un

sakarus, taču nespēj atklāt dzīves jēgu. Dvēsele tiecas pēc citiem

apvāršņiem, kurus"atklāj reliģiskā filozofija, iracionālie meklē-

jumi, vērtību pasaule. 22 Rezultātā Celms pamato reliģijas nepie-
ciešamību. «Kamēr būs cilvēki un viņos bus prasība pēc jēgas,
tikmēr būs reliģija,» apgalvo Celms lekciju cikla vP.ij moderno

cilvēku, zinātni un reliģiju» (1924.).
1934. gadā Celms publicē rakstu krājumu «Tagadnes problē-

m&S£»_kas piedzīvoja vēl četrus izdevumus. Līdzat Jau publiieta-

jiem rakstiem šai krājumā ievietots pirmiespiedums — raksts

«Kultūras krīze tagadnes Vakar-Eiropā», kurā filozofs izklāsta

savu sabiedriskās dzīves izpratni, par savas mācības avotiem

nosaukdams G. Zimmela, M. Sēlera, O. Spenglera un F. Nīčes

uzskatus. Par galveno cilvēka..xlzī¥ē--€elms uzskata pretrunu starp
cilvēka «psiho-fizioloģisko dzīves plūdumu jeb psiho-fizioloģisko

19 Philosophia perennis — mūžīgā filozofija; tā savu mācību sauca neoto-
misma pārstāvji.

10 Cel m s T. Vom Wesen der Philosophie. — Philosophia perennis. Ab-

handlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Festgabe Joseph Gevser
zum 60. Geburtstag. Regensburg, 1930. Bd. 2, S. 591—607.

21 Celms T. Tagadnes problēmas. R.. 1934. 209. lpp.
"Celms T. Cilvēka izziņas spējas. — Dzelzceļnieks, 1936, Nr. 23.

4.-6. lpp.
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vitalitāti»2
un objektu am kultūras formām, ka materiālam (cel-

tnes, satiksmes līdzekli), ta garīgam (zinātnes, mākslas, tiku-

mības, reliģijas, tiesību v. c. veidojumi). Tieši šai polaritātē
Ceinis saskata kultūras krīžu atkārtošanās pamatu, jo krīzes esot

«dzīves» sacelšanas pret sastingušo formu. Sai koncepcijā nepār-

protami manāma 20.—30. gados Rietumeiropa tik populārās
O. Spenglera mācības ietekme, lai gan Celms vienlaikus vēršas

pret" to ari ar kritiskam piezīmēm, pārmetot Spengleram kultū-

ra-" noslēgtības pārspīlēšanu, kultūras pārmērīgu tuvināšanu or-

C ii-miem, kura noved pie vēstures garīgo faktoru ignorē-
šanas. Sevišķi radikāli Celms noraida Spenglera tēzi par kultū-

ras dvēseli ka īpašu metafizisku realitāti.24 Kaut arī Celms pama-

toti saista Spenglera uzskatus ar imperiālisma ideoloģiju, savos

uzskatos par vēsturi viņš saglabā Spenglera un visai «dzīves

filozofijai» raksturīgos motīvus.

No sava vēstures izpratnes viedokļa Celms asi kritizē mar-

ksismu, nepamatoti piedēvējot tam «tīri mehānistisku vēstures

izpratni»
25

, par kuras galveno trūkumu uzskata «tīri cēlonisku»

sabiedrisko attiecību izpratni. Jāatzīmē, ka Celmam ir zināmi

marksisma pamatprincipi, arī tēze par virsbūves relatīvo patstā-
vību. Viņš raksturo vēsturisko materiālismu kā «vienu no visgran-
diozakām tagadnes stāvokļa izpratnēm».

26 Taču vienlaikus Celma

uzskatos pavīd «dzīves filozofijai» raksturīgā cenšanās nomainīt

jēdzienus «likums», «cēloņsakarība» ar jēdzienu «liktenis».

Marksismu Celms noteikti saista ar materiālismu un dialek-

tiku. Pret materiālismu kā vispārfilozofisku nostādni Celms iztu-

ras noraidoši, identificējot to ar mehānistisko pasaules uzskatu,

kaut gan pēdējais pēc viņa domām, var būt ka materiālistisks,
tā ideālistisks. Jāatzīmē, ka šada noraidoša attieksme uzskatāma

par noturīgu — tā pausta gan 1935. gadā (raksts «Mehānistiskais

pasaules uzskats», LXV 13. sējuma), gan ari 1943. gadā (raksts
«Mehānistiskā pasaules uzskata uzvaras gājiens un krīze» 27).

Mehānistiskais pasaules uzskats, pēc Celma domām, ir tāds,
«ka>> savu priekšmetu apzinās kā kailu summatīvu vienību, t. i.,

kā vienību, kuras elementi nav vis veselā noteikti, bet gan paši
noteic veselo kā savu summācijas produktu». 28 Noraidot šādu

mācību, Celms tās pretstatu saskata nevis dialektikā, pret kuru

tāpat izturas noraidoši, bet gan teleoloģismā un vitālismā. Rak-

stā «Pretrunas zinātnē un filozofijā» Celms absolūtu bezpretru-
nību uzskata par nepieciešamo ideālu, kas vada izziņas pro-

cesu,-
9 bet pretrunīgumu — par augsni skepticismam un

15 Celms T. Tagadnes problēmas, 55. lpp.
24

Turpat, 50., 51. lpp.
" Latviešu konversācijas vārdnīca, 13. sēj.. 26250. sl.
28 Celms T. Tagadnes problēmas, 14. lpp.
27 Latviešu Mēnešraksts. 1934, Nr. 11. 681—688. lpp.; Nr. 12, 741.—746. lpp.
28 Latviešu konversācijas vārdnīca, 13. sēj., 26248.. 26249. sl.
29 Celms T. Patiesība un šķitums. R., 1939, 50. lpp.
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relatīvismam. «Pretrunība ir faktiski neizravējams ļaunums cil-

vēka dabā, tā sakot, radikāls teorētisks ļaunums. Un tomēr — ne

tāds ļaunums, kas pilnīgi izslēgtu ceļu uz patiesību»,30 jo «ne-

kādas pretrunas neatbaidīs īstus teorētiķus, bet gan jo vairāk

ierosinās meklēt bezpretrunigos universa vienības pamatus, no

kuriem pašas pretrunas kļūtu izprotamas.» 31

Krājumā «Patiesība un šķitums» (1939.) Celms turpina sa-

biedrības dzīves izpratnes izklāstu. Tā, rakstā «Tehnikas pro-

gress un morāle» (1939.) viņš pārskata savu uzskatu par perio-

disko kultūras krīžu nepieciešamību, ko bija izteicis grāmatā «Ta-

gadnes problēmas», un izvirza uzdevumu pārveidot cilvēka mo-

rāli, pašu cilvēku, lai pielāgotos straujajam tehnikas progresam.

«Tehniskais progress uzdevis cilvēcei liktenīgu uzdevumu: saval-

dīt savas ārdošās tieksmes. Ja šis uzdevums netiks atrisināts,

«pasaules ugunsgrēks» neizbēgams.» 32

Krājuma kopsavilkumā, izceļot vairākus momentus, kas, pec

viņa domām, raksturo moderno sabiedrisko dzīvi, Celms spilgti

un atklāti parādās kā latviešu reakcionārās nacionālistiskās bur-

žuāzijas ideologs. Viņš cenšas pamatot vadoņa kulta, nacionā-

lisma, «stiprākas valsts varas» nozīmes pieaugumu (kas faktiski

ir fašistiskās diktatūras attaisnojums), jo šāda vara būs kā

instruments, kas kopumā ļautu neitralizēt «sociālā haosa iespē-
jamību pieaugumu».

13 1943. gada Celms publicē savu otro lie-

lāko darbu «Subjekts un subjektivizācija», kurā viņš atkal ap-

lūkčT jau «Huserla fenomenoloģiskaja ideālisma» izvirzīto pro-

blēmu par subjgkta un ārējas pasaules attiecībām. Balstoties uz

plašu filozolijas vēstures materiālu. Celms klasificē dažādus uz-

skatus par subjektu, izdalot Eiropas filozofijā septiņas subjekta
formas. Sai darbā Celms precīzi norāda uz ideālisma saknēm

izziņas un ārējās esamības izpratnē. Viņš izstrādā oriģinālu
ideālisma formu klasifikāciju, izdalott)«absoluto objektīvo ideā-

lismu» (Platons) pretstata subjektīvajam ideālismam plašāka
nozīmē, apvienojot ar šo nosaukumu 1) mācības, kas pamatā liek

bezgalīgo vai dievišķo subjektu (piemēram, Aujmstīns, Hēgelis,

Fihte); 2) mācības, kas pamatā liek galīgo, cilvēcisko subjektu

(piemēram, Ķants, Berklļjs), 34 Reizē, risinot jautājumu par sub-

jekta un ārējas pasaules attiecībām, Celms raksta: «Ņe_ naļtJā
uzdevuma atrisināšana, bet tikai priekšdarbi tam ir

uzdevums.»' 3 Sī ievirze jāuzskata par" raksturiem

visai Celma filozofiskajai darbībai.

Ja modernās buržuāziskās filozofijas analīzē Celms iekarojis
paliekošu vietu kā patstāvīgs pētnieks, kas prata agrāk par ci-

30 Celms T. Patiesība un šķitums. R., 1939, 79. lpp.
31 Turpat, 80. lpp.
32 Turpat, 176. lpp.
33 Turpat, 368. lpp.
34 Celms T. Subjekt und Subjektivierung, S. 78—85.
35

Turpat, 90. lpp.
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tiem atklāt dažas sava
laika buržuāziskās filozofiskās domas

attīstības tendences, tad viņa pozitīvā programma neizceļas ar

oriģinalitāti. Celms ir eklektiķis, kas centās savienot savā mā-

cībā E. Huserla, N. Hartmaņa, A. Pfendera, M. Sēlera, O. Spen-

glera mācību bieži vien pretrunīgos atzinumus. Pēc otrā pasau-

les kara, atrodoties emigrācijā, Celms turpina attīstīt vēl pirms-

kara darbos izteiktās idejas, neradot nekā principiāli jauna.
Pauls Jurevičs (dz. 1891.) latviešu buružāziskajā ideoloģijā

pārstāv «dzīves filozofijas» bergsonistiskās orientācijas virzienu.

Viņš ir viens no galvenajiem latviešu buržuāziskā nacionālisma

filozofiskajiem «pamatotājiem», marksistiskas filozofijas «apgā-

zejiem» un vietējiem antikomunisma teorētiķiem.

Mācījies Terbatas universitātē, pēc tam papildinājies citās

augstskolās, arī Francijā, Jurevičs buržuāziskās Latvijas laikā

bija privātdocents filozofijā, vēlāk arī grieķu valodas lektors un

profesors Latvijas Universitātē. Jurevičs galvenokārt nodarbojās
ar ideālistiskās, īpaši Bergsona filozofijas pētīšanu un popula-
rizēšanu. 1926. gadā parādās viņa darbs «Bergsona atziņas teo-

rija, apskatīta it sevišķi attiecībā pret dažādām Kanta tēzēm»,1
20. gadu beigās — darbs franču valodā «Atziņas problēma Berg-
sona filozofijā» ar kopsavilkumu latviešu valodā2. 1930. gadā
tas iznāk Parīzē un tiek aizstāvēts kā doktora disertācija. Sis

darbs publicēts arī vācu valoda. Atšķirība no Z. Mauriņas berg-
sonistiskās ievirzes 30. gadu darbiem. Jurevičs ortodoksāli seko

franču ideālista filozofijai un faktiski aprobežojas ar Bergsona
filozofijas izklāstu un popularizēšanu. Patstāvīgāka pieeja vēro-

jama tikai Bergsona uzskatu filozofisko avotu analīzē.

Jurevičs parāda, ka «Bergsona filozofija . . zināmā mērā ir

mēģinājums sintezēt tos dažādos elementus, kas iau atrodas dīglī
pie Kanta.. .»

3
,

ka flprģsņns «gluži pretēji Hēgelim, koncentrējas
uz «lietu sevī».. taisa konsekventus slēdzienus no šīs, īstenībā

Kanta, tēzes. V"

Aplūkojot Bergsona attieksmi pret Kanta filozofiju, Jurevičs

neņem vērā, ka Kanta filozofiju kritizēja gan materiālisti (par

viņa ideālismu un agnosticismu), gan arī ideālisti (par «lietas

par sevi» materiālistisko tendenci). Būtībā Jurevičs pieļauj tikai

«lietas par sevi» ideālistiskās interpretācijas iespējamību. Anali-

zējot paralēles starp Kanta un Bergsona filozofiskajām mācībām,
Jurevičs nepieskaras dialektikas problēmai, tām dialektiskajām
idejām, kas izriet no Kanta filozofijas, turklāt, ne tikai tāpēc,
ka darbos par Bergsonu vispār nelieto dialektikas jēdzienu. Viņš

1 Latvijas Universitātes Raksti. R.. 1926. 13, 97.-142. lpp.
1 Le problēme dc la connaissance dans la philosophie dc Bergson. —

Latvijas Universitātes Raksti. R., 1926. 17, 425—489. lpp.; R., 1928. 18.
61.—109. lpp.; R„ 1928. 19, 169.—217. lpp.; atsevišķs kopsavilkums latviešu

valodā: R., 1929 (Latvijas Universitātes Raksti. R., 1929, 20. burtnicas pie-
likums).

3 Jurevičs P. Bergsona atziņas teorija..., 142. lpp.
4 Turpat.
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neskar ari jautājumu par Bergsona attieksmi pret F. Seliinga

filozofiju, jo nesaprot, ka Bergsona filozofijā aplūkoto problēmu

gnozeoloģiskās saknes, īpaši jautājumā par kustību, laiku, telpu,
intelektu, risināmas dialektiski, jo formālās loģikas absolutizē-

šanas kritika varēja novest gan pie dialektikas, gan arī pie loģi-
kas intelekta kritikas vispār, «atklāsmes» filozofijas iracionā-

lismā momentiem (Sellings), intuitīvistiskā iracionālismā (Berg-

sons), tātad galu galā atkal pie metafizikas. Tāpēc arī Jurevičs,

sekojot Bergsonam, atzīst, ka zinātne gan filozofijai ir nepie-

ciešama, bet tikai kā pragmatiskais faktors, «sagatavošanas

darbs», «pārbaudīšanas instance», bet filozofijas «priekšmets būs

gara pasaule, un tās metode hl
~

lc yļ,l ll *r «ja» Jurevičs līdz ar

to noliedz filozofiju kā zinātni par dabas, sabiedrības un flomā-

šanās vispārējām attīstības likumsakarībām un par filozofijas me-

todi pasludina metafiziski un iracionālistiski traktētu intuīciju.

Aplūkojot realitātes un izziņas problēmas, Jurevičs pievieno-
jas Bergsona «integrālā spiritisma» uzskatam un atzīst, ka «ak-

tīva realitāte var tikt izprasta tikai kā gars».
6 Jurevičs kritizē no

spiritiskā objektīvā ideālisma viedokļa dažus subjektīvā ideālisma

paveidus, kas ved pie solipsisma. Noraidot Kanta agnosticismu,
viņš aizstāv Bergsona iracionālismu kā «antiracionālismu . ne-

vis kā «antiintelektuālismu», jo «Realitāte būtu aloģiska, ja tā

pastāvētu no jēdzieniem, kas varētu nostāties pretrunā viens ar

otru.»7 Jurevičs cenšas reabilitēt Bergsona iracionālismu, kaut

gan franču ideālista filozofiskās atziņas, viņa iracionālisms bieži

vien noveda pie antiintelektuālistiskiem secinājumiem. Jurevičs
Bergsona filozofijai piekrīt visos galvenajos jautājumos, ta ka

viņa darbos nevaram atrast Bergsona uzskatu izvērstas kritis-

kas analīzes. Pie Bergsona trūkumiem latviešu ideālisti pie-
skaita vienīgi dažu problēmu nepietiekamu pamatojumu. Lai to

ilustrētu, pietiek citēt šādu Jureviča iebildumu: «Tomēr jāatzīst
arī,» raksta Jurevičs, «ka Bergsona intuīcijas mācībai piemīt vēl

daudz neskaidrības: tā, neskaidrs paliek, kas īsti ir tās objekts —

vai individuālais jeb vispārējais
.

.»
8

20. gadu otrajā pusē Jurevičs pievēršas arī citu ideālistisko

filozofisko mācību, gan pagātnes, gan arī jaunāko laiku populari-
zēšanai. 1930. gada iznāk viņa monogrāfija «Platons dzīvē un

darbā». Grāmata raksturota politiskā situācija un kultūras dzīve
Atēnās, paša Platona dzīve, kā arī viņa mācība, taču tā nav

oriģināls pētījums, bet balstās galvenokārt uz E. Cellera, T. Gom-

perca, V. Vindelbanda un P. Natorpa darbiem. Jurevičs publicē

1 Jurevičs P. Atziņas problēma Bergsona filozofijā. Franču teksta kop-
savilkums latviešu valodā. — Latvijas Universitātes Raksti. R., 1929, 20. burt-
nīcas pielikums, 124. lpp.

8 Turpat, 141. lpp.
7 Turpat. 137. lpp.
8 Turpat, 133. lpp.
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rakstus arī par M. Heidegera, G. Teihmillera, 2. M. Gijo un cittr

ideālistiskās filozofijas pārstāvju uzskatiem.

Konspektīvajā pārskatā
9

par filozofiskās domas attīstību Lat-

vijā Jurevičs aplūko G. F. Stendera, jaunlatviešu, E. Veiden-

bauma, Raiņa, J. Oša, K. Veinberga, bet it īpaši buržuāziskas

Latvijas «filozofējošo» autoru (P. Zālītes, P. Dāles, T. Celma,

A. Dauges, V. Frosta, M. Paļēvičas, R. Jirgena, Z. Mauriņas,
J. Kauliņa, J. Šiliņa, R. Vipera, M. Zīles, V. Maldoņa) uzska-

tus. Latviešu filozofiskajā domā Jurevičs saskata tikai ideālismu.

Piemēram, Eduards Veidenbaums viņa apgaismojumā ir «princi-

piāls pesimisma un skepticisma izteicējs», «epikūrejiskais aicinā-

tājs uz dzīves baudīšanu». Jurevičam sveši ir filozofijas vēstures

parādību zinātniskās analīzes principi.
30. gados, betHl IpaSl pet! fašistiska apvērsuma 1994. gadā

Jurevičs galvenokārt pievēršas cilvēk», laikmeta, kultūras, nacio-

nālā~7autājuma ideālistiskajiem skaidrojumiem, atstājot «neitrālo»

akadēmisko filozofiju un pārejot pie filozofijas sasaistīšanas ar

«dzīvi», ar buržuāzisko aprindu politiskajam un ideoloģiskajam
aktualitātenr Ši pārejas pozīcija formulēta 1936. gadā iznākušajā

grāmatā «Nacionālas dzīve* problēmas» un pamatos tiek sagla-
bāta visā turpmākajā Jureviča literārajā darbībā.

Lielāko dalu no grāmatā «Nacionālās dzīves problēmas» ievie-

totajiem rakstiem sastāda jau agrāk periodiskajā presē publicētie
raksti par socioloģijas un kultūras jautājumiem. Grāmatas ide-

jisko ievirzi nosaka centieni pamatot buržuāzisko nacionālismu,

apkarot marksismu.

Taču Jureviča uzskatos parādās arī jauni filozofiski akcenti.

Ja 1927. gadā, rakstot par 2. M. Gijo estētiku un uzskatot, ka

Gijo ir F. Nīčes priekštecis, Jurevičs noraida «Nīčes cietsirdības

un «gribas pēc varas» sludināšanu»10
,

tad tagad viņš cildina

«spēcīgo gribu». Buržuāziska nacionālisma pamatošanā Jurevičs

gan nav tik primitīvs ka J. Lapiņš un citi Ulmaņa mesiānistis-

kās misijas slavinātāji, kas fašistiskajā režīmā saskata tautas

«vienības» atdzimšanu un, pasludinot, ka latviešu tauta visos vēs-

tures laikmetos bijusi zemnieku tauta, apjūsmo saimnieka, budža

vēsturisko sūtību.

Laikmeta raksturojuma pamatā Jurevičs liek veco un jauno

nāciju problēmu, sasaistot ar to gan jautājumu par kultūras pai-
sumiem un bēgumiem, industriālo kultūru, industrializāciju, gan

arī cilvēka un sabiedrības attiecības, politiku, vērtību pretrunas un

dažādo tautu filozofijas īpatnības.
Sakarā ar industrializāciju un urbanizāciju vecās nācijas, kas

sakņojas zemniecībā, zaudē nacionālo garu. Tāpēc kultūras pai-
sumu vietā rodas kultūras bēgumi, savdabīgās nacionālās

"Jurevičs P. Filozofija. — Grām.: Latviešu literatūras vēsture. R.>

1938. 6. sēj.. 390—428. lpp.
10 Jurevičs P. Gijo aistētika. — Latvijas Universitātes Raksti. R.,

1927, 16. 469. lpp.



50

kultūras vietā nāk industriālā kultūra, zūd nacionālā un indivi-

duālā kultūras oriģinalitāte. Jaunajām nācijām veco nāciju lik-

tenis vēl priekšā, tāpēc, piemēram, latvisko kultūru kā jaunās
nācijas kultūru vēl raksturojot «latviskā emocionalitāte un zināt-

niskais gars».

Ja «Nacionālas dzīves problēmas» Jurevičs runā par kultūras

krīzi, tad emigrācijā viņš aizvien vairāk sāk rakstīt par laikmeta

krīzi, pasludinot mūsdienu kapitālisma vispārējo krīzi par cilvē-

ces krīzi vispār. Tā, 1955. gada Jurevičs raksta: «Cilvēku dzīve

mūsu laikmetā ir apdraudēta. Ne tik vien ar kara briesmām, bet

vēl vairāk ar dzīves jēgas zaudēšanu apstākļos, kādos nonākusi

modernā kultūra.» 11 Izeju no krīzes viņš atkal meklē nacionā-

lismā, kas «tiecas pacelties jau reliģiskā sfairā un tā pieskarties
tfeši mūžīgās esmes avotiem», 12 tātad buržuāziskajā nacionālismā,

■kas pacelts reliģijas līmenī. Karojošais fideiskais nacionālisms

noved pie loģiskām sekām — antikomunisma.

Jau darbā «Nacionālās dzīves problēmas» Jurevičs uzsāk kara-

gājienu pret marksismu, meklē «marksisma paradoksus». Viņa

priekšstati par marksismu nebalstās uz marksisma-ļeņinisma
-darbu analīzi, bet ir aizgūti no antikomunistiskas literatūras ba-

nālajiem paraugiem. Marksistisko materiālismu viņš saskata ne

filozofiskajā materiālismā vispār, pat ne vulgārajā materiālismā,

bet saista to ar jebkuru ideālu noliegšanu, ar vulgāro ekonomisko

materiālismu un tieksmi tikai pēc dzīves baudām. Marksa «vispā-

rīgā materialistīgā filozofija», raksta šis marksisma apkarotājs,

«negribēja pieļaut, ka idejas un vispāri pat cilvēka psihiskā rea-

litāte varētu spēlēt kādu aktīvu lomu pasaules konkrētās nori-

sēs». 13 Jurevičs, piemēram, sludina, ka pēc sociālistiskās iekārtas

nodibināšanās «vēsturiskā procesa dialektika pārstāj darboties», 14

ka marksismam esot mesiānistisks raksturs v. tml. Latviešu na-

cionālistiskās emigrācijas vadoņi Jureviču uzskata par vienu no

ievērojamākajiem latviešu «nacionālās filozofijas» pārstāvjiem.
Jureviča filozofisko uzskatu attīstība zīmīgi raksturo latviešu

ideālistiskās filozofijas vēsturiskos likteņus, pārliecinoši parāda,
ka buržuāziskā nacionālisma filozofiskā pamatošana neglābjami
noved viltojumu strupceļā.

Zenta Mauriņa (1897.—1978.) — literatūrzinātniece un rakst-

niece, dzimusi Lejasciemā, ārsta ģimenē, no 1921. gada studē LU

filozofiju, bet no 1923. līdz 1927. gadam — baltu filoloģiju.
1937. gadā iegūst filoloģijas doktora grādu. Mauriņa lasa lek-

cijas (1929. gadā nodibina savu literāro studiju), raksta presē

par literatūras jautājumiem, publicē vairākus eseju krājumus,

"Jurevičs P. Dzīve un liktenis. Refleksijas par latvisko eksistenci.

Kopenhāgena, 1955, 5. lpp.
12 Turpat, 16. lpp.
IS Jurevičs P. Komunisms un kristiānisms. — Latv. ev.-lut. baznīcas

kalendārs 1964. gadam. [B. v.. 19631. 73. lpp.
'* Turpat, 66. lpp.
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ceļojumu piezīmes un kultūrvēsturiskas studijas. Politiskā cīņā

nepiedalās, bet aprobežojas ar kapitālistiskās iekārtas kritiku.

1944. gada emigrējusi.
Bērnībā pārciestā slimība atstāj iespaidu uz visu viņas tālāko

dzīvi, uzspiestā atkarība determinē intereses, vienpusība — pil-

nīga nodošanās garīgajam darbam —, protams, ietekmē domā-

šanu. Mauriņa ir mērķtiecīga, enerģiska, alkst sevi apliecināt.

Subjektīvisms nebūt nav viņas daiļrades nejauša iezīme, bet ne-

pieciešama sastāvdaļa, kas ļauj tai saglabāt garīgo līdzsvaru.

Mauriņa pārstāv savdabigu iracionālismu un vācu literatūr-

vēsturnieka F. Gimdolfa ietekmē pēta literatūru, pamatojoties uz

t. s. literatūrfilozofisko metodi. ~""
■ , ,

Literārajā darbā Mauriņa paļaujas uz intuīciju, kuru lielā mēra

nosaka cilvēka zemapziņa ar savu prātam nekontrolējamo mehā-

nismu. Viņa meklē pasaules literatūrā un filozofijā vērtības, kas

apliecina dzīves jēgu, kā arī, sublimējot enerģiju no citām cilvē-

ciskās darbības sferam, rod spēku nepārtrauktai personības garī-
gai pilnveidošanai.

Literatūrzinātnieces literāri teorētiskā darbība (līdz 1940. ga-

dam) dalāma divos posmos. Darbības sakuma (1920.—1929.)
Mauriņa ir romantisma pārstāve ar «dzīves filozofijas» ideju
ietekmi, vēlāk (1930.—1940.) — teorētiski nobriedusi dzīves filo-

zofijas ideju paudēja ar eksistencialisma iezīmēm.

Sev tuvo romantismu Mauriņa papildina ar jaunām buržuā-

ziskās filozofijas atziņām. Viņas idejiskie skolotāji ir H. Rikerts,.
A. Bergsons un H. Ortega i Gasets.

Visa pamatā Mauriņa liek subjektīvo «es» — indivīdu, kas ir

neatkarīgs no «pūļa» (t. i., sabiedrības) un vides, bet attīstās pēc
saviem iekšējiem principiem. Cilvēks vienmēr izjūt plaisu starp
esamību un jābūtibu, tāpēc Mauriņa to nostāda mūžīgas dilem-

mas priekšā: vai samierināties ar savu niecību vai arī pāraugt
sevi. t. i., tuvoties dievišķajam,. Cilvēks uz zemes ir bioloģiski
determinēts un apspiests kā indivīds, tāpēc pastāv likumsakarība:

jo lielāka un garīgi bagātāka ir personība, jo tā ir traģiskāka.
Mauriņas filozofiskie uzskati ir eklektisks sava laika ideālis-

tiskās filozofijas atziņu sakopojums, kas fragmentāri izklāstīts

atsevišķos darbos. Viņa subjektīvi traktē dažus svarīgus jēdzie-
nus un filozofijas kategorijas. Tā, piemēram, jēdzienu crelļģija»
Mauriņa traktē paplašināti. Šodien zinātne ar reliģiju kā apzi-

ņas formu saprot pasaules uzskata, jūtu un kulta vienību un

par tās galveno pazīmi min ticību pārdabiskajam. Mauriņai reli-

ģija nesaistās ar kultu, bet ar ticību šī jēdziena plašākajā no-

zīmē: «..reliģija savā dziļākajā būtībā ir tikai prasījums pēc
absolūtā». 1 Reliģiju Mauriņa uzskata par mūžīgu; ikviens īsts

mākslinieks esot savā dziļākajā būtībā reliģiozs. Mauriņa nesa-

skata reliģijas sociālo nosacītību un laikmetisko ierobežotību.

1 Mauriņa Z. Kopoti raksti. R.. 1940, 2. sēj. 420. lpp.
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Mauriņa, lidzigi F. Nīčem, intuitīvi meklē, atklāj un studē

traģiskus varoņus, izvēršot veselu «dižgaru» kultu, jo ģēniji stā-

vot starp dievu un cilvēkiem, viņa kritizē Eiropas kultūras un

kapitālistiskās sabiedrības vispārējās attīstības tendences, jo tās

atsvešinot cilvēku, kurš nozūd masā un padodas konformismam.

A. Sveicera «jaunās kultūras» programma, A. Bergsona «elan

vitul», R. Holcapfeļa «jaunā sirdsapziņa», G. Zimmela un M. Sē-

lera mācības atjauno Mauriņā optimismu, ticību cilvēka gara vis-

spēcībai. Alberts Sveicers Mauriņai ir tuvs ar savu «bijību dzī-

vības priekšā», bet B. Kroči (itāļu filozofu, neohēgelieti, ietekmīgu
liberālās buržuāzijas ideologu) tā nosauc par «brīvās personības

sargu Eiropā». 2 Izziņas procesa izpratnē Mauriņa ir tuva Bergso-

nam, kam «intuīcija ir intelektuālās iejušanās veids, ar kura palī-
dzību mēs ieslīdam kāda priekšmeta iekšienē, lai satvertu, kas

viņā ir vienreizīgs un neizteicams».3

Modernas inakoias būtību Mauriņa saskata konflikta starp
ideālu un īstenību, likteni un dzīvi, dievu un cilvēku. 4

Literatūr-

vēsturnfeka uzdevums neesot vis ieskaidrot, bet gan saprast un

pārdzīvot, jo «paša cilvēkā krustojas iemesls un sekas, cēlonis

un mērķis
..

Bet ce|š uz savu «es» ir labirints, un visi loki jāiz-
iet, visas robežas jāpārkāpj, lai rastu šī labirinta galu.»5 Savās

literatūrvēsturiskajās esejās Mauriņa mistificē daiļrades procesu.
Tā kā intuitīvā metode veicina koncentrētu domu un uzskatu iz-

klāstu, lasītājs saņem it kā esenci no rakstnieka mūža devuma.

Mauriņa formulē savas daijrades pamatprincipus: «Es nedodu

nekādus gatavus rezultātus, es gribu tikai ierosināt pārdomas,
un, otrkārt, es aicinu ciemoties pie dižgariem [. .] kurus es esmu

citējusi, lai parādītu, kur un kad ir mituši mani domu biedri.»'

Bieži jaucot pētāmā autora metaforiku un aforistiku ar savējo,
Mauriņa, rakstot par kādu personību (piemēram, par Dostojev-
ski), īstenībā rada darbu ar savu iedomāto tēlu centrā, kas nav

adekvāts oriģinālam.
A\auriņas pētījumi ir neprecīzāki un deformē priekšstatu par

aplūkojamo rakstnieku, ja ta gangā struktūra viņai ir svešāka.

Ta, monogrāfija par F. Bārdu ir ievērojami pilnīgāka nekā J. Po-

rukam veltītais pētījums. Avauriņas literāra kritika ir izteikti sub-

jektīva.
"

-

A. Upīts zīmīgi nosoda Mauriņas pasivitāti attiecībā pret
reālo dzīvi un pieskaita viņu cilvēkiem, «kas dzīvo paši sev un

savas neatdarināmās formas būtībā»,7 bet «neviens dižcilvēks ne-

var nodzīvot vientulībā, pilnīgi atrāvies no dzīves, sabiedrības.

'Mauriņa Z. Kopoti raksti, 2. sēj., 420. lpp.
3 Turpat, 331. lpp.
* Turpat, 218. lpp.
1 Mauriņa Z. Saules meklētāji. R., 1939, 207. lpp.
•Mauriņa Z. Kopoti raksti, 2. sēj., 218. lpp.
7 Upīts A. Bezsaules noriets. R., 1967, 186. lpp.
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sfairās un daijo muzu apvējots».
8

Mauriņas dzīves filozofijā jau 30. gadu vidū un īpaši otrā

pasaules kara laika izpaužas eksistenciālisma iezimes. Pirmo reizi

s:> pavērsiens sajūtams rakstos par Migelu dc Unamuno — viņa
<larba «Dzīves traģiskās jūtas» priekšvārdā, kā arī eseju krājumā
«Dzīves apliecinātāji» (1936.), kur aizsākas «nāves kā īpašas vēr-

tības > analīze. Nāves problēma pamazām pāraug robežsituacija,
jo ikdienas dzīvē cilvēks ne vienmēr apzinās sevi kā eksistenci,

bet tas var notikt nāves priekša. Robežsituacija — plašākā iz-

pratnē kā nāve, ciešanas, vainas sajūta, kas cilvēku nostāda starp
esamību un nebūtību, aplūkota romāna «Dzīves vilcienā»: Dr, Al-

nis pirms nāves atbrīvojas no visa konvencionālā, no ārišķīgām
normām un vispārpieņemtiem uzskatiem un iedziļinās savā «es»,

atzīstot līdzšinējo dzīvi par mujķīgu. 9 Romāns «Dzīves vilcienā»

tapis laika posmā no 1935. līdz 1941. gadam. Otrā pasaules kara

pirmajā gadā izstrādāts darba galīgais variants. A. Upīts par šo

Mauriņas darbu raksta: «Grāmatā nenoliedzamas episka rakst-

nieka spējas pat ar īpatnām romāna izveiksmēm.» 10 Zinot

A. Upiša nesaudzīgo attieksmi pret idejiskajiem pretiniekiem, šis

vērtējums uzskatams par uzslavu. Romānu lasot, maz sajūtam
laikmetu, jo darbības vide ir pārcelta cilvēku personiskajās at-

tiecībās, viņu psiholoģiskajā pārdzīvojumā. Ta arī ir darba stip-
rākā

puse. Romāna uzmanības centrā ir jaunā latviešu inteliģence
ar tās īpatnībām, ar centieniem tuvoties Rietumeiropas kultūrai.

Līdzās reālam tēlojumam darbā izmantoti simboli — jau pats
nosaukums ir simbolisks un pauž cilvēka necilo lomu «augstā-
kas varas» priekšā. Risināta arī miesas un gara attiecību pro-
blēma, ko Mauriņa vienmēr izvērš par labu garam. Dr. AJņa nā-

ves apraksts ir cildinājums iekšējai atklāsmei robežsituācijā.
Mauriņai nepieņemams materiālisms filozofija un naturālisms

literatūrā. Marksismu viņa nepieņem tāpēc, ka tas ļaujot «bar-

baram» valdīt pār kultūru un civilizēto cilvēku. Mauriņa nepār-
stāv valdošo Latvijas buržuāzisko ideologu saimi, bet viņas nacio-

nālisms un tiekšanās pēc vispārcilvēcīgām vērtībām ir tuvs bur-

žuāziskajam liberālismam, kas ne vienmēr sakrīt ar proletāriskām
interesēm gan mākslā, gan sociālajā dzīve

* Upīts A Bezsaules noriets, 189. lpp
"Mauriņa Z. Dzīves vilcienā. R., 1942, 300.—304. lpp.
10 Upīts A. Bezsaules noriets, 187. lpp.
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Ekstrēmā latviešu nacionālisma

sabiedriski politiskie

un filozofiskie uzskati un tā virzība uz fašismu

Jau 20. gadu otrajā pusē Latvijā vērojama arvien pieaugoša
vilšanās buržuāziskajā demokrātijā. No vienas puses, plašas sīk-

buržuāziskās masās, inteliģencē, arī radošās buržuāziskas inteli-

ģences dajā sāk gaist ilūzijas par «brīvo Latviju» kā valsti, kas

varētu nodrošināt solīto tautas saimniecības un nacionālās kultū-

ras uzplaukumu. Buržuāziskās sabiedrības realitātē arvien uz-

skatāmāk atsedzas iekārtas ekspluatatoriskā būtība, kapitālisma

nedziedējamās slimības un Jaunumi gan sadzīvē, gan kultūrā.

No otras puses, demokrātiskā pārvaldes sistēma vairs nespēj

apmierināt arī valdošo šķiru, nacionalistisko latviešu buržuāziju,
kuru biedē strādniecības revolucionārisma pieaugums. Nevarē-

dama nodrošināt savu kundzību parlamentāriskās demokrātijas

ceļā, buržuāzija no tās atsakās un pāriet uz atklātu diktatūru —

fašismu. Pirmais tiešais izaicinājums demokrātijai bija ekstrēmo

nacionālistu atbalstītā «Nacionālā kluba» locekļu atklātie teroris-

tiskie izlēcieni (piemēram, strādnieka Masaka noslepkavošana
1925. gadā). Ar kluba slēgšanu izjuka pirmais latviešu fašistu

politiskais centrs. Taču fašisma draudi nemazinājās, vēl jo vai-

rāk tāpēc, ka 1926. gadā Latvijas kaimiņvalstīs — Polijā un

Lietuvā — notika fašistiskie apvērsumi. Nacionālistiskajā presē
tika slavināta Musolini Itālijas autoritārā valsts iekārta.

Pēteris Stučka bija pirmais, kas konstatēja un dziji izprata
latviešu buržuāziskās reakcijas politisko un idejisko virzību uz

fašismu, norādīja Latvijas komunistiem uz konkrētajām antide-

mokrātiskajām tendencēm Latvijā, brīdināja tautu no uzbrūkošā
fašisma briesmām un aicināja pret tām cīnīties.

Pirmos fašisma izlēcienus Stučka fiksēja šādi: «Jau gadu un

ilgāk arī Latvijā nacionālisti izcīna savu cīņu pret pilsonisko de-

mokrātiju, konkrētāk, pret parlamentārismu. Notiek atklātas legā-
las sapulces, kas sludina: nost parlamentu! Laikraksti, kā «Lat-

vis», «Latvijas Sargs», sludina to pašu, nerunājot jau par
tādiem orgāniem kā «Br.[īvāļ Imantas Gars», «Jaunais Sociāl-
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demokrāts» utt., kuros dažādi sabiedrības atraugas (kā Merts-

Lapiņš, Kroders v. tml.) izdveš savas politiskās gudrības.»'
Stučka ģeniāli paredzēja, ka nākamās politiskās un ideoloģis-

kās batālijas robežšķirtne strikti iezīmēsies starp demokrātijas
spēkiem un uzbrūkošo fašismu. Latvijas komunistu uzdevums ir

aktīvi cīnīties demokrātijas pusē. Taču, ievērojot šķiru spēku paš-
reizējo samēru, Latvijā vēl nav nobrieduši apstākļi, lai uzvarētu

sociālistiskā revolūcija un proletariāta diktatūra. Tāpēc strād-

nieku šķiras interesēs ir saglabāt visai aprobežoto un formālo

buržuāziski demokrātisko iekārtu, jo tā tomēr dod zināmas iespē-
jas darbaļaudīm darboties, organizēties, neatlaidīgi gatavoties
izšķirošām cīņām. Rakstā «Parlamentārisma krīze» Stučka, pa-

matojot demokrātijas aizstāvēšanas nepieciešamību, secināja:
«Fašisms nav augstākā pakāpe buržuāziskai demokrātijai, bet

gan tieša kontrrevolūcija pret šo demokrātiju tik ilgi, kamēr vēl

nav iekarota padomju demokrātija, f..] Tādēļ mēs nekad necentī-

simies gāzt šo demokrātiju par labu reakcijai. Un nebūsim vienal-

dzīgi skatītāji, ja to cits mēģinās darit. Taisni otrādi, mēs uzstā-

simies par tās aizstāvjiem «pret fašismu un pret nacionālismu»

(kas pašreiz ir kļuvis viens un tas pats).» 2 Taču autors tūdaļ pat
atgādina, ka, cīnoties par demokrātiju, vienmēr jāpatur prātā

galamērķis — sociālistiskā revolūcija. Pastāvošo formālo demo-

krātiju idealizē un absolutizē sociāldemokrātiskās partijas.
Stučkas viedoklis sakrita ar Kominternes Izpildkomitejas

(KIIK) 1927. gada 5. februāra uzsaukumu «Par fašistiskām

briesmām Latvijā» («Cīņas Biedrs», 1927, Nr. 2), kas aicināja
LKP mobilizēt masas pret starptautiskās reakcijas tīkojumiem
izveidot Baltijā agresijas placdarmu pret Padomju Savienību, ai-

cināja celt visus demokrātiskos spēkus cīņai pret karu un fašismu,
atmaskot sociāldemokrātijas līderu divkosību un nekonsekvenci

vienotas antifašistiskas cīņas organizēšana.
Latviešu sociāldemokrātu labējie līderi, sludinādami šķiru

mieru un būdami nikni sociālistiskās revolūcijas pretinieki, attei-

cās no vienotas frontes ar komunistiem. Vārdos nosodīdami Vā-

cijas sociāldemokrātu nepretošanos fašismam, viņi nostājās uz

tā paša kapitulācijas ceļa. Piepildījās Stučkas paredzējums: «Es

domāju, ka s.d. vadoņi («Kerenski») tad, kad tiešām nopietna

cīņa radīsies, — nozudis no skatuves un komunistiem būs jāiet

vienīgajiem cīņas priekšgalā, vienojot ap sevi visu strādniecību,
arī bij. s.-demokrātisko.» 3 Tā tas tiešām notika gan pēc
1934. gada fašistiskā apvērsuma, gan pēc 1941. gada traģiskajiem
notikumiem, kad hitlerieši iebruka Latvijā. Latvijas komunisti

kļuva par vienigajiem visas tautas atzītiem antifašistiskās cīņas

vadītājiem.

1 Stučka P. Parlamentārisma krīze. — Cīnās Biedrs, 1926, Nr. 5/6,
3 lpp.

2 Turpat, 7., 14. lpp.
• Turpat, 8.. 9. lpp.
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Cīnīdamās pret fašistiskā apvērsuma un kara draudiem, LKP

veica plašu darbu tautas masu audzināšanā demokrātisko un

revolucionāro tradīciju un proletāriskā internacionālisma garā.
Sai komunistu vadītajai antifašistiskajai cīņai kalpoja tās lat-

viešu patiesi tautiskās, humānās mākslas un literatūras dala, kas

piederēja demokrātiskajai un sociālistiskajai kultūrai. Un, kaut

arī lielais latviešu tautas dzejnieks Jānis Rainis jau bija miris,

viņa daiļrade joprojām atklāti cīnījās pret antidemokrātiskā, tau-

tai naidīgā režīma nesējiem. Rainis jau 1928. gadā dzejolī «Pēc

10 gadiem» deva savdabīgu pretsparu fašistiem — demokrātijas

nīdējiem un nākamajiem kapračiem:

Un tagad ko es dzirdu? Ir par daudz!

Par daudz jau briva ir tā Latvija!
Un tagad viena tikai vajaga:
Ka brīvai kājai pinek(us lai mauc!

Ka brīvo kaklu sakas drusku žņaudz! ...

Izvēršot pretkara un antifašistisko kampaņu, komunisti tuvi-

nāja sev aizvien plašākus demokrātiskos slāņus, pamazām nodi-

bināja kontaktus starp LKP un progresīvo inteliģenci, tādējādi
ievadot paliekošas sadarbības tradīcijas un panākot ilgstošu sa-

prašanos ne tikai ar to sabiedrības daļu, kas jau noteikti stāvēja
proletariāta diktatūras pozīcijās.

30. gadu vidū LKP kļuva par atzītu antifašistiskās frontes

vadītāju. Izšķiriga nozīme plašas antifašistiskās frontes izveido-
šanai arī Latvijā bija Kominternes VII kongresam (1935. g. jū-
lijā un augustā). Izskaidrodams kongresa rezolūciju, J. Krūmiņš
(Pilāts) rakstīja, ka «cīņa par demokrātiskām brīvībām. . top
par vispārēju, t. i., 9/,o tautas cīņu pret lielburžuāzijas saujiņas
diktatūru. Reizē ar to demokrātisku brīvību iekarošana top par
tautas pretfašisma frontes lozungu.» 4

LKP Ārzemju biroja sekretāra runas tēzēm Kominternes
VII kongresā, tāpat arī viņa vēlāk publicētajam rakstam «Fa-

šisms, demokrātija un tautas fronte» bija paliekoša nozīme, un

tie lieti noderēja LKP, izstrādājot pareizu taktiku cīņā par Ul-

maņa fašistiskās diktatūras gāšanu un tautas masu mobilizēšanā

pret hitleriskās Vācijas agresiju. Joprojām aktuāls skanējums šīm

tēzēm bija arī Lielā Tēvijas kara gados.

Latvijas komunistu pamatuzdevumi izrietēja no kongresa no-

stādnes (Erkoli-Toljati referāts), ka vācu imperiālisms grib lik-

vidēt Baltijas valstu patstāvību un pārvērst tās par placdarmu
uzbrukumam Padomju Savienībai. Runājot Baltijas valstu

komunistisko partiju vārdā, 5
Krūmiņš (Pilāts) atbilstoši šai no-

stādnei izdarīja teorētiski un politiski ārkārtīgi svarīgus secinā-

jumus. Priekšā stāvēja lielu pārbaudījumu laiks, kad ikvienam

* Krū m i ņ š-P ilā t s J. Politiskais stāvoklis un taktika. — Cīnās Biedrs,
1935, Nr. 4, 11., 12. lpp.

5 LKP CX PVI PA, 240. f., 2. apr., 920. 1., 79.-86. lpp.
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•domājošam cilvēkam bija jāizšķiras, kurā pusē nostāties, un

izvēles iespējamība bija tikai šada: «Vai nu kopā ar hitlerisko

Vāciju — par kara izvēršanu, kas vedis pie zemes pilnīgas izpos-
tīšanas, vai kopā ar Padomju Savienību — uz cīnu par mieru,

par nacionālās brīvības iekarošanu un nostiprināšanu. Vai nu

kopā ar valdošās fašistiskās buržuāzijas kliķi, kas ved uz izlīg-
šanas politiku ar hitlerismu un kas ieraus kara, vai kopā ar

revolucionāro proletariātu uz cīņu pret fašistisko barbarismu,

- .
uz cīņu par nacionālo un sociālo atbrīvošanu.»6

Plašajai antifašistiskajai tautas frontei bija stabila objektīva
sociāla bāze: «Pretkara un antifašistiskajai kustībai Baltijā ir

visdrošākās sociālās saknes, tai ir rezerves darba zemnie-

cības masās, kas ir nobažījušās par savu zemi, sīkburžuā-

zijā, darba inteliģencē, ierēdniecībā utt., kas ir no-

rūpējušies par nacionālas kultūras brīvību un neatkarību, vis-

plašākās tautas masās, kam draud ar jaunu postu, paverdzi-
nāšanu un bojā eju.» Galvenais, kā uzsvēra Krūmiņš (Pi-
lāts), bija jebkura sektantisma palieku pārvarēšana komunistu

partijas rindās un visu patiesi patriotisko, demokrātisko sociālo

spēku iesaistīšana pretfašistiskajā, prethitleriskajā kustībā, arī

to spēku, kuri «vel nereti iet zem pacifistiskiem vai pat nacionā-

listiskiem lozungiem», 7 tāpat kā tās vidējās buržuāzijas
daļas, «kas izrada prethitleriskus noskaņojumus un cenšas pēc
miera saglabāšanas». 8 Vienīgi komunistiem bija izvērsta zināt-

niski pamatota marksistiski ļeņiniskā darbības programma savu

tautu glābšanai no hitleriskās verdzības un iznīcināšanas bries-

mām.

LKP, apkarodama Ulmaņa fašistisko kliķi, konsekventi at-

maskoja tas ārējo politiku — kontaktus ar vācu fašistiem, kas

kļuva bīstami Latvijas nacionālajai neatkarībai.9 Redzot, ka ar

Ulmaņa valdības atbalstu aktivizējas Hitlera aģentūra Latvija,
notiek brāļošanās starp ulmaniešu eliti — kalpakiešiem — un

bijušajiem landesvēristiem, ka tiek godināta vācu un latviešu re-

akcijas «ieroču brālība», kas bija dzimusi niknā šķiras naidā pret

sarkanajiem latviešu strēlniekiem un strādniecību, komunisti cēla

trauksmi. 1938. gada jūlijā LKP Pagaidu sekretariāts izdeva

masu metienā neaizmirstamo prethitlerisko manifestu — uzsau-

kumu «Neatdosim Latviju Hitleram».10

1929.—1933. gada pasaules ekonomiskā krīze, kas satricināja

kapitālistisko sabiedrību un sašķobīja tās politiskos institūtus un

6
LKP CX PVI PA. 240. f.. 2. apr, 920. 1.. 85. lpp.

7 Turpat, 86. lpp.
• Turpat. 82. lpp.
9 Hitlerisma draudi un Ulmaņa ārpolitika. — Cīņa. 1938, Nr. 4.

10 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. 2. da|a. 1920.—

1940 R., 1965. 360. lpp.
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ideoloģiju, dziļi skāra arī buržuāzisko Latviju. Arvien lielāka

valdošās šķiras daļa sāka svērties uz atklātas nacionālistiskas

diktatūras pusi, saskatot tanī vienīgo glābiņu no revolūcijas un

visām citām sociālām kaitēm, kuras atkailināja un saasināja
ekonomiskā stagnācija. Kaut arī visiem fašistiskās ideoloģijas

un politikas principiem bija kopīgas idejiskās izejas pozīcijas —

šovinisms —, šo principu iesakņošanās Latvijas buržuāzijas gru-

pējumos notika visai savdabīgi. Šovinistiskās tēzes vienlīdz labi

kalpoja un noderēja gan antikomunisma un antisemītisma, gan

antidemokrātisma un autoritārisma sludināšanai. Sekojot savas

iecerētās taktikas līnijai, valdošās šķiras dažādo politisko novir-

zienu līderi tikai atšķirīgi akcentēja un attīstīja sev pieņemamās
šovinisma un totālisma formulas. Viņu «teorētiķi» un propagan-

disti attiecīgā viedokļa argumentācijai meklēja pieņemamas kon-

cepcijas no visas pasaules reakcijas arsenāla, nereti pat vienkārši

pārrakstot no Rietumu preses un literatūras ekscerpētās rindas.

Tāpat kā vācu nacionālsociālisms, arī latviešu nacionālisms (un
fašisms) teorētiska ziņā bija eklektisks, tas nebija nekas cits kā

dažādu politisku, sociālu, vēsturisku, filozofisku koncepciju frag-
mentu konglomerāts. 11 No patapināto un uz latviešu rupjā šovi-

nisma uzslieto koncepciju un teoriju nokrāsām un noskaņām ari

veidojās dotā novirziena veidols. Tāpēc varam runāt —ja ne

par novirzieniem — tad vismaz par niansēm latviešu fašistu ideo-

loģijā un politikā. Latviešu komunisti jau toreiz runāja par di-

viem virzieniem latviešu buržuāzijas ceļā uz fašismu.

Pirmā virziena piekritēji atklāti nosauca sevi par fašistiem

un labprāt ekspluatēja itāliešu fašisma un vācu nacionālsociā-

lisma ekstrēmās idejas. Ir pazīstamas vairākas sīkas, bet visai

skandalozas šī virziena partijas un grupeles, kuras gan ne vien-

mēr tika ņemtas nopietni.
Otro virzienu pārstāvēja vadošā latviešu buržuāzijas partija

«Zemnieku savienība». Izdarījusi fašistisko apvērsumu, ta tak-

tiski politisku apsvērumu deļ rnedza atturēties no galējībām (pie-
mēram, antisemītisma propaganda) un savu virzību uz autoritāro

režīmu slēpa aiz «izvirtušas demokrātijas uzlabošanas» izkār-

tnes. «Zemnieku savienība un aiz viņas ejošās buržuāzijas gru-

pas, kas tagad cīnās par hegemoniju fašistiskā kustībā, pretēji
atklātiem fašistiem [retinājums mans — V. S.] cenšas

pēc iespējas ārēji paturēt un pasargāt parlamentāriskās formas

un «partiju sistēmu» fašistiskā diktatūrā.» 12

Tā kā buržuāziskās Latvijas ekonomika bija atkarīga gan no

Vācijas, gan Anglijas monopolistiskā kapitāla, valdošajai šķirai
nācās piesardzīgi laipot starp provāciskām un proangliskām

11 Samsons V. Ekstrēmā latviešu nacionālisma un vācu nacionālsociā-
lisma idejiskā tuvība (XX gs. 30. gadi). — LPSR ZA Vēstis, 1978. Nr 6,
7.—30. lpp.

12 Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. R., 1959, 1. sēj., 248. lpp.
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orientācijām, kuras, protams, nevarēja neatspoguļoties dažādo

grupējumu ideoloģiskajās koncepcijās.
Šovinisms ar stipri antikomunistisku, antisemītisku un ruso-

fobu ievirzi bija tas idejiskais «riks», kuru varēja laist darbā

visi latviešu buržuāziskie nacionālisti, «..veikla sociāla un nacio-

nāla demagoģija, «tīri latvisks» šovinisms [Retinājums
mans — V. S.] un antisemītisms — ir raksturīgākais pašreizējā
fašisma kustībā Latvijā.» 13

«.. šovinisms, ko buržuāzija un sīkburžuāzija sace| pret krie-

viem (un krievu ebrejiem), ir mākslīgi radīts tanī nolūkā, lai

šinīs zooloģiskajās sajūsmās apslāpētu nemantīgo šķiru revolu-

cionāro apziņu,» rakstīja Pēteris Stučka 1921. gadā, 14 skaidri sa-

skatīdams šovinisma šķirisko satvaru un idejisko ievirzi. Vienīgi

bezgalīgs naids pret revolūciju un tikpat bezgalīgas bailes no

revolucionārās strādniecības varēja laist pasaulē tik pretīgu uz-

skatu, kāds ir zooloģiskais šovinisms. Antikomunisms k|uva par

galveno saturu un dzenuli buržuāziskajai ideoloģijai, kura savu

galveno ienaidnieku saskatīja uzvarējušā sociālisma zeme. «Ne-

pietiek ar to,» turpina Stučka, «ka paskaidro darbatautai: redziet,

mūsu, t. i., mantīgās šķiras, intereses, privātīpašumu apdraud
komunisms, kas plūst no Padomju Krievijas.. Tādēļ mēģina tai

iestāstīt sevišķas tautiskas intereses, kopējas kā mantīgam,
tā nemantīgam, ko apdraudot krievi un krievu apģērbos tērpu-
šies ebreji.» 15

Ārkārtīgi nozīmīgi ir Stučkas apsvērumi par antisemītisma

uzliesmojumu cēloņiem, par to, kāpēc šī sērga skāra sīkburžuā-

ziskās aprindas un saindēja arī zināmus inteliģences slāņus.
«Kas ir vietējās tautiskās ienaidības strīdus āboli, ap ko te gro-

zās šķiru cīņas, ja tā slēpjas aiz tautiskiem iemesliem?» jautā
P. Stučka un atbild — «..cīņa dažādu tautību buržuāzijas un

sīkburžuāzijas starpā ap pejņu. ap tirgu, ap kundēm,

klientiem, pacientiem [Retinājums mans — V. S.], ap
kredīta avotiem, tas ir, ap bankām. Un vienā no pirmajām vie-

tām — cīņa par ierēdņu vietām.» 16

Tātad pilsētu sīkburžuāzija — tirgotāji, amatnieki, namsaim-

nieķeļi v. tml., tāpat dažu brīvo profesiju pārstāvji, kā ārsti, advo-

kāti v. tml. — cīņā pēc klientiem, kā arī ierēdņu vietām, saduro-

ties konkurences cīņā ar cittautībniekiem, reizumis ņēma palīgā
šovinistiskos argumentus, ko rupja antisemītisma veidā laikus

bija sagādājuši nacionālisma ideologi. ««Galvaspilsēta» ir viens

liels sīku bodīšu sakopojums (ik uz 10 iedzīv. 1 bodīte!), tā sa-

kot, viens vienīgs paplašināts Berga bazārs, pār-

,3 Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos, 1. sēj.. 248. lpp.
14 Stučka P. Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts. Darbu

izlase. 1906.—1930. R.. 1972. 238. lpp.
15 Turpat.
16 Turpat, 235. lpp.
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kura fasādi plivinās karogs: «Smēķējiet (utt.) tikai «Brīvo»

Latviju»» — ironizē Stučka par smieklīgajām nacionālistisko-

reklamētāju izdarībām un secina: «Konkurence ir nāvīga, un tā„

raug, rodas jauns nacionālisms — pret to pašu — veco žīdu.»17

Ar «jauno nacionālismu», kura idejiskās koncepcijas grauj un

izsmej Stučka 20. gadu sākumā, tiek prognozēta fašisma kā poli-
tiska un idejiska virziena veidošanās Latvijā.

«Nopelni» fašisma ideju ievazāšanā no Rietumiem un fašisma

kā idejiski politiska virziena nostiprināšanā Latvijā pieder aka-

dēmiski vai militāri izglītotās buržuāzijas jaunākās paaudzes

daļai — korporācijās apvienotajiem studentiem, virsniekiem un

vispār turīgajai, parasti gan pusizglītotai, buržuāziskajai «zelta

jaunatnei». Šovinisma saindētie virsnieki, īpaši kalpakieši. ienesa

šais aprindās savu zvērisko naidu pret revolucionāro strādnie-

cību, ar kuru tie bija asiņaini izrēķinājušies 1919./20. gadā. «Arī

Vācijā izdotie laikraksti un darbi par nacionālsociālismu un anti-

semītismu lielā latviešu akadēmiskās jaunatnes daļā un jaunajā
virsnieku paaudzē nebija sveši,» 18 rakstīja viens no redzamāka-

jiem latviešu fašisma ideologiem A. Silde 1941. gadā un vēl pēc
35 gadiem dižojās, ka par pirmo fašistiskas ideoloģijas ruporu

kļuvis viņa rediģētais žurnāls «Universitas», kuru 1930. gada

janvārī sāka izdot latviešu korporāciju un filistru apvienība. 1*

Reakcionārās studentu korporācijas deva fašisma kustībai «teo-

rētiķus» un vadītājus. Argumentus demokrātijas apkarošanai un

autoritārā režīma nodibināšanai nacionalistiskie ekstrēmisti mek-

lēja aizrobežu fašisma praksē un teorija. Zīmīgi, ka cieņa bija
Itālijas fašisma modelis — tas likās pieņemamāks. Tika popula-
rizēta idealizētās fašistiskās valsts iekārta. 20 Marksisma šķiru
cīņas mācībai tika pretstatīta rasu teorija, kuru izklāstīja pec

vācu profesoru — rasistu F. Lenca, V. Seita v. c. darbiem. Ra-

sisma popularizēšanai tika izmantotas arī angļu antropologa
F. Galtona eigēnikas mācības vājās puses un reakcionāras kon-

sekvences. Eigēnikas pamattēze par cilvēku dabisko nevienlīdzību

deva iespēju spekulācijām par «pilnvērtīgiem» un «nepilnvērtī-
giem» sabiedrības locekļiem, par augstākam un zemākām rasēm.

Tā, V. Beķers, meklējot eigēnikā pierādījumus autoritārai kārtībai,
aizrunājas tiktāl, ka demokrātijas krīzes iemeslu saskata «pre-
tējā dabas likumam visu iedzīvotāju vienlīdzīgās balsstiesības

principā». «Mēs redzam, ka nekur dabā nevalda tāds vienlīdzības

princips, dabā viscaur valda noteikts spēku un spēju samēra prin-
cips,» viņš pēc vecmodīgās sociāldarvinistu receptes mēģina so-

ciālos likumus pielīdzināt bioloģiskiem dabas likumiem. Un apelē

17 Stučka P. Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts, 236. lpp.
18 Silde A. Cita virziena. — Zemgale, 1941, Nr. 28.
"Silde A. Latvijas vēsture. 1914—1940. Stokholma, 1976, 559. lpp.
"Treus A. Fašisms. — Universitas, 1933, Nr. 9, 147., 148. lpp
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pie «tautas aristokrātijas», lai taču tā «kaut tikai pat teorijā
vienotos un izstrādātu sev vēlamu taisnīgu un stabilu satversmi». -l

Sabiedrības revolucionāras pārveidošanas nepieciešamības no-

liegšanai kalpoja buržuāziskās eigēnikas tēze, ka sabiedrību

iespējams izmainīt tikai bioloģiskā ceļā, uzlabojot iedzimtību, vei-

cinot cilvēku dzimtas izcilo fizisko un garīgo īpašību izlasi. Izvei-

dojās sevišķi reakcionāra mācība — «rasu higiēna», kuru tUni*

versitas» slejās popularizēja P. Dardzāns v. c. No 1935. gada
Latvijas Universitātē sāka lasīt eigēnikas kursu; starp redzamā-

kiem eigēnikas lektoriem minams G. Reinhards. 22 Rasistu viedok-

lis bija gaužām primitīvs, proti, revolūcija ir «mazvērtīgo tau-

tas elementu» dumpis. Lai paglābtos no tās — jākopj rases

tīrība, īpaši saglabājot tās «augstvērtīgāko» daļu. «Rases higiē-
nas atziņas iznīdētu visas tās pasaules lāpīšanas kļūmīgās ten-

dences, kas tagad, zem cilvēku vienlīdzības dogmas iespaida,
komunisma, sociālisma un pārspīlētas demokrātijas veidā grauj
nacionālās Latvijas pamatus un nākotni.»23 Sais pusvientiesīga-

jās «rekomendācijās» vēl netika izvērstas Hitlera ekstrēmās tēzes

par mazvērtīgām rasēm un to iznīdēšanu. Runa gāja par «maz-

vērtīgo un dumpīgo elementu» izolēšanu un represešanu pašiem
savā nācijā. «Universitas» rasu teorētiķa P. Dardzana rakstos

ieskanas aristokrātijas naids pret «postošo pūli», šad tad izsprūk
Hitlera iemīļotais vārdiņš «zemcilvēks», kurš nodarīšot postu,

«no važām palaists». 24 V. Beķers savukārt jūsmoja, ka «Pie šādu

mazvērtīgu pilsoņu pāraudzināšanas ir ķērusies Vācija, ievietojot
tos koncentrācijas darba nometnēs.»25

Itāliešu un vācu fašisma koncepcijas par nacionālās elites
lomu autoritārās valsts vadīšanā glaimoja un bija pieņemamas
latviešu nacionālistiem. Visā nopietnībā tika atsākta J. Lapiņa
un E. Brastiņa neveiksmīgi ekspluatētā «aristokrātijas problēma», 2fr

tika jūsmots par savas latviešu elites izveidi un tās misiju. «Tau-

tas ir no augšas jārada un jāvalda. Galējā demokrātija .. ir tikai

tautas muļķošanai. . Spējīgākie no tautas izbīdās uz augšu kā

Musolini un Hitlers un rada jaunu aristokrātiju, kad uz veco,,

saindēto ar maldu idejām .. vairs nevarēja paļauties.» 27

Ulmaņa kundzības gados meklējumi pēc latviešu aristokrā-

tijas rada visai «pompozu» turpinājumu; korporācijās apvieno-
jušos studentu aprindas lika citiem nojaust, ka tieši viņas pār-
stāv nacionālas elites kodolu. Antisemītisms gan vēl te pasniegts
visai «akadēmiski» ieturētā formā, kā, piemēram, tas vērojams

21 Beķers V. Demokrātiju krizes iemesli. — Universitas, 1933. Nr. 13,

221., 222. lpp.
21

Reinhards G. Eigēnika. R., 1940.
13 Dardzāns P. Rases higiēnas atziņas. — Universitas, 1933, Nr. 3, 37. lpp.
2; Turpat, Nr. 5. 68. lpp.
" Turpat, Nr. 12, 221. lpp.
"Vītols J. Aristokrātijas problēma. — Universitas, 1933, Nr. 6—B.
27 Turpat. Nr. 8. 127. lpp.
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profesora J. Plāķa sacerējumos par brīvmūrniecību, J. Vītola28

un dažu citu rakstos. Taču nav noliedzams, ka korporeļu akadē-

miskais izdevums sasaucās ar vācu okupācijas gadu presi un, pro-

tams, noskaņoja «zelta jaunatnes» prātus hitierisma antihumā-

nās, antidemokrātiskās ideoloģijas, cilvēku nicināšanas politikas

un arī prakses pieņemšanai.
Ar laiku ekstrēmistiskos elementus vairs neapmierināja «Uni-

versitas» klusinātais fašistiskais tonis. 1932. un 1933. gada saka

veidoties atklāti fašistiski grupējumi, kuru vadītāji (bieži vien

korporeļi), apguvuši fašisma ābeci, skaudības pilni vēroja Hit-

lera straujo augšupeju pa varas kāpnēm un paši loloja cerības

lidzīgā kārtā — ātri un viegli! — kļūt par vadoņiem savā zemē.

Sim mērķim bija vajadzīgs savu ideju propagandas orgāns —

avīze, lai vervētu piekritējus. Politiskie konjunktūristi neapjauta

galveno: avantūristisko Hitlera grupiņu par politisku spēku iz-

audzēja vācu monopolistiskā kapitālisma slepenās dotācijas, un

nacionālsociālisti nāca pie varas šo monopolu vārdā un intere-

sēs. Fašistiskā demagoģija bija vajadzīga sīkpilsoņu satracinā-

šanai un piesaistīšanai, strādniecības dezorganizešanai. Bet lat-

viešu buržuāzija fašistisko apvērsumu bija iecerējusi izdarīt ar

«Zemnieku savienības» un tās bruņotās aizsargu organizācijas

spēkiem. Tāpēc ekstrēmistu grupelēm nebija politiskas nākotnes.

Kad viņu pretenciozās izdarības un kaprīzes kļuva par traucēkli,
tās tika novāktas pie malas.

Aplūkosim zīmīgākās atklāto fašistu grupeles un to izdevu-

mus. «Politiskas konjunktūras radīta bija J. Stelmahera nodibi-

nātā Latviešu nacionālsociālistu partija, kas gan skaitīja tikai

■80 biedrus. Tā atdarināja vācu nacionālsociālistu partiju un tie-

cās pēc nacionālas diktatūras. Vienīgi šī organizācija uzturēja
sakarus ar Hitlera Vāciju.»29 Stelmahera izdotā avīze «Nacionāl-

sociālists» (avīzes pirmajā lappusē — zils ērglis ar kāškrustu

nagos) plaši izklāstīja vai pat pārdrukāja materiālus no vācu

nacionālsociālistiskas literatūras, kas bija rakstīta galējā antiko-

munisma un antisemītisma garā, piesātināta ar antidemokrātis-

kiem un pretpadomju izlēcieniem un izdomājumiem. Tika apjūs-
mota un veselam rindkopām pārdrukāta Hitlera partijas pro-

gramma.
30 Visai primitīvā formā tika glorificēts Hitlers kā

pestītājs, kuru «sūtījis pats dievs, lai glābtu Vāciju un vācu
tautu», un «trešā valsts» — kā nākamības ideāls. Lai gan avīzi

slēdza ar motivāciju: par pastāvošās iekārtas graušanu un musi-

nāšanu uz diktatoriskas valsts iekārtas ievešanu Latvijā, tā tur-

pināja iznākt ar citiem nosaukumiem.
Latviešu nacionālsociālisti atrada arī aizstāvjus. «Latvis»

reklamēja viņu avīzi, bet pēc «Nacionālsociālista» skandalozajiem

28 Vītols J. Aristokrātijas problēma. — Universitas, 1934, Nr. 2, 3.
29 Sil d c A. Latvijas vēsture, 564. lpp.
30 Hitlera nacionālsociālisma programma. — Nacionālsociālists, 1932.

Nr. 14—16.



63

izlēcieniem centās notikušo iztēlot par nevainīgu niekošanos

(«Vai tad kāds nopietni ņems šo Vācijas modes lietas |oti sliktu

latvisku atdarinājumu»), bet pašu Stelmaheru — par vientiesīti

(«To idejas viņš nemaz nav spējis saprast»). 31 A. Grīns, atklājis
Hitlera agresīvos nolūkus pret Latviju, uzmetās par viņa vie-

tējā aģenta Stelmahera aizstāvi: «Bet tos nedaudzos latviešus,

kas — garā vai patiesībā — sūtījuši apsveikuma telegrammas uz

Berlīni, neuzskatīsim jau tūliņ par tautas un dzimtenes nodevē-

jiem: tie ir cilvēciņi, kas nesajēdz, ko dara.»32

Kā izskaidrot šādu neizprotamu pietāti? Daļēji ar to, ka, ļau-

joties tīkamam pašapmānam, daudzi buržuāziskie darbinieki ne-

gribēja ticēt, ka Hitlers nopietni domājis īstenot darbā «Aiein

Kampj» izklāstītos ekstrēmos plānus. Tie sprieda, ka noliegt na-

cionālsociālisma tēžu propagandu nemaz nebūtu prātīgi, jo tās

taču tīri labi noderēja ideoloģiskajā karā pret vietējiem mar-

ksistiem. Stelmahers ne bez ironijas aizrādīja saviem buržuāzis-

kajiem kritiķiem: «Visi nesociālisti bija pret marksismu, bet iznī-

cināja to tikai nacionālsociālisms.» 33

Latviešu nacionālisma ideologu nostāja pret vācu nacionāl-

sociālismu bija pretrunīga, varētu teikt — pat divkosīga: pie-
ņemdami hitleriešu antidemokrātiskās koncepcijas, tie atklātībā

bija spiesti ieturēt zināmu distanci, jo vai tad citādi kāds vairs

ticēs viņu patriotismam. No otras puses, Latvijas sociāldemo-

krāti, presē un publiskas runās nosodīdami atklātos fašistiskos
izlēcienus un rakstījumus, neizprata fašisma faktiskos virzītāj-
spēkus ne citās valstīs, ne arī Latvijā. Uzskatīdami fašismu tikai

par sīkburžuāziskā ekstrēmisma izpausmi, kas visai viegli apval-

dāma, tie nenovērtēja fašistiskā apvērsuma reālos draudus Lat-

vijā.
Par organizācijas «Pērkoņkrusts» (sakumā «Ugunskrusts»)

rašanos ir šāda liecība: «Redzēdams, ka ar korporāciju cīņu maz

sasniegs un ka jāpievelk masas, Celmiņš 1932. gadā nodibināja

«Ugunskrustu», kurā piedalījās kā ļoti daudzi korporāciju locekļu
tā arī lielā skaitā ierēdņi un strādnieki [?], pilsētnieki un lauci-

nieki.»34

Līdz ar to ekstrēmistiskie elementi, kas bija izkliedēti galveno-
kārt pa dažādām korporācijām, tagad apvienojās vienā organizā-

cija. Tāpat kā Hitlers un Musolini, arī latviešu pērkoņkrustieši
meklēja piekritējus ekonomiskās krīzes ruinētās un satracinātās

sīkburžuāzijas vidē: organizācijā iestājās tirgotāju, uzņēmēju,
namsaimnieku jaunā paaudze, arī jaunekļi no ģimenēm, kam eko-

nomiskās stagnācijas apstākļos, lai noturētos «virs ūdens», nā-

cās nikni apkarot cittautību konkurentus. Tāpat organizācija ar

savu šovinistisko demagoģiju varēja cerēt uz panākumiem pie

31 Bergs A. Dīvainas lietas. — Latvis, 1932, Nr. 3269.
32 Grīns A. Hitlers un mēs. — Universitas, 1933, Nr. 6, 85. lpp.
33 Zilais Ērglis. 1933. Nr. 9.
34 Daugavas Vēstnesis, 1941, Nr. 20.
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tiem latviešu brīvo profesiju pārstāvjiem, īpaši advokātiem,

ārstiem, kuri nesekmīgi mēģināja pārvilināt klientus no veiksmī-

gākajiem un nereti kvalificētākajiem vācu, krievu vai ebreju tau-

tības speciālistiem. Un beidzot, tā varēja likt cerības uz saērci-

nāto ierēdni, kura nestabilais dienesta postenis karājās mata

galā: karjera bija iespējama tikai tādam, kam bija ietekmīgu ap-

rindu protekcija.

Pretēji Stelmahera «Nacionālsociālistam» G. Celmiņš izvē-

lējās elastīgāku fašisma propagandas taktiku. Savos «teorētis-

kajos» spriedelējumos variēdams Hitlera antikomunistiskās un

antisemītiskās tēzes, latviešu pērkoņkrustiešu līderis atturējās no

tiešas hitlerisma slavināšanas, kas, kā pierādīja Stelmaheraciestā

neveiksme, sabiedrībā izraisīja krasu opozīciju. Celmiņš distan-

cējās no hitlerisma: «Hitlera cīņai pret tiem speķiem, kas līdz

3im veda vācu tautu postā, pret marksistiem un žīdiem, pret ko-

rupcijas piesātināto parlamentāro demokrātiju un liberālismu..

mēs bez šaubām varēsim sekot ar pozitīvu interesi,» — tātad

pērkoņkrustieši pilnīgi pieņēma fašistu necilvēcīgo ekscesu un

atklātā terora politiku un praksi, bet, no otras puses, iztēloja sevi

par patriotiem: «par cik hitlerieši ārējā politikā tiecas atdzīvināt

vācu daudzināto «Drang nach Osten» un meklēt sev nākotnes

ieguvumus tur, kur melnais bruņinieks to darīja 700 gadus atpa-
kaļ, jaunā Vācija būs mūsu ienaidnieks». 35 Pretstatījums ir aug-

stākā mērā aplams — it kā valsts ārpolitiskā agresija nebūtu

iekšējās reakcionāras politikas loģisks turpinājums! Un tā, atzi-

nuši nacionālsociālisma grautiņu praksi pašā Vācijā, pērkoņkrus-
tieši neizbēgami spēra nākamo soli: samierinājās ar Hitlera

starptautiskās ekspansijas politiku. Bija vajadzīgi tikai daži gadi,
lai šie urāpatrioti nodotu dzimteni visniknākajam tās ienaidnie-

kam, no kura paši citus bija brīdinājuši. Tātad politiskā kursa

pavērsiens tieši par 180° — tieši par tik daudz, lai ačgārni sa-

grieztais ugunskrusts līdzinātos svastikai!

Atdarinot vācu nacionālsociālismu, latviešu fašisti plašā poli-
tiskā diapazonā, sakot no pilsoniskā liberālisma līdz marksis-

tiskajam komunismam, iezīmēja savus pretiniekus un pieteica
karu jebkurai demokrātijai. «Ugunskrusta» programmas raksts

(1932, Nr. 1) dveš niknu naidu pret demokrātiju, humānismu,

progresu, kas esot it kā sveši un pretīgi latviešu dabai: «Svešu

zemju gudrajo mācības par tautu brālību, vienlīdzību

konfesiju un rasu starpā, par nepretošanos ļaunumam v. tml.

mums nav no svara, lai tās arī desmitreiz būtu «vajadzī-
kultūras, laika gara, modernisma vārdā un uzdevumā.» Savu

tautisko pozīciju Celmiņš mēģināja izsecināt, balstoties uz mis-

tiskās «asins balss» koncepciju, kas bija aizgūta no vācu nacionāl-
sociālisma: «Latviešu asinis ir tas neizsmeļamais avots, no kā

tie savu ticību iegūst.» 36 Sai ziņā pērkoņkrustiešiem augstāka

n Hitlers pie varas. — Ugunskrusts, 1933. Nr. 25.
36 Mēs ticam. — Ugunskrusts, 1933, Nr. 29.
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mērā vērtīgs atradums bija anekdotiskās latviešu dievturu drau-

dzes dibinātājs Ernests Brastiņš, kas savos sprediķos iztika bez

«svešu zemju mācībām». Atšķirībā no kauslīgajiem un cietspu-
rainajiem pērkoņkrustiešiem Brastiņš laikus orientējās situācijā,
prata atrast kopēju valodu ar īstajiem «saimniekiem» — ulma-

niešiem — un pēc 1934. gada apvērsuma izvirzījās par vienu no

«vadoņa kulta» glorificētājiem. Tas vēlreiz liecina par atklāto un

slēpto — «kaunīgo» — fašistu idejisko pozīciju tuvību.

Pērkoņkrustiešu trokšņainajās sanāksmēs sevis atzīšanu rei-

zēm meklēja arī bēdīgi slavenais teoloģijas doktors Jānis San-

ders, kurš, uztiepdams dažu reliģiskā kulta formu un dogmu re-

formu, bija izpelnījies oficiālās luterāņu baznīcas vadības nelab-

vēlību. Arī šo «atkritēju» no jūdu dieva latviešu fašisti minēja
pozitīvā skatījumā savā avīzē: tiem imponēja gan teoloģijas dok-

tora līdzdalība viņu balagāniskajos disputos par brīvmūrniekiem,

gan centieni «no mūsu kulta iztīrīt jūdiskos un katoliskos iespai-
dus

. . un to ietērpt tautiskā izteiksmē». 37

«Mūsu tautas dižais dieva uzliktais uzdevums ir atjaunot
āriski latvisko reliģiju, lai nodotu to atpakaļ (?) āriskai Eiro-

pai,» 38 lūk, tas arī bija viss, ko varēja atrast pērkoņkrustiešu
avīzē no — runājot nosacīti — «teorētiskām» un «tautiskām»

studijām. Pusizglītotais redaktors un viņa nedaudzie korespon-
denti, lāgā nezinādami «svešās», t. i., pasaules filozofijas, socio-

loģijas, politiskās ekonomijas, vēstures, ētikas mācības, nespēja
veikt jebkādas teorētiskas studijas vispār. Tā patiesi bija tum-

sonība!

Latviešu šovinisma virtuozs Gustavs Celmiņš centās spēlēt uz

divām vijolēm — uz antisemītiskās un antivāciskās. Pie tam —

vai nu iluzorās popularitātes, vai oriģinalitātes labad — pēdējā
reizumis skanēja spalgāk. Ģermāņu militārisma, monopolistiskā
kapitālisma un muižniecības agresīvās politikas kritika katram

būtu saprotama, bet visas vācu tautas, arī Baltijas vāciešu, nedi-

ferencēta nosodīšana bija kaitīga lieta. Jau pirmā numura ievad-

rakstā, kas izklāstīja jaunā izdevuma un organizācijas pamat-

viedokli, tika deklarēta galēji šovinistiska politika, kas nepār-

protami ietvēra sevī draudus Latvijas cittautību iedzīvotājiem:
«Vācieši, žīdi un citas tautības ir sveši ķer-

meņi latviešu nācijas miesā.»39 Un, ievērojot ačgārnā
kāškrusta nesēju pseidonacionālo lozungu «Latviju — latviešiem»,

resp., politisko tiesību piešķiršanu tikai latviešu tautibas iedzī-

votājiem, cittautībniekiem bija pilnīgs pamats bažīties par savu

likteni, jo demokrātiskā valstī bija atļauts atklāti sludināt un

mudināt uz genocīdu pret mazākuma tautībām. Tikai maniaks vai

politisks nejēga varēja nesaprast un ignorēt vēsturiski izveidojušos

"

Sanders J. Trijvieniba un kristīgā dievticība. R.. 1926. 4. lpp.
38 Kas īsti ir Brastiņa dievturība. -- Ugunskrusts, 1932. Nr. 7; 9kat. arī:

Latviešu Dievs un žīdu Jahve. — Pērkonkrusts. 1933, Nr. 22.

59 Cīņu sākot. — Ugunskrusts, 1932, Nr. I.
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daudznacionālo iedzīvotāju sastāvu Latvijā. Taču latviešu

fašistu lozungi nebūt nepauda tikai muļķību vien. Tie pieļāva re-

presijas, pieļāva cilvēku vajāšanas tikai tāpēc, ka tie runā citā

valodā un pieder pie citas tautības. Tā jau bija sabiedrības apzi-

ņas maitāšana, cilvēciskās morāles degradēšana. No šīm indī-

gām sēklām izdīga vēlākais tumsonības un sadisma iemieso-

jums — atbaidošais latviešu hitlerietis.

Visnesavaldīgākā bija antisemitiskā demagoģija, — šai ziņā

Celmiņa avīze ne ar ko neatšķīrās no Stelmahera lapeles. Abas

tās pārstāstīja no hitleriešu preses aizgūtos izdomājumus un pēc
tās parauga gānīja ebrejus kā visu sabiedrisko nelaimju un kaišu

vaininiekus. Celmiņa tā laika antisemītiskie ievadraksti sasaucās

ar vācu okupācijas laika latviešu avīžu redakcijas rakstiem, kad

pērkoņkrustieši ar Hitlera pavēli ieguva atjauju īstenot savus

antisemītisko grautiņu saukļus. Salīdzināsim, piemēram, «Uguns-
krusta» 1932. gada 2. numuru («2īdiem stunda situsi») ar «Ven-

tas Balss» 1941. gada 4. numuru («2īdiem nav vietas mūsu

zemē») vai «Tēvijas» 1941. gada 10. numuru («Zīds mūsu iznī-

cinātājs»). Ka pirmajā no minētajiem, tā nākamajos rakstos

galējā antisemītisma tēzes bija vistīrākie plaģiāti no Hitlera

«Mein Kampj». Pērkoņkrustieši pārņēma idiotiski primitīvo Hit-

lera koncepciju par to, ka it kā pastāvot zemākas rases, kuras —

īpaši semīti — to vien tik darot kā izmantojot citas tautas, ārdot

kultūru, naidojot sabiedrību. Līdz ar to šo zemāko rasu pārstāv-
jiem varēja uzvelt visu vainu par kapitālistiskās sabiedrības stag-
nāciju, rietumu civilizācijas pagrimumu. Hipertrofējot un vien-

pusīgi traktējot starptautisko monopolu uzkundzēšanos pasaulei,
tika absolutizēta leģenda par visvarīgo brīvmūrniecību, kas

«diriģējot» tā saucamos plutokrātiskos režīmus kapitālistiskajās
valstis. No otras puses, marksisma mācība, proletariāta revolu-

cionārā kustība, sociālistiskās revolūcijas uzvara Padomju Savie-

nība tika skaidrota augstākā mērā izkropļoti. Apelējot pie kapi-
tālistiskās krīzes satracinātajām sīkburžuazijas masām un dekla-

setajiem sabiedrības slāņiem, solot sociālo taisnību un nacionālo

mieru, nacionālsociālisms šķiru cīņas mācībai un strādniecības

revolucionārai rīcībai, kas varēja vest pie patiesa sociālisma, de-

magoģiski izvirzīja pretī rasu teoriju un neģēlīgo antisemītismu.

Spēcīgās demokrātiskās un revolucionārās noskaņas un tradī-

cijas, kas joprojām bija dzīvas Latvijas darbaļaužu vidū, lielā

mērā neitralizēja šovinisma un fašisma indi un izolēja tā sludi-

nātājus. Celmiņa organizācija tāpat nesastapa plašu valdošās

šķiras atbalstu, jo pēdējā bija iecerējusi elastīgāku fašistiskā ap-
vērsuma modeli. Savas organizācijas histērisko saukju politisko
nerealitāti galu galā spiests atzīt arī Silde: «Lai gan Pērkoņ-
krusts pauda ekstrēmas prasības, kas klaji sadūrās ar dzī-

ves realitātēm, tas spēja pulcināt ap sevi daju nacio-

nālsociālistiski noskaņotas jaunatnes.» Un tālāk:

«Un, ja tai [Pērkoņkrusta vadībai — V. S.] kādreiz būtu bijis
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lemts kārtot atbildīgu valsts darbu, tā būtu tanī drīz sa-

drupuši.»
40 Visai sērīga politiskā bankrota atzīšana dzīves no-

rietā!

«Pērkoņkrusta» necilā vēsture pati par sevi nebūtu pelnījusi
tik daudz vērības, ja organizācija nepārstāvētu vienu no posmiem
latviešu nacionālisma evolūcijā, kuru «vainagoja» padevīga pa-

kalpošana nacionālsociālisma propagandai un baismīgajai hitle-

risma drošības policijai. Hitleriskās okupācijas gados strauji pie-

augot antihumānajām tendencēm, buržuāziskais latviešu nacionā-

lisms tuvinājās vācu nacionālsociālismam, pieņemdams Hitlera

un Himlera bestialo «zemcilveka» koncepciju un praksi, kas jeb-
kuram potenciālam, pat šķietamam, politiskajam pretiniekam Jāva

atņemt... dzīvību.

Vairums buržuāziskās Latvijas politisko partiju, «Zemnieku

savienību» ieskaitot, trokšņaini reaģēja uz pērkoņkrustiešu anti-

parlamentārajiem izlēcieniem, tādējādi demonstrējot šķietamu
demokrātismu. Par saeimas gānīšanu avīze «Ugunskrusts» tika

aizliegta 1933. gada pavasarī, tās turpinātāja — avīze «Pērkoņ-
krusts» (atbildīgais redaktors G. Celmiņš, izdevējs J. Dumpe) —

1934. gada 30. janvārī reizē ar «Tēvijas Sargu». Ulmaņa fašis-

tisko apvērsumu pērkoņkrustieši sākumā gribēja atbalstīt, bet,

nesaņēmuši cerētos amatus, nostājās opozicijā un sāka izdot ne-

legālus uzsaukumus un biļetenus. 1934. gada vasarā tika apcieti-
nāta un vēlāk tiesāta «Pērkoņkrusta» vadība. Zīmīgi, ka tajā bija
26 ierēdņi. 24 studenti, divi LU asistenti un divi ārsti. 41 Organi-

zācijas vadība atspoguļoja to šauro sociālo noslāņojumu, no kura

atklātajiem latviešu fašistiem izdevās savervēt sev piekritējus.
Fašistiskās diktatūras nodibināšanās Latvijā atkārtoti aplie-

cināja, ka «Zemnieku savienības», t. i., apvērsuma vadošo nacio-

nalistisko politiķu un ideologu, antidemokrātiskās un šovinistis-

kās koncepcijas un mērķi būtībā neatšķīrās no pērkoņkrustiešu
nostādnēm. Profašistiskais «Latvis» ņirgājās par «Ugunskrusta»
un zemnieksavienībnieku pozīciju sakritību vēl pirms apvērsuma,
kad «demokrātiskā» Ulmaņa valdība lietoja represijas pret atklāto

fašistu izlēcieniem. «Varbūt «nacionālās» valdības nacionālisms

ir citāds,» rakstīja A. Bergs savas avīzes ievadrakstā, «bet nevar

noliegt, ka teorijā abi nacionālisma veidi iet vienā virzienā, jo
ari ministru prezidenta avīze ik svētdien aicina latvieti celt aug-
stāk savu galvu». 42 Tiešām, būtiskas idejiskas atšķirības starp
atklātajiem un slēptajiem latviešu fašistiem nevarēja saskatīt.

Pēc fašistiskā apvērsuma vairāku likvidēto žurnālu vietā

1936. gadā sāka iznākt žurnāls «Sējējs», kura redaktors J. La-

piņš pulcināja redzamākos autoritārā režīma piekritējus un de-

mokrātijas nīdējus, izveidodams mēnešrakstu par latviešu fašisma

idejiski politisko tribīni. Te savus rakstus publicēja A. Bērziņš,

40 S i 1d c A. Latvijas vēsture, 564. lpp.
41 Rīts. 1935. Nr. 57.
41 Bergs A. Preses spogulis. — Latvis, 1932, Nr. 3246
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L. Breikšs, V. Eglītis, P. Kovajevskis (vēlākais «Tēvijas» redak-

tors P. Klāns), J. Auškaps v. c., no kuriem vairāki savā iekšējā

pārliecībā joprojām palika pērkoņkrustieši, taču labi sapratās un

lieti iederējās ulmaniešu ideoloģijas kursā. Literāri teorētiskais

žurnāls «Daugava» (līdz 1938. g. to rediģēja J. Grīns, pēc tam —

J. Kadilis) labprāt ievietoja nacionālisma un mistikas piesātinā-
tos E. Virzas, J. Veseļa v. c. literāros darbus, kā arī teorētiski

kritiskas ideālistisko filozofu un estētiķu P. Jureviča, T. Celma,
Z. Mauriņas, Z. Unāma v. c. publikācijas, ar kuru vārdiem un

rakstiem no jauna iznāk sastapties okupācijas presē. Saņēmis
atbalstu no valdošās kliķes, apjomu ievērojami paplašināja
E. Brastiņa vadītais «dievtungais žurnāls» «Labietis» (dibināts
1932. g., atbildīgais redaktors A. Goba), kura publikācijas, misti-

ficējot un idealizējot «ārisko» senlatviešu dzīvi, bija aicinātas

dot «latvietības» reliģiski ētisko pamatojumu.

Programmatiskajā rakstu krājuma «Jaunais nacionālisms»,
kurā pieaicinātajiem 15 publicistiem un kultūras darbiniekiem

J. Lapiņa vadībā bija uzdots pamatot ekstrēmā latviešu nacio-

nālisma «teorētisko» koncepciju fašistiskā apvērsuma kliķes ska-

tījumā, galu galā nācās atzīt, ka šādas vienotas koncepcijas ne-

maz nav. «Sādu noapaļotu latvietības mācību gan vel musu tautā

neviens nav darinājis, bet viss, kas līdz šim domāts un darīts

tās labad, uzlūkojams par priekšdarbu turpmākai sistemātiskai

mācībai.»43 Piezīmēsim jau iepriekš, ka solītā «sistematizētā mā-

cība» tā arī netapa. Pie tās veidošanas lielākos pūliņus tika pieli-
kuši J. Lapi ņ š, E. Virza, E. Brastiņš un A. Kroders,

un šo četru buržuāzisko darboņu un publicistu sabiedriski poli-
tiskie uzskati, kopumā ņemot, visspilgtāk akumulē valdošas na-

cionālistiskas ideoloģijas satvaru un vienlaikus arī raksturo tajā
esošās novirzes un atšķirīgās nianses.

44 Minētie publicisti buržuā-

ziskajās aprindas bija visai pazīstami — viņi bija starp pirma-
jiem, kas izkliedza nacionalistiskos kontrrevolucionāros lozungus
Oktobra revolūcijas priekšvakarā, visniknāk šļāca šovinisma indi

pret uzvarējušo sociālisma zemi un pašmāju strādniecības inter-

nacionālo nostāju. Visi viņi saskanīgi raka kapu pašu sludinā-

tajai demokrātiskajai kārtībai, palīdzēja idejiski sagatavot Ul-

maņa fašistisko apvērsumu un kļuva par autoritārā režīma vado-

šajiem ideologiem. Turklāt tie, kas nodzīvoja līdz 1941. gadam,

tāpat kā viņu sekotāju bars, brīvprātīgi iestājās hitlerisko oku-

pantu propagandas dienestā.

"Jaunais nacionālisms. Rakstu krājums. J. Lapiņa red. R., 1936,
208. lpp.

" Samsons V. Latviešu buržuāziskā nacionālisma «teorētiskās» pre-

misas. — LPSR ZA Vēstis, 1979, Nr. 8, 12.—39. lpp.
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Par nacionālistu nožēlojamo teorētisko bruņojumu Brastiņš

sūdzējās jau 1927. gadā: «Nacionālists mūsu politikā idejiski
stāv pretim sociālismam.. pilsonim-nacionālistam nav idejas,
kuru viņš varētu aizstāvēt...» 45 1933. gadā dievturu priesteris
un latvietības pravietis Brastiņš joprojām žēlojās, ka nacionā-

lisma nometnē nav jaušamas personības, nav vadoņu, kas varētu

vest tautu pa «latviski ētisku gultni», un apraudāja tautiešu

teorētisko impotenci, «jo visi esam diletanti nacionālismā un ne-

prašas latvietībā».46

Materiālistiskā pasaules izpratne plašākā nozīmē (ieskaitot
dialektiskā materiālisma filozofiju), izrādās, joprojām bija dzīva

Latvijā, un nacionālisma ideālistiskās, iracionālās nostādnes izrā-

dījās nespējīgas sašķobīt tās pozīcijas. «Jo 50 gadus mūsu tau-

tas vairums ticēja (un ja neticēja, tad nespēja vai negribēja šo

savu neticību darīt par jaunu ticību) materiālismam .. Mēs bijām

jaunstrāvnieki, bijām sociālisti marksisti, bijām pozitīvisti, kal-

pojām vēl citiem dieviem,»47
rezignē Kroders, bet tā arī necenšas

skaidrot, kāpēc gan latvieši tik spītīgi nicinājuši nacionālisma

dievus un praviešus. Latviešu nacionālisti varēja tikai apskaust
tās ekstrēmā nacionālisma kliķes, kurām savi katķismi bija izstrā-

dāti un kuras nu bija sagrābušas varu Itālijā, Vācijā un citur

Eiropā.
«Nacionālisms ir jauns princips cilvēces domu gaitās, kas

vadīs un veidos 20. gadsimteņa dzīvi,»48 jūsmoja Brastiņš par
fašistisko pučistu panākumiem Eiropā. Virza sludināja to pašu:
«Nu Eiropas tautas grib jaunu ticību, un vienkantainais

nacionālisms [Retinājums mans — V. S.] ir tas, ar ko tās

tīko pielādēties.»4'Bija tomēr riskanti tieši norakstīt Musolini un

Hitlera sentences. Stelmahera nacionālsociālistu un Celmiņa pēr-
koņkrustiešu fiasko liecināja, ka plaši iedzīvotāju slāņi ar lielu

neuzticību izturas pret svešajām fašistisko tumsoņu mācībām.

Tāpēc latviešu fašismam, t. s. jaunajam nacionālismam, iezīmē-

jami tautiski vaibsti, lai slēptu tā tautai svešo un naidīgo būtību.

«Bet fašisms, nacionālsociālisms v. c. vārdi pieder citām tau-

tām, citam garam un apstākļiem, un mēs tos [t. i., vārdus, bet

runa nav par saturu un darbiem! — V. S.] nevaram un nedrīk-

stam aizgūt.»50

Brastiņu Ernests noņēmās ar «latviska» vārda «ieskāšanu»

autoritārā režīma un tā fašistiskās ideoloģijas apzīmēšanai un

galu galā ieteica fašistiskajam uzskatam dot «tautisma» no-

saukumu, bet jaundzimušo autoritāro režīmu nokrustīt par

"Brastiņš E. Latviskās Latvijas labad. Mājieni un aicinājumi. R.,
[19351, 86.. 87. lpp.

48 Turpat, 41. lpp.
47 Kroders A. Par jaunās ideoloģijas ce|iem. R., 1937, 53. lpp.

"Brastiņš E. Latviskās Latvijas labad, 58. lpp.
" Virza E. Zem karoga. R., 1935, 26. lpp.
50 Brastiņš E. Latviskās Latvijas labad, 254. lpp.
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«tautvarismu». Ulmaņa kliķes varasvīrs tāda gadījumā sauktos

ne vairāk, ne mazāk kā par «tautvarnieku». 51

Brastiņš uzrakstīja arī monogrāfiju «Tautības mācība» (R.,

1936), kurā visai cītīgi atstāsta pavisam nelatvisku Rietumu ideā-

listisko filozofu un fašistisko darboņu koncepcijas un mēģina

tajās rast pamatojumu latviskā ekstrēmā nacionālisma tēzēm un

saukļiem, bet nacionālisma «teorijai» dod «naciozofijas» vārdu.

Tomēr viengabalainu «jaunā nacionālisma» mācību neizdevās

sameistarot. 1938. gadā Brastiņš vēlreiz atzīst savu un savu

kolēģu neveiksmi, kādu tie piedzīvojuši, gatavodami ticības ap-

liecinājumu «tautvarismam». «Mūsu tautas ideja un viņas nā-

kotnes mērķi ir problēmas, kas uzstādītas, bet vēl nav pienācīgi
iztirzātas.» [?] 52 Pašu spēcini izrādījās par vājiem, tāpēc nu

nācās apelēt pie profesionāliem filozofiem: «Tikai filozofija un

nekas cits var noteikt, kādi īpaši uzdevumi veicami tauta un pa-

saulē katrai tautai. Tautas prātniekiem tas jāzin pirmiem.» 53 Uz

augstskolu profesoriem Brastiņš gan neliek visai lielas cerības —

līdz šim tie izrādījušies varen kūtri nacionālisma koncepciju cil-

dināšanā. «Bet tieši prātniecība ir mūsu kultūras visvājākā vieta.

Filozofiskā domāšana latviešos ir tik nepopulāra, ka vēl daudz

būs jānopūlas, kamēr izdosies to pacelt pieklājīga augstumā.»
54

Piebildīsim, ka buržuāziskie filozofi tāpat izrādījās nespējīgi dot

kaut ko jaunu, jo ar aizgūtajām eklektiskajam filozofiskajām

koncepcijām varēja tikai atkārtot dzirdētās gudrības.

Kāda pasaules izpratne valda latviešu buržuāziskā nacionā-

lisma nometnē? Nepārprotami, ideālisms: «..tas domu virziens,

kas no sākta gala bijis pa ceļam nacionālismam, ir ideā-

lisms». 55 Pie tam dominē ideālisma vissubjektīvākais novir-

ziens — iracionālisms, kuram parasti ir visai mistiska ievirze.

Brastiņš to deklarē: «Nacionālisms ir iracionāls, viņš ir pat mis-

tisks. Viņš tic, ka tikai no intuīcijas, ilgām un dziņām var ras-

ties cilvēcē jaunais, nebijušais un lieliskais.» 56 Nekā «sava»,

īpatnēji latviska «tautisma» filozofijā, protams, nav, visa teorē-

tiskā bagāža un skaidrojumi ir ņemti no vairāk vai mazāk pa-

zīstamu buržuāzisko Rietumu filozofu, sociologu, psihologu, fi-

ziologu v. tml. darbiem.

«Aizstāvoties pret saviem apkarotājiem, tautiskā ideja vien-

mēr tur sev priekšā kā bruņas iracionālismu, relatīvismu. deter-

minismu un pragmatismu, kurus apvieno senais ideālisms un

mūslaiku antiintelektuālisms.» 57

J1 Brastiņš E. Latviskas Latvijas labad, 254 —255. lpp.
** Brastiņš E. Mūsu misijas problēma. — Latvijas preses biedrības

gadagrāmata. R., 1938, 31. lpp.
13 Turpat.
14

Turpat, 32. lpp.
"Brastiņš E. Tautības mācība. R., 1936, 26. lpp.
56 Brastiņš E. Latviskās Latvijas labad, 103. lpp.
"Brastiņš E. Tautibas mācība, 27. lpp.
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Sākumā precizēsim «tautisma» gnozeoloģiskās pozīcijas. «To

prātniecību, kas risinājusi tautisko problēmu,.. var visumā dēvēt

par mūslaiku antiintelektualismu jeb pretprāta
virzienu [Retinājums mans — V. S.ļ. kas vadoša vietā dzīvē liek

vairāk dziņas un instinktus nekā pratu.» 58 Ne tikai filozofijā, bet

praktiskā dzīvē un politikā latviešu buržuāzija bieži rīkojusies

pret veselīgā saprāta diktātu, sekojot izdomātām ilūzijām, mis-

tiskām himērām vai arī, slīgstot politiskā delīrijā, jāvusies pos-

tošo šķiras emociju un primitīvo instinktu varai. Tā tiešām bija

bezprāta filozofija.59 Un tas viss vienmēr ir vedis pie traģiskām
sekām, kas bija jāpārdzīvo gan tautai, gan arī pašai buržuā-

zijai.
Teorētiski nenoformēta latviešu buržuāziskā nacionālisma

ideologi iracionālismā saskatīja glābiņu no dialektiskā materiā-

lisma. Revolūcija un dzijās sociālekonomiskās pārmaiņas, kuras

tā nesa līdz un kuras pauda racionāli izprastas sabiedrības ob-

jektīvas likumsakarības, latviešu buržuāzijai, tāpat kā citiem

ekspluatatoriem bija nepieņemamas, nesaprātīgas. Un šādas ne-

saprotamas «iracionālas» esamības apjautai varēja noderēt tikai

iracionāla atziņas teorija, filozofija.
Sāda pretprāta vai bezprāta gnozeoloģija bija ielikta šūpulī

latviešu «jaunajam nacionālismam». Vēl 1915. gadā Lapiņš

deklarēja savu pretprāta viedokli budziskajā avīzē «Līdums»

ievietotajā rakstā «Ilūzijas un viņu nozīme sabiedriskā dzīvē».

Neviens cilvēks nezinot, kas patiesībā ir pasaule un tās parādī-
bas, un tāpēc viņa «pasaules atziņa ir stiprā mērā celta uz ilū-

zijas pamatiem».
60 Ilūzijas varot būt ne tikai maldi, bet arī

«spēcīgs dzīves dzinējspēks». «Dodiet sabiedrības vairākumam

ilūziju, ka viņa ideāls ir viegli sasniedzams, un katrs brīnīsies,
cik aktīva un neuzvarama tikusi sabiedrība.»61

Racionālisma nīdējs no laika gala bija ulmaniešu ideologs un

galma trubadūrs Edvards Virza: «Visas mūsu sociālā laikmeta

slimības ceļas no šī skaidrā, bet greizu ideju pilnā prāta. Nekas

cilvēcei nav nodarījis tik lielu postu kā šis tīrais prāts, kas pār-
tiek no savam spekulācijām, nerēķinoties ar tautas tradīcijām.»62

Te atkal Virza apzināti dezorientē lasītāju, absolutizēdams dažu

racionālistu, īpaši metafizisko materiālistu, tieksmi shematizēt

un vienkāršot sarežģītas dzīves parādības, bet noklusē dialek-

tiskā materiālisma prasību izprast lietas to kopsakarībā (pie-

mēram, dialektiskā vienībā skaidrot nacionālo un internacionālo).

Arī Krodera gnozeoloģija sakņojas ideālismā un iracionālismā.
tomēr viņš atzīst saprāta lomu praktiskajās lietās, izvairās no

58 Bra s t i ņ š E. Latviskās Latvijas labad, 26. lpp.
51 Samsons V. Antipatriotisma un bezprāta pozīcijās. — Dzimtenes

Balss. 1975, Nr. 11 — 17.
80

Pēc: Lapiņš J. Sapņi un īstenība. Ceļā uz Latvijas valsti R., 1938,
40. lpp.

81 Turpat.
82

Virza E. Laikmeta dokumenti. R., 1930, 10. lpp.
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obskuranta neslavas, bet zinātnei ierāda visai pieticīgu vietu

pielietošanas sfērā.

«Saprāta spēju ietekmē cilvēka instinkti diferencējas un mo-

dificējas vislielākā dažādībā, un saprāta spēju nomācēja un pār-

veidotāja nozīme kļūst arvien lielāka.» 63

«Mūslaiku antiintelektuālismu var dēvēt par dzīvekja [!?] filo-

zofiju visplašākā nozīmē.»64 «Tautas dvēseles» «dzīvekli» Bras-

tiņš tieši atvasina no A. Bergsona intuitivisma nostādnes par
dzīvo kā «spontānu brāzmojumu», «dzīvības izvirdumu». Autori-

tārā režīma slavinātājus saista ari F. Nīčes naids pret intelek-

tuālismu, cilvēka varas tieksmes hipertrofēšana un glorificēšana.
Pragmatisms, īpaši Ferdinanda Šillera koncepcija, imponē nacio-

nālistiskajiem demagogiem ar tēzi, ka patiesības izzināšana ne-

notiekot zinātnes likumu atklāšanas ceļā, bet tas kritērijs esot

derīgums. «.. pragmatisms var attaisnot katras tautas Īpatnē-
jas tendences, dzīvi un darbu. Nacionālisms ir viens no pragma-

tisma lietišķiem veidiem.»65

Nacionālisma ideologu karagājiens pret intelektu neaprobe-

žojas tikai ar šauru gnozeoloģisku mērķi — prāta pazemošanu,
iracionālā absolutizēšanu cilvēka atziņas procesā. Tam ir no-

teikta sociāla ievirze. Ar neuzticību un naidu latviešu nacionālis-

tiskie darboņi izturas pret pilsētas intelektuālajām aprindām, de-

mokrātisko inteliģenci, kas savā brīvdomībā uzdrīkstas pakļaut

prāta kritikai ar veselo saprātu nesavienojamo tautisko mistiku,

antidemokrātiskās sentences. Ne tikai sociālisti un komunisti, bet

visi brīvdomātāji intelektuāli tiek uzskatīti par bīstamiem, vis-

maz potenciāliem pretiniekiem. Demokrātiski, antifašistiski ievir-

zīto mākslinieku un rakstnieku kritiska attieksme pret aloģisko
un netaisno kapitālistisko īstenību tiek kvalificēta kā neauglīgs

nihilisms v. tml. Patiesi tautiskās demokrātiskās mākslas pār-

stāvjus, kas savā darbībā pamatojas uz kritiskā reālisma estē-

tiku, Virza nicīgi dēvē par «neaugligo inteliģenci» un dižojas,
ka viņš ienīstot industriālo pilsētu, pilsētas inteliģenci «kā nepa-
reizu un izvirtušu politisku ideju paudēju». 66 «Latvijai vairāk

no svara ir viens saimnieks, kas kārtīgi apstrādā savas mājas
un rāda augstu morālisku un patriotisku piemēru visai apkār-
tnei nekā visa demokrātiskā inteliģence [Retinājums
mans — V. S.], kas Rīgā staigā pa kafejnīcām.» 67

Cilvēku rīcības motīvi jāmeklējot iracionālos dzijumos. «Prāts

dod gan slēdzienus, bet slēdzienu motīvus izvēlas,

jūtu, neapzinīgā un citu dvēseles stāvokļu va-

dīts.. Mūsos slēpti veseli bezdibeņi.., kur ir instinkti, asiņu,

"Kroders A. Cilvēks un tauta. Solidārisma ideja. R., 1940, 74. lpp.
64 Brastiņš E. Tautibas mācība, 67. lpp.
«s Turpat 31. lpp.
••Virza E. Zem karoga, 120. lpp.
67 Turpat, 38. lpp.
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rases iespaidi.»68 Nacionālisma propaganda iedarbošoties nevis

ar loģisku argumentāciju, bet apelējot pie zemapziņas, instin-

ktiem, emocijām. «Tautisma» filozofus pievilina aizrobežas mo-

derno psihologu ideālistu (Lebona, Freida) atziņas par masu

(«pūļa») iracionālas ietekmes iespējām. «Pūlis padodas mentālai

infekcijai, suģestijai bez apelācijas... Racionālismam pū-
lis gandrīz nemaz nav pieejams. Uz viņu vairāk

reaģē glaimi, ireālais, jūtas, ilūzijas un tēli,
kas saceļ brīnuma sajūtu. Sie ir līdzekļi, ar kuriem

valda pūli, un tos sauc par demagoģismiem.» 69 Tā kā pats sub-

jektīvais ideālisms nevar izskaidrot paša dzemdēto iracionālo

brīnumu un aplamību — suģestējoša demagoga, masu virsva-

doņa rašanos, tad palīgā tiek ņemts objektīvais ideālisms. «Par

vadoni ir jāpiedzimst no Dieva žēlastības . .»
70

«Jaunā nacionālā dogma,» Virza skaidro 1935. gadā, «ir

gluži naidīga vecā kapitālisma vispasaules raksturam.»71 Te viņš

sagāž arī veca kapitālisma stūrakmeni — brīvās konkurences

principu un tā ideoloģiju — liberālismu. Viņam piebalso Kro-

ders: «. . ekonomiskā varenība pamazam pārgāja finansistu rokās.

Saimnieciskās dzīves pretišķības kjuva vienmēr asākas.. Sakarā

ar to jēgu zaudēja ari demokrātiskā pārvaldes sistēma, kas bija
vajadzīga tad, kad pastāvēja brīvā konkurence..»72 Tātad vecais

kapitālisms ir sevi izdzīvojis. Ne jau tāpēc, ka kapitālistiskās
ražošanas attiecības, kam privātas piesavināšanās raksturs, klust

par sabiedriskās ražošanas žņaugu, — kā mācīja marksisms. Bet

tas viss tiek teikts tāpēc, ka budzim ekonomiskās krīzes situācijā
tālākās labklājības ceļu pavēra vienīgi totalitāras valsts protek-
cija. Proti, lauku buržuāzijas saaugšana ar valsts aparātu —

tads bija politiski ekonomiskais risinājums. Lūk, kā latviešu

marksisti formulēja Ulmaņa režīma būtību: «..fašistiskais

bloks izpauž visreakcionārāko, visšovinistis-

kāko un imperiālistiskā finansu kapitāla ele-

mentu intereses, bet ar šo elementu agrārbur-
žuāzijas diezgan ievērojamu specifisku svaru».

7 *

«Liberāli individuālistiskā dogma nav spējīga izvest Latvijas
garīgo [?] aizsardzību,» 74

secināja Virza un spiests konstatēt,
ka kapitālisma sistēma un buržuāziskā ideoloģija un kultūra pār-
dzīvo krīzi. Demagoģiski izmantodams šo patiesību

...

autoritāra

nacionālisma koncepcijas apliecinājumam, viņš visu «apgriež»
otrādi: ideoloģijas krīze esot sistēmas krīzes cēlonis. Tāpat to

darīja arī O. Spenglers un Hitlers, runādami par Rietumu

88 L api ņ š J. Humānisma pārsvēršana. — Daugava, 1935, Nr. 6, 533. lpp.
89 Turpat, 534. lpp.
70 Turpat, 535. lpp.
71 Virza E. Zem karoga, 13. lpp.
72 Kroders A. Cilvēks un tauta, 25. lpp.
7S

Pečaks K. Rakstu izlase. R., 1959, 342. lpp.
14 Vir z a E. Zem karoga, 14. lpp.
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civilizācijas pagrimumu. «Oikonomiskā krīze ir tikai šīs garīgās
krīzes sekas .., pasaule vairs netic individuālas savvaļības dog-
mai.» 75 Tāpēc nīdējamas ir itin visas demokrātijas izpausmes.
Autoritārā režīma profoss neslēpj savu zvērīgo antidemokrātismu,

jo demokrātija kļuvusi par kavēkli buržuāzijas visaptverošas kun-

dzības nodrošināšanai. «Demokrātija ir abstrakts jēdziens, bet

demokrāts ir pretreliģisks, pretnacionāls, viņš ir pret katru auto-

ritāti,.. viņš tic lielākai moderno laiku muļķībai —

cilvēku vienlīdzībai [Retinājums mans — V. S.].»76

Savu idejisko pretinieku apspiešana totalitārisma ideologi

augstsirdību nepazina. «Vēl arvien nācijas šķīstīšanas [Re-
tinājums šeit un tālāk mans — V. S.] darbs ir nepieciešamāks
par apvienošanas darbu, kas varēs notikt tikai tad, kad būs iz-

griezti pilnīgi nederīgi zari. Tāpēc mums ir jāapbru-

ņojas no galvas līdz pat kājām ar neuzticību un pat ar cietsir-

dību.»77

J. Lapiņš velta ne mazumu pūļu, lai «pārsvērtu», t. i., pār-
vērtētu vispāratzītas humānās vērtības, cilvēces iekarojumus.
Viņš sastāda apsūdzību sarakstu, kas sastāv no astoņiem pun-

ktiem, 78 kuros uzskaitīti humānisma vēsturiskie «grēki», sakot

no renesanses laikmeta. Humānisms resp. brīvdomāšana esot no-

vedusi pie tā, ka radušies tādi «Jaunumi» kā racionālisms, ate-

isms, liberālisms, demokrātija, sociālisms, internacionālisms v. tml.

Tas nav tikai Lapiņa, bet visa ekstrēmā latviešu nacionālisma

viedoklis, kam pievienotos arī pērkoņkrustieši.
Šķiet, nevarētu būt šaubu, ka nacionālistiem savas ideoloģijas

būtības, t. i., nacionālisma, satvara izpratne butu jāiesāk ar nāci-

jas jēdziena iztirzāšanu, bet latviešu «tautisma» teorētiķi no nāci-

jas jēdziena tieši vairās. Un nav jābūt gaišreģim, lai saprastu
«kautrīgās» vairīšanās nolūku. Nācijas nav mūžīgas, bet ir vēs-

turiska parādība. Tās ir tapušas zināmos sabiedrības attīstības

apstākjos; tiem zūdot, atmirst arī nācijas. Tātad vēsturiski pār-
ejošs raksturs ir katram nacionālismam, kuru dzīvē izraisa at-

tiecīgās nācijas rašanās, un kā dotās nācijas valdošas šķiras paš-

apziņa tas izzudīs, zaudējis savu materiālo nesēju.
Nācijas jēdziens tiek aizstāts ar tautības visai parocīgo

iracionālo traktējumu. Saskaņā ar to tautība «ir kaut kas iracio-
nāls, kas nejaujas aprakstīties un jēdzienos ietverties», un nacio-

nālisms — «dzīvošana, klausot tos instinktus un dziņas, kas asi-

nīs virmo». 79 Tātad tautības jēdziens, kuram ir rodams zināt-

nisks skaidrojums, tiek aizplīvurots ar iracionālismā miglu, kurā

zūd jebkādi reāli tautības izpausmes veidi. Paliek netverama

«asins mistika», kurai nav nekādu nosakāmu parametru; izplūst

75 Virza E. Zem karoga, 12. lpp.
76 Turpat, 35. lpp.
77 Turpat, 185. lpp.
78 La p iņ š J. Humānisma pārsvēršana, 540., 541. lpp.
"Brastiņš E. Tautības mācība, 28. lpp.
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arī paša nacionālisma reālie apveidi, «tā pirmtēli ir asinīs ieda-

bāti un iegūti no senčiem». 80

«Tautisms» savu ģenealoģiju «tālredzīgi» nesaista ar nacionā-

lās buržuāzijas un tās nacionālistiskās ideoloģijas izveidošanos

Latvija, kas vēsturiski sakrit ar kapitālistisko attiecību izveidoša-

nos pagājušā gadsimtā, bet atvirza to uz netveramu senatni.

Proti, nacionālisms neesot pārejoša parādība, bet esot mūžīgs, un

tātad tāds būs arī nākotne. «Naciozofijas» dibinātāji atklāti di-

žojas, ka viņi «nekaunas no iracionālā un mistiskā», un «visiem

garīgiem izpaudumiem pamatā ir īpaši, augstākās varas ieliktie

dēkļi».81 Tātad nacionālistiskais nes ne tikai mūžīgā, bet arī die-

višķā zīmogu. Sāda konsekvence nerada izbrīnu: kristīgais kre-

acionisms tāpat ir iracionālismā koncepcija.

Dievišķo «dekļu» ieņemšanai, protams, ir vajadzīgs nesējs,
un tas tiek atrasts tikpat mistiskā «tautas dvēselē», kas ir sa-

biedriskās esības noteicēja. «Tautas dvēsele ir tās ideju, jūtu un

dziņu krājums, ko atnes piedzimdami un veido tālāk dzīvodami

visi vienas un tās pašas tautas savrūpņi.»
82

Liberālās ievirzes prātnieka Dr. phil. P. Zālītes studijas par

latviešu tautas dvēseli neapmierināja pēc varas alkstošo fašismu.

Neokantietis Zālīte, atsaukdamies uz Kanta «Tīrā prāta kritiku»,

pieturējās pie sava skolotāja agnosticiskā viedokļa, ka «dvēseles

jēdziens atrodas viņpus mūsu atziņas spēju robežām» un pieņe-

mams vienīgi kā hipotēze. 83

«Naciozofiem» imponēja tie akadēmiski izglītotie profesionālie
filozofi, kas pārstāvēja iracionalistisko virzienu. 30. gados uz-

sāktās «tautas dvēseles» sholastiskās studijas un spiritiskās me-

ditācijas viņi nepārtrauca pat hitleriskās okupācijas laikā (Z. Mau-

riņa, K. Raudive, P. Jurevičs v. c). Visus agrākos «meklējumus»
vienuviet savilcis Jurevičs filozofiska traktātā, izdalot īpašu no-

daļu «Latviskā dvēsele».84 Latviešu nacionālistiem kā savas mā-

cības sludināšanas forma pieņemams liekas mīts. Nacionālisma

idejas bieži vien parādoties kā nācijas mīts vai tautas teiksma.

«To rada tautas gara tulki, tautas nākotnes zīlētāji un sapņo-

tāji.»
85 Tātad «tautas dvēseles» izpausmes veidus var atklāt un

iztulkot tikai nacionalistiskie priesteri, un, ja vajadzīgs, viņi var

saskatīt «dvēseles» būtiskās iezīmes jebkurā tautas dzīves feno-

menā, piedēvēt tai jebkuru ārējo atribūtiku. «Tautas dvēseles»

un «tautas gara» nosaukumi figurēja kā sinonīmi, bet vaja-

dzīgo saturu un atribūtiku ikreiz sacerēja «tautas gara tulki».

80 Br a s t i ņ š E. Tautības mācība, 28. lpp.
81 Turpat.
" BrastiņS E. Latviskās Latvijas labad, 71. lpp.
83 Zālīte P. Latviešu tautas dvēsele. Ar iepriekšēju dvēseles jēdziena

un tautas dvēseles apskatu. — Latvijas Universitātes Raksti. 8. burtnīcas

atsevišķs novilkums. R., 1923, 7. lpp.
"Jurevičs P. Idejas un īstenība. Esejas. 2. izdevums. Stokholma,

1965.
•* Bra s t i p š E. Tautības mācība, 28. lpp.
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Liels pievilkšanas spēks izrādījās tām Rietumu sociologu, bio-

logu, antropologu un psihologu mācībām, kuras meklē sabied-

risko, tātad arī nacionālo attiecību izpratni ne pašā sabiedrībā,

bet bioloģiskajā cilvēkā, viņa fizioloģijā un psiholoģijā. Tiek no-

liegta cilvēka garīgās dzīves jebkura sociāla determinētība. «Viss

meklējams cilvēka dabā» — tāds bija intriģējošs latviešu nacio-

nālistu subjektīvi ideālistisko filozofisko mācību izejas punkts.

Rietumu autoritātes, uz kurām bieži atsaucās «tautisma» teorē-

tiķi, ir A. Gobino, G. Lebons un O. Cemberlens. Viņu darbos

tika likti pamati tumsonīgajai mācībai par rasēm un to nevien-

līdzību. 86

«Ja gars savām saknēm saistīts pie bioloģiskām parādībām,
tad nekad nevar aizmirst asiņu balsi, rasi, kas

apvieno jaudis ar vienādu uzvešanos, ķermeni un psihi.» 87 Tā La-

piņš, absolutizējot bioloģiskā faktora lomu, patvarīgi no tā atva-

sina mistisko asiņu balsi, kas ir «tautas dvēseles» darbības iek-

šējais dzinulis. Virza sev pieņemamo rasistu atzinumu izsaka

tēlaini: tautas locekļi «ar asinīm ciešāk kā ar dzelžu ķēdēm ir

saistīti savā starpā». 88

Pieņemot O. Cemberlena un viņa epigoņu Hitlera un Rozcn-

berga koncepciju par āriešu rasi kā cilvēces kultūras vērtību radī-

tāju, latviešu nacionālisti labprāt piepulcina sevi un savus tau-

tiešus šai labākai sabiedrībai. Bezgalīgi daudzās pagātnes vēs-

tures improvizācijās Lapiņš, tāpat kā Brastiņš, «atklāj» latviešu

piederību pie āriešu pirmtautas un patvarigi piedēvē tai visdažā-

dākās iedzimtas vērtības.89 Virza savu ārisko izcelsmi gan ap-

dzied dzejā, gan apliecina publicistikā: «Mēs esam daja no vecās

eiropiešu rases, un mūsu galvenā pazīme ir dabīga aktivitāte un

praktisks reāls aprēķins. Tie ir savaldošie iemaukti tam tempe-

ramentam, kas lejas pa mūsu asinīm.»90 Vai Virzas āriskuma

«iegrožošanas» un diferencēšanās vēlmē nepavīd arī tieksme dis-

tancēties no hitleriskās rasu politikas galejibām? Tāpat Lapiņš
brīdina: «asiņu balss runā patiesības valodu, tikai klausīšanās

viņai nav jāpārspīlē».91 Viņš, tāpat kā Brastiņš, pēdējos pirms
kara sarakstītajos darbos cenšas klusināt āriešu rasei piedēvēto
visvareno lomu mūsdienās, pie tam ar ticamu atsauci uz to, ka

«gandrīz nekur vairs nav tīras rases» un ka «Ikviens eiropietis
varēs atrast savā ciltskokā visdažādāko rasu pārstāvjus.»92 No-

sodot «veco Eiropu», kas esot kosmopolītiska, un cildinot jauno,

86 Par fašisma teorētiskajiem avotiem skat.: Zariņš V. Nacionālsociā-
lisma idejiskie priekšgājēji. — Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes
Zinātniskie Raksti. Filozofijas jautājumi. R., 1969, 116. sēj.. 135.—181. lpp.

87 L api ņ š J. Humānisma pārsvēršana, 535. lpp.
88 Virza E. Zem karoga, 183. lpp.
89 Bra s t i ņ š E. Latviskās Latvijas labad, 210. lpp.; Lapiņš J. Laik-

metīgais un mūžīgais. R„ f 19341, 214. lpp.
90 Virza E. Laikmeta dokumenti, 371. lpp.
91 Lapiņš J. Humānisma pārsvēršana, 535. lpp.
91 Brastiņš E. Tautības mācība, 54. lpp.
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nacionālsociālistisko, Brastiņš kaunina «panģermānistus» (t. i.,
hitleriešus), kas uzskatot, ka «vācu augstkultūra tiem dodot tie-

sības ne vien valdīt par ģermāņu tautām, bet arī par citām tau-

tām pasaulē». 93 1940. gadā Kroders atklāti nosoda hitlerisko

Vāciju, kas «ļāvusies imperiālisma idejai», un, reaģēdams uz tau-

tas masu satraukumu par savu tālāko likteni, visgudri prāto, ka

katrai nācijai «ir tiesība uz dzīvi un attīstību un nevienam nav

dota priekšrocība šīs dzīvības iznīcināt savā labā».94

Ne bez pretrunām ir latviešu buržuāzijas nostāja pret rasu

teoriju, tāpat arī pret nacionālsociālisma politiku Vācijā. Āriešu

rases cildināšana, kas hitleriešiem noderēja šķiras pretinieka ap-

spiešanai iekšpolitikā, «svešu» elementu iznīdēšana pašā
Vācijā latviešu nacionālsociālistiem ir pieņemama. Bet, līdzko

koncepcija par «kungu rasi» sāk kalpot ģermāņu imperiālisma

ekspansionistisko plānu attaisnošanai ārpolitikā, latviešu

nacionālists atkāpjas un atsakās no rasisma konsekvencēm, jo tās

vēršas ari pret latviešu buržuāzijas valdošajām pozīcijām savā

zemē.

Mazliet citādi «nacionālās un tautas vienības idejas», kas

esot tautas gara, tautas dvēseles izpausme, skaidro Kroders. Šo-

reiz argumenti tiek paņemti no buržuāziskās empīriskās sociolo-

ģijas arsenāla (R. Levi-Brīls, G. Zimmels, E. Dirkheims v. c),
kura, kā zināms, pārspīlē fizioloģiskā un psiholoģiskā faktora

lomu. «Kā ētiskas, tā daiļuma jūtas cilvēka dabā iemīt

[Retinājums mans — V. 5.], un tā ir vienīgā atbilde.»95 Iznāk,

ka emocijas, kas cilvēkam rodas sociālas darbības pieredzē, esot

iedzimtas, un, domājams, šos «dēkļus» cilvēkā ielikusi augstāka
vara. Kroderam cilvēka sociāla darbiba ir «sociālās patiesības»
meklēšana saskaņa ar iedzimtiem ideāliem tikumiem. Sociālo sis-

tēmu, kas it kā vislabāk spējot saskaņot cilvēku intereses, Kro-

ders nosauc par solidārismu, aizņemoties šo terminu no

Sorbonnas profesora S. Zida. «Solidārisms ir viens posms cilvēku

sabiedrības progresīvā attīstībā, ņemot vērā, ka cilvēka psihika
kļūst arvien vairāk sociāla.»96 Te nu viss apgriezts ačgārni: tieši

ražošanas attiecības, iegūstot arvien vairāk sabiedrisku rak-

sturu, rada izmaiņas arī cilvēku sabiedriskajā apziņā, un ne

otrādi. Izšķirošā nozīme solidārisma sistēmā esot valstij, jo
«Valsts nav organizēta varmācība, kā mācīja absolūtie individuā-

listi un sociālisti», bet ir dažādo interešu izkartotāja un izlīdzi-

nātajā.97 Jaunā laikmeta «vadošā ideja» — solidārisms — esot

atradusi savu piepildījumu Eiropas «jaunajās valstīs», tātad

fašistiskajā iekārtā, arī autoritārajā Ulmaņa režīmā. «Jaunā Lat-

vijas valsts top veidota un organizēta uz solidārisma idejas

"

Brastiņš E. Tautības mācība, 115. lpp
9i Kroders A. Cilvēks un tauta, 199. lpp.
» J Turpat, 109. lpp.
9 * Turpat, 12. lpp.
91 Turpat, 10. lpp.
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pamata, kuru mēs pazīstam kā tautas vienības ideju.»98 Tiešām,
tikai iracionālistisks bezprātis varēja izfantazēt tik neloģisku seci-

nājumu un tautai vardarbīgi uzspiesto diktatūru traktēt kā

iedzīvotāju piekrišanas, solidaritātes izpausmi. Kaut arī «nacio-

zofi» ik teikumā piemin tautu, apdzied tās dvēseli, garu, tauta

tiem ir tikai pūlis, kas nav spējīgs uz radošu darbību, vēl jo vai-

rāk — vadīt valsti. «Likteņus saprātīgi vadīt nevar pūlis, bet ra-

žena, spējīga personība. [..] Valsts vara naciokrātijā pieder
krietnākam dižtautietim, kas apzinās tautas mērķus. [..] Viņam

pieder vadība, ierosme, griba. Tas ir savas tautas gara

pilnvarnieks [Retinājums mans — V. S.], viņa iemieso-

jums.»99 Brastiņš, Virza un Lapiņš kļūst par galvenajiem vadoņa
kulta «izkopējiem» Latvijā. Cik pacilātu aplamību gan netika

sarunāts par «dižtautieti» — patiesībā pelēku cilvēciņu, kas ne ar

ko īpaši neizcēlās pārējo Latvijas budžu pulkā. Prāta pelēcība
nav šķērslis: saskaņā ar iracionālismā viedokli vadonim nav jā-
būt zinošai, radošai personībai, pietiek, ja tas ir veikls dema-

gogs, kas prot izraisīt masu psihozi: «Par vadoni ir jāpiedzimst
no Dieva žēlastības [..] tie neko nepierāda, viņi hip-
n o t i z ē.»100

Virza, pieradis kategoriski uztiept savu viedokli, nešauboties

izšķir, kur konkrēti meklējams Latvijas gars. Un atbilde ir brī-

numaini vienkārša: tas nav nekas cits kā «vecās latviešu mājas

gars».
101 Savā darbā «Straumēni», sabiezinot mistiku, Virza visai

krāsaini attēlojis izdomātā Zemgales budža saimniecībā valdošos

patriarhālos likumus un tikumus un nacionālās šaurības garu.
Tas īpašus komentārus neprasa. Virza atšķirībā no Krodera un

Brastiņa nešķiež tukšus vārdus par solidārismu, bet akcentē Ul-

maņa autoritārā režīma represīvo raksturu. «Jaunais režīms ceļ
goda nozākātu un nolamātu vārdu, kuru sauc par subjektīvismu,
kas nozīmē stingru vienpusību, viena uzskata izvešanu vienmēr

un visur. [. .] Sī subjektīvisma priekšā viss ir kaitīgs, kas pat
vismazākā pretrunā ar režīma vajadzībām. [. .] Viņš [t. i., jau-
nais režīms — V. S.] neatzīst ne objektīvas zinātnes, ne objek-
tīvas mākslas.»102

Virza, tāpat kā vācu nacionālsociālisms, meklējot un mistifi-

cējot sabiedrības ideālu, met acis... uz viduslaikiem: viņam im-

ponē lauku reliģiozitāte. «Kā lielo un monumentālo viduslaiku

civilizāciju radīja ar lauku garu apvienojies dieva gars, tā taga-
dējā pasaule nemanāmi, bet neatlaidīgi atgriežas atpakaļ pie
evaņģēliskajiem laukiem.» 103 Nīzdams industriālo pilsētu un tās

proletariātu, revolūcijas nesēju, Virza labprāt pagrieztu atpakaļ

*" Kroders A. Cilvēks un tauta, 137. lpp.
"Brastiņš E. Tautības mācība, 246. lpp.
100

L api ņ š J. Humānisma pārsvēršana, 535. lpp.
,ot Virza E. Zem karoga, 106. lpp.
102 Turpat, 186. lpp.
103 Turpat, 121. lpp.
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laika ratu, lai saglabātu lauku patriarhālo neskartibu. Bet tās ir

veltas pūles — kapitālisms arī laukos paspējis sašķelt sabied-

rību pretējās nometnēs, un «Straumēnu» idille iespējama tikai

uz papīra. Tikpat atpakaļrāpulīgi un nesekmīgi ir Virzas pūliņi

atgriezt pie dieva Latviju, kuras iedzīvotāju vairākuma vidū jau

gadsimta sākumā valdīja reliģisks indiferentisms, vienaldzība.

«Ja veca kartība bij uz skepticismu visnotaļ dibināta, tad taga-

dējā cej godā reliģisko ticēšanu. Tā būs pa daļai vecās dievticī-

bas atdzimšana, tikai papildināta ar kaut ko jaunu, ko nes sev

līdz modernais laiks.» 104 Esošajai kristīgajai baznīcai Virza pār-
met «tautiskuma» trūkumu, pieprasa, «lai visi dievkalpošanas
elementi būtu latviski». 105 Lišķīgi glaimodams, viņš runā par

Brastiņu Ernesta dievturiem, kuru pulka bija sastopami vairāki

galēji nacionālistiski rakstnieki un dzejnieki (V. Eglītis, J. Ve-

selis, V. Dambergs v. c.). Oficiālā baznīca un teoloģijas profe-
sori apkaroja šos eksotiskos atkritējus. Buržuāzijas vairākums,

īpaši laukos, deva priekšroku vecajai, gadsimtos pārbaudītajai

kristīgajai baznīcai: to varēja tikpat labi pielāgot arī jaunā re-

žīma garīgai apkalpošanai. Inteliģenci šokēja līdz ākstībai hiper-
trofētās dievturu izdarības senču «stilā»; visai izplūdis un naivs

bija dievturu mācības filozofiski ētiskais pamatojums.
Jaušot savas šķiras norietu, buržuāziskie darboņi un politiķi,

grimdami nepielūdzamās vēsturiskās neizbēgamības bezdibenī, kā

slīcēji ķērās pie «naciozofu» pasviestā salmiņa — iracionālās

«tautisma» mācības un sāka paši visā nopietnībā tai ticēt. Anti-

intelektuālā, pretprāta filozofija neprasīja loģiskus pierādījumus,
pietika noticēt savām pašu ilūzijām. Tā izveidojās aplamā un

kaitīgā ilūziju politika, kurai sekojot latviešu buržuāzija
pretēji veselajam saprātam izšķīrās par glābiņa meklēšanu pie
hitleriskās Vācijas, nodeva savu tautu niknākajam ienaidnie-

kam — vācu fašismam, pameta zem svešzemju iebrucēju kājām
samīdīšanai savas tautas brīvību un dzīvību, tās dvēseli. Un pati
pārdzīvoja dziļāko vilšanās traģēdiju, nacionālisma idejiski poli-
tisku sagrāvi, pēc kuras nav atdzimšanas un atgriešanās.

«No mūsu ilūziju politikas Barbarosas sākuma periodā
Potsdamas laika [t. i., 1945. g. februārī] bija palikusi tikai drupu
kaudze. Uz šīs drupu kaudzes iedzīvināt Himlera—Ribentropa
vēlēšanos [t. i., dibināt iluzoru Latvijas «valdību»] bija kļūda.
Vēl vairāk — tā bija politiska negudrība [Paskaidrojumi
un retinājums mans —V. S.].»106 Derēja tikai piebilst, ka nacio-

nālisma ilūziju politika un politiskā negudrība padziļināja tautas

postu, nesa milzīgus nevajadzīgus upurus. «Tautisma» sludinā-

tāji cerēja, ka ar safabricētām ilūzijām izdosies «mentāli inficēt

pūli», t. i., apmānīt tautu. īslaicīgu dezorientāciju šīs viltus mā-

cības ienesa dažādos, galvenokārt sīkburžuāzijas slāņos, bet uz

104 Virza E. Zem karoga, 125. lpp.
105 Turpat, 51. lpp.
106 U nātns 2. Karogs vējā. 1. sēj. [Waverly], 1969, 170. lpp



laiku apmulsušos realitāte «veda pie prāta». Likteņa ironija ir tā,

ka paši buržuāziskie darboņi noticēja savām pašiedvestām ilūzi-

jām, un daudzi ārzemēs turpina ticēt tām vēl šodien. U. Ģērma-
nis tā arī atzīmē, ka nacionālistisko emigrantu vairākums dzīvo

«ilūzijas un vēlmju domāšanas ietekmē», un visus tos, kas «mē-

ģina reāli skatīties», t. i., ar prātu spriest, apveltī ar nicīgiem
epitetiem. 107 Gandrīz vai būtu jānotic, ka šķiras naids dziji
iezīdies nacionālistu Jaunajā dvēselē un asinīs. Taču sociālde-

mokrātisko oportūnistu skolotam vēsturniekam Ģērmanim nekas

prātīgs neiznāk no solītā «reālā skatījuma» uz tautas pagātni un

tagadni. Viņš pats tāpat ir antizinātniskās iracionālismā metodo-

loģijas ilūziju varā. Pagātnes notikumus Ģērmanis nedomā skaid-

rot ar šķiru cīņas norisēm, bet atbildību par latviešu buržuāzijas
tautai naidīgo politiku uzvel tiem pašiem iracionāliem faktoriem.

«Politiski vēsturiskā attīstība mums nu reiz ir bijusi tik nelai-

mīga, dažādi iracionāli faktori [Retinājums mans —

V. S.] uz latviešiem iedarbojušies tik spēcīgi, ka tādā situācijā
esam nonākuši.»108

Tiešām, nacionālistiskās iracionālās bezprāta koncepcijas ir

tiktāl inficējušas latviešu nacionālistisko aprindu apziņu, ka nav

cerību sagaidīt no tām skaidras prāta gaismas atmirdzumu.

107 Ģērmanis U. Zili stikli, zaji ledi. 2. iespiedums. [Ņujorkai, 1968,
310. lpp.

10i Turpat, 311. lpp.
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Filozofiskās un sabiedriski politiskās

problēmas Pētera Stučkas darbos

laikā no 1920. līdz 1932. gadam

Izcila nozīme marksistiskās filozofijas un sabiedriski politis-
kās domas attīstībā 20. gados un 30. gadu sākuma ir Pētera

Stučkas teorētiskajai un praktiskajai darbībai. Viņa teorētiskā

mantojuma nozīmīgumu un īpašo vietu Latvijas revolucionārās

paaudzes uzkrātajā pieredzē noteic gan aplūkoto sabiedriski poli-
tiskās dzīves jautājumu daudzveidība, gan dažādu vēsturisku mā-

cību izpratnes dziļums, gan revolucionārās attīstības perspektīvu
konsekvents pamatojums. Stučkas sabiedriski politiskā darbība

šajā laikā nav saistīta ar Latviju vien, tā savijas ar plašo Krie-

vijas un vispasaules revolucionāro kustību. 20. gados un 30. gadu
sākuma Stučka veic lielu partijas, valsts, pedagoģisko un teorē-

tisko darbību Padomju Krievija. Sākot ar 1920. gadu viņš dzīvo'

Maskavā, kur strada atbildīgā Padomju valsts darbā. Viņš ir

VCIK loceklis, no 1921. gada — KPFSR Tieslietu tautas komi-

sāra vietnieks, bet kopš 1923. gada vada KPFSR Augstāko Tiesu.

Stučka veic lielu darbu arī padomju juristu kadru sagatavošana,
vairākus gadus ir profesors Maskavas Valsts universitātē, kur

vada civiltiesību katedru. Kad pie sabiedrisko zinātņu Komunis-

tiskās akadēmijas — kuras loceklis bija arī Pēteris Stučka —

noorganizējas vispārējās valsts un tiesību teorijas sekcija, Stučka

ir tās organizētājs un vadītājs. No 1925. gada sekcija Stučkas

vadībā sāk izdot žurnālu «PeßOjnouuß npaßa», kuram ir ievēro-

jama nozīme Padomju valsts un tiesību zinātnes izveidošanā.

1931. gadā Maskavā nodibinājās Padomju tiesību institūts.
P. Stučku kā tālaika lielāko autoritāti padomju tiesību jautāju-
mos iecēla par šī institūta direktoru.

Nozīmīga ir Stučkas darbība šajā laikā arī starptautiskās
komunistiskās un strādnieku kustības jomā. īpaši atzīmējams

viņa darbs 111 Komunistiskajā Internacionālē. No 1920. gada
līdz mūža beigām (1932.) Stučka piedalās visos Komunistiskās
Internacionāles kongresos. Komunistiskās Internacionāles 5. kon-

gress 1924. gadā ievēlēja viņu starptautiskajā kontroles komi-

sijā, kuras priekšsēdētājs viņš kopš tā laika bija nepārtraukti.
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Sājos gados Stučka saraksta daudz zinātnisku darbu — rak-

stus, brošūras, grāmatas — par valsts un revolūcijas problē-

mām, agrārjautājumu, nacionālajām attiecībām.

Pēc V. I. Ļeņina nāves par savu pirmo uzdevumu Pēteris

Stučka uzskata revolūcijas vadoņa ideju aizstāvēšanu un popu-

larizēšanu. Sim mērķim veltīti trīs viņa darbi: «JIeHUHH3M h rocy-

iiapCTßO» (1924.), «JIeHHHH3M H KpeCTbHHCTBO» (1925.), «Jlemi-

HII3M H HaUHOHawIbHbIH Bonpoc» (1926.).

Sajā laikā Stučka publicē daudzus ievērojamus darbus tiesību

teorijā, piedalās 1924. gada Konstitūcijas izstrādāšanā, sastāda

svarīgus norādījumus un lēmumus juridiskajos jautājumos.
20. un 30. gados Stučkas sakari ar Latviju nepārtrūkst. Viņš

joprojām paliek Latvijas Komunistiskās partijas idejiskais vadī-

tājs un padomdevējs. Līdz mūža beigām viņš ir arī LKP CX

loceklis un tās pastāvīgais pārstāvis Komunistiskajā Interna-

cionālē. Ar plašajām teorētiskajām zināšanām un praktisko pie-
redzi Stučka palīdz Latvijas darbaļaudīm un nelegālajai Latvi-

jas Komunistiskajai partijai cīņā par proletārisko revolūciju, pret
latviešu buržuāzijas nacionālo ideoloģiju. Viņš piedalās LKP

7. kongresā 1923. gadā un 8. kongresā 1931. gadā; uzraksta vai-

rākus rakstus, kas ievietoti LKP izdevumos «Cīņa», «Cīņas
Biedrs» v. c. 1930. gadā nāk klajā Stučkas uzrakstītais LKP pro-

grammas projekts. Bez tam šajā laikā viņš pārtulko latviešu

valodā K. Marksa «Kapitāla» 1. sējumu (1924.), 1920. gadā
Stučkas tulkojumā iznāk V. I. Ļeņina «Vai lielinieki noturēs

valsts varu savās rokās?». Stučkām pieder ari vairāku fundamen-

tālu darbu rediģējumi. 1925. gadā viņa redakcijā latviešu valodā

izdota V. I. Ļeņina rakstu izlase 3 sējumos. Stučka rediģē
«Valsts un tiesību enciklopēdiju» npaßa h rocv-

1929.—1930.), uzraksta vairākas recenzijas par dar-

biem filozofijas un tiesību jautājumos, vairākiem darbiem priekš-
vārdus.1

Pētera Stučkas šī dzīves un darbības perioda sakums sakrīt

ar laika posmu, kad Latvijas Padomju valdība 1920. gadā izbei-

dza savu darbību. Latvijas Komunistiskā partija uzsāka jaunu
attīstības posmu, ko raksturoja cīņa nelegālos apstākļos pret

buržuāzijas diktatūru, par padomju varas atjaunošanu Latvijā.
Uz šo periodu attiecināma Stučkas rakstu sērija, kas publi-

cēta LKP Ārzemju biroja izdevumā «Cīņas Biedrs» un vēlāk

apkopota viņa rakstu izlasē «Par padomju varu Latvijā». Sājos
rakstos autors analizē jauno situāciju Latvijā, izvirza tālākos

Latvijas Komunistiskās partijas uzdevumus un revolucionārās

cīņas perspektīvas.

1 Ar Stučkas priekšvārdu 1926. gadā krievu valodā izdots darbs «Ģimene

un laulība. Tēzes kodeksa par ģimeni, laulību un aizbildniecību projektam»;
1927. gadā viņš saraksta priekšvārdu «Latvju strēlnieku vēsturei» (1928 );
Stučkas priekšvārds ir arī 1926. gadā izdotajai X- Kautska grāmatai «Agrā-
rais jautājums».
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Vēl pirmā pasaules kara gados, tāpat arī vēlāk, nākusi pie

varas, Latvijas buržuāzija uzsāka plašu savas reakcionārās

ideoloģijas propagandu. Viena no šādām reakcionārām ilūzijām

bija lozungs par buržuāzisko Latviju kā «patstāvīgu» valsti. Vai-

rākos rakstos Stučka atmasko šo reakcionāro buržuāzijas un so-

ciāldemokrātisko partiju politiku. Tā, Stučkas izstrādātajā LKP

CX rezolūcijā, kas 1919. gada decembrī bija sastādīta sakarā

<ar LKP nostāju turpmākajās sarunās ar KSFPR par miera no-

slēgšanu, teikts: «Latvijas buržuāziskā patstāvīgā valsts kā

cīņas lozungs rada šķiru cīņai kaitīgas nacionālistiskas ilūzijas
un tādēļ uz nesaudzīgāko jāapkaro, ik uz soļa atklājot kā paša

lozunga, tā arī viņa aizstāvju — partiju, vienalga, buržuāzisku

vai sociālistisku, strādnieku šķiras cīņai un šķiras interesēm

naidīgo raksturu.» 2 So buržuāzijas ideologu sludināto Latvijas

«autonomijas» un «patstāvības» plānu nolūks bija atraut Latviju
no sociālistiskās Krievijas, pakļaut to imperiālistiskajām lielval-

stīm. Tāda veida patstāvība, raksta Stučka, novestu tikai pie pa-

stāvīgiem kara draudiem un robežu strīdiem, kā vēsture jau ne

reizi vien ir pierādījusi. Reālu Latvijas patstāvību var nodrošināt

tikai padomju iekārta un proletariāta diktatūra. Pret buržuāzisko

partiju un labējo sociāldemokrātu «patstāvības tieksmēm» Stučka

izvirza proletariāta komunistiskos centienus: «Latvija var gūt
patiesu, reālu patstāvību, kada viņai pēc viņas īpatnībām vaja-
dzīga viņas pilnvērtīgai attīstībai, vienīgi komunistiskā ceļā, tas

ir, caur proletariāta diktatūru jeb padomju iekārtu.»3. Pirmais jau-
tājums, kas rodas šajā sakarā — kādā veidā norisināsies jaunā

Padomju Latvijas atdzimšana, «vai no iekšienes sacejoties bez

■ārējā pabalsta, jeb ar arēju pabalstu iekšējai kustībai».4 Tada jau-

tājuma nostādne vel jo aktuālāka sakara ar baumām, ka Pa-

domju Krievija taisoties uzbrukt buržuāzisko valstu robežām un

tādā veidā «ar ieročiem» nodibināt komunistisku iekārtu. Šādas

baumas sekmēja vēl arī oportūnistisko «kreiso» uzskatu izplatī-
šanās. Līdzīgi aplami uzskati bija izklāstīti, piemēram, T. Drau-

diņa rakstā «Proletāriskais imperiālisms». 5 Raksta autors atzīmē,
ka Komunistiskā partija nebūt neatsakās no jēdziena «proletā-
riskais imperiālisms», jo komunisma iekarošanas centieniem salī-

dzinājumā ar moderno lielvalstu laupīšanas kariem esot «cēls»

vēsturisks, politisks un ekonomisks saturs. Stučkas dotā šīs teo-

rijas un tās autora kritika ir principiālas un īsti partejiskas kri-

tikas paraugs. Vēl citā sakarā Stučka par šo jautājumu raksta:

«.. komunistu partija nekad un nekur necer ar ieročiem ienest

2 Stučka P. Latvijas jautājumā. — Grām.: Stučka P. Rakstu iz-

lase. R.. 1980, 3. sēj., 515., 516. lpp.
3 Turpat. 515. lpp.

4 Stučka P. Rēzeknē vai Rīgā? — Grām: Stučka P. Par padomju

varu Latvijā. Rakstu izlase. R., 1958. 531. lpp.
5 Cīņa, 1919, 11. martā.
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komunistisku iekārtu».6 Viņš uzsver, ka pati jautājuma nostādne

nav savienojama ar komunistu partijas uzskatu, ka «ikkuras

tautas proletariāts tikai pats var atsvabināties no sava vergu jūga». 7

Ne vien bērnišķīgi, bet arī pilnīgi nemarksistiski un nekomunis-

tiski, uzsver Stučka, ir runāt un domāt, ka daži karavīru pulki
varētu izšķirt valsts likteni komunistu saujiņas labā, ja lielākā

daļa šīs zemes darbaļaužu vēl ļautos buržuāziskām ilūzijām.
Ekstrēmistiskā raksta autoram Stučka atbild: «.. mums nav

un nedrīkst būt.. «iekarošanas centienu»», «Mums uz visstin-

grāko šinī jautājumā jānorobežojas no jebkādiem «imperiālistis-
kiem» nodomiem.» [..] «Mēs esam internacionālisti, komunistiski

internacionālisti, un nekad nebūsim imperiālisti.»8 šāds konsek-

venti marksistisks un progresīvs jautājuma risinājums saglabā
savu teorētisko un praktisko aktualitāti arī mūsu dienās. To pilnā
mērā var vērst arī pret mūsdienu buržuāzisko valstu sacerētajiem
mītiem par tā sauktajiem «padomju draudiem».

Noraidīdams uzskatus, ka komunisms varētu ieplūst Latvijā

«no ārienes», Stučka konkretizē partijas stratēģisko mērķi —

padomju varas atjaunošanu Latvijā: «.. iz pašas strādniecibas»

iz pašas bezzemnieku un mazzemnieku masas izaugs jaunās pa-

domes, kas stāsies pie komunisma iekārtas nodibināšanas».9 «Uz

komunismu visi ceļi ved vienīgi caur Padomju Valdību jeb pro-
letariāta diktatūru.» 10 Stučka nelokāmi ticēja sociālistiskās revo-

lūcijas uzvarai Latvijā, jo nekad nešaubījās par Latvijas prole-
tariāta augsto revolucionāro garu. Taču viņš brīdināja no pār-
steidzības, tāpēc revolūciju Latvijā allaž saistīja ar revolucionāro

kustību Latvijas kaimiņvalstīs. Lai Latvijas strādniecības ienaid-

nieku pulks vēl netiktu vairots ar kaimiņu «tautisko» republiku
žandarmiem, Stučka aicina nodibināt visciešākos sakarus ar

Igaunijas, Polijas, Lietuvas un Somijas proletariātu. Sādu sakaru

sekmēšanā viņš lielu nozīmi piešķir starptautiskajai Internacio-

nālei.

Latvijas «apvienošana» zem buržuāziskā karoga «patstāvīga
valstī», kā arī šīs «valsts» atzīšana no Padomju Krievijas puses

izvirzīja jautājumu par LKP organizācijas un taktikas maiņu.
Vajadzēja izstrādāt konkrētiem politiskiem un vēsturiskiem ap-
stākļiem atbilstošu partijas taktiku. Stučkas darbos «Latvijas Ko-

munistiskā partija un vēlēšanas» (1921.), «Vietējās pašvaldības
un komunisti» (1921.), «Latvijas KP 111 Internacionālē» (1920.),
tāpat vēl arī citos izvirzīti tālākie LKP uzdevumi, analizēta LKP
taktika, ka arī izskatīti LKP organizācijas jautājumi. Viens no

6 Stu č ka P. Atkal «apakš zemes». — Grām.: Stučka P. Rakstu iz-

lase. R., 1980, 3. sēj., 519. lpp.
7

Stučka P. Imperiālisti vai internacionālisti? — Grām.: Stučka P.
Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts. Darbu izlase. 1906.—1930.
R., 1972, 211. lpp.

8 Stučka P. Imperiālisti vai internacionālisti? 211., 212. lpp.
•Stučka P. Atkal «apakš zemes», 520. lpp.

10 Stu č ka P. Rēzeknē vai Rīgā?, 533. lpp.
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nozīmīgākajiem jautājumiem, kura risināšanā Stučka piedalījās
tieši, bija LKP attieksme pret Krievijas Komunistisko partiju
jaunajā vēsturiskajā situācija.

Lidz šim Latvijas Komunistiskā partija kā Krievijas Komu-
nistiskās partijas sastāvdaļa pilnā mērā izmantoja teritoriālās

autonomijas tiesības, kādas tai bija piešķirtas 1906. gada. Sākot

ar 1917. gadu, LKP kļūst par apgabala organizāciju Krievijas
Komunistiskajā partijā. Tagad, atbilstoši jaunajai situācijai,
Stučka parāda, ka vienota centralizēta organizācija kļūst lieka, jo
nav vairs tā kopējā valstiskā pamata, kas saistīja Latvijas un

Krievijas proletariātu kopēja cīņa. Revolucionārā kustība Latvijā
tagad pilnīgi un nedalīti jāvada Latvijas Komunistiskajai parti-
jai. Tā, 1920. gadā nelegālā LKP kā patstāvīga sekcija tiek uz-

ņemta 111 Komunistiskajā Internacionālē.

Lielu palīdzību Latvijas komunistiem Stučka sniedz vienotas

strādnieku frontes radīšanā. Lai darbaļaužu masas sagatavotu
jaunam revolucionāram kāpinājumam, vispirms bija nepieciešams
atbrīvot strādniecību no sociāldemokrātu oportūnistiskās un re-

īormistiskās politikas ietekmes, cīnīties pret sociāldemokrātijas
ideoloģiju. Tāpēc Stučka šai laika pievērš uzmanību latviešu

meņševiku politikas atmaskošanai. Viņa darbi

«X -\apaKTepHCTHKe JiaTbllUCKU.\ COUlia.l-ACMOKpaTOB «MCHbLUeBH-

kob»» (1920.), «Latvijas «vislielākās partijas» politiskais bankrots»

(1920.), «Laipot vai tiešu ceju iet» (1921.) un vairāki citi ir prin-
cipiālas un partejiskas meņševisma kritikas paraugi. Stučka šeit

atmasko Latvijas, kā arī krievu meņševiku līderu divkosīgo poli-
tiku un veiklo vārdu spēli. Meņševiku revolucionārismu viņš salī-

dzina ar «vētru ūdens glazē». 11 Meņševiku revolūcijas izpratni

(varas sagrābšanu legāla, velēšanu ceļa) Stučka nosauc par «no-

ziedzīgu ilūziju». Sociālisma un revolūcijas marksistiskā izpratne,
viņš raksta, ir pilnīgi pretēja meņševistiskajai — pirmā (Marksa,
Ļeņina) ir revolucionāra, otrā — oportūnKtiska, tātad «kontrrevo-

lucionāra, kas tikai slēpjas aiz revolucionāram frāzēm (Mendera,
Martova v. c.)». 12

Stučkas uzmanību šajā laikā saista arī Latvijas agrāro attie-

cību attīstība. Viņa kapitālais pētijums «Darbs un zeme» (1920.),

popularizējot Latvija K. Marksa izstrādāto zemes rentes teoriju
un no marksistiska viedokļa aplūkojot kapitālisma attīstibu lau-

kos, latviešu revolucionāriem noderēja par rokasgrāmatu agrāra

jautājuma marksistiskai izpratnei. Kā atzīst pats Stučka, viņš tur-

pina F. Roziņa grāmatā «Latviešu zemnieks» aizsākto darbu. Aug-
stu vērtējot Roziņa veikumu, Stučka vienlaikus piezīmē, ka jau-
tājuma svarīgāko daju tomēr autors nav paguvis- apgaismot.

Tāpēc par sava darba mērķi Stučka izvirza agrārā jautājuma sa-

biedriski politisko jeb revolucionāro aspektu. Pamatojoties uz

" Cty m ka n. X xapaKTepHCTHKe .iaTuiucKnx «Mem»-

uieBHKOB». M., 1920, c. 27.
12 Turpat, 4. lpp.
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Marksa izstrādāto virsvērtības teoriju, viņš apskata kapitālisma
attīstības likumsakarības, parāda, ka ražošanas līdzekļu privāt-

īpašums pakļauj kapitālistisko ražošanu vienam mērķim —

virsvērtības iegūšanai, bet šī mērķa sasniegšanai ir tikai viens

līdzeklis — algota darbaspēka ekspluatācija. Tāpēc arī kapitālisti

nemitīgi domā, kā visefektīvāk pastiprināt strādnieku ekspluatā-

ciju. Lai to pierāditu, Stučka sīki izklāsta Marksa mācību par ka-

pitālistisko preču ražošanu un tas elementāro šūnu — preci.
Kapitālistu šķiras mērķiem Stučka pretstata strādnieku šķiras

mērķus: «Komunisms cīnās, lai visu cilvēci un viņas saimniecību

atsvabinātu no kapitālisma, neiznīcinot kapitālu pašu, bet to stā-

dot darba tautas dienestā. Mazskaitlīgās kapitālistu šķiras pelņas
interešu vietā mēs liekam daudzskaitlīgās darba tautas (vispla-
šākā nozīmē) šķiras intereses arī agrārjautajumā.» 13

Sajā laikā Stučka atkārtoti pievēršas agrārajam jautājumam.
LKP 18. konference, kas 1920. gada jūnijā notika nelegāli Rīgā,,
vienbalsīgi pieņēma LKP agrārās programmas projektu, kuru

bija uzrakstījis Stučka. 1925. gadā iznāk Stučkas sakopots darbs

«Ļeņinisms un zemniecība» («JIeHHHH3M H KpecrbHHCTBO»), kurā

izklāstīta ļeņiniskā agrārā politika, 1930. gada — brošūra «Strād-

nieku apvienība ar darba zemniecību», kurā Stučka novērtē bur-

žuāziskās Latvijas agrāro reformu. 1930. gada uzrakstītajā LKP

programmas projektā Stučka analizē LKP agrāro politiku, rak-
sturo agrārās attiecības Latvijā pēc buržuāziskās agrārās refor-

mas, izvirza LKP agrārās politikas pamatuzdevumus, norādot, ka

LKP darbības bāze uz laukiem ir plašas laukstrādnieku masas

un ka visiem spēkiem jācenšas panākt strādnieku apvienību ar

darba zemniecību.
Tā kā Stučka dzīvo un strādā Padomju Krievijā, tad viņa šī

posma darbība bez šaubām jāaplūko saistībā ar 20. gadu Krievi-

jas sociālpolitiskajiem apstākļiem. Pēc revolūcijas Krievijā izvei-

dojās ļoti sarežģīta sociālā situācija. Dažādu sabiedrisko šķiru
un sociālo grupu apziņa revolucionārais apvērsums ekonomisko,
sociālo un politisko attiecību sistēmā neatspoguļojās vienādi.

Revolūcijas gāztās ekspluatatoru šķiras, zaudējušas savas līdz-

šinējās sociālpolitiskas pozīcijas, ne tikai neatteicās no reakcio-

nārajiem uzskatiem, bet, gluži pretēji, aizstāvēja tos vēl neat-

laidīgāk. Bez šaubām, arī daļa krievu buržuāziskās inteliģences
revolūciju uzņēma naidīgi, jo ierobežotā pasaules uzskata deļ,
tāpat arī žēlabās par ierastā dzīves veida zaudējumu nespēja
saprast un apjaust valstī notiekošās pārmaiņas. Tāpēc Krievijas
proletariāta politiskā uzvara 1917. gadā bija tikai sākums lielo

revolucionāro uzdevumu tālākai risināšanai. Vajadzēja ne vien

atjaunot sagrauto saimniecību, likvidēt badu un nabadzību, bet

13 Stučka P. Darbs un zeme. — Grām.: Stučka P. Rakstu izlase R..
1980. 3. sēj., 23. lpp. Plašāk par šo Stučkas darbu skat.: Ģērķis X., Xi r-

tovskis I. P. Stučkas ekonomiskie uzskati. R., 1977; Bondarevs P.
P. Stučka par agrāro jautājumu Latvijā. R., 1980.



89

arī sākt paša sociālistiskās sabiedrības cēlāja un aizstāvja audzi-

nāšanu. Lai veiktu šo vēsturiski nozīmīgo uzdevumu, bija nepie-
ciešama kultūras revolūcija. Viens no svarīgākajiem šīs revolū-

cijas mērķiem bija nostiprināt marksistiski Jeņinisko pasaules uz-

skatu padomju cilvēka apziņā, jo tikai dzija sociālistiskās ideolo-

ģijas apgūšana varēja sekmēt plašu tautas masu pievienošanos
jaunajai sociālistiskajai kultūrai. Vienlaikus marksisma-Jeņinisma

propaganda prasīja arī nelokāmi atmaskot reakcionārās buržuā-

ziskās idejas visās sabiedrisko zinātņu nozarēs, bet pirmām kār-

tām filozofijā.
Stučka aktīvi iesaistās marksisma-Jeņinisma popularizācijas

un propagandas darbā, tā teorētisko jautājumu izstrādē, kā arī

■cīņā pret reakcionāro buržuāzisko filozofiju un socioloģiju.
Stučka Padomju Krievijā vispār bija viens no nedaudzajiem parti-
jas publicistiem, kas risināja vēsturiskā materiālisma problēmas,
tāpēc viņa darbiem filozofijas jomā bija ievērojama loma darba-

ļaužu masu politiskajā audzināšanā. Uz šo laika posmu attiecas

Stučkas plašākais filozofiskais darbs «Lekcijas par vēsturisko

materiālismu». Tas ir nozimīgs darbs tālaika marksistiskajā lite-

ratūrā, kur sistemātiski izklāstītas galvenās vēsturiskā materiā-

lisma problēmas.

Kopumā «Lekcijas» veltītas marksistiskās filozofijas pamatu
aizstāvēšanai un propagandai. Stučka vēršas kā pret marksisma

ienaidniekiem, tā arī pret nekonsckventiem marksistiem.

«Lekcijas» uzrakstītas 1919. gada otrajā pusē. Pirmā — «Vēs-

turiskais materiālisms un proletāriskā revolūcija» — publicēta
atsevišķi 1919. gadā LKP CX žurnāla «Darbs» 5. numurā.

1920. gadā LKP CX aģitācijas un propagandas ārzemju nodala

Padomju Krievijā izdod visas četras lekcijas atsevišķā grāmatā.
Vēsturiski materiālisma problēmas jau agrāk bija saistīju-

šas latviešu marksistu uzmanību. Tā, 1910. gadā iznāk J. Jan-

sona-Brauna grāmatas «Vēsturiskais materiālisms» pirmā daja.
Vēsturiskā un dialektiskā materiālisma jautājumiem tāpat bija
pievērsušies arī P. Dauge un F. Roziņš. Stučkas «Lekcijas» at-

šķiras no minētajiem darbiem jau tāpēc, ka, pirmkārt, ir kon-

sekventi marksistisks un, otrkārt, sistemātisks vēsturiskā mate-

riālisma pamatjautājumu izklāsts. Vēsturiskā materiālisma pro-
blēmu analīzi Stučka pastavigi saista ar sava laika aktuālām

sabiedriskās dzīves problēmām. Tā, K. Steinbergs šajā sakarā

atzīmē: «Skaidrojot sabiedrības attīstības likumsakarību, «Lekci-

vienlaikus pamato revolucionāro masu kārtējos uzdevumus.

Vēsturiskā materiālisma teorētisko jautājumu izklāstu autors pa-

kļauj tiešai revolucionārai pārveidošanai, jaunas sabiedrības cē-

lāju radošas aktivitātes attīstībai.» 14

Darba ievadā Stučka norāda, ka vēsturiskā materiālisma teo-

u lllTeftH6epr K. «/Ickuiiii 06 HCTopmeCKOM Maiepna.iH3Me»
n. Ctvikh. — B kh.: n. Ctvmio — peßo.iiouHOHcp, Mhic.iHTc.ib h roc\\aapcTßeH-

Hhifi aeHTejib. P., 1965. c. 114.
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rija īpašu nozīmi iegūst tieši proletāriskās revolūcijas laikmetā

un īsteni pati ir šās revolūcijas produkts. Tās uzdevums ir ne

tikai noskaidrot politisko cīņu pamatus, bet arī sniegt to mate-

riālistisku apgaismojumu.
Vēsturiska materiālisma mācības attīstību Stučka aplūko ciešā

sakarā ar masu revolucionāro audzināšanu, jo panākumus taga-
dējā revolucionārajā cīņā būs iespējams nodrošināt tikai tad, ja

ļaužu masas kļūs par apzinīgiem revolucionāriem un nevis par

«vienkārši dumpiniekiem, spontāniem (neapzinīgiem dabasspē-
kiem līdzīgiem cīņas) ieročiem».15 Vēsturiskā un dialektiskā ma-

teriālisma mācībai proletāriskās revolūcijas laikmetā tik liela

nozīme vēl jo vairāk ir tāpēc, ka tās secinājumi sakrīt ar revo-

lucionārā proletariāta centieniem. Stučka atsedz vēsturiskā ma-

teriālisma proletārisko raksturu un revolucionāro garu: «Proletā-

riska šī zinātne ir tiktāl, cik tā mums atklāj, ka kapitālistiskajā
sabiedrībā proletariāta tieksmes sakrīt ar saimnieciskas attīstības

tendenci, un revolucionāra ir tik talu, cik tālu saimnieciskā attīs-

tība jau radījusi «revolūcijas atmosfēru», t. i., revolūcijai noga-

tavojušos apstākļus.» 16 Tādējādi Stučka dziji un pareizi izprata
zinātnes un politiskās prakses nešķiramo vienību vēsturiskā ma-

teriālisma revolucionārajā mācībā.

Sajā laikā pievēršanās vēsturiskā materiālisma jautājumiem
ir neatliekama arī tāpēc, ka revolūcija vēl pilnīgi nav uzvarējusi

un, kā raksta Stučka, agrākie vēsturiskā materiālisma sludinātāji
nopūlas no tā kā no revolūcijas ieroča izveidot kontrrevolūcijas
ieroci. 17 Jau darba sakumā Stučka kritizē Kautska tēzi, ka līdz-

šinējās politiskās ciņas, neizņemot pat revolūcijas, vienmēr esot

novedušas tikai pie kompromisa, pie zināma izlīguma. Oponējot
Kautskim, Stučka raksta: «.. mēs patlaban pārdzīvojam tādu

cīņu, kura ne ar kādu izlīgumu nevar izbeigties, kurā pilnīgā
mērā jāuzvar vienai pusei, vai nu revolucionārajam proletariā-
tam, jeb kontrrevolucionārajai buržuāzijai, darbam vai kapitā-
lam», 18

jo sociālistiskā revolūcija ir kvalitatīvi jauna sociāla pa-

rādība salīdzinājumā ar iepriekšējam šķiru cīņas izpausmēm.

Tāpat Stučka asi vēršas pret krievu sīkburžuāzijas ideologu
(L. Martova, M. Kričevska, V. Bazarova) un latviešu meņšcvika
F. Mendera paustajām kontrrevolucionārajām idejām, ka sociā-

lisms kultūras nesagatavotajā Krievijā vēl nav nobriedis un sociā-

listiskajai revolūcijai tāpēc šeit neesot objektīva pamata; arī vis-

pār Eiropā saimnieciskais sabrukums ir pārāk liels, lai tur varētu

nodibināt sociālismu. Stučka atceras, ka 1918. gadā Berlīnē Vāci-

jas neatkarīgo sociāldemokrātu konferencē, kur viņš kā Krievijas
Komunistiskas partijas pārstāvis referēja par revolūciju Krievijā»

11 Stučka P. Lekcijas par vēsturisko materiālismu.— Grām.: Stučka P.
Rakstu izlase. R, 1980, 3. sēj., 410. lpp. (tālāk — Lekcijas..)

16 Turpat, 413. lpp.
17 Turpat, 411. lpp.
18 Turpat, 409. lpp.
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Kautskis uzstājies kā oponents, apgalvodams, ka revolūcija Krie-

vija ir priekšlaicīga, ko pierādot jau pārāk lielais zemniecības

skaits, tāpēc vajadzējis nogaidīt, kamēr revolūcija izceltos arī

visā Eiropā. Atbildot uz to, Stučka raksta: «Bet ja zināmā zeme

strādnieku šķirai izdevies saņemt savās rokās šo valsts aparātu,
izraujot to iz buržuāzijas rokām? Kā izšķirt tad, vai par agru

jeb laikā tas noticis? Nav, saprotams, nekādas citas izejas, kā

cīnīties līdz galam, ievērojot jau to, ka pati iespēja varu saņemt
un to noturēt proletariāta rokās ir labākā liecība, ka šis solis jau
bija nogatavojies.*

19 Tātad Stučka pierāda sociālistiskās revolū-

cijas objektīvo nepieciešamību, tās savlaicīgo uzvaru Krievijā.
Sim mērķim tad arī pakļauta visa autora domu gaita darbā «Lek-

cijas par vēsturisko materiālismu».

Pirmajā lekcijā, balstoties uz marksisma pamatlicēju darbiem,

Stučka noskaidro vēsturiskā materiālisma saturu, tā būtību.

Stučka vēsturiskā materiālisma raksturošanai izmanto F. En-

•gelsa definīciju, proti, tas ir uzskats «par pasaules vēstures

gaitu, kurš atzīst, ka visu svarīgāko vēsturisko notikumu pēdē-

jais cēlonis un izšķirošais dzinējspēks ir sabiedrības ekonomiskā

attīstība, ražošanas un maiņas veida pārmaiņa . .».
20 Vēsturiskā

materiālisma uzdevums ir «izpētīt un atrast to likumību, kurā

norisinās sabiedriskā attīstība, lai atsvabinātu reiz galīgi pašu
sabiedrību». 21 Stučka konstatē, ka «visa vēsturiskā materiālisma

kodols» Marksam ir izteikts priekšvārdā darbam «Par politiskās

ekonomijas kritiku». Sakarā ar tur izvirzītajām vēsturiskā mate-

riālisma problēmām Stučka uztver divus būtiskākos momentus,

pirmkārt, «. . sabiedriskās iekārtas un cilvēku uzskati mainās un

mainās dialektiski, caur pretstatiem..», un, otrkārt, «..šo maiņu

noteicēja ir saimnieciskā attīstība». 22

Attēlojot cilvēku apziņas un materiālo apstākļu savstarpējās
attieksmes, Stučka risina jautājumu dialektiski, noradot, ka arī

gara pasaules attīstība, ideoloģijas maiņa ir nenoliedzama. Un

vēl vairāk, «gars. cilvēka prāts, viņa ideoloģija ir atkarīgi no ārē-

jiem iespaidiem, bet reizē ieiet savukārt kā cēloņi cēlonības saka-

rībā, tas ir, dara iespaidu uz ārējo pasauli un arī uz pašu gara

attīstību».23 «Izšķirošais faktors» jeb cēlonis «pēdējā instancē»,

«•. kas piedod vesela laikmeta gara pasaulei jeb ideoloģijai viņas

pamata raksturu, padara to., tikai par virsbūvi, attiecoties uz šo

cēloņu rindu kā fundamentu»,24 tomēr ir materiālā ražošana jeb
saimnieciska attīstība.

Ko autors saprot ar «saimniecisko attīstību»? «Lekcijās»
Stučka vēl nelieto terminu «ražošanas veids». Tulkojot K. Marksa

"Stučka P. Lekcijas .. , 429. lpp.
20 Turpat, 413. lpp.
11 Turpat, 494. lpp.
-

2 Turpat, 415. lpp.
: ' Turpat. 419. lpp.
24 Turpat
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priekšvārdu darbam «Par politiskās ekonomijas kritiku», Stučka

šī apzīmējuma vietā lieto terminu «ražošanas kārtība». Kriti-

zējot krievu legālo marksistu uzskatus, viņš runā par «kapi-
tālistisko ražošanas kārtību». Nevērojot atšķirību formulējumā,
elementus, kas sastāda ražošanas veidu, Stučka raksturo gandrīz

pilnīgi. Ceturtajā lekcijā, runājot par sabiedrības attīstības gaitu,

viņš atzīmē, ka politiskās un sociālās revolūcijas ir ražošanas

rīku, tehnikas attīstības nosacītas: «.. līdzi tehniskai revolūcijai
seko i saimniecisko attiecību revolūcijas, i lielo laužu pulku un

viņu atsevišķo vadoņu prātu saviļņojumi, i lielās politiskās un

sociālās revolūcijas». 25 Tātad te jau norādīts ne tikai uz ražo-

šanas spēku un ražošanas attiecību ciešo vienību, bet arī uz to,
ka ražošanas spēku un ražošanas attiecību attīstība nosaka vis-

pārējo sabiedrības attīstību.

Pamatojoties uz marksisma-leņinisma klasiķu darbiem, Stučka

skaidro sabiedrības attīstības objektīvo gaitu: sabiedrības attīs-

tību pirmām kārtām nosaka ražošanas rīku attīstība. Saskaņā
ar ražošanas rīku (spēku) attīstību izveidojas viņu raksturam

un līmenim atbilstošas ražošanas attiecības. Tehnikā vai arī ražo-

šanas attiecībās notiekošās izmaiņas atspoguļojas cilvēka apziņā.
Ja šīs izmaiņas ir pietiekami dziļas, tās sāk «cilvēka kustibu ..
viņa darbību vērst jaunā virzienā, virzīt jaunās sliedēs». 26 Sociā-

lās izmaiņas neietekmē vienādi visu cilvēku apzinu. letekmes

īpatnības nosaka šķiru, grupu vai atsevišķu cilvēku intereses. Sīs

domas plašāks izklāsts dots lekcijā «Cilvēki un saimnieciskie ap-

stākļi», kas veltīta vienai no svarīgākajām vēsturiskā materiā-

lisma problēmām — problēmai par tautas masu un personības
lomu vēsturē. So jautājumu risināt Stučku pamudina tolaik slu-

dinātie buržuāziski ideālistiskie uzskati, ka skola un audzināšana

buržuāziskajā sabiedrībā var izveidot «humāni domājošus», «mo-

rāliski tīrus» pilsoņus, «kuriem pietiek tikai pasludināt, ka šis vai

tas padarījums pasludināts par noziegumu, lai no tā priekšzīmīgi
atturētos».27

Vispirms Stučka izskaidro vēsturiskā materiālisma tēzi par
sabiedrības sociālekonomisko nosacītību un īpaši uzsver divus

jautājumus: 1) vai sociālekonomiskie apstākli tieši ietekmē ma-

sas jeb tikai atsevišķus cilvēkus kā šo masu locekļus, 2) vai

sociālekonomiskie apstākļi tieši nosaka masu psiholoģiju, jeb vai

šī ietekme īstenojas pastarpināti «aplinkus caur atsevišķu per-
sonu galvām uz pārējo ļaužu prātiem». 28

Stučka šeit atspēko visai izplatīto, nepamatoto uzskatu, ka

idejas tiek saprastas kā masu produkts, kas atspoguļojoties dažu
vairāk vai mazāk ģeniālu cilvēku galvās un tur «pārstrādājas kā

"Stučka P. Lekcijas. ~ 479. lpp.
18 Turpat, 422. lpp
27 Turpat, 436. lpp.
28 Turpat, 437. lpp.
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masu ideju un iegribu ekstrakts par zināmiem lozungiem darbī-
bai vispār jeb revolūcijai sevišķi». 29

Stučka jautājumu risina patiesi marksistiski ļeņiniski. Tautas

masu jēdzienu autors konkretizē ar šķiras jēdzienu, proti, «saim-

nieciskie apstākli dara iespaidus gan uz visu cilvēci, uz visiem
cilvēkiem, bet ne kā uz vienu vienīgu vai apvienotu (kompaktu)
masu, bet kā uz šķiru apvienojumu».

30 Tātad sabiedrības mate-

riālie apstākli, atspoguļojoties dažādos sabiedrībā valdošajos uz-

skatos, idejās, ideoloģijā, tiek pastarpināti ar atsevišķo šķiru
interesēm, tāpēc viena un tā pati pārmaiņa ražošanas spēkos var

izraisīt vai izraisa dažādu šķiru pārstāvjos pavisam atšķirīgu,
vai pat pretēju ietekmi. Šķiru dažādās intereses viņš izskaidro ar

stāvokli, kādu «viena vai otra šķira ieņem ražošanas gaitā, ražo-

jamas attiecībās». 31 Laikā, kad Stučka rakstīja «Lekcijas», viņš
vēl nevarēja izmantot V. I. Ļeņina darbu «Lielā ierosme»32

,
kurā

dota leņiniskā šķiru definīcija, bet, kā redzams, viņš šķiru jē-
dzienā uztvēris galveno. Ja sākumā viņš runā tikai par to, ka

šķiras dalās pēc to stāvokja ražošanas procesā, tad tālāk norada

arī uz atšķirību cilvēku attiecībās pret ražošanas līdzekļiem.
Atgriežoties pie analizētās problēmas par tautas masu un»

personības lomu vēsturē, Stučka, no vienas puses, vēršas pret
buržuāzisko ideologu apgalvojumiem, ka marksisms it kā ignorē-

jot personības lomu vēsturē. Viņš raksta: «Mes šinī ziņā neno-

liedzam tagadējam momentam un pagātnei ne spēju nevienlī-

dzību, nedz arī īpašus atsevišķu cilvēku nopelnus, jo tie visi

ietilpst mūsu materiālistiskajā vēstures uzskatā.» 33 Kā nepareizus

un metafiziskus viņš noraida ari K. Imūna izteikumus, ka vado-

nis neesot nekas cits kā tikai zināmas masas ideju atspoguļo-

tājs vai arī ka «lieli vīri ir tikai masu gribas izpildītāji». 34 Viņš.
raksta: «.. loti mazini būtu tas lielais vīrs, kas vienīgi «atspo-

guļotu masu gribas un idejas»»,
35 vai arī «.. atsevišķs cilvēks var

būt arī vairāk, neka viņš ir pats daja no visas masas».
36 Tādi ir

ievērojami cilvēki, talanti, ģēniji. Tadu cilvēku prātos notikumi

norisinās daudz dzīvāk, tie spēj uztvert pārmaiņas un pretrunu

sadursmes, kuras citiem paliek nepamanītas, neredzamas. Bet, kā

rāda vēsture, šīs ievērojamās personas parasti ir nākušas no

ekspluatatoru šķirām, jo tikai tam piederēja neierobežotas iespē-

jas garīgai attīstībai un zināšanu pilnveidošanai: «Un šie ievē-

rojamie vīri,» raksta Stučka, «top gan par vadoņiem, bet par

vadoņiem-kungiem un ne vadoņiem-biedriem. Viņi parasti kalpa

"Stučka P. Lekcijas .., 437. lpp.
30 Turpat, 440. lpp.
31 Turpat.
31 V. I. Ļeņina «Lielā ierosme» un apskatāmais P. Stučkas darbs uzrak-

stīti apmēram vienā laikā.
33 Stučka P. Lekcijas... 441. lpp.
34 Turpat, 442. lpp.
35 Turpat, 443. lpp.
3« Turpat, 441. lpp.
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savas šķiras interesēm, veicina tās un cenšas noslēpt jeb, tieši

pretēji, iztēlot to, kas runā par labu pretējai šķirai.» 37 Beidzot

rodas apstākļi, kas izvirza talantus un ģēnijus, kuri sāk paust

apspiestās, progresīvās un nākotnē valdošās šķiras intereses.

Sajā sakarā Stučka min proletariāta vadoņus K. Marksu, F. En-

gelsu, F. Lasālu un V. I. Ļeņinu. Tās ir personības, kas kļūst par

«nākamās valdošās šķiras interešu izpaudējiem, vēl iekams pašas
šis šķiras varētu apjaust savas intereses jeb radīt savas idejas

un savas šķiras gribas».** Tādējādi Stučka saista masu, šķiru un

personības jēdzienus. V. I. Ļeņins darbā «Bērnišķīgā «kreisuma»

slimība komunismā», attīstot domu par masu, šķiru un personības

saistību, šai sakarā min arī politiskās partijas.
Sabiedrības vēsturē, turpina Stučka, nereti izcilas personības

pratušas aizraut cilvēku masas (sabiedriskajā dzīvē, reliģiskajās
Kustībās), padarījušas tās par aklām sekotājām. Bet ne jau ik-

viena apdāvināta personība sabiedrībā tiek atzīta, ne ikviena tās

jauna doma, jauna ideja tiek «iznesta» masās. Bieži gadās, ka

izcilu personību laikabiedri nesaprot un neatzīst. Rodas jautā-

jums — kad, kādā gadījumā personība kļūst par masu ideju un

gribas atspoguļotāju?
Risinot šo jautājumu, Stučka sniedz piemēru no zinātnes vēs-

tures. Zinātnes atklājumi un tehnikas izgudrojumi ne vienmēr uz-

reiz atrod savu pielietojumu dzīvē, bet bieži vien zināmu laiku

paliek neizmantoti. Un tad kādu dienu izrādās, ka viens un tas

pats atklājums notiek vairākās vietās vienlaicīgi. Ar ko tas iz-

skaidrojams? «Vienīgi tā, ka tehniskais pārgrozījums vai uzla-

bojums vēl bija pāragrs, vēl nepiederēja saimnieciskās attīstības

pakāpei un tādēļ palika neizlietots. Un, tiklīdz to prasīja saimnie-

ciskā attīstība, tad tas pats izgudrojums nāca no visām pu-

sēm
.
.».39

Sai pašā sakarā viņš piemēram min arī neveiksmīgo mēģinā-

jumu Krievijā mākslīgi «pārdēstīt» kapitālismu. Katrīnas II laikā

Krievijā ieviesa manufaktūras, taču, pastāvot nebrīvam darbam

un mājrūpniecības konkurencei, tās izputēja vai arī pārgāja mai-

rupniecībā. Tādēļ autors secina: «..cilvēku prāts nāk pie jaun-
izgudrojumiem un to izlietošanas tikai tur, kur tos izbīda saim-

nieciskā vajadzība, un, cik gaišs prāts arī nerīkotu tehnisku pār-
labojumu ievešanu, šiem rīkojumiem būs panākumi tikai tur, kur

tie saskanēs ar saimnieciskās attīstības tieksmēm».40

Tātad, atsevišķs cilvēks, personība var ietekmēt sabiedrības

attīstības gaitu, pirmkārt, ja viņa paustās domas izsaka šīs sa-

biedrības attīstības likumsakarību
un, otrkārt, ja pastāv mate-

riālie priekšnosacījumi šīs personības sabiedrībai izvirzīto uzde-

vumu atrisināšanai. Tomēr noteicošā loma, kā pareizi secina

"Stučka P. Lekcijas .. , 442. lpp.
38 Turpat.
39 Turpat, 446., 447. lpp.
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autors, pieder nevis atsevišķām personībām, bet gan tautas ma-

sām.

So problēmu Stučka saista arī ar K. Kautska teoriju kritiku

jautājumā par sociālistiskās revolūcijas «nesavlaicīgo» norisi, no-

rādot, ka gadījumā, ja revolūcija notiek zemē, kur tehniskā attīs-

tība vēl nav tik augsta, lai varētu tieši pāriet uz komunismu, tad

šādos apstakjos liela nozīme būs apzinīgai cilvēka darbībai, viņa

apzinātai ietekmei uz ekonomiskās attīstības gaitu. Ta Stučka

saista materiālo un garīgo faktoru sabiedrības attīstībā.

«Lekcijas» Stučka arī analizē dažādas sabiedriskās apziņas
formas — tiesības, politiku, reliģiju, morāli, filozofiju, zinātni,

mākslu, paužot marksistisko atziņu par sabiedriskās apziņas formu

materiālo nosacītību, par to, ka izmaiņas sabiedriski ekonomis-

kajā bāzē izraisa attiecīgas izmaiņas arī virsbūve.

Buržuāziskā zinātne jēdzienu «tiesības», raksta Stučka, attie-

cina vai nu uz «dievišķu avotu, «dieva dotam tiesībām».. vai

atkal uz kaut kādu dabiski vai vēsturiski radušos taisnību, jeb

beigās uz psiholoģiskiem pamatiem, «intuitīvām tiesībām», kas

cilvēkā vai nu iedzimtas, vai ieaudzētas caur apkārtnes iespaidu
utt.». 41 Kritizējot pazīstamā vācu profesora Jēringa tiesību izpratni
(tiesības ir varas aizsargātas sabiedrības intereses), Stučka uz-

sver, pirmkārt, «ka te ir runa ne par visas sabiedrības, bet tikai

par šķiras un, proti, valdošās šķiras interesēm». Tātad šada iz-

pratne atsedz tiesību šķirisko raksturu. Otrkārt, viņš uzsver, ka

te ir runa par «sabiedriskām, tas ir, cilvēku savstarpējām attie-

cībām», beidzot piezīmē, ka te ir runa «nevis par atsevišķām at-

tiecībām, bet par veselu attiecību sistēmu.., kura visām šīm

atsevišķām attiecībām uzliek zināmu raksturu».42

Tiesību bāze vai ekonomiskais pamats ir ražošanas attiecības.

Izmaiņas sabiedribas ekonomiskajā dzīvē izraisa izmaiņas arī

tiesības, tiesību normas un likumos.

Tomēr ne jau jebkuras ražošanas attiecības veido tiesību pa-
matu. Ta, Stučka norāda, ka tiesības vēl nebija tad, kad nepa-

stāvēja šķiras, un arī nebūs, kad vairs neeksistēs šķiru pretrunas
un pašas šķiras. Tātad tiesību pamatā ir tādas ražošanas attie-

cības, kuras saistītas ar šķirām, ar šķiru pastāvēšanu. Protams,

laužu attiecības turpināsies arī bezšķiru sabiedrībā, «bet tām

nebūs uzspiesta rakstura, un tās nešķirosies pēc šķiru interesēm.

Tās būs patiesi brīvas attiecības, par kādām kapitālistiskā sabied-

rībā i sapņot aizliegts.» 43 Tāpat Stučka pievēršas arī jautājumam

par tiesību aktīvo lomu sabiedrībā. Tiesības, kas atbilst jaunām
sabiedriskām attiecibām, veicina šo attiecību attīstību, vecā, atpa-
likusī tiesību sistēma savukārt kavē jauno sabiedrības attiecību

attīstību.

Vienlaikus Stučka kritizē tos, kuri pārvērtē šo tiesību aktīvo

41 Stučka P. Lekcijas... 451.. 452. lpp
42 Turpat. 452. lpp.
43 Turpat.
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lomu sabiedrībā. «Ir vesela juristu skola, kas pat sociālismu cer

ievest mierīgā juridiskā cejā .., pamazām kapitālistiskajai val-

stij pārvēršoties sociālistiskā valstī, ne jonainā revolūcijā, bet

demokrātiskā evolūcijā.44 Viņš norāda, ka tikai tad tiesības sek-

mēs, veicinās sabiedrības attīstību, ja tiesību pārveidošanas cen-

tieni sakritīs ar saimnieciskās attīstības virzienu.

Ciešā saistībā ar tiesībām Stučka analizē jautājumu par poli-

tiku, ar «politiku» saprotot valsts pārvaldi: nodarboties ar poli-
tiku nozīmē «spriest par valsts lietām».45 Tātad Stučka uztver

būtiskāko jēdzienā «politika», kaut gan šis jēdziens aptver vēl

plašāku attiecību loku — arī attiecību kārtošanu starp valstīm,

šķirām, nācijām. Viņš aizrāda, ka buržuāzijas ideologi nopūlas

slēpt politikas šķirisko raksturu, sakarus ar ekonomiku. Sim no-

lūkam tiek izmantots jēdziens «demokrātija». «Demokrātija,» rak-

sta Stučka, «tiešām ir labs līdzeklis aizslēpt valsts varas šķiras
raksturu. Ja visiem ir vēlēšanu tiesības, tad šķiet loti vien-

kārši, ka tautas lielais vairums pats nodod valdības grožus zinā-

mai grupai vai šķirai. [..] Bet patiesībā nav nekādu līdzīgu vēlē-

šanu tiesību un aizklātas balsošanas, f..] Saimnieciska atkarība

lespiežas visaizklātākajā balsošanas kambarītī. Un rezultāts ir

vienmēr un atkal vienas vai otras valdošās šķiras vai pat kliķes

uzvara.»
46

Tātad ekonomiskā kundzība nodrošina arī politisko kundzību —

politikas atkarība no ekonomikas vairs nav jāpierāda. Politikas,

valsts varas un ekonomiskās dzīves vienotība kļūst sevišķi acīm-

redzama līdz ar apzinīgas proletariāta šķiras rašanos. No šī

brīža, raksta Stučka: «Politika nav vairs vienīgi nelielas grupas
māksla vai māksla valdīt, tā top par vispārēju šķiras cīņu ap

varu, kurā vispirms strādnieku šķira tiecas iekarot dalību valdībā

un tad pāriet uz revolūciju, sagrābjot un salaužot valdošās šķi-
ras varu.»

47

No šī brīža arī buržuāzija vairs nenoliedz politikas un ekono-

miskās dzīves savstarpējo saistību, bet, gluži otrādi, sāk to uz-

svērt, lai apslāpētu strādnieku šķiras revolucionārās tieksmes.

Tā, noteiktu šķiras politiku Stučka saskata arī buržuāziskās inte-

liģences un sociālistu nodevēju centienos pārspīlēt pagaidu saim-

nieciskās grūtības Padomju Krievijā.
Pievēršoties morāles un reliģijas jautājumiem, Stučka atsedz

reliģijas gnozeoloģiskās un šķiriskās saknes. Lai gan buržuā-

ziskā zinātne, pirmām kārtām dabzinātnes, attīstības sākuma

posma, raksta Stučka, izturējās ārkārtīgi kritiski gan pret ticības

aizspriedumiem, gan arī pret šo aizspriedumu organizēto varu —

baznīcu, kas reizē bija arī pasaulīgās varas balsts, tad vēlāk, pati
iemantojusi varu, buržruāzija «pasludina «reliģiju par privāt-

"Stučka P. Lekcijas .., 456. lpp.
41
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46 Turpat, 457. lpp.
47 Turpat, 458. lpp.
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lietu», tas ir, neaizskaramu, kamēr pati buržuāzija slēdz mieru

ar ticību un baznīcu un pēdējā stājas ar prieku buržuāzijas die-

nesta, kļūdama reizē par līdzkapitālistu .
.».

48

Reliģijas rašanās un attīstības vēsturi Stučka nesaraujami
saista ar sabiedrības ekonomisko attīstību. «Tuvais sakars starp
«debesīm» un zemi, starp dieviem un cilvēka cīņu dēļ uztura ir

acīmredzams. Ja mēs nu gribētu izsekot ticības vispār, un kristī-

gās ticības sevišķi, attīstību, tad gan sarežģītāk, bet tomēr spil-

gti visur redzami sakari starp maiņām ticības un baznīcas lietās

un visai pasaulīgiem notikumiem kā saimnieciskiem pārgrozīju-
miem.»49 Noteiktas izmaiņas sabiedriskajā dzīvē izraisa izmai-

ņas arī valdošajā reliģija, «saimnieciskā revolūcija noveda pie

revolūcijas ari baznīcā . .».
50

Ja cilvēces vēstures sakuma posmos materiālās dzīves attīs-

tība it kā pamudināja cilvēka prātu uz ticību, lai tādā veida

sekmētu viņa prata attīstību, tad tālākajā vēstures attīstības gaita
ticības jautājumi kļuvuši par «veclaiku atliekam un tradīciju
perēkli cilvēku galvas». 51 «Ja ticība cilvēces pirmdienās bija reizē

arī pirmā zinātne, tad tagadējās cilvēces galvās vairs nav vie-

tas ticībai, bet vienīgi zinātnei.»52 Aicinādams cīņā pret reliģiju,
kā iespējamas cīņas metodes Stučka min ateistisku propagandu,
zinātni, izglītību.

Raksturojot morāli, analizējot morāles izcelšanos un būtību,

Stučka atspēko dažādos reliģiskos izskaidrojumus. Viņš piekrīt
uzskatam par morāles «dabisko» izcelšanos: «..tikumības sajūta
jeb morāle, neizņemot sirdsapziņu, nav nekas cits kā dzīvnieku

pašuzturēšanās, vairošanās un sociālo sakarību instinkti, tikai

izkopti un izveidoti cilvēces sabiedriskās, tas ir, galu galā saim-

nieciskās, attīstības gaitā». Si Jautājumā par morāles rašanos un

būtību Stučka pamatojas uz Darvina mācību, ka «starp cilvēku

un pārējiem dzīvniekiem nav neparlecamas plaisas, ka i viņu
organisms, i viņu gara dzīve ir tuvu radnieciska. Starpība starp

organisko un neorganisko pasauli, starp stādu un dzīvnieku un

beigās starp dzīvnieku un cilvēku ir pakāpeniska. Kamēr agrāk

filozofi pieradīja, ka tādas tikumiskas jūtas kā altruisms, tuvākā

mīlestība, esot cilvēka dievišķās dabas labākais pierādījums, da-

bas zinātnieki skaidri un gaiši pierādīja, ka altruisms ir tāds

instinkts, kas i dzīvniekam vispār nav svešs. Bērnu mīlestību

nepazīst daudzi mežoņi, bet to atrodam ļoti attīstītā veidā pie
citiem dzīvniekiem. Un pat sirdsapziņa atrodama ne vien pie cil-

vēka, bet arī pie citiem «domājošiem» dzīvniekiem.»54 Zinātniski

48 Stu £ ka P. Lekcijas . ,
464. lpp.
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pamatojot cilvēka izcelšanos, Darvins radīja dabzinatnisku

pamatu morāles rašanās materiālistiskai izpratnei. Viņš uzlūkoja
cilvēku par dabas būtni un centās no viņa «dabiskā pamata» at-

vasināt tā «tikumiskos iedīgļus». Morālo jūtu sākumus Darvins

saskatīja dzīvnieku bioloģiskajos instinktos, tiem raksturīgajā

sociālajā instinktā, kurš dzīvniekiem palīdz izdzīvot cīņā par
eksistenci. Darvins norādīja, ka jau dzīvniekiem elementāra formā

piemit cilvēku tikumiska pamatīpašība — altruisms. Un morāle
rodas kā tādu sabiedrisko instinktu, «altruistisko jūtu» kopums,
kuras cilvēks mantojis vēl no dzīvnieku pasaules un tālāk piln-

veidojis cilvēku sabiedrībā. Tikumiskās jutas rodas, pateicoties in-

stinktam, domāšanas spējai, sabiedriskai domai un ieradumam.

Darvina mācības ietekmē etnogrāfi S. Leturno, A. Saterlands

v. c. atzina, ka morāle piemīt arī dzīvniekiem. Leturno grāmatā
«Morāles evolūcija» vesela nodaļa veltīta «dzīvnieku tikumībai».

Saterlands darbā «Tikumiskā instinkta rašanās un attīstība» pie-
rādīja, ka morāle raksturīga ne tikai cilvēkiem. Par to, ka sirds-

apziņa piemīt arī sunim, grāmatā «Etiķa un materiālistiskā vēs-

tures izpratne» lasītāju centās pārliecināt arī Kautskis.

Lai gan savā laikā šai teorijai bija liela nozīme morāles ma-

teriālistiskās izpratnes pamatošanā un reliģisko priekšstatu kri-

tikā, tomēr no konsekventa marksisma viedokļa šāds morāles

skaidrojums nav pieņemams bez būtiskiem iebildumiem. Morāles

«dabiskās» izcelšanās teorija reducē sociālo uz bioloģisko, notušē

kvalitatīvo robežu, kas atšķir cilvēka psihi no dzīvnieka psihes.
Protams, sabiedriskiem instinktiem bija sava nozīme cilvēka attīs-

tībā. Tā, dzīvniekiem piemītošais bara instinkts un reakcijas ar

saviem psihofizioloģiskajiem mehānismiem faktiski bija tas dabis-

kais «izejmateriāls», kuru mantojot un pārveidojot sociālā attīs-

tība radīja morāli. Tomēr pastāv ievērojama kvalitatīva robeža, kas

atdala instinktus no morāles. Par to liecina kaut vai tas, ka tiku-

mība rodas nevis reizē ar cilvēka sākotnējo «iznākšanu» no dzīv-

nieka stāvokļa, bet gan uz daudz augstākas cilvēka tapšanas vēs-

turiskās pakāpes. Tālāk, instinkts, izveidojies dabiskas izlases

procesā, ir neapzināta darbība. Pateicoties tai, dzīvnieks var iz-

dzīvot cīņā par eksistenci. Tikumībai ir tikai viens avots — sociā-

lais. Marksisms tikumības izcelšanos skaidro sociāli, nevis bio-

loģiski. Tikumība rodas līdz ar apziņas rašanos, «līdz ar apzinātu
dzīves darbību» (Markss) un tāpēc ir raksturīga tikai cilvē-

kiem. Engelss darbā «Anti-Dīrings» norādīja, ka morāle attiecas

tikai uz cilvēku sabiedrības vēsturi. Tāpēc Kautskis dziļi maldī-

jās, rakstot, ka tikumības izpausme ir tāds pats dzīvniecisks in-

stinkts ka saglabāšanas un vairošanās instinkti. Morālai būtnei

piemīt apziņa, spēja pašai vērtēt savu rīcību — dzīvniekiem šo

īpašību nav. Kā redzējām, runājot par cilvēku morāles attīstību,

Stučka uzsver cilvēka apziņas un «saimnieciskās attīstības» 55

"Stučka P. Lekcijas .., 466. lpp.
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lielo nozīmi, tomēr jautājumā par morāles izcelšanos viņš pamatā

paliek jau minētās teorijas ietvaros, proti, morāle ir dzīvniekiem

piemītošā bara instinkta turpinājums un pakāpeniskas attīstības

rezultāts.

Raksturojot tālāk tikumisko sabiedriskās apziņas formu,

Stučka pareizi norāda, ka katram vēsturiskam periodam atbilst

sava morāle, dažādu laikmetu cilvēki tikumības jēdzieniem de-

vuši savu, dažādu saturu.

Parādot morāles šķirisko raksturu, Stučka atzīmē, ka cilvēku

tikumiskajos principos izpaužas noteiktu sabiedrisku šķiru eko-

nomiskās un politiskās intereses, ka morāle mainās atkarībā no

tā, kāda šķira seko tās principiem. Viņš pievēršas tautības un

tēvijas mīlestības un proletāriskā internacionālisma jēdzieniem
un uzsver, ka tie ir vēl samērā jauni jēdzieni, jo masu kustība,

kas tos ietvēra, radās faktiski, tikai sākoties imperiālistiskajam
karam. Kamēr buržuāzija sludināja patriotiski šovinistiskus lo-

zungus, aicināja cīņā tikai par savu tautu un tēviju, strādnieku

šķira ieņēma citādu nostāju. Kreiso sociāldemokrātu izvirzītais

lozungs «Nost imperiālistisko karu, strādnieku šķirai nav tēvi-

jas!» sāka rast piekritējus arvien plašākās strādnieku šķiras ma-

sās. Tā proletāriskais internacionālisms kļuva par strādnieku šķi-
ras tikumības principu. Tikai proletāriskās valsts aizsargāšana

pret kontrrevolūciju, raksta Stučka, ir strādnieku šķiras pienā-
kums un goda lieta.

Runājot par zinātni un filozofiju, Stučka apskata to

rašanās un attīstības vēsturi, noskaidro zinātnes un filozofijas
lomu sabiedrības attīstībā.

Pretēji buržuāzijas ideologiem, kas neatzīst sakaru starp zi-

nātni un ekonomisko attīstību, marksisti uzsver, «ka taisni

zinātni radijusi un attīstījusi saimnieciskā attīstība». 56 Argumen-

tējot šo viedokli. Stučka balstās uz Engelsa darbā «Anti-Dīrings»
doto matemātikas rašanās pamatojumu, vienlaikus atzīmējot arī

zinātnes attīstības relatīvo patstāvību. «. . ikviena zinātne var

attīstīties patstāvīgi tālāk, izveidojot cilvēka prāta, domāšanas

spējas».
57 Un tomēr «lielāka vai mazāka attīstība ikvienai zi-

nātnei top iespējama tikai tur, kur uz to ir pieprasījums saim-

nieciskās vajadzības». 58 Tātad zinātne rodas no ražošanas vaja-
dzībām, no prakses.

Stučka skar arī jautājumu par marksistiskās zinātnes raša-

nos, attīstību un nozīmi. Viņš norāda uz galveno iezīmi, kas to

atšķir no visām iepriekšējām filozofiskajām sistēmām. īpaši viņš
uzsver marksistiskas filozofijas izcilo lomu cilvēku sabiedrības

revolucionārajā pārveidošanā. Sajā ziņā tā ir pilnīgs pretstats

buržuāziskajai filozofijai. Pretēji ideālistiskajai dialektikai

M Stučka P. Lekcijas .., 471. lpp.
M Turpat,
18 Turpat, 472. lpp.



100

marksistiskās filozofijas dialektika ir dzīves dialektika, objektīvās
pasaules dialektika.

Stučka pakavējas arī pie dažām literatūras un mākslas pro-
blēmām un norāda, ka literatūra un māksla salīdzinājumā ar po-

litiku vai tiesībām ir vairāk attālinātas no sabiedrības ekonomis-

kās dzīves. Taču arī mākslu, tāpat kā citas sabiedriskās apziņas
formas, saista un nosaka cilvēka dzīves materiālie apstākli. Jau

pirmatnējas sabiedrības māksla bija saistīta ar tā laika cilvēka

darba apstākļiem. «.. pirmatnējai mākslai,» raksta Stučka, «ir

ļoti daudz kopēja ar sava laika darbu. f..] Pie darba radās zi-

nāma daļa pirmatnējās dzejas un pat viņas forma.»59 Viņš at-

zīmē, ka katra laikmeta mākslas īpatnības saistītas ar tās vai

citas valsts ekonomiskajiem apstākļiem. Tā, ja vienā laikmetā

mākslā valdošais bija naturālisms vai reālisms un citā atkal ro-

mantisms vai misticisms un ja visbeidzot vēl parādās dekadentu,

futūristu, kubistu v. c. māksla, tad «tam visam var atrast zināmu

cēlonību arī saimniecības apstākļos vienā vai otrā zemē».60 Skaid-

rojot dažādu laikmetu mākslas parādības, pamatojoties uz šo

laikmetu materiālajiem apstākļiem, Stučka reizē arī brīdina no

pārsteidzības šajā ziņā. Viņš norāda, ka viens vai otrs marksisma

piekritējs reizēm «pārāk viegli ķeras pie ikviena mākslinieka un

ikviena mākslas darba — vienalga, kādā laukā — izskaidrošanas

iz saimnieciskiem apstākļiem».
61 Patiesībā jebkuru parādību māk-

slas laukā nemaz tik viegli nevar izskaidrot, reizēm šī savstar-

pējā sakarība nav tieši nosacīta, ta var būt sarežģīta un pat

pretrunīga, taču tas nekādā gadījumā nerunā pretī vēsturiskajam
materiālismam.

Proletkultiešu sludinātās teorijas Stučka nosauc par «lielu

neprātu». Paskaidrojot, kādām raksturīgām iezīmēm jāiemiesojas

proletāriskajā mākslā, viņš aizrāda, ka tikmēr, kamēr jaunā
māksla pilnībā vēl nav dzimusi, jāizmanto klasikas, kā arī bur-

žuāzisko skolu labākie darbi. Jo tikai tādā ceļā var radīt pamatus

proletāriskajai mākslai. Bet tad tā būs nevis «mākslota, bet da-

biska māksla,» saka P. Stučka, «un klasisko skolu mākslinieki

šinī ziņā pieder arī proletariātam». 62 Tādu viedokli Stučka aiz-

stāv arī rakstā par J. Raini, kas 1920. gada janvārī bija publi-
cēts «Cīņas Biedrā». Stučka oponē A. Upītim jautājumā par

Raiņa daiļrades vērtējumu. Viņš vēršas pret pārliecīgu katego-
rismu tā vai cita mākslinieka daiļrades vērtējumā, prasa vispu-
sīgu pieeju, ievērojot konkrētos tā laika un dzīves apstākļus. Un,

ja dzejnieks vai rakstnieks uz brīdi atšķeļas no proletariāta, tad

nekādā gadījumā nedrīkst to nicīgi atstumt, noliegt vai atteikties

"Stučka P. Lekcijas.., 474. lpp.
60 Turpat. 475. lpp.
81 Turpat. 473. lpp.
61 Turpat, 477. lpp.
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no tā bez cīņas, visiem spēkiem jācenšas viņu atkarot, «no jauna
ieraut savās rindās».63

Stučkas sniegtā proletkultiešu mākslas un teorijas kritika

aktualitāti nav zaudējusi arī mūsu dienās. Vienīgi jāpiezīmē, ka

Stučkas apgalvojums «proletariātam vēl nav savas mākslas» pie-

ņemams bez iebildumiem tajā gadījumā, ja ar «mākslu» domāts

jau tradīcijām bagāts, vispusīgs un daudzveidīgs māksliniecis-

kais mantojums. Jo, pat neņemot vērā mazāk nozīmīgus sociā-

listiskā reālisma darbus, šai laikā jau bija radīti tādi izcili pro-
letāriskās mākslas paraugi kā M. Gorkija prozas darbi un V. Ma-

jakovska dzeja, E. Veidenbauma un Raiņa dzeja Latvijā.
Lai objektīvi novērtētu Stučkas devumu marksistiskās filozo-

fijas attīstībā, nepieciešams vispārējos vilcienos raksturot tās

sākotnējo posmu Padomju Krievijā, jo «marksistiskās sociolo-

ģijas sākotnējai stadijai raksturīgas daudzas augšanas «slimī-

bas» un ar to saistītā vulgarizācija un mehānistiskās tenden-

ces».
64 Grūtības marksistiskās filozofijas apgūšanā šajā laikā

radīja, pirmkārt, mehānicisma un pozitīvisma ietekme, otrkārt,

arī tas, ka daudzi pirmās paaudzes marksisma pārstāvji padomju
zemē ar vēstures materiālistisko izpratni iepazinās ne tik daudz

pēc marksisma-lcņinisma pamatlicēju, PJehanova vai citu izcilu

propagandistu un vēsturiska materiālisma teorētiķu darbiem kā

pec sociāldemokrātu falsifikatoru un marksisma «kreiso» vulga-
rizatoru darbiem, kuru idejas pirmsrevolūcijas periodā bija

plaši izplatītas. Par to raksta arī Stučka: «.. Krievijas sociālde-

mokrāti līdz revolūcijai Marksu pazina gandrīz vienīgi no Kaut-

ska grāmatām, kuras Krievijā bija vairāk lasītas nekā Vā-

cijā ..».
65

Stučkas «Lekcijās...» vēsturiskā materiālisma problēmu

izklāsts balstīts tieši un tikai uz marksisma klasiķu darbiem.

Autors izmantojis tādus ievērojamus darbus ka Marksa «Kapi-
tāls», «levads darbam «Par politiskas ekonomijas kritiku», «Luija

Bonaparta 18. brimers», Engelsa «Anti-Dīrings», «Ģimenes,
valsts un privātīpašuma izcelšanās», V. E. Ļeņina «Valsts un re-

volūcija», A. Bēbeļa «Sieviete un sociālisms». Tāpēc arī Stučkas

darbā atšķirībā no citu ša perioda marksisma popularizētāju dar-

biem vērojama dzija marksistiskās filozofijas izpratne un pre-

cīzs tās ideju atspoguļojums.
Bet Stučka nebūt neaprobežojās tikai ar marksisma ideju pre-

cīzu interpretējumu, viņš nesaudzīgi vēršas arī pret nekonsek-

ventiem marksistiem. Sajā zina visai raksturīgs ir Stuč-

kā* 1924. gadā žurnālā «rie4aTb h peßo;nouHfl» publicētais raksts

«MapKciiaM h couHo.iornfl». Darbs uzrakstīts sakarā ar

"Stučka P. Tomēr — proletariāta dzejnieks. — Grām.: Stučka P.

Par padomju varu Latvija. Rakstu izlase. R., 1958, 526. lpp.
"4 Mārim 5. A, B. H. Bopb6a 3a HcropHMeCKHfl MaTep«ia.iH3\i

b CCCP b 20-e roAM. JI., 1975, c 90.
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Petrogradas universitātes sabiedrisko zinātņu fakultātes dekāna,
profesora J. Engela 1923. gadā izdoto grāmatu «OnepKU MaTepua-

jincTimecKOH couHOJiorun». Grāmatas autors izvirza mērķi «iepa-
zīstināt .. ar mazliet citādu pieeju nekā vispārpieņemtā dažu mar-

ksisma pamatproblēmu risināšanā».66 Engels vēršas pret tolaik

populāro Buharina mācību grāmatu marksistiskajā socioloģijā
«Vēsturiskā materiālisma teorija» un šai grāmatā sniegto mar-

ksistiskās socioloģijas priekšmeta izpratni. Buharina «Vēsturiskā

materiālisma teorija» bija faktiski pirmais lielākais darbs, kura

sistemātiski izklāstītas vēsturiskā materiālisma pamatproblēmas.
20. gados šī grāmata bija visai populāra, pēc tās marksistisko

socioloģiju apguva vesela sociālistiskās revolūcijas cīnītāju pa-
audze. Grāmata tika izdota vairākkārt, lai gan tanī bija ļoti no-

pietnas kļūdas, daudzos jautājumos tās autors novirzās no mar-

ksisma, vulgarizē vēstures materiālistisko izpratni, bez tam tās

autora uzskatiem raksturīgs ne tikai mehānicisms, bet arī pozi-
tīvisma iezīmes.

Jautājumu par vēsturiskā materiālisma priekšmetu Buharins

risina visumā pareizi. Vēsturisko materiālismu viņš uzskata par
marksistisko socioloģiju — sabiedrisko parādību izzināšanas me-

todi, kas atspoguļo cilvēku attīstības vispārējos likumus. Engels
šādu marksistiskās socioloģijas definīciju noraida: pēc viņa uz-

skata, marksistiskā socioloģija ir zinātne par sabiedrisko cilvēku.

Stučka jautājumā par marksistiskās socioloģijas priekšmetu aiz-

stāv Buharina viedokli un Engela definīcija pamatoti saskata

nepārprotamu līdzību ar O. Konta mācību. Pēc Konta, kā zināms,

socioloģija ir zinātne par cilvēku kā sabiedrības locekli. Engels,
dēvēdams sevi par marksistu, īsteni pauž antimarksistiskus uz-

skatus, viņš nonāk buržuāziskās socioloģijas pozīcijās un, mas-

kējoties ar marksistisku frazeoloģiju, popularizē buržuāziskas

idejas.

Engels, pirmkārt, nepareizi izprot vēsturiskā materiālisma un

socioloģijas savstarpējās attieksmes, cenšas pretstatīt materiā-

lismu socioloģijai. Stučka parāda, ka šī t. s. jaunā pieeja fak-

tiski ir vērsta pret marksistisko socioloģiju. Viņš konsekventi

aizstāv marksistisko socioloģijas definīciju un socioloģijas un

vēsturiskā materiālisma pretstatījumu uzskata par pilnīgi nepa-
matotu.

Stučka kritizē Engela centienus apvienot marksistisko socio-

loģiju ar sociāldarvinismu. Cenšoties noskaidrot robežu starp
bioloģiju un socioloģiju, Engels pievēršas darvinismam, taču

sabiedriskās dzīves parādību pētījumus nebalsta vis uz marksis-

tiskās socioloģijas pozīcijām, bet aprobežojas ar to, ka cilvēka

attīstību sabiedrībā apskata pēc dzīvnieku bioloģiskās evolūcijas
likumiem. Engels pietiekami nenovērtē sabiedriskās kustības for-

66 3 nre.ib E. A. CtoepKH MaTepHa.iHCTHMccKofl couHo.iorHH. M—rir., 1923,
c. 5.
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mas specifiku, bet pārvērtē, absolutizē bioloģisko momentu sa-

biedriskajā dzīvē.

Stučka, augstu vērtējot Darvina mācību, vēršas pret mar-

ksisma mācības šādu traktējumu. Viņš parāda, ka revolucionārais

marksisms neatzīst tādu evolucionāru uzskatu attiecībā uz sabied-

rības attīstību. Marksisms gan attiecībā uz ekonomikas attīstību,

gan arī uz sabiedrisko kustību izvirza teoriju par lēcienveida

kustību. Un šo «revolucionārās attīstības» uzskatu mēģina
ieviest pat bioloģijā.67 Grāmatas «Materiālistiskās socioloģijas

apcerējumi» autors, absolutizējot evolucionāro attīstības formu,

noliedz vai arī nenovērtē revolucionāro lēcienu. Tādējādi dar-

bam nav nekā kopēja ar sabiedrības revolucionārās attīstības

marksisma zinātnisko teoriju, secina Stučka, jo ta autors nesa-

prot materiālistisko dialektiku, nesaprot ne pakāpenisku nepiecie-
šamo priekšnoteikumu uzkrāšanas dialektiku, ne arī šī attīstības

procesa rezultātā radušas kardinālas kvalitatīvās pārmaiņas.
Par saiti starp darvinismu un marksismu Engels izmanto

«aktīvas pielāgošanās jēdzienu». Par cilvēka sabiedriskas esamī-

bas pamatu, cilvēces vēstures un dzīvnieku pasaules attīstības

galveno likumsakarību Engels uzskata organisma pielāgošanos
videi. Izlase un pielāgošanās, pēc viņa domām, notiek sabiedrisko

attiecību sistēmas kā īpaša veida bioloģisko attiecību iedarbības

rezultāta.

Lai pamatotu tezi par sociālo izlasi sabiedrībā, Engels ražo-

šanas spēkus dala «materiālajos», t. i., ražošanas līdzekļos, un

«sabiedriskajos», pie kuriem viņš pieskaita materiālo labumu tie-

šos ražotājus. Materiālo ražošanas speķu izlases procesā nepil-

nīgi materiāli un rīki tiekot aizstāti ar pilnīgākiem, uzlabotiem.

Konkurences cīņas gaitā šī izlase nosakot ražošanas rīku īpaš-
nieku «sociālo izlasi», bet tā savukārt esot par «attīstītas tehni-

kas prasībām piemērotu sabiedrisko ražošanas spēku izlases cē-

loni».68 Stučka, kritizējot šādu uzskatu, parāda, ka tāda vēstu-

riskā materiālisma vulgarizācija neglābjami noved vai nu pie
sekla evolucionarisma, vai arī pie tiešas piekāpšanās ideālis-

mam.

Vērsdamies pret «sociālas izlases» teoriju, Stučka raksta:

«Mēs visi atzīstam izlases teoriju, bet attiecināt to uz sabiedriskā

cilvēka attīstību, piemēram, kapitālistiskajā periodā, ir acīmre-

dzami nepareizi un nemarksistiski. Markss maca, ka katram pe-
riodam cilvēces attīstībā ir savi īpaši attīstības likumi. Par kādu

spocīgākā tipa atlasi var būt runa kapitālistiskajā sabiedrībā, kur

vara pār cilvēkiem ir deģenerētam cilvēka tipam, kas kļuvis tāds,

pateicoties nevis savam spēkam, bet naudas varai, kur nevis cil-

vēks pārvalda viņa ražoto rīku, bet, otrādi, šis rīks — mašina

•7 CTyiKa n. MapKCH3M h couHo;iorHß. — rieiaib h pcbo.houhh, 1924,

Nt 2, c. 76.
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pārvalda cilvēku.»69 Stučka atzīst, ka Darvinam bija taisnība

tikai attiecībā uz bioloģiju, kā arī uz zināmu cilvēka attīstības

pakāpi un ne vairāk. Darvina mācības pārfrazēšana marksis-

tiskā garā, darvinisma piebārstīšana ar marksistiski revolucionā-
riem teicieniem neko nedod marksisma mācības padziļināšanai.

Analizējot Engela uzskatus par sabiedriskajām attiecībām,

Stučka norāda, ka ar tām Engels saprot «tādas sociālpsiholoģis-
kas un tātad arī bioloģiskas attiecības starp cilvēkiem, kurām

raksturīgi divi galvenie ideoloģiskie momenti: mērķtiecīgais un

normatīvais».70 No šī definējuma, pirmkārt, izriet atziņa, secina

Stučka, ka sabiedriskās attiecības var būt tikai apzinātas, jo
«runāt par neapzinātu mērķi ir vai nu bezjēdzība, vai arī ap-

slēpta teoloģija». 71 Otrkārt, uzskats, ka šīm attiecībām jābūt apzi-
nāti normētām, nav savienojams ar marksismu. Viņš šādai sa-

biedrisko attiecību izpratnei pretstata Marksa definējumu, proti,
sabiedriskās attiecības ir cilvēku savstarpējās attiecības ražoša-

nas un apmaiņas procesā. Turpinot minēto Marksa domu, Stučka

raksta: «Sīm savstarpējām cilvēku attiecībām nemaz obligāti nav

jābūt apzinātām, bet par regulējošām normām jāsaka, ka nor-

mas rodas tikai sabiedrisko attiecību un sabiedriskas kustibas

rezultātā un var būt izvirzītas apzināti tikai pēc sabiedriskās kus-

tības likumu atklāšanas.» 72 Ja Markss izvirzīja mērķi izzināt sa-

biedriskās kustības normas, t. i., sabiedrību, tad, kā norāda Stučka,

norma pēc Engela ir sabiedrības priekšnoteikums («cilvēku attie-

cību normēšanas moments arī ir tas moments, kas attiecīgās parā-
dības pārvērš sabiedriskajās attiecībās»). Un Stučka pareizi no-

rāda, ka tāda ideālistiska un subjektīvistiska marksistisko jēdzienu

interpretācija aizved Engelu atpakaļ pie Konta un neokantieša

Stāmlera.73

Pakavējoties pie Engela tiesību izpratnes, kurš tās uzskatīja

par sociālās organizācijas ideoloģisko skeletu, Stučka piezīmē, ka

šāds «ideoloģisks» tiesību traktējums beigu beigās tāpat ved

«pie ideālisma, un vienalga caur bioloģiju vai psiholoģiju». 74

Uzskatot savu pieeju par novatorisku, «ultramaterialistisku».

Engels vienlaikus, kā raksta Stučka, visatpalikušākos juridiskos
spriedumus pauž arī attiecībā uz tiesību iedalījumu (iedalot tās

privātās un publiskās, objektīvās un subjektīvās utt.), tā ka galu

galā nav skaidrs, «vai tavā priekšā patiesi ir marksists, kas vēl

nav atmetis vecos buržuāziskos krāmus, vai arī pretēji, profesors,
kas apzināti šos vecos krāmus marksisma mērcē ienes musu

revolucionārajā pasaules uzskatā». 75 Un Stučka dod padomu En-

e9 C T V H X 3 11. MapKCH3M H COUHO.IOrHH, c. 76, 77.
70 Turpat. 78. lpp.
71 Turpat. 77. lpp.
72 Turpat, 78. lpp.
73 Pēc Stāmlera sabiedrība ir arēji normēta cilvēku kopdzīve.
74 C t y h ka n. MapKCH3.M h c. 78.

75 Turpat.
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geJam uzrakstīt grāmatu vēlreiz, bet «bez pretenzijām un jauni-

nājumiem un ievērojot arī vispārpieņemto viedokli marksisma

problēmu risināšanā, un nekādā gadījumā ne pretstatā «vispār-
pieņemtajam» marksismam». 76

Mēģinājumi interpretēt sociālo dzīvi ar bioloģijas jēdzieniem
liecināja par jaunajai sociālajai iekārtai lojāli noskaņotu zināt-

nieku centieniem apgūt un savdabīgi izskaidrot vēstures materiā-

listisko izpratni. Viņu teorētiskie uzskati bija ļoti dažādi, taču

visus tos vienoja doma par dabzinatņu un socioloģijas tuvinā-

šanu, socioloģiju viņi uzskatīja par empīrisku zinātni, pretstatā
sociālajai filozofijai. Objektīvi te atspoguļojās pēcrevolūcijas pe-
rioda Krievijas buržuāzijas un sīkburžuāzijas intereses un psiho-
loģija.

Pētera Stučkas nesaudzīgā cīņa pret marksisma mācības

ienaidniekiem, kā arī nekonsekventu marksistu kritika veicināja

marksisina-leņinisma filozofisko ideju izplatīšanos. Vienlaikus

Stučka īpašu uzmanību veltījis V. I. Ļeņina teorētiskajai
un praktiskajai darbībai. Stučka pret V. I. Ļeņina per-
sonību un viņa atstāto idejisko mantojumu allaž izturējās ar

dzi|u cieņu un pietāti. Avīzē «Cīņas Biedrs» 1924. gada 23. nu-

murā ievietotajā rakstā «Ļeņins miris» Stučka raksturo V. I. Ļe-
ņina nopelnus pasaules revolucionārajā procesa, parada dziju
Ļeņina personības izpratni. Ļeņins, raksta Stučka, ir Marksa

«darba turpinātājs.., Marksa paša turpinājums, piemērojoties

plašuma izaugušajiem revolūcijas uzdevumiem. Viņš bija Markss,
pārcelts XX gadu simtenī.» 77

Stučka jautājumam par Ļeņina un Marksa mācību savstarpējo
saistību pievērš uzmanību arī darbā «JIeHHHH3M h rocvaapcTßO».

Uz jautājumu: ko mes saucam par Jeņinismu? viņš atbild: «Par

Jeņinismu mēs saucam imperiālisma un proletārisko revolūciju

perioda revolucionāro marksismu. Ļeņinisms nav marksisma pret-
stats, jo pats Ļeņins līdz savas dzīves pēdējai dienai sauca sevi

par pilntiesīgu marksistu.» 78 Bet ļeņinisms nav arī vienkāršs

Marksa mācības atkārtojums, imperiālisma un pasaules revolū-

ciju periods ietekmēja arī 20. gs. revolūciju teoriju un taktiku.

Tāpēc Ļeņinam «pieder gods un slava, ka viņš šo revolūciju pa-

cēla līdz teorijai un teoriju reizē īstenoja arī praksē.. [..] mark-

sisms pārauga ļeņinismā, taču vienlaikus palika marksisms». 7*

Stučka asi vēršas pret uzskatu, ka Ļeņina mācība ir Krievijas

apstākļiem pielāgots marksisms, viņš Jeņinismu vērtēja kā starp-
tautiska mēroga mācību.

Kā redzams, Stučkas atbilde uz jautājumu, kas ir ļeņinisms,
dod pretsparu tiem mūsdienu buržuāzijas ideologiem, kuri

7r; C t vi ka n. MapKCii iM m coiuio/ionm, c. 79.

"Stučka P. Ļeņins miris. — Cīņas Biedrs. 1924, Nr. 23. 3. lpp.
7* Cty q ka n. Jlchhhh3m h rocvaapcTßo. (nojiHTHMCCKan peßo.nou.nji.) M.,

1924. c. 5.'
79 Turpat.
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cenšas atraut V. I. Ļeņina mācību no Marksa mācības, tās abas

pretstatīt.
V. I. Ļeņina darbību Stučka dēvē par dialektisko revolucionā-

rismu. «Dialektikas jēdziens, kurš tikai uz papīra un pie tam

sagrozītā veidā pazīstams sociāldemokrātijai un viņas tā sauk-

tajam «marksismam», Ļeņinā atrod ne vien spilgtu dzīvē izve-

dēju, bet tieši dzīvu personificējumu. Tā ir viņa visstiprākā un

vēl vismazāk novērtētā puse . .».
80 V. I. Ļeņina politikas «dialek-

tiku», raksta Stučka, apliecina gan viņa darbība krievu strādnieku

masu kustības sākuma posmā, kad V. I. Ļeņins daudz dara, lai

«Narodnajas voļas» politisko cīņu savienotu ar plašo strādnieku

masu kustību, gan vēlāk sīvā cīņa ar narodņikiem, gan nostāja

jautājumā par strādniecības un zemniecības savienību. V. I. Ļe-

ņina revolucionāro dialektiku jeb «dialektisko revolucionārismu» 81

Stučka tāpat attiecināja arī uz viņa spēju, prasmi «neizvirzīt

priekšlaicīgas un nesavlaicīgas problēmas». 82 It īpaši šī spēja

atsedzās, risinot nacionālo jautājumu, kad šī revolūcijas vado-

nim raksturīgā īpatnība — izvirzīt problēmas tikai tad, kad tās

izvirzījusi jau pati dzīve, izpaudās ārkārtīgi uzskatami. Tāpēc
V. I. Ļeņina teorētisko mantojumu nevar atraut no viņa prak-
tiskas darbibas, jo tieši pēdējā bija tā, kas Jāva viņam pārbau-
dīt savus slēdzienus un vajadzības gadījumā tos labot. Un tāpēc
«visi mēģinājumi iz viņa rakstiem vien izvilkt, ko viņš saprot ar

dialektiku, paliek sekla rotajāšanās, ja neņem Ļeņinu kā rakst-

nieku un darbinieku vienkopus . .».
83

Tikai kopsakarā ar Oktobra revolūciju un pasaules revolucio-

nāro procesu, norada Stučka, aplūkojami tadi V. I. Ļeņina «dia-

lektiski zinātniski» darbi kā «Valsts un revolūcija», «Bērnišķīga
«kreisuma» slimība komunismā», jo tikai tā tie kļūs saprotami
«ikvienam revolucionāram strādniekam»84

un ikviens varēs no

tiem mācīties. Tāpēc: «Ne vien Ļeņina institūta vajaga, vajaga
ari paša b. Ļeņina kā personificētas dialektikas, ja grib mūsu

jaunajai paaudzei iedvest tiešām jaunu proletāriskās revolūci-

jas garu un to ataudzēt no appelējušā rietumu pilsoniskā demo-

krātisma un līdzīgiem jēdzieniem.» 85

Piešķirdams lielu nozīmi V. I. Ļeņina personībai un viņa ide-

jiskajam mantojumam, Stučka šajā laikā veic lielu darbu Ļe-
ņina atstātā idejiski teorētiskā mantojuma apgūšanas sekmēša-

nai. Pēc Stučkas iniciatīvas 20. gados tiek izdota grāmatu sērija
«Ļeņinisms jautājumos un atbildēs». Trīs grāmatas no sērijas

80 Cīņas Biedrs. 1924, Nr. 23, 6. lpp.
81 Turpat.
82 Stu č ka P. Nacionālais moments Padomju konstitūcijā. — Grām.:

Stučka P. Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts, 256., 257. lpp.
83 Cīņas Biedrs. 1924. Nr. 23. 6. lpp.
84 Turpat.
85 Turpat.
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sastādījis pats Pēteris Stučka. s" V. I. Ļeņina mācības izklāsts

šeit dots jautājumu un atbilžu veidā, pie kam atbildes veido gan

citējumi no viņa darbiem, gan paša sastādītāja komentāri. Ideja
izdot šādas grāmatas Stučkām radās sakarā ar to, ka V. I. Ļe-

ņina citātu tematiskajos izdevumos, kādi iznāca tajā laikā, pēc
Stučkas domam, «zūd dialektiskā perspektīva un dažreiz rodas

pat iekšējas pretrunas vai nesaskaņas tur, kur ir domas, kas at-

tiecas uz dažādiem periodiem vai momentiem (situācijām)».
87

Minētās sērijas grāmatas V. I. Ļeņina izvirzītās problēmas
skatītas dzijā loģiskā secībā, problēmas ietvaros izceļot būtis-

kāko, savam laikam aktuālāko. Pirmais Stučkas darbs šai sērijā
«JlemmiLiM m rocvaapcTßo» veltīts valsts problēmai, jo
«Valsts kā cīņas ierocis

par jaunu sabiedrību, dabiski, ļeņinismā
spēlē primāru lomu.»88 Šādas atziņas caurstrāvoti visi Stučkas

darbi jautājumā par valsti, kuros autors ne tikai izklāsta un aiz-

stāv V. I. Ļeņina izteiktās domas, bet arī radoši tās attīsta tālāk»

turot prātā sava laika īpatnības.

Padomju valsts un tās Konstitūcijas problēmas apgaismotas
tādos svarīgos Stučkas darbos ka «iIHTb Mecaueß Couna.uicTn-

MecKoA CoBeTCKOH JIaTBHH» (1919., 1921), «Vietējās pašvaldības
un komunisti» (1921.), «VneHHe o rocy\napCTße h kohcthtvuhh»

(1922.), «CCCP h CoK)3HaH kohcthtvuhh» (1924.), «K.iaccoßoe

rocvAftpcrao ii rpa>K;iaHCKoe npaßo» (1924.), «Par pilsonisko de-

mokrātiju pie padomju varas» (1925.), «Strādnieku apvienība ar

darba zemniecību» (1930.) v. c. Zinātniski izskaidrojot Padomju
valsts problēmas, Stučka parāda proletariāta diktatūras būtību,

padomju demokrātijas pamatu atšķirību no buržuāziskās demo-

krātijas, īpaši viņš uzsver proletariāta diktatūras vēsturiski pār-

ejošo raksturu, tāpat nepieciešamību iesaistīt plašas tautas ma-

sas sociālistiskās vaists pārvaldē.
Stučka norāda, ka V. I. Ļeņins, risinādams jautājumu par

valsts būtību, atbrīvoja šo jēdzienu no visāda veida misticisma."*

1926. gadā Stučka formulē V. I. Ļeņina mācības par valsti gal-
venās tēzes: «Ļeņinismā atšķirīgās iezīmes jautājumā par valsti

izpaužas: 1) revolucionāri dialektiskā pieejā valsts un revolūcijas

problēmām; 2) uzskatā par jebkuras valsts, neizslēdzot pat tā

saucamās «tīrās» demokrātijas, butibu, tās uzdevumu un šķirisko
raksturu; 3) sabiedriskās šķiras un revolucionāri šķiriskās cīņas
būtības izpratnē, kā arī zemniecības lomas jaunajā novērtējumā
šajā cīņā; 4) proletāriskās valsts nozīmes praktiskajā nostādnē

un proletāriska tipa valsts formas izveidošanā proletariāta dik-

tatūras vai padomju varas veidā; 5) jautājuma par valsts un

88 «IcHHiiittM h roc>7iapcTßO (1924); JIeHHHH3M ii KpecTbHHCTBo (1925); Jle-

HHHH3M h Bonpoc (1926).
87 C T y M ka n. JIOHHHH3M h rocyjiapcTßo, c. 2.
M

Turpat.
Cty m ka IT. H. ripejuciOßiie k nepßOMv HSflamb paooTbi «y*ieHHe o

rocvaapcTße 11 Kohcthtvuhh PCOCP» M., 1923, c. 4.
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masu attiecībām jaunā teorētiskā un praktiskā atrisinājumā; 6)
uzskatā par partijas lomu šajā darbaļaužu masu valstī; 7) jau-

tājuma par nācijas pašnoteikšanos kā valstiska nozīmīguma pro-

blēmas jaunā nostādnē un 8) jebkuras valsts, neizslēdzot arī pro-

letārisko valsti, pārejošā, pagaidu rakstura pasludināšanā.»
90

Attīstot mācību par Padomju valsti kā proletariāta diktatūras

formu, Stučka aizstāvēja marksistiski ļeņinisko teoriju par valsti,

uzsvēra, ka valsts nav pašmērķis, bet valdošās šķiras interešu

aizsargāšanas līdzeklis. Jautājumā par viena vēsturiska valsts

tipa revolucionāru nomaiņu ar otru Stučka, balstoties uz mar-

ksisma-Jeņinisma klasiķu darbiem, tādu procesu uzskata par

likumsakarīgu šķiru cīņas rezultātu. Ja šķiru sabiedrībā līdz pro-
letāriskai revolūcijai valsts ir nepieciešams priekšnoteikums pri-

vātīpašuma saglabāšanai un aizsargāšanai, tad ne mazāk nepie-
ciešams priekšnoteikums sabiedriskā īpašuma aizsargāšanai ir

proletāriska valsts pārejas periodā no kapitālisma uz sociālismu

un komunismu. Tāpat Stučka atzīmē, ka valsts vara jeb «māksla»

pārvaldīt, kas gadu tūkstošiem tikusi uzskatīta par nelielas laužu

grupas privilēģiju, sociālistiskajā sabiedrībā kļūst par masu

pasākumu. Jautājumā par sociālistiskās un buržuāziskās valsts

savstarpējām attiecībām Stučka raksta: «..es palieku uzticīgs

savas metodes pamatprincipam: konsekventi pretstatīt mūsu valsts

iekārtu buržuāziskai iekārtai, kā arī asi nosodīt jebkuru šeit

domāto tuvināšanos».91

Sāda nostādne, kas ir Stučkas mācības par valsti pamatā,
savu nozīmi saglabājusi arī mūsu dienās. Buržuāziskās un sociā-

listiskas valsts iekārtu krasā pretstatījuma būtību noteic divu

sabiedriski ekonomisko formāciju (kapitālistiskās un sociālistis-

kās) diametrālais pretstats.

Padomju sociālistisko valsti Stučka tizlūßo par politisku virs-

būvi, kas radusies ražošanas attiecību revolucionāru izmaiņu
ceļā. Apskatot marksistiski Jeņiniskajā valsts teorijā jauno jautā-
jumu par sociālistisko republiku apvienību un to savstarpējām
attiecībām, Stučka pamatojas uz V. I. Ļeņina izstrādāto nāciju

pašnoteikšanās teoriju. Analizējot buržuāziskās un sociālistiskās

valsts būtību, Stučka atzīst, ka buržuāziskajā sabiedrībā visāda

veida sarunas par pašnoteikšanos ir liekuļošana. «Buržuāzija iz-

rādījās bezspēcīga nokārtot tautu sadraudzību.»92 Viņš ir pārlie-
cināts,, ka buržuāziskajā sabiedrībā šis jautājums nav atrisināms,
jo visas šai sabiedrībā jau radītajās federācijās galu galā vai nu

viena nācija pakļāvusi otru, vai arī notiek pilnīga nāciju atdalī-

90 Cty m ka n. H. Vm-iuie o rocvaapcTße npo.icTapnaTa h KpecrbnncTßa
h ero KOHCTiiTyiiHH CCCP h PC<PCP. M.—Jl., 1926, c. 35.

91 CīyMKa n. H. rocy,napcTßo h npaßo b ncpnoj comia.iiicTHMecKoro

CTpoiire.ibCTßa. — PeßO.niou.HH npaßa, 1927, Nv 2, c. 4.
92 COBetCKIIC KOHCTHTVUHH. Cilpa DOMU hk. M., 1963, c. 183.
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šanas. «.. tikai proletāriskā savienībā var eksistēt vienotība brīv-

prātīgā darbaļaužu masu pašnoteiksmē». 93

Līdz ar proletariāta uzvaru mainās tautu un valstu savstar-

pējo attiecību apstākļi. Likvidējot cilvēku ekspluatācijas sociālos

priekšnoteikumus un nacionālos spaidus, proletariāta diktatūras

valsti — Padomju Savienībā — paveras iespējas savstarpējai

uzticībai, vienlīdzībai un plašai brālīgai tautu sadarbībai. Par

vienīgo iespējamo valsts formu, kas dažādu nāciju darbaļaudīm
nodrošina pilnīgu vienlīdzību, Stučka uzskata sociālistisku nacio-

nālo valstu savienību.

Lielu nozīmi Stučka piešķir jautājumam par ekonomikas un

politikas savstarpējām attiecībām sociālisma celtniecības perioda,

problēmas risinājumā stingri ievērojot ekonomikas un politikas

savstarpējo attiecību dialektiku. V. i, Ļeņins par ekonomikas un

politikas savstarpējo saistību savā laikā rakstīja: «Politika ir

koncentrēta ekonomikas izpausme.. Politikai nevar nebūt priori-
tātes pār ekonomiku.» 94 Sekojot V. I. Ļeņina norādījumiem, Stučka

konsekventi ievēroja ekonomikas un politikas savstarpējās mij-
iedarbības vienību visos padomju valsts celtniecības posmos.

īpašu vietu Stučka ierāda revolucionārās likumības princi-

pam kā vienam no svarīgākajiem sociālistiskā demokrātisma pa-

matprincipiem. Aizstāvot uzskatu par likumību kā Padomju valsts

pārvaldes organizētu veidu, Stučka konstatē, ka ari nākotnē, līdz

pat pilnīgai komunisma uzvarai likumībai Padomju valsts piln-
veidošanā un nostiprināšanā būs ļoti svarīga nozīme. Vienlaikus

Stučka uzskata par nepieciešamu paplašināt demokrātisma ele-

mentus Padomju valsts pārvaldē un stimulēt darbaļaužu masu

iniciatīvu sabiedriskajā ražošanā un kultūras celtniecībā. Iztirzā-

jot jautājumu par plašu tautas masu iekļaušanu sociālistiskajā
celtniecībā Stučka analizē dažādas sabiedriskas pārvaldes for-

mas to dialektiska sakarībā. Aktīvu tautas masu līdzdalību pado-
mēs un dažādās sabiedriskajās organizācijās, sociālistisko sacen-

sību, uzņēmumu šefības attīstību, darbaļaužu masu iekļaušanu

operatīvā darbā valsts aparātā — to visu Stučka saistīja ar pa-

domju valsts aparāta pilnveidošanas perspektīvām.

Tādējādi Stučkas uzskati marksistiski ļeņiniskās valsts teo-

rijas jautājuma, kā arī šīs teorijas pielietošana komunistiskās

sabiedrības celtniecībā liecina par patiesi radošu pieeju.
Līdzās jautājumam par valsti neatlaidīgu uzmanību savos šā

perioda darbos Stučka veltīja ari tiesību teorētiskajam un

praktiskajām problēmām, kuras viņš risina, konsekventi pamato-

joties uz ļeņiniskajām idejām, principiem, metodoloģiju. levēro-

jamākie Stučkas darbi tiesību jomā ir šādi: «Peno.nionHOHHaH

po.ib npaßa ■ rocvaapcTßa» (1921), «Vnetuie o h

3 Cty q ka n. H. VieHHe o Cobctckom rocvflapcTßc ■ ero kohcthtvhhh

CCCP ii PCOCP. M —JI., 1929. c. 83.
94 Ļeņins V. I. Vēlreiz par arodbiedrībām. — Ļeņins V. L Raksti,

32 sēj., 61. lpp.
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kohcthtviuih PCOCP» (1921.), «Kypc coßeTCKoro rpa>KaaHCKoro

npaßa» trīs sējumos (1927. —1931.). Sājos darbos Stučka izvirza

jautājumu, ka ir nepieciešama «revolūcija» tiesību teorijā, ka nepie-
ciešama proletāriska, marksistiski ļeņiniska tiesību izpratne pret-
statā buržuāziskajai. Balstoties uz materiālistiski dialektisko me-

todoloģiju, viņš izstrādā šķirisku mācību par tiesībām. Tiesības

Stučka aplūko kā sarežģītu, specifisku sabiedrisku parādibu.
Pretēji buržuāziskajām «dabisko» tiesību95 doktrīnām Stučka uz-

sver tiesību vēsturisko, šķirisko raksturu, apskata tās kā šķiru
sabiedrības parādību, kuru gala rezultātā nosaka sabiedrības eko-

nomiskās attiecības. īpaši viņš izceļ buržuāziskās tiesību kon-

cepcijas pamatatšķirību no marksistiski Jeņiniskās. Buržuāziskās
tiesību sKolas, raksta Stučka, ignorē tiesību šķirisko būtību. Par

izejas punktu tiesību izpratnei Stučka uzskata šķiru cīņu, šķiras
intereses: «. . tikai šķiriska tiesību izpratne nodrošina nepiecie-
šamo noteiktību, bez kuras jurisprudence ir tikai vienkārša daiļ-
runības tehnika».96 Tāpat viņš norāda, ka tiesības parasti atbilst

valdošās šķiras interesēm: «Tās sabiedrisko attiecību sistēmas

pamatiezīme, kuru aptver jēdziens «tiesibas», ir viņas atbilstība

valdošās šķiras interesēm.»97
Viņš uzsver tiesību nesaraujamo

saistību ar valsti, uzskata, ka tiesības pastāvēs tikmēr, kamēr pa-

stāvēs valsts, un, tāpat kā valsts, tās ir vēsturiski pārejoša parā-
dība. Tiesības viņš skata to attīstībā un viena tiesību tipa no-

maiņu ar citu — augstāku atzīst par likumsakarīgu.
Stučka pirmais padomju juridiskajā literatūrā no marksistis-

kām pozīcijām analizē tiesību raksturīgākās pazīmes. Viņš ap-
skata tiesības kā tādu sociālu parādību, kuras būtību sastāda

sabiedriskās attiecības. 98 Tāds tiesību satura skaidrojums bija

\cf*.U.pret ideālistiskajam tiesību doktrīnām, kuras tiesību saturu

meklējc likumiskajā ideja, likumdevēja gribā vai arī citās ab-

strakcijās.
Tiesību kā sociālas parādības specifiku Stučka saskatīja no-

teikta sabiedrisko attiecību sistēmā (vai kārtībā), 99 kas aizsar-

gāta ar valdošās šķiras organizēto spēku. Tāda tiesību izpratne
labi parāda tiesību sociālo un šķirisko raksturu, kaut gan tiesību

kā atsevišķas sociālas parādības specifika ar to vēl netiek atklāta.

Tiesības, kā zināms, izpaužas valsts varas nodibinātās vai san-

kcionētās normās un tām atbilstošās tiesiskās attiecībās. Sī Stuč-

95 «Dabisko» tiesību idejas atbalstītāji uzskata, ka līdzās valsts organi-
zētajām sabiedrībā funkcionējošām tiesību sistēmām eksistē vēl augstākas
tiesību sistēmas — tās ir cilvēka dabiskās tiesības, kas sakņojas cilvēka dabā,

viņa saprāta, tieksmēs un centienos. «Dabisko» tiesību ideja radās vēl pirms-
buržuāziskajā ideoloģijā, kaut gan sevišķi plašu atbalstu tā gūst buržuāzisko

juristu vidū.
96 Ctv i ka n. PeBOJUOUHOHHasi po;ib npaßa I rocvaapcTßa. M., 1921,

c. 13.
97 Turpat. 27. lpp.
98 Turpat, 21. lpp.
99 Cty ika n. lOiaccoßoe rocy,aapcTßo ■ rpajKjaHCKoe npaßO. M., 1924,

c. 10. 11.
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kas tiesību izpratne izraisija spēcīgu opozīciju tā laika padomju
juristu vidū. V. Vegers, M. Reisners apvainoja Stučku ekono-

misma, pārmeta viņam, ka sabiedriskās attiecības viņš identifi-

cējot ar ražošanas attiecībām un tādā kārtā tiesības pārvēršot
ekonomikā. Taču Stučka ar «tiesībām» saprot ne tikai «sabied-

risko attiecību sistēmu», bet uzlūko tās arī par likumu, par

normu sistēmu.

Protams, zināmas grūtības tiesību kā īpaša veida sabiedrisko

un materiālo attiecību savstarpēja sakara pareizai izpratnei Stuč-

kām sagādāja precīzas terminoloģijas trūkums. Tāpat jāpiezīmē,
ka tiesību identificēšana ar ekonomiku nozīmētu pilnīgu tiesību

ietekmes noliegumu ekonomikas attīstībā, taču Stučka parāda ne

tikai tiesību atkarību no ekonomiskās attīstības, viņš uzsver arī

tiesību aktīvo lomu sabiedrība. Stučka vairākkārt atzīmēja tie-

sību kā revolucionāra faktora izzināšanas nepieciešamību, par to

liecina arī viņa grāmatas «PeBOJiiouHOHHaH pojib npaßa h rocy-

AapcTßa» vadmotīvs — izzināt virsbūves (tiesību) atgriezenisko
iedarbību uz bāzi (ražošanas attiecībām).

Pamatojoties uz marksisma-ļeņinisma mācību par virsbūves

atgriezenisku iedarbību uz bāzes attīstību, konkrētajā gadījuma

par tiesību aktivo lomu, Stučka viens no pirmajiem padomju juri-

diskajā literatūra pamato tēzi par jaunās, progresējošas šķiras
tiesību revolucionāro lomu. Viņš atzīmē, ka arī jauno ekspluata-
toru šķiru tiesībām noteiktu laiku ir zināma revolucionāra loma.

īpaši viņš norāda uz padomju tiesību nozīmi sabiedrības attīs-

tībā, kā arī apskata to veidošanās īpatnības. Ja ekspluatatoru
šķiru tiesības bija veidojušās vecās sabiedrības dzīlēs uz to jauno
sabiedrisko attiecību pamata, kādas veidojās šai sabiedrībā, tad

proletārisko tiesību normas attīstoties neatrod gatavā veida jau-
nas sociālistiskas sabiedriskas attiecības. Runājot par sociālistis-

kās sabiedrības tiesiskajām normām, Stučka uzsver sociālistisko

tiesību demokrātisma attīstību, kurš organiski savienojas ar tiešu

tendenci uz internacionālismu. Tāpat Stučkām pieder doma par

padomju tiesību dialektisku rakstura maiņu, par pakāpenisku pie-

spiedu metožu īpatsvara samazināšanos cilvēku savstarpējo attie-

cību un sociālās kartības regulēšanā.
Savos darbos par tiesību jautājumiem Stučka konsekventi no

marksistiski ļeņiniskām pozīcijām kritizē buržuāzisko tiesību

doktrinas. Viņš atmasko gan 17., 18. gs. «dabisko» tiesību teoriju,

gan kritizē L. Petražicka psiholoģiskas tiesību teorijas 100 reak-

cionāro būtību, zināmu uzmanību veltot arī «jaunāko» buržuā-

zisko tiesību teoriju analīzei.

Stučkas nozīmīgais ieguldījums tiesību teorijas attīstībā pēc
viņa nāves ilgu laiku bija ne tikai noklusēts, bet arī noraidīts.

Viņa materiālistiskais tiesību definējums pilnībā tika aizstāts ar

100 Viens no virzieniem buržuāziskajā tiesību zinātnē. L. Petražickis —

krievu buržuāziskais jurists un sociologs, psiholoģiskās tiesību teorijas pār-

stāvis Krievijā. Tiesības Petražickis apskatīja ka īpašus cilvēka pārdzīvojumus.
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A. Višinska principiāli pretējo formulējumu. Pilnībā tika izskausti

V. I. Ļeņina sociālistiskās likumības principi, kuru uzticīgs aiz-

stāvis bija Stučka. Tiesību zinātnes loma tika samazināta un redu-

cēta uz paviršu juridisko likumu komentēšanu. Pēc A. Višinska

teorijas, tiesības tika uzskatītas tikai par piespiedu līdzekli. Pil-

nībā tika noraidīta to audzinošā nozīme. Stučkas uzskati šajā

jautājumā ir proletāriskā humānisma principu caurstrāvoti. Tos

raksturo noraidoša attieksme pret sodu kā atriebības aktu, pa-

domju sabiedrībā par galveno izvirzīta soda audzinošā funkcija.
Kopumā vērtējot Stučkas teorētisko ieguldījumu tiesību jomā,

jāatzīmē, ka Stučka pirmais padomju tiesību teorijā sistemātiski

izklāstīja galvenās vispārējās tiesību teorijas problēmas, pamato-

joties uz marksisma-Jeņinisma principiem un tādā veidā sekmējot
marksisma-Jeņinisma ideju nostiprināšanos tiesību zinātnē, kā

arī noradot galveno virzienu padomju tiesību attīstībā.

Padomju sabiedrības attīstība izvirzījusi daudz jaunu pro-
blēmu tiesību jomā, kuras sekmīgi risina padomju tiesību zinātne,

tomēr Stučkas mantojuma apgūšana un izmantošana padomju

juristu izglītošanā un darba praksē ir joprojām aktuāls uzde-

vums.

Izcili nopelni Stučkām šajā laikā arī Jeņiniskās nacio-

nālās politikas izskaidrošanā un īstenošanā. īpašu uzma-

nību Stučka veltīja tam, kā nacionālais jautājums risināms Lat-

vijā, ņemot vērā izveidojušos vietējos apstākļus.
1919./20. gadā imperiālistu bruņotie spēki okupē Padomju Lat-

viju un nodod varu nacionālistiskās buržuāzijas rokas. Jau kara

laikā, bet īpaši līdz ar buržuāziskās iekārtas nostiprināšanos Lat-

vijā atsevišķu sabiedrības slāņu noskaņojumā parādās dažādas

nacionālisma un šovinisma tendences (piemēram, antisemītisms,

negatīva attieksme pret visu krievisko). Sajā ziņā no latviešu

buržuāziskajiem nacionālistiem neatpalika arī oportūnistiskās
sociāldemokrātiskās partijas līderi.

Stučka pirmais raksturoja latviešu sīkburžuazisko nacionā-

lismu, norādīja, ka sīkburžuāzija sevišķi viegli aizraujas ar na-

cionālistiskām frāzēm, brīdināja, ka tā mēģinās radīt nacio-

nālistisku jucekli strādnieku galvās. Latviešu proletariāta šķiras
intereses prasīja atmaskot latviešu buržuāzisko nacionālismu, ar

kuru tika maskētas buržuāzijas šķiriskās intereses. Tāpēc arī
Stučka asi vērsās pret buržuāziskā nacionālisma izpausmēm visos

tā paveidos.
Nacionālā jautājuma risinājumā Stučka stingri ievēroja šķi-

risko pieeju, strādnieku šķiras intereses un balstījās uz komunis-

tiskā partejiskuma principu.
Cīņā pret nacionālismu buržuāziskajā Latvijā Stučka konsek-

venti aizstāvēja proletārisko internacionālismu. «Pro-

letariāts, pēc savas dzijās šķiras apziņas internacionālists,
sludina nacionālo atsvabināšanu kā vienīgo līdzekli izdzīvot un

pārvarēt ikvienu nacionālismu. Nacionālo atsvabināšanu viņš sa-
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prot kā vienīgo līdzekli novest lēniem, bet drošiem soliem uz nā-

ciju savstarpēju tuvināšanos, uz patiesas tautu vienlīdzības pa-

matiem.»101 Sekojot marksisma-Jeņinisma mācībai, Stučka pierā-
dīja, ka proletāriskais internacionālisms ir proletariāta sociāl-

ekonomisko dzīves apstākļu likumsakarīgs rezultāts un reizē ar

to viens no svarīgākajiem darbaļaužu atbrīvošanās nosacījumiem.
Par proletariāta galveno uzdevumu Stučka uzskata ta inter-

nacionālo apvienošanos. Nacionālo Stučka pakļauj internacionā-

lajam un visus strādnieku un komunistiskās kustības jautājumus
aplūko no starptautiskās komunistiskas kustības viedokļa. Tāpēc

viņš aktīvi piedalījās 111 Internacionāles radīšanā, jo tieši starp-
tautiskā strādnieku apvienība Stučka saskatīja aktīvu, darbīgu

spēku cīņā par proletariāta interesēm.

Jautājumu par proletārisko internacionālismu Stučka aplūko
no dažādiem aspektiem. Viņš atzīmē, ka proletāriskā internacio-

nālisma principu iemiesojumu strādnieku kustībā nevar panākt ne

uzreiz un arī ne viegli. Tas ir ilgstošs un sarežģīts strādnieku

solidaritātes veidošanās process viņu kopējā cīņā par sociālo pro-

gresu. Proletāriskā internacionālisma ideālu reālu atspoguļojumu
Stučka saskata jaunajā Padomju valstī, kur tiek īstenota visu

darbajaužu pilnīga lidztiesība. Sociālistisko republiku sadraudzību

Stučka uzskata par vispareizāko nacionālā jautājuma atrisinā-

jumu. Viņš uzstājas par visu padomju republiku visciešākās tuvi-

nāšanās nepieciešamību, pie kam nāciju tuvināšanās procesu, kas

pamatojas un norisinās uz nāciju sociālpolitiskās līdztiesības pa-
mata, nedrīkst uztvert kā nacionālo atšķirību noliegumu. Viņš
norāda: «Mes nenoliedzam tautību starpību, bet mēs «stāvam un

mirstam» par tautību līdztiesībām.. Tāda ir mūsu Latvijas ko-

munistu «ticība» nacionālajā jautājuma. Tads ir apzinīgais, proti,
komunistiskais internacionālisms.» 102

Par vienu no galvenajiem citu valstu strādnieku proletāriskā
internacionālisma uzdevumiem Stučka izvirza ievērot solidaritāti

ar Padomju valsti, sniegt tai atbalstu un aizsardzību, jo savu-

kārt Padomju valsts ir drošs balsts cīņā par cilvēces atbrīvošanu

no visiem ekspluatācijas veidiem.

Kā Latvijas Komunistiskas partijas idejiskais vadītājs Stučka

konsekventi cīnās par latviešu un krievu proletariāta vienību.

Pret proletariāta vienības ienaidniekiem viņš aizstāv vienīgi pa-
reizo lozungu: «Par visciešāko sadraudzību ar Padomju Krieviju
un Komunistisko Internacionāli!» 103 Stučka aicina Latvijas komu-

nistus visciešākā veidā stiprināt draudzību ar Padomju Krieviju:

101 S.tučka P. Tēzes nacionālajā jautājumā. — Grām.: Stučka P. Na-

cionālais jautājums un latviešu proletariāts, 230. lpp.
Stučka P. Pret tautu naidu un tautisko ienaidu. — Grām.: Stučka P

Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts, 241. lpp.
10SJ Stučka P. Komunistiskās Internacionāles virziens un vietējie no-

virzieni. — Ciņas Biedrs, 1922, Nr. 19, 16. lpp.



-«Uz katra so|a nepieciešams pasvītrot,» rakstīja Stučka, «ka Pa-

domju Krievijas liktens ir vispasaules revolūcijas liktens.» 104

Daudzos darbos Stučka aplūko latviešu un krievu proletariāta

kopīgo interešu vēsturi, šīs interešu kopības pamatu, parāda, ka

latviešu un krievu strādniecību apvienojusi kopēja revolucionārā

situācija. Viņš analizē šo konkrēto vēsturisko situāciju, kurā stip-
rinājās krievu un latviešu strādnieku nesatricināmā draudzība,

un izsaka pārliecību, ka Latvijas proletariāta panākumi ir iedo-

mājami tikai ciešā vienībā ar krievu strādnieku šķiru.

Vērtējot Pētera Stučkas teorētisko darbību 20.—30. gados, jā-
atzīmē autora lielā erudīcija, revolucionārais briedums, kā arī

ārkārtīgi plašā darbības joma. Nav gandrīz neviena svarīga sa-

biedriski politiskās dzīves notikuma, kam Stučka nebūtu pievērsis
uzmanību. īpaši nozīmīgs ir viņa devums Komunistiskās partijas

stratēģijas un taktikas jautājumu risināšanā, vēsturiskā materiā-

lisma pamatproblēmu izskaidrošanā, kā arī tālākā izstrādāšanā.

Stučka allaž apbrīnojis V. I. Ļeņina prasmi apvienot teorētisko

un praktisko darbību. Taču arī paša Pētera Stučkas darbība ir

uzskatams piemērs teorijas un prakses sekmīgai savienošanai.

Viņa darbi, kas veltīti partijas celtniecības, stratēģijas un takti-

kas jautājumiem, radušies ciešā saistībā ar autora praktisko dar-

bību partijas uzdevumu izpildē. Stučkas fundamentālie pētījumi
tiesibu zinātnē ir rezultāts viņa praktiskai darbībai padomju jus-

tīcijas laukā.

Gan cīņa par sociālistiskās revolūcijas uzvaru, gan Padomju
valsts celtniecībā, gan starptautiskajā strādnieku kustībā partijas
dotos uzdevumus Stučka risināja kā konsekvents ļeņinietis. Ar

plašajām teorētiskajām zināšanām viņš palīdzēja jaunajai prole-
tāriskajai valdībai un tās partijai radoši risināt sarežģītus sociā-

listiskas celtniecības jautājumus, viņa grāmatas un brošūras sek-

mēja partijas kadru un darbaļaužu masu idejiski politisko au-

dzināšanu.

1,4 Stučka P. Komunistiskās Internacionāles virziens un vietējie no-

virzieni, 17. lpp.
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Latviešu marksisti

un galvenās cīņas tendences

Latvijas filozofiskajā un sabiedriskajā domā

laikā no 1920. līdz 1940. gadam

Sociāldemokrātijas oportūnistu kritika

dialektiskā materiālisma jautājumos
latviešu marksistu darbos

iMarksistiskās filozofijas problēmām pastiprinātu uzmanību pie-
vērsa gan revolucionārie latviešu marksisti, gan oportūnistiskas
sociāldemokrātiskās partijas pārstāvji. Pavirši skatot, var pat
izveidoties priekšstats, ka starp latviešu marksistiem un oportū-
nistiem dialektiskā materiālisma jautājumos nav principiālu dom-

starpību, ka asa ideju cīņa starp šīm partijām norisinās vienīgi
vēsturiskā materiālisma sfērā, bet uzskatos par filozofijas un

sabiedriski politiskas domas vēsturi marksistu un oportūnistu

starpa nav atšķirību.

Tacu iedziļinoties latviešu marksistu un oportūnistu teorētis-

kajā darbībā, atklājas, ka principiāli partejiska, nesamierināma

cīņa raksturo viņu attiecības visos galvenajos marksistiskās filo-

zofijas jautājumos; gan dialektiskajā un vēsturiskajā materiā-

lismā, filozofijas vēsture, gan ētikā, estētikā, zinātniskajā ateismā

un sabiedriski politiskās domas vēsturē. Pie kam sociāldemokrātu

centieniem revidēt marksistisko filozofiju ir tendencioza novirze

izkropjot marksisma revolucionāro garu, izkropļot zinātniskā ko-

munisma teoriju.
Latviešu marksisti šķiriski nelokāmi izprata sociāldemokrātu

teorētiķu reakcionāros centienus, tāpēc viņu cīņa bija ne tikai

partejiski principiāla teorētiskā aspektā. Tīri filozofiskie jau-

tājumi konsekventi tika saistīti ar Latvijas Komunistiskās partijas
stratēģiskajiem un teorētiskajiem uzdevumiem. Sī īpatnība uzska-

tāmi atspoguļojas latviešu marksistu darbos, ar to var arī iz-

skaidrot, kāpēc daudzu filozofisku sacerējumu analīzē dažkārt

iezīmējas fragmentārisms, nepietiekami dziļš risinājums, zināma
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«bērnu slimība», kā to raksturojis V. I. Ļeņins. Polemiskais as-

pekts reizēm «aizstāja» objektīvi zinātnisko.

Pati raksturīgākā iezīme oportūnistiskās sociāldemokrātijas
līderu revizionistiskajā darbībā bija ļeņiniskā etapa pilnīgs no-

liegums un, otrkārt, centieni notušēt vai, gluži vienkārši, igno-
rēt filozofijas pamatjautājumu, samierināt divas pretējas nomet-

nes, atrast trešo virzienu filozofijā.
Līdz ar marksistiskas filozofijas ļeņiniskā etapa noliegumu

tika noklusēta arī matērijas ļeņiniskā izpratne, tās formulējums,
aktīvi tika pausta nepatika pret V. I. Ļeņina atspoguļošanas teo-

riju, vulgarizēts un banalizēts ļeņiniskais filozofijas partejiskuma
princips.

Latviešu oportūnistu teorētiķi faktiski atradās buržuāzijas no-

metnē un aizstāvēja tās ideālistisko filozofiju. Par modernā filo-

zofiskā materiālisma patiesiem pārstāvjiem izvirzot A. Bogda-

novu, L. Martovu, R. Akselrodi (Ortodoksi), bet nevis V. I. Ļe-

ņinu un viņa līdzgaitniekus boļševikus, oportūnistu līderi apgal-

voja, ka Bogdanova pievēršanas H. Spenseram vai E. Maham

ir viņa filozofijas pati spēcīgākā iezīme un liecina par tās piede-
rību pie vienīgā pareizā — marksisma Rietumeiropas varianta.

Turpretī V. I. Ļeņina un viņa sekotāju nesamierinamība ar da-

žādu veidu ideālistiskajiem strāvojumiem, pēc oportūnistu līderu

domam, pierāda, ka ļeņinisms ir «krievu», «Austrumu», «aziātis-

kais» marksisma variants, kas nav piemērots Rietumeiropas ap-

stākļiem. 1

Oportūnistu līderi bija pārliecināti, ka materiālisma un ideā-

lisma cīņa filozofijas vēsturē ir nevis absolūta, bet gan relatīva.

Pēc viņu domām, materiālisms un ideālisms viens otru caurstrāvo,

un tieši šī caurstrāvošana ir viens no filozofijas vēstures pamat-
likumiem.

Filozofijas vēstures specifika ir tāda, ka tā rāda ideju funkcio-

nēšanas un attīstības vēsturi kā procesu, kurā kā imanenti ele-

menti iekļaujas objekts un subjekts. Tāpēc, definējot filozofiju ka

zinātni par pasaules pašiem vispārīgākajiem likumiem, nepiecie-
šams noskaidrot, ko saprast ar objektu un subjektu, kas no tiem

ir primārs un kas sekundārs. Filozofijas pamatjautājuma struk-

tūrā tātad nepieciešams izdalīt (un nošķirt) filozofisko zināšanu

objektīvo saturu, objektu, un to subjektīvo formu, subjektu.
Tieši šo svarīgo filozofijas priekšmeta likumsakarību un filo-

zofijas vēstures sarežģītību un specifiku oportūnistu teorētiķi ne-

vēlējās (un nespēja!) saprast, tāpēc absolutizēja objekta un sub-

jekta, primārā un sekundārā identitāti.

Aplūkojot filozofijas vēsturi vienīgi kā «ideju filiāciju», lat-

viešu oportūnisti bija «aizmirsuši» pazīstamo Marksa tēzi, ka

«filozofijas vēsturē ir mezglu punkti, kas paceļ filozofiju sevī

pašā līdz konkrētumam, apvieno abstraktos principus vienotā ve-

1 Sādu viedokli ne vienreiz vien izteikuši E. Sillers, K. Ceiķels, K. Abcr-

bergs un daudzi citi.
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selā un tādējādi pārtrauc taisnvirziena kustību» [Re-
tinājums mans — V. /?.].* Markss uzsver, ka filozofisko mācību

analīzē filozofijas vēsturniekam «ir jāsasaista sistēmas zinātnisks
izklāsts ar tās vēsturisko eksistenci — saistībā, kuru nedrīkst

ignorēt tieši tāpēc, ka šī eksistence ir vēsturiska». 3 Taču minētā

saistība formulējama kā filozofiska sakarība, secina Markss, —

t. i., tai ir jābūt izvērstai atbilstoši tās būtībai.4

Oportūnistu teorētiķu filozofijas vēstures koncepcijas galve-
nais trūkums bija marksistiski Jeņiniskās filozofijas vēstures bū-

tības, t. i., atziņas, ka filozofiskas sistēmas un mācības gala
rezultātā atspoguļo sabiedrības vēsturiski determinētos materiālos

nosacījumus, apzināta ignorēšana. V. I. Ļeņins atzīmēja, ka, tāpat
ka cilvēka apziņa atspoguļo dabu, kas eksistē neatkarīgi no cil-

vēka, tā arī sabiedriskā apziņa (t. i., dažādi filozofiskie, reliģiskie,
politiskie uzskati un mācības) atspoguļo sabiedrisko ekonomisko

iekārtu.5 Sīs atziņas kontekstā V. I. Ļeņins īsteno marksistiskās

filozofijas partejiskuma principu, pret kuru tik nikni cīnījās lat-

viešu oportunisti. Atzīstot matērijas primaritāti un apziņas sekun-

daritāti dabā, sociāldemokrāti jautājumu par materiālā primari-
tāti sabiedrībā tendenciozi nenovadīja līdz atziņai par pasaules
patiesi revolucionāru pārveidošanu, bet gan aprobežojās ar refor-

mām un sava iemīļotā «pakāpeniskuma» sludināšanu pārejā no

kapitālisma uz sociālismu.

Sāda zinātniski nekonsekventa latviešu oportūnistu teorētiķu

pozicija bija tiem raksturīga, arī risinot citus filozofiskus jautā-

jumus.
Sāda nekonsekvence raksturīga daļai sociāldemokrātijas teo-

rētiķu, analizējot esamibas jēdzienu. J. Treimanis, raksturodams

reliģijas lomu sabiedriskas apziņas struktūrā, pārspīlē sabiedris-

kās apziņas iespaidu sabiedriskās apziņas pilnveidošanai. 8

R. Bīlmanis savukārt, identificējot dialektiskā materiālisma

un materiālistisko vēstures izpratni ar Z. Freida nostāju,
objektīvi nonāk pie esamibas un apziņas daļējas iden-

tifikācijas. 7 Taču jau L. Feierbahs, kritizēdams Hēgeli, rak-

stīja: «Esamība, ja no tās atņem visas svarīgākās
kvalitātes, izrādās vienīgi tavs priekšstats par

esamību. Ta ir mākslīga, sadomāta esamība, esamība bez

esamības būtības.» 8 Feierbaham bija pilnīgi skaidrs, ka

2 MapKC X., 3Hre.ibc <t>. H3 paHH»ix npofUßeaeHHH. M., 1956, c 195.
3 Turpat, 211. lpp.
4 Turpat.
5 Leo i n s V. I. Marksisma tris avoti un trīs sastāvdaļas. — Ļe-

ņins V. I. Raksti, 19. sēj., 5. lpp.
* Skat., piemēram, J. Treimana rakstu «Masu partija vai pretreliģioza

sekte?»
— Domas, 1928. Nr. 4. 279 —292. lpp.

7 Skat.: Bīlmanis R. Sociālā un sociālistiskā kultūra. — Domas, 1928,

Nr. 1, 45.. 46. lpp.
8 <Peflep6ax Jl. OcnoßHbie no.iorceHHH <pH.ioco<pHH 6yayuiero. — B n.:

<D i> lep 6 a x Jl. H36paHHbie (pH.iococpCKue npon3BeaeHHH. M, 1955, t. 1, c. 174.
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objektīva eksistence esamības ietvaros tūlīt, nekavējoties prasa

materiālās esamības pastāvēšanu.
Sociāldemokrātu teorētiķis E. Sillers nešaubās par materiālās

esamības objektīvu pastāvēšanu, bet arī pieļauj k|ūdu, secinā-

dams: «pasaules būtība.., pasaules vienība atrodas matērijā.

Viss, kas ir dabā, ir kustīga matērija un matērijas kustība. Ap-

ziņas un atziņas izejas punkts nav vis meklējams subjektā, bet

gan «matērijas kustības dažādās objektīvās formās».»9 Ka re-

dzams, Sillers gan atkārto Engelsa tēzi, taču ar atrunu — no-

liegdams V. I. Ļeņina matērijas izpratni, pretstatot to Engelsa
nostādnei.

Nav šaubu, šīs kļūdas noteica tas apstāklis, ka vairumam opor-
tūnistu teorētiķu bija sveša dialektikas dziļa izpratne un iedziļi-
nāšanās tās būtībā, viņi atzina to tikai vārdos. Ar to daļēji iz-

skaidrojams, kāpēc sociāldemokrātu teorētiķi regulāri matēriju kā

objektīvu realitāti reducēja līdz dabzinātniskam priekšstatam par

matēriju, bet visbiežāk — vienkārši līdz vielai. Dabas filozofijas

programma Rīgas Tautas augstskolā sociāldemokrāts F. Rupeiks»
minot matērijas obligātos gradientus, lieto 19. gs. vulgāro ma-

teriālistu Bīhnera un Molešota terminoloģiju, turklāt «sagāž
vienā kaudzē» gan ēteru, gan enerģiju, gan smagumu, gan masu,

gan elementārdaļiņas. 10 E. Sillers iepazinies ar revolūciju dab-

zinātnēs 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, par ko nepārprotami
liecina viņa publikācija par Gēti. 11 Taču darbā «levadījums dia-

lektikā» līdztekus pareizām atziņām (par kustību kā neatņemamu

matērijas īpašību, par kustību kā kvantitātes pāreju kvali-

tātē v. c.) minēta arī šāda: «Matērija pastāv tikai savu daudzo

formu bagātībā, tikai kā kvalitatīvi noteikta matē-

rija.» 12 Te Sillers nonāk pretrunā ne tikai ar Jeņinisko, bet ari

ar Engelsa sniegto matērijas izpratni: «Matērija kā tāda ir tīrs

domas produkts un abstrakcija. Mēs abstrahējamies no lietu kva-

litatīvajam atšķirībām, tās kā ķermeniski eksistējošas apvieno-
dami matērijas jēdzienā. Tātad matērija kā tada atšķirībā no no-

teiktām, eksistējošām matērijām nav kaut kas jutekliski eksistē-

jošs.» 13

Latviešu marksistiem dialektiskā materiālisma aizstāvēšanā

grūtības rādija tas, ka, aizstāvot marksistiski Jeņinisko teoriju

pret izkropļošanu, vienlaikus tiem bija jācīnās gan pret «kreiso

oportūnistisko» variantu (trockismu), gan arī pret «labējo opor-
tūnistisko» variantu (sociāldemokrātiem), gan pret filozofiskām ne-

precizitātēm pašā komunistiskajā partijā mehānicisma un filozo-

fējošā meņševisma veidā. Bez tam šie novirzieni un grupējumi

•Sillers E. Vai marksisms ir pasaules uzskats. — Signāls, 1929.

Nr. 2. 41. lpp.
10 Signāls, 1930, Nr. 8. 295. lpp.
11 Domas, 1932, Nr. 3, 198., 199. lpp.
12 Domas. 1933. Nr. 3. 193. lpp.
13 Engelss F. Dabas dialektika. R., 1952, 226. lpp.
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daudzos marksistiskas filozofijas revidēšanas jautājumos veidoja
vienotu fronti, to galvenais trieciens bija vērsts pret V. I. Ļe-

ņina filozofisko mantojumu. Meklējot idejiskos un filozofiskos va-

doņus un autoritātes, šo novirzienu un grupējumu pārstāvji pie-
vērsās dažādiem avotiem, pirmām kārtām — A. Bogdanova
darbiem. To izraisīja sekojoši apstākļi. Tā kā Bogdanova filozo-

fiskie uzskati nebija nekas cits kā mahisma eklektisks savieno-

jums ar E. Dīringa uzskatiem tuvā metafiziskā materiālisma ele-

mentiem, tad bija iespējams atsaukties uz Dīringu, nebaidoties

nokļūt strupceļa. Bogdanovs vairākkārt kā subjektīvi, tā objektīvi

nokļuva V. I. Ļeņina filozofisko pretinieku skaitā. Rezultātā izvei-

dojās leģenda par Bogdanovu kā iespējamo visu antiļeņinisko

grupu «vadoni». Bez tam visiem vēl svaigā atmiņā bija Prolet-

kults ar tā vulgāri socioloģisko pieeju filozofiskās domas attīs-

tības procesam; Proletkults ignorēja šī procesa izziņas aspektu

un ta pasaules uzskatu reducēja līdz absurdam — līdz visa filo-

zofiskā mantojuma izpratnei no šķiriskās (proletāriskās) piere-
dzes organizācijas pozīcijām. Visi zināja, ka viens no Proletkulta

idejiskajiem iedvesmotajiem bija tieši Bogdanovs.
Latviešu marksisti Bogdanova uzskatos saskatija vairākas

principiālas kļūdas. Pirmkārt, Bogdanovs noliedza esamības ma-

terialitāti, otrkārt, skatīja apziņas aktivitāti ārpus objektīvās īs-

tenības determinizējošās ietekmes. Bet «Cilvēka apziņa,» rakstīja
V. I. Ļeņins, «ne tikai atspoguļo objektīvo pasauli, bet arī rada

to.» [..] «.. pasaule neapmierina cilvēku un cilvēks ar savu dar-

bību nolemj pārveidot to»14
, šīs domas centrā ir koncepcija par

cilvēku kā praktisku sociālu būtni, kas pārveido īstenību atbil-

stoši objektīvām likumsakarībām, rada «otro dabu» un šā pro-

cesa gaitā veido pats sevi un savu apziņu.
Treškārt, Bogdanovs atzina apziņas un esamības pilnīgu sa-

kritību, (pat sabiedriskās esamības līmenī), vienalga, lai cik aug-

stu organizācijas pakāpi pēdējā arī būtu sasniegusi. Jēdzienu

«organizācija» Bogdanovs pretstatīja jēdzienam «objektīvā pa-

tiesība». V. I. Ļeņins, kritizēdams šādus uzskatus par patiesību,

atzīmēja: «..ja patiesība ir tikai ideoloģiska forma, tad, pro-

tams, nevar but no subjekta, no cilvēces neatkarīgas patiesī-
bas, [..] nevar būt objektīvas patiesības.» ,s

Ceturtkārt, Bogdanova «organizācijas koncepcijas» vispārējā
«kaite» bija tā, ka gala rezultātā, t. i., organizējošās zinātnes

līmenī, tā tiecās ieņemt filozofijas vietu.

Vispilnīgāk Bogdanova uzskatu kritiku iztirzājis mākslas un

politiskā žurnāla «Celtne» redaktors P Viksne, norādīdams, ka

šīs kritikas uzdevums ir atmaskot krievu mahista lomu labējā

v LcninsV. I. Hēgela grāmatas «Loģikas zinātne» konspekts —Ļe-

ņins V. I. Raksti. 38. sēj.. 191.. 192. lpp.

"Ļeņins V. I. Materiālisms un empiriokriticisms — Ļeņins V. I.

Raksti, 14. sēj., 107. lpp.
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novirziena oportūnistu (tas ir, ari latviešu sociāldemokrātu teo-

rētiķu) vidū.16

īpaši jāaplūko diskusija latviešu marksistiskajā presē par
G. PJehanova filozofisko mantojumu. Daudz kam šajā diskusijā
ir vēsturiska nozīme, daudz ko ir diktējušas momenta intereses,
dažas tēzes, ko pret Pjehanovu izvirzījuši latviešu marksisti, nav

pareizas. Taču, tā kā marksisti kritizēja vairākas kļūdainas atzi-

ņas PJehanova uzskatos, aizstāvēdami marksistiskās filozofijas
ļeņinisko posmu, atstāt šo diskusiju nepieminētu nebūtu pareizi.

Latviešu sociāldemokrātiskajā literatūrā bija izplatīta nepa-

tiesa versija par Pjehanovu kā par vienīgo konsekvento filozofu-

marksistu, kas Krievijas apstākļos tālāk attīstījis Marksa un

Engelsa dialektiski materiālistisko filozofiju. Turklāt šai versijai

pievienojās apmelojumi, it kā V. I. Ļeņins kā Tkačeva, Ņečajeva
un Bakuņina sociālisma modeļu turpinātājs esot «Rietumeiropas
marksismam» pašos pamatos naidīgs.17

Sis apstāklis diskusijas novērtējumu padara vēl nepiecieša-

māku, jo oportūnistu teorētiķi aiz Pļehanova vārda slēpa ne tikai

uzbrukumus V. I. Ļeņinam, bet arī paša PJehanova uzskatu iz-

kropļojumus. Diskusijas rezultātus apkopoja J. Laroze (Mazais). 18

Uzsverot, ka PJehanova nopelni marksistiskās filozofijas pro-

pagandā un aizstāvēšanā pret visdažādākajiem objektīvā un sub-

jektīvā ideālisma novirzieniem ir nenoliedzami, viņš citē V. I. Ļe-

ņina vārdus, ka PJehanova filozofiskais mantojums ir labākais,

kas pēc Marksa un Engelsa nāves uzrakstīts par marksisma teo-

riju visā pasaules literatūrā. Taču, no otras puses, nesaprazdams
un noliegdams V. I. Ļeņina filozofiskos darbus un idejas, Pļeha-

novs nereti piekāpies vulgārā materiālisma un pat ideālisma

priekšā. «PJehanovs kritizē kantiānismu (un agnosticismu vispār)
vairāk no vulgāri materiālistiskā nekā no dialektiski materiālis-

tiskā viedokja, ciktāl viņš tikai a limine [no sliekšņa, uzreiz —

Red.] noraida viņa prātojumus un nevis izlabo..»19 KJūdaina

pozīcija PJehanovam bija arī attiecībā pret «hieroglifu teoriju».
Pēc Pļehanova, mūsu sajūtas ir savdabīgi hieroglifi, kas dara

mums zināmu to, kas notiek īstenībā. Laroze, sekojot V. I. Ļe-

ņinam, norāda, ka Pļehanovs šeit nopietni piekāpies agnosticisma
priekšā, jo uzskatīt sajūtas par ārējās pasaules tēlu vai arī iz-

prast tās tikai kā «nosacītas zīmes», kas noliedz līdzību starp

" Viksne P. Proletāriskās kritikas uzdevumi sakarā ar biedra Staļina

vēstuli. — Celtne, 1932. Nr. 6, 566., 567. lpp.
17 Meņševiku viedokli šajā jautājumā iztirzājis E. Sillers (kas kādu laiku

bija bijis G. PJehanova personiskais sekretārs) vairākos rakstos, piemēram:
Sillers E. K. Tre|ēs kā marksisma kritiķis. — Domas, 1931. Nr. 5, 390. lpp.;
Siller s E. Marksa piemiņai. — Grām.: Markss un marksisms. R.. 1933,

3.-6. lpp.; Sillers E. Dialektiskais materiālisms, oportūnisms un ļeņi-
nisms. — Signāls. 1930, Nr. 6, 211.—216. lpp.

'•Laroze J. Metafiziskais materiālisms un ideālisma elementi Pļeha-
nova atziņas teorijā. — Celtne, 1932. Nr. 8. 736—741. lpp.

19 Ļeņins V. I. Hēge|a grāmatas «Loģikas zinātne» konspekts, 162. lpp.
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simbolu un apzīmējumu, 20 nebūt nav viens un tas pats. Tā kā

V. I. Ļeņina cīņa vērsta pret dialektiskā materiālisma izkropļo-

jumiem, ko pieļāva kā mehānicisms, tā arī filozofējošais meņše-
visms, tad, secina Laroze, tā ir cīņa arī «par P|ehanovu». 21

E. Sillers aizrāda, ka padomju filozofi pārāk pārspīlējot PJe-
hanova kjudas un PJehanova mantojumu patiesi novērtēt un ana-

lizēt spējot tikai viņi, sociāldemokrāti. Citā rakstā, vēršoties pret
V. Knoriņu, minēts, ka Knoriņš kritizējot sociāldemokrātus pārak
«sofistiski», viņa kritikas amplitūda esot loti plaša — no Fon-

vizina sarkastiski izsmietas dzimtlaiku muižnieces līdz Ļeņina
izzobotajai bērnišķīgā kreisuma kaitei.22 Knoriņa galvenā kluda
esot tā, ka viņš liek vienlīdzības zīmi starp mehānicismu un filo-

zofējošo meņševismu Padomju Savienībā un latviešu sociāl-

demokrātiem.

Knoriņš bija dziji pārliecināts, ka filozofijas vēstures priekš-
mets ir jautājums par to, kā cilvēces filozofiskās attistības pro-

cesā tikušas analizētas šādas problēmas: a) filozofijas vispārējie
likumi un kategorijas; b) esamības filozofiskās problēmas; c) iz-

ziņas teorijas filozofiskās problēmas un sabiedriskās attīstības

vispārīgās (filozofiskās) problēmas.
Latviešu marksisti objektīvās, materiālās īstenības primaritā-

tes problēmas pastāvīgi saistīja ar izzināmības problēmām, bet

pēdējās pierādīja ne tik daudz ar abstraktiem paņēmieniem, cik

balstoties uz pasaules praktiskas revolucionāras pārveidoša-
nas prasībām. Ņemot vērā latviešu marksistu šādu attieksmi pret
vēsturiski filozofisko problemātiku, pret šīs problemātikas iz-

pratni, kjūst saprotams, kāpēc tiem nebija pieņemamas meņše-
viku teorētiķu nenoteiktās pozīcijas pasaules izzināmības jautā-
jumos.23 Par šādiem «slēptiem agnostiķiem» runāja V. I* Ļeņins,
atzīmējot, ka visbiežāk agnosticisms izpaužas aizplīvurotā veida,

neatzīstot vai «apšaubot» dabas un it īpaši sabiedrības ob-

jektīvo likumsakarību pastāvēšanu. Nenoliedzot objektīvās, mate-

riālās pasaules pastāvēšanu, sociāldemokrātu teorētiķi tomēr to

«piepildīja» ar «neizzināmām butībām» līdz tādai pakāpei, ka ap-

robežojās ar tām zināšanām par ārējo pasauli, ko sniedz tikai

sajūt, ts un vienīgi tas, bez objektīvās realitātes determi-

nējošās ietekmes.

20 Laroze J. Metafizlskals materiālisms un ideālisma elementi PJeha-

nova atziņas teorijā, 740. lpp.
-l Turpat, 741. lpp.
:2 Ego Edgars. Qui pro quo.

— Domas, 1932, Nr. 7, 478. lpp.
23 Piemēram, lekciju programmā par dabas filozofiju F. Rupeiks nonāk

pie secinājuma, ka nav iespējams izzināt matēriju bez postulāta par «prin-

cipiāli tālāk neizzināmu substanci» (Skat.: Signāls, 1930. Nr. 8. 267. lpp.);
«Robis» rakstā «Pasaules izplatījuma noslēpums» avīzē «Sociāldemokrāts»

(1929, 17. februārī) skaidri paziņo, ka tādi jēdzieni kā bezgalība un mūžība

esot principiāli neaptverami. E. Sillers rakstā «Zināt, paredzēt,

varēt» (Signāls. 1930, Nr. 2. 67. lpp.) paziņo, it kā marksisms vienmēr ir

vērsies pret «pravietošanu», kur, kādā vietā, kādā gadā sāksies sociālā revo-

lūcija.
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Sāda pozīcija sociāldemokrātu teorētiķus, protams, noveda pie
vairākām kļūdainām tēzēm izziņas teorijā. Atzīmējams, ka, bū-

dami ļeņiniskās atspoguļošanas teorijas principiāli pretinieki, tie

nokļuva mahisma (Bogdanova) virziena pozitīvisma nometnē. Sai

ziņā tipiska bija E. šillera izvirzītā koncepcija. lebilzdams pret
izziņas procesa Jeņinisko traktējumu — «No dzīva vērojuma uz

abstrakto domāšanu un no tās uz praksh,24 Sillers par galvena-
jiem izziņas teorijas elementiem izvirza: a) kolektīvo praksi un

b) kolektīvo pieredzi. Otrkārt, viņš visai mākslīgi atdala «kolek-

tīvo pieredzi» no «individuālās pieredzes», pirmo pieskaitīdams

pie politiskās, bet otru — pie radošas darbības parādībām (māk-
slas). Treškārt, runājot par kolektīvās (šķiriskās) pieredzes «or-

ganizāciju», Sillers to pretstata «objektīvās patiesības» jēdzie-
nam. Sādu uzskatu par patiesību (Bogdanova uzskatu), kā jau
minēts, kritizēja V. I. Ļeņins.

1930. gadā sociāldemokrātu izdevniecība «Kultūras balss» lat-

viešu valodā izdeva G. Pļehanova grāmatu «Materiālisma vēs-

ture». Avīze «Sociāldemokrāts» uz to reaģēja ar recenziju (pa-
raksts R. L.).25 Recenzijas autors skar tādus jutekliskās izziņas

elementus kā sajūtas un uztvērumus. No vienas puses, viņš pama-

toti atzīmē, ka lietām ir krāsa un ka šo krāsu uztver cilvēka acs,

taču nonāk pie secinājuma, ka krāsa, piemēram, sniega baltā

krāsa, pieder tikai acij, bet sniegam piemīt spēja vienīgi reaģēt
uz aci un, to kairinot, izraisīt baltās krāsas iespaidu. Tādē-

jādi saskaņā ar recenzijas autora secinājumu, ja uz zemes nepa-

stāvētu acs, tad nebūtu arī baltās krāsas un krāsu vispār.
Seit patiesas un materiālistiskas atziņas savijas ar maldīgām sub-

jektīvi ideālistiskām atziņām.
Bez šaubām krāsas sajūta ir atkarīga no tīklenes, bet recen-

zijas autors dziļi maldās, postulēdams, ka šī atkarība nedodot

nekādu pamatu domāt, ka lietu īpašības, ko uztveram ar maņu

orgāniem, ir pašu priekšmetu objektīvas īpašības, kas pastāv ār-

pus mums un neatkarīgi no mums. Bet, ja «gaismas stari, kriz-

dami uz tīkleni, rada krāsas sajūtu», tad tas nozīmē, ka «ārpus

mums, neatkarīgi no mums un mūsu apziņas pastāv matērijas
kustība, teiksim, noteikta garuma un noteikta ātruma ētera viļņi,
kas, iedarbodamies uz tīkleni, cilvēkā rada vienas vai otras krā-

sas sajūtu». 26 Recenzents stāv subjektīvi ideālistiskās koncepcijas
pozīcijās. Atbilstoši tai sajūtu specifisko kvalitāti nosaka recep-
tora un nervu īpašības. Tādējādi rodas plaisa starp atsevišķo zi-

nātņu faktiem un recenzijas autora filozofisko nostādni: viņš no-

kļūst pozitīvisma filozofisko maldu gūstā. Tieši par šāda veida

«filozofijas jaucējiem» V. I. Ļeņins rakstīja: «Mēs jautājam: vai

cilvēkam, kad tas redz sarkanu, sajūt cietu v. tml., ir dota ob-

jektīvā realitāte vai nav dota? [..] Ja ir dota, tad šai objektīva-

24 Ļeņins V. I. Hēgeļa grāmatas «Loģikas zinātne» konspekts, 153 lpp.
25 Sociāldemokrāts, 1930, 8. martā.
26 Leņ i n s V. I. Materiālisms un empiriokriticisms, 41. lpp.



123

jai realitātei vajadzīgs filozofisks jēdziens, un šis jēdziens sen,

Joti sen ir izstrādāts, šis jēdziens tieši ir matērija.» Un tālāk: šī

objektīvā realitāte cilvēkam ir dota viņa sajutās; tās šo realitāti

kope, fotografē, atspogujo, un tā pastāv neatkarigi no sajūtām. 27

Laroze (Mazais) norādīja, ka pozitīvistisko koncepciju un teo-

riju raksturīga iezīme ir tā, ka tās visas noliedz matēriju kā filo-

zofisku jēdzienu, kā substanci, kas ir visu matērijas pārmaiņu
cēlonis. Tādējādi pozitīvistiskas nostādnes tiecas sagraut moder-

nās materiālistiskās izziņas teorijas pamatu pamatu, bet līdz ar

to ari visu marksistiski Jeņinisko filozofiju kopumā. 28

Siva cīņa starp latviešu marksistiem un oportūnistiem risinā-

jās arī par dialektikas jautājumiem. Sociāldemokrātu līderi vār-

dos nemitīgi daudzināja, ka pilnīgi piekrītot marksistiskās dialek-

tikas galvenajām atziņām. Bet savā praktiskajā reformistiskajā
•darbībā viņi rīkojās kā vistipiskākie mehānistiskās, metafiziskas

pieejas pārstāvji. Tāpēc sociāldemokrātu attieksmē pret dialek-

tiku par mērauklu jāņem nevis viņu teorētiskie prātojumi (reizēm

pareizi, taču lielākoties maldigi), bet gan viņu oportūnistiskā dar-

bība dialektikas vulgarizēšanā, dialektikas aizstāšana ar sofis-

tiku un eklektiku.

Sociāldemokrāti vulgarizēja dialektiku, vispirmām kārtām jau
noliegdami Jeņinisko ieguldījumu marksistiskās filozofijas attīs-

tībā, marksistiskās dialektikas tālākā radošā izstrādē. Viņu iz-

pratne par dialektikas struktūru bija izkropļota, dialektiku viņi

pamatoja tikai ar Hēgela mācību par jēdziena «pašattīstību». Ār-

pus sociāldemokrātu teorētiķu uzmanības loka palika objektīva
dialektika — materiālās pasaules dialektika, bet šada objektīvas
dialektikas ignorēšana, protams, ietekmēja sociāldemokrātu līderu

praktisko darbību, noveda tos subjektīvismā un voluntārismā.

Otrkārt, sociāldemokrātu teorētiķi nesaprata dialektiskās un

formālas loģikas nesaraujamo vienību, nesaprata, ka dialektiskā

loģika, attistīdama augstāk stāvošās formas no zemāk stāvošām,
saistīta ar formālo loģiku. 29 Formālas un dialektiskas loģikas
attiecību jautājumos sociāldemokrāti bija tuvi N. Buharina pozī-
cijai, tāpēc vērtējums, kādu šai Buharina pozīcijai devis V. I. Ļe-
ņins, pilnīgi attiecināms arī uz latviešu oportūnistiem: «viņa teo-

rētiskos uzskatus,» rakstīja V. I. Ļeņins, «ar Joti lielām šaubām

var atzīt par pilnīgi marksistiskiem uzskatiem, jo viņā ir kaut

kas sholastisks (viņš nekad nav mācījies un, man šķiet, nekad

27 Ļeņins V, L Materiālisms un empiriokriticisms, 41. lpp.
28 Laroze J. Metafiziskais materiālisms un ideālisma elementi Pļeha-

nova atziņas teorijā, 737. lpp.

"Engelss F. Par spriedumu klasifikāciju. — Grām.: Engelss F.

Dabas dialektika, 197. lpp.
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nav pilnīgi sapratis dialektiku» [Retinājums mans — V. R.] 30>

Arī latviešu sociāldemokrātu teorētiķi, tāpat kā Buharins, nesa-

prata, ka «dialektika prasa vispusīgi ņemt vērā savstarpējās attie-

cības to konkrētajā attīstībā, bet nevis izraut gabaliņu no viena,

gabaliņu no otra». 31

Sī sociāldemokrātu uzskatu īpatnība pilna mērā izpaudās dia-

lektikas likumu un kategoriju analīzē. Pretstatu vienības un cīņas
likuma viņi (izņemot E. Silleru32 ) atzina tikai vienu tā pusi —

pretstatu vienību, bet pretstatu cīņu uzskatīja par vienības attīs-

tības momentu, sakumu. Līdzīgi Bogdanovam viņi pretrunu uz-

skatīja nevis par kustības un attīstības imanentu avotu, bet gan

par pretēji vērstu dažādu spēku sadursmi, tāpēc pretrunu viņi
«iznesa» ārpus paškustības, bet pretējo spēku ciņa galu galā tika

pielīdzināta šo spēku līdzsvarošanās procesam. Likumu par kvan-

titatīvo un kvalitatīvo pārmaiņu savstarpējo pāreju oportūnistu

teorētiķi visbiežāk kvalificēja kā «formālu», ko brīvi izvēlas izzi-

nošais subjekts. Nolieguma nolieguma likums vispār nav iekļauts

viņu filozofisko problēmu lokā. Retajos šā likuma iztirzājuma

gadījumos tā rezultatīvo izteiksmi sociāldemokrāti, piemēram,
R. Bīlmanis, reducēja uz «haosa sakārtošanu», absolutizējot
«vecā saglabāšanu».

Sociāldemokrātu teorētiķi tikpat vienpusīgi skaidroja arī dia-

lektikas kategorijas. Viņi nesaskatīja dialektikas kategoriju divē-

jādo dabu, kategorijās ietverto pretrunu. Bet kategorijām pie-
mīt ne tikai objektīvi subjektīvs raksturs, tajās «vienkāršajam
spīd cauri sarežģītais», caur vienu kategoriju saskatāmas visas

pārējās dialektikas kategorijas. Vienpusīgā pieeja kategorijām
sociāldemokrātu pozīcijas tuvināja pozitīvistiskajam konvencio-

nālismam.

Treškārt, sociāldemokrātu teorētiķi nesaprata dialektikas bū-

tību «kā vienotā divējādošanos un tā pretrunīgo pušu izzinā-

šanu». Viņi vienkārši izlikās, ka saprot dialektiku, radīja šķieta-
mību, it kā īstenības analīzē ņemtu vērā visas procesa puses, visas

attīstības tendences, ņemtu vērā jēdzienu relativitāti un elas-

tību. Tomēr, kā rāda komunistu politiskas un filozofiskās cīņas
vēsture pret sociāldemokrātisko ideoloģiju, sociāldemokrātu kva-

zidialektika īstenībā bija pretrunīgu koncepciju un pasaules uz-

skatu, dažādu parādibu bezprincipiāls sajaukums un apvienojums

pēc nejaušām pazīmēm. Tā patvaļīgi «izrāva» atsevišķus īs-

tenības faktus un tos pasludināja par patieso īstenību. Subjektī-
visms

un vienpusība jēdzienu elastības izpratnē un lietojumā
veido sociāldemokrātu līderu sofistikas un eklektikas pamatus

50 Leņ i n s V. I. Vēstule kongresam. — Ļeņins V. I. Raksti, 36. sēj.»
543. lpp.

31 Ļeņins V. I. Vēlreiz par arodbiedrībām. — Ļeņins V. I. Raksti,
32. sēj., 68. lpp.

»l Skat.: Sillers E. levadījums dialektikā. — Domas, 1933, Nr. 3.,
189. lpp.
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marksisma dialektikas izkropļošanas procesā. Sociāldemokrātu

teorētiķi, runājot V. I. Ļeņina vārdiem, mēdza «lielīties tikpat
kā ar izrakstītu übagtarbu ar vienu no lielā procesa sīkajiem ga-
baliņiem, paceļot šo gabaliņu līdz veselajam, pakļaujot šim gaba-
liņam veselo, kropļojot ar to veselo . .»

33

Latviešu marksistu darbos, aizstāvot materiālistisko dialek-

tiku, atspoguļojās vairākas īpatnības, ko izraisīja 20. gs. 20.—

30. gadu konkrētie apstākļi. Pirmā īpatnība bija tā, ka pārsvarā
tika aplūkots kādas dialektikas tēzes pielietojuma sociālais

aspekts, pirmām kārtām apskatīta sabiedrības attīstības

dialektika. Tāpēc latviešu marksistiem dialektikas likumu un

kategoriju analīzei drīzāk bija «lietišķs», nevis teorētisks raksturs

un tā bija atkarīga no Latvijas nacionālistiskās buržuazija> vai

oportūnistiskās sociāldemokrātijas līderu politiskajām akcijām.
Neviens no latviešu marksistiem nespēja iedomāties dialektiku

atrauti no revolucionārās prakses būtiskām prasībām. Tieši pre-

tēji, viņi uzskatīja, ka dialektika raksturo praksi, tāpēc to cilvēku

darbībai, kas uzstājās kā revolucionāri marksisti, vienmēr jābūt
pašas mūžam mainīgās un attīstībā esošās īstenības dialektikas

koriģētai.
Otra īpatnība bija tā, ka latviešu marksisti dialektiku uzska-

tīja par universālu attīstības procesu un tāpēc vairījās no jeb-
kādiem vienpusīgiem dialektikas formulējumiem, saprazdami, ka

tie sašaurina un padara nabagāku tās būtību. Dialektikas likumi

un kategorijas ir pašas īstenības dažādu aspektu darbības atspo-
guļojums, bet, lai pasauli saprastu un izpētītu, ta jātver kopumā,
visu tās pušu un daļu savstarpēja sakara. Sāda pieeja
pārliecinoši vērojama V. Knoriņa darbībā. Iztirzājot visu triju
dialektikas pamatlikumu neparaujamo saistību, viņš pilnīgi pama-
toti secināja, ka pirmais likums — likums par kvantitatīvo pār-

maiņu pāreju kvalitatīvas pārmaiņās, un otrādi — atspoguļo
īstenības kā esamības procesa gaitu; otrais likums — pret-
statu vienības un cīņas likums — atspoguļo šā procesa kā esa-

mības procesa avotu un c ē 1o n i, bet trešais — nolieguma no-

lieguma likums — atspoguļo esamibas procesa mērķi kā aizvien

sarežģītāku un pilnveidotāku materiālo sistēmu ķēdi. 34

levērojamu ieguldījumu materiālistiskās dialektikas izstrādē

un padziļinātā izpratnē devis izcilais starptautiskās komunistis-

kās kustības darbinieks Pēteris Stučka. Būdams viens no talan-

tīgākajiem V. I. Ļeņina skolniekiem, viņš savos daudzajos darbos

aptvēris plašu problēmu loku. aplūkodams gan jautājumu par dia-

lektikas vietu filozofijas vēsturē, par materiālistiskās dialektikas

struktūru, par tādu dialektikas elementu kā abstraktā un konkrētā,

"Ļeņins V. L «Iskras» taktikas pēdējais vārds jeb kosmiskās velē-

šanas kā jauni sacelšanos pamudinoši motīvi. — Ļeņins V. L Raksti,

9. sēj., 318. lpp.
34 Knoriņš V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā. —

Grām.: Knoriņš V. Literatūrkritiskie raksti R., 1960, 144., 145. lpp.
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loģiskā un vēsturiskā savstarpējo sakarību v. c. Stučka bija dziļi

pārliecināts, ka materiālistiskā dialektika, domāšanas dialektiski
materiālistiskā metode, izziņas vēsture un teorija izsecināma no

filozofijas vēstures. Bet filozofijas vēsture savukārt palīdzēs iz-

veidot materiālistiskās dialektikas teoriju tikai tajā gadījumā, ja

pašu filozofijas vēsturi skatīsim no materiālistiskās dialektikas

pozīcijām, atsedzot tās attīstības loģiku, tās likumu īpatnības,
tās kategoriju savstarpējo saistību. Pēc Stučkas domām, šāds pē-

tījums jāsāk ar dialektiskās domāšanas būtības analīzi filozofi-

jas vēsturē, tātad nevis ar pašu filozofijas vēsturi kā tādu. Tādē-

jādi kļūst saprotama uzmanība, ar kadu Stučka pētīja loģiskā un

vēsturiskā savstarpējo sakarību, jo jebkurai domāšanas (loģiskā)
konstrukcijai, pievēršoties īstenībai, savā struktūrā jāproducē teo-

rijas priekšmeta vēsturiskās attīstības likumsakarīgā gaita un pa-

šas teorijas tapšanas vēsture. Lai ilustrētu šo savstarpējo saka-

rību, Stučka pievēršas jautājumam: kas 20. gadu sākumā uzska-

tāms par «revolucionārā pirmsākuma nesēju», un secina: «Tas,

kas agrāk bija revolucionārs, ja tas palicis agrākais, tagad vairs

nav revolucionārs.»35 Viņš šo secinājumu paskaidro ar sekojošu

atziņu: «Pēc nesalaužamajiem dialektikas likumiem «revolucio-

nārā s.-demokrātija» tagad ir līķis, ap kuru «grupēties dzīvajiem
strādnieku elementiem» ir pilnīgi nevietā. Dialektiskā attīstība

ir revolucionāros sociāldemokrātus padarījusi par komunistiem

jeb ļaunākā gadījumā atstājusi par kreisiem bezpartejiskiem
strādniekiem.» 36

Ko Stučka ar šo atziņu gribēja uzsvērt? Vispirms to, ka ob-

jektīvās pasaules parādības atrodas pastāvīgā un mūžīgā attīs-

tībā : tas, kas pastāvīgi attīstās, pastāvīgi arī mainās, tāpēc, lai

visas parādības puses saprastu vispusīgi, parādība jāpētī konkrē-

tos apstākļos. Bet konkrēta pētīšana dos iespēju izsekot, kādas

parādības puses būs augšupejošas, augošas un kādas lejupslīdo-
šas. Sīm divām vienas parādības pusēm piemīt spēja mainīties:

kas vakar bija augšupejošs, šodien var būt lejupslīdošs, un ot-

rādi.

Stučka norāda, ka konkrētajos vēsturiskajos apstākļos, kad so-

ciālisms uzvarējis Padomju Krievijā, vecā sociāldemokrātijas
tēze par sociālisma uzvaras nepieciešamību reizē vairākās attīstī-

tākajās kapitālisma valstīs ir novecojusi. Tā vairs nav zinātniska.

Zinātnisks, revolucionārs ir komunistu uzskats par sociālisma uz-

varas iespēju vienā atsevišķā zemē, kur kapitālisma pretrunas ir

visasākās un prasa atrisinājumu revolucionārā ceļā. Sociālde-

mokrāti, kas atzīst vecas dogmas, jaunajos apstākļos tātad ir

oportūnisti, t. i., metafiziķi, politikā. Komunisti, kas jaunajos ap-

stākļos apzinās sabiedriskās (dialektiskās) attīstības pamatliku-
mus un izmanto tos revolucionārajā praksē, ir dialektiķi. Tādē-

"Stučka P. Latvijas Kom. partijas 23. konference. — Cīņas Biedrs,
1926. Nr. 9/10, 6. lpp.

34

Turpat.
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jādi revolucionāri un «revolucionārā pirmsākuma» nesēji ir ko-

munisti, nevis sociāldemokrāti.

Runājot par dialektikas likumu darbību, Stučka nemitīgi at-

gādina, ka tas izejas punkts ir objektīvā īstenība. Cauri visām

Stučkas atziņām par dialektikas likumu universālo raksturu vijas
doma par vēsturiskā un loģiskā savstarpējo mijiedarbību. Pie

pārliecības par loģiskā un vēsturiskā mijiedarbību viņš nonāca

vienmēr, kad norādīja uz atbilstību starp komunistu dialektikas

izpratni un paša revolūcijas procesa vēsturi Latvijā.

Analizējot atsevišķu dialektikas likumu darbību, Stučka tos

parasti saistīja ar revolucionārās cīņas konkrēto praksi, tikai

retumis par pētījuma teorētisko objektu izvirzot kādu citu no li-

kumiem. Piemēram, likumu par kvantitatīvo pārmaiņu pāreju kva-

litatīvas pārmaiņas, un otrādi, viņš visbiežāk saistīja ar revolū-

cijas galveno īpatnību raksturojumiem. Revolūcija raksturojama
kā kvantitātes pāreja kvalitātē. Pareizi novērtēt kvan-

titātes lomu nozīmē nenovērtēt to par zemu (tas var izraisīt tikai

novirzi pa labi) un ne pārāk augstu (tas veicinās aizsteigšanos

pārāk tālu uz priekšu). 37

Stučka kvantitatīvo pārmaiņu pāreju kvalitatīvās pārmaiņas,

un otrādi, nebūt neraksturo tikai ka «sprādzienu» vai pēkšņu «ne-

pārtrauktības pārtraukumu». Viņa raksturojumā ievērotas visas

likuma konkrētajā izpausmē iespējamas variācijas un pārmaiņas.
Likums ietver visus daudzveidīgos attīstības posmus, sākot ar

pakāpeniskam evolucionārām pārmaiņām un beidzot ar pēkšņiem
revolucionāriem lēcieniem jaunā kvalitātē. Raksta «Rīt vai parīt?»
Stučka, iebilzdams pret minētā likuma vienpusīgu, metafizisku

aplūkošanu vai nu kustības bez mērķa, vai arī, gluži pretēji,

mērķa absolutizēšanas aspekta, kad netiek ņemts vera kustības

raksturs (bernšteiniešu un «kreiso» sociāldemokrātu pozīcija),

pierāda, ka komunistiem kustība un attīstība svarīga visos mo-

mentos — gan pašas kustības, gan kustības mērķa raksturojuma

aspektā. 38 Vēl precīzāku šīs likumsakarības būtības izpratni
Stučka sniedz grāmata «Padomju tiesību revolucionārā loma».

Analizējot Lielo Oktobra sociālistisko revolūciju, viņš uzsver, ka

tā apvienojusi sevi sprādziena un revolucionārās attīstības, pēk-

šņuma un ilguma momentus.

Iztirzājot pretstatu vienības un cīņas likuma darbību, Stučka

uzsver, ka tā ir attīstība caur pretstatiem, pretrunām un atšķirī-

bām, 39
un piemēram min jauno ekonomisko politiku. Vai iespē-

jams iedomāties padomju iekārtai lielāku pretstatu par jauno
ekonomisko politiku? No metafiziķa viedokja šī politika bija

"Stučka P. Revolucionāras perspektīvas. — Cīņas Biedrs. 1930, Nr. 2,

1.—14. lpp.
38 Cīņas Biedrs, 1922, Nr. 18, 2., 3. lpp.

"Stučka P. Joprojām Ļeņina pēdās. — Ciņas Biedrs. 1927. Nr. i.

|„ 2. lpp.
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atkāpšanās no komunisma, jo jāva sarosīties buržuāzijai. Bet no

dialektikas viedokļa tieši šī atkāpšanās kļuva par jaunu uzbru-

kumu buržuāzijai, kurš atnesa uzvaru pār bužuāziju ekonomikas

jomā. Vājie punkti, ko izraisīja* daļēja piekāpšanās, kļuva par

stiprajiem — bija radīta bāze ekonomiskai uzvarai pār buržuā-

ziju. Tas ir pārliecinošs piemērs par attīstību kā pretstatu cīņu.
Stučka norādīja, ka šai gadījumā darbojas sociālisma ekonomis-

kās bāzes radīšanas vienotā procesa divas pretējas puses.
40

Stučka aplūkoja un analizēja dialektiku ciešā saistībā ar vēs-

tures materiālistisko izpratni, norādīdams, ka, tikai ievērojot vi-

sas vēsturiskā procesa puses, visus tiešos un pastarpinātos pave-
idienus ar citām materiālās pasaules parādībām, iespējams operēt
ar dialektikas likumiem un kategorijām. Viņš uzsvēra, ka būt par

komunistu nozīmē prast domāt dialektiski, tas ir, domāt tā, lai

saskatītu visus noteicošos materiālos cēloņus (būtību). 41 Seit

Stučka formulē vienu no vissvarīgākajām dialektiskās loģikas pa-

zīmēm, jo dialektiskās loģikas uzdevums ir atsegt iekšējo loģiku
•cilvēku zināšanu pārejai no dabas izzināšanas uz sabied-

rības un pašas domāšanas (arī uz filozofiskās domāšanas)

izzināšanu, lai atklātu vispārfilozofiskās, vispārdialektiskās
izzināšanas attīstības, konkretizācijas (no abstraktā uz konkrēto)
loģiku līdz pat cilvēku sabiedriskās esamības un viņu sabiedris-

kās apziņas izzināšanai. 42

Materiālistisko dialektiku studēja un aizstāvēja arī citi lat-

viešu marksisti: V. Knoriņš, J. Stienis, P. Vīksne, E. Karpovics,
P. Valeskalns, K. Grasis v. c. Dažas no viņu tolaik izvirzītajām

atziņām nav zaudējušas savu aktualitāti vēl šodien. Piemēram,

interesi izraisa Knoriņa atziņa par nepieciešamību īstenot

V. I. Ļeņina novēlējumu, ka katrā teikumā jācenšas atrast visu

dialektikas elementu «iedīgļus», doma par vēsturiskā un loģiskā
sakritību dialektikā, par vēsturiskā primaritāti pār loģisko izzi-

ņas procesā; Karpovica secinājums, ka reālā kustība ietver sevī

attīstības momentu, ja tā iekļauj sevī nepielīdzināmību sākotnē-

jam stāvoklim v. c.
43

Apkopojot rezultātus, kādus latviešu marksisti guvuši mar-

ksistiskās dialektikas pētījumos, vēlreiz jāuzsver, ka atrast parei-
zas atbildes viņiem palīdzēja ne tik daudz teorētiskā darbība, cik

pati revolucionārā prakse cīņā par sociālisma uzcelšanu Padomju
Savienībā.

40
Stučka P. Joprojām Ļeņina pēdās. — Cinas Biedrs. 1927, Nr 1,

1., 2. lpp.
41 Stučka P. Jaunais kurss Latvijā. — Cīņas Biedrs, 1927, Nr. 1,

35. lpp.
"Cojionoß E. O. Bonpocbi MeTOAOJiormi MaTepHajnicTHHecKofi flna.u-K-

-thkh. Jl., 1971. c. 24.
13 Sīkāk P. Stučkas, F. Deglava, J. Stieņa, E. Karpovica, V. Knoriņa.

K. Graša, P. Valeskalna teorētiskā darbība laikā no 1920. līdz 1940. gadam

.aplūkota attiecīgajos rakstos šajos «Apcerējumos».
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Lai to izprastu sīkāk un konkrētāk, jāaplūko sabiedrības attīs-

tības dialektikas problēmas latviešu marksistu darbos, tur risi-

nātos vēsturiskā materiālisma teorijas jautājumus cīņā pret so-

ciāldemokrātu teorētiķu izkropļojumiem.

Sabiedrības attīstības

dialektikas problēmas latviešu marksistu darbos

Sīva cīņa starp latviešu marksistiem un sociāldemokrātu līde-

riem izvērsās jautājumā par sabiedrības attīstības likumsakarī-

bām. To skaidrošanā sociāldemokrātu teorētiķi un līderi vistālāk

novirzījās no vēstures materiālistiskās izpratnes, visdziļāk iestiga
metafizikā un dogmatismā.

Kapitālisma relatīvās stabilizācijas periodā (1921.—1928.) so-

ciāldemokrātu teorētiķi atklāti aicināja sadarboties ar buržuāziju,
nodibināt buržuāzisko demokrātiju, nikni apmeloja strādnieku un

starptautisko komunistisko kustību, izsmēja un pakļāva obstruk-

cijai sociālos pārveidojumus Padomju Savienībā.

Pasaules ekonomiskās krīzes periodā (1929. —1933.) latviešu

sociāldemokrātu līderi piedāvāja «trešo ceļu» krīzes pārvarēšanai.
Sis «variants» paredzēja sociāldemokrātu un buržuāzijas plašu
aktīvu sadarbību koalicijas valdībās, orientēja uz Padomju Savie-

nības sociālisma grūtību izmantošanu, uz ļeņiniskā sociālisma

celtniecības plāna izkropļošanu, pie kam šis plāns tika novērtēts
kā «tkačovisms» un «sociālisma krievu modelis», kas it kā abso-

lūti neesot pieņemams Rietumeiropai.
Sociāldemokrātijas līderu apkaunojošā kapitulācija reakcijas

spēku priekšā pēc 1934. gada Ulmaņa fašistiskā apvērsuma de-

moralizēja daļu Latvijas strādnieku šķiras, sašķēla tās rindas,

nopietni apdraudot vienotas antifašistiskas frontes izveidošanu.

Sīs sociāldemokrātu līderu nodevīgās politikas pamatā bija
divas teorētiskas (metodoloģiskas) maldīgas tēzes: 1) mar-

ksismam nebūt neesot obligāta vēstures materiālistiska izpratne;

2) marksistiskajai teorijai neesot pasaules uzskata funkcijas.
So viedokli nepārprotami izklāstīja meņševiks J. Treimanis

rakstā «Masu partija vai prctreliģioza sekte»?44
, un to atbalstīja

lielākā daļa sociāldemokrātijas teorētiķu (izņemot P. Birkertu un

E. Silleru). Par izejas tēzi saviem prātojumiem Treimanis izvir-

zīja maldīgo Kautska domu (darbā «Vēstures materiālistiska

izpratne»), ka vēstures materiālistiskā izpratne nedodot atbildi

uz «metafiziskiem» jautājumiem par Visuma būtību, par matērijas

un gara attiecībām, uz kuriem cenšas atbildēt filozofiskais mate-

riālisms. Tāpēc «es nostājos uz tā viedokļa, ka marksisms jeb
materiālistiskā vēstures izpratne nav pasaules uzskats

un ka šai izpratnei nav jābūt par priekšnoteikumu

m Domas, 1928. Nr. 3, 208.-216. lpp.; Nr. 4, 279.-292. lpp.
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piederībai pie sociāldemokrātiskās partijas».
45 Marksisms, Trei-

manis secina tālāk, nevar būt viengabalains uz filozofisko mate-

riālismu balstīts pasaules uzskats, un par marksisma filozofisko

bāzi var būt arī kristietisms vai kantisms, vai vēl kāda

cita mācība.46

No marksisma teorētisko pamatu falsifikacijas savukārt izrie-

tēja vairākas tipiski revizionistiskas dogmas. Galvenās no tām ir

šādas. Pirmā: modernais kapitālisms ir citāds nekā tas, par ko

runāja Markss — kapitālisms ir «uzlabojies», jo «apaug» ar

buržuāziski demokrātiskām brīvībām, tas demokratizējas, kļūst

par «visas tautas» kapitālismu. «Tēzēs sociāldemokrātiskai pro-

grammai» F. Menders rakstīja, ka sociāldemokrātija cīnās par to,
lai valsts (t. i., buržuāziskās valsts) aparātu pielāgotu prole-
tariāta cīņas mērķiem. 47 X Kalniņa rakstā «Austrijas sociālde-

mokrātijas politiskie virzieni» speciāli uzsver X- Rennera domu

(un pilnīgi tai piekrīt), ka moderna buržuāziska valsts ir «vis-

svarīgākais sociālās kopības veids».48

Otrā dogma: proletariāta šķiru cīņai jāmaina savs saturs un

forma; no cīņas šķirai pret šķiru tai jākļūst par strādnieku šķi-

ras vadītāju (t. i., sociāldemokrātu līderu) cīņu, lai iekarotu

mūsdienu buržuāziskās valsts aparāta «kapteiņa tiltiņu». 49 Izka-

rojuši šo «kapteiņa tiltiņu», sociāldemokrātu līderi strādnieku

šķiru un visus darbaļaudis vedīs uz sociālismu «mierīga ceļa»,
bez sociālistiskas revolūcijas un pārejas perioda proletariāta
diktatūras veidā. Sādu atziņu izvirzīja, piemēram, F. Cielēns

rakstā «Mūsu uzdevumi»50
un F. Menders rakstā «Teorija un

prakse Latvijas sociāldemokrātijā». 51

Trešā dogma: tā kā politiskās cīņas funkciju — politiskās
varas sagrābšanu — uzņēmušies sociāldemokrātijas līderi, strād-

nieku šķirai un pārējiem darbaļaudīm atliek vienīgi ekonomiskā

cīņa un darbība kapitālistiskās valsts kultūras un izglītības
iestāžu sistēmā. Ideoloģiskā cīņa vispār nedrīkst satraukt strād-

nieku prātus —

ar to jānodarbojas tikai teorētiķiem, kas atro-
das sociāldemokrātiskās partijas vadībā. F. Menders grāmatā
«levads politiskā ekonomijā» raksta, ka strādnieku šķira ne-

drīkst piedalīties ne ideoloģiskajā, ne arī politiskajā cīņā, jo pre-
tējā gadījumā būs apdraudēta paplašinātā kapitālistiskā atražo-

šana, tātad tiks attālināta sociālisma (kapitālisma «mierīgas
pāraugšanas» rezultātā) iestāšanās stunda.52

45 Domas, 1928, Nr. 3, 208., 209. lpp.
48

Turpat, 209. lpp.
47 Turpat, 1929, Nr. 4, 289. lpp.
48 Jaunais Laiks, 1928. Nr. 3. 89. lpp
49 No K. Rennera un O. Bauera aizgūts latviešu sociāldemokrātu līderu

populārs izteiciens.
s0 Jaunais Laiks. 1928. Nr. 1, 4. lpp.
51 Domas, 1927, Nr. 3, 216 —222. lpp.
51 Menders F. levads politiskā ekonomijā. R., 1930, 39., 40. lpp.



131

Ceturtā dogma: valsts stāv pāri šķiram, tāpēc arī funkcijas,
ko tā pilda, stāv pāri šķirām: katras valsts un pirmām kārtām

buržuāziskās valsts galvenais uzdevums ir samierināt pretrunas

starp antagonistiskām šķirām, šajā gadījumā — starp buržuā-

ziju un proletariātu. So uzdevumu sekmīgi pilda modernā kapi-
tālistiskā valsts, bet aizkavē komunisti, jo viņi atzīst, ka vara no

buržuāzijas jāatņem tikai vardarbīgi.
Piektā dogma: vēsturē izšķiroša loma ir domājošai personī-

bai, nevis tautas masām; nevis strādnieku šķirai, bet tikai tās

vadītajiem. 53

Latviešu komunisti konsekventi atmaskoja šīs un citas sociāl-

demokrātu līderu un teorētiķu dogmas, turklāt — un tas ir pats
svarīgākais — atmaskoja ne tikai savos teorētiskajos darbos, bet

arī revolucionārajā prakse, aktīvi piedalīdamies 20.—30. gadu

revolucionārajos notikumos.

K. Pečaks darbā «Latvijas rūpniecības atjaunošana un komu-

nisti»54
, analizējis sociālekonomiskos apstākļus, kadi Latvijā bija

izveidojušies pēc buržuāzijas nākšanas pie varas un turpmākajos

gados, nonāca pie argumentēta secinājuma, ka ne par kādu ka-

pitālisma «uzlabošanu» un tā pārvēršanu par «visas tautas kapi-
tālismu» nevar būt runas, jo buržuāzijai vajadzēja risināt rūp-
niecības atjaunošanas problēmas uz tīri kapitālistisku attiecību

pamata. 55 Arī sociāldemokrātu līderi iedomājās, ka rūpniecība

atjaunojama ar Latvijas buržuāziskās valsts palīdzību un tās

kontrolē, 56 bet bez tam vēl jācenšas izvairīties no ārzemju kapi-
tāla palīdzības, no jebkādas ekonomiskas un politiskas sadarbī-

bas ar Padomju Savienību, kā arī jānodrošinās pret buržuāziskās

Latvijas strādnieku šķiras revolucionāru iejaukšanos. 57 Sociāl-

demokrāti ieteica latviešu buržuāzijai pārveidot kapitālismu par
sociālismu mierīgā ceļā, t. i., bez kapitālistiskās iekārtas gāšanas
un laušanas.58

Sociāldemokrātu līderu divu pēdējo dogmu maldigums īpaši
pārliecinoši tika atsegts Latvijas Komunistiskas partijas 8. kon-

gresā (1931. g. janvārī—februārī). Apkopojot pēdējo gadu revolu-

cionāras kustības rezultātus Latvijā, kongresa delegāti rezolū-

cijā vienprātīgi konstatēja, ka kapitālistiskā pasaule pārdzīvo
dziļu ekonomisku krīzi. Pilnīgi ir bankrotējusi sociāldemokrātiskā

teorija par organizēto kapitālismu, kapitālisma iekšējās pretru-
nas saasinājušās, bezdarbs sasniedzis kolosālus apmērus, aptver-
dams miljoniem darbaļaužu visā kapitālistiskajā pasaulē, simtiem

vidējo un sīko uzņēmēju izput. Buržuāzijas un proletariāta eko-

nomiskā cīņa cieši savijas ārpolitisko cīņu. Briest revolucionāra

53 Dzi|leja K. Tautas vai šķiras rakstnieks. — Domas. 1933. Nr. 1,
26. lpp.

Pečaks K. Rakstu izlase. R., 1959. 68.-87. lpp.
*• Turpat, 84. lpp.

Turpat, 76. lpp.
7 Turpat.

M Turpat. 83 lpp.



132

situācija: buržuāzija meklē izeju no krīzes, ieviesdama atklātu

teroristisku fašistisku diktatūru; strādnieku šķira meklē izeju

revolūcijā. 59

Sajā situācija sociāldemokrātu lideri mēģina «glābt» kapitā-
listisko pasauli, gan nikni apmelojot Padomju Savienību, gan

cenšoties ar dažādām «teorijām» par politiskās cīņas neiespēja-
mību ekonomiskās krīzes apstākļos utt. novirzīt strādnieku šķiru
no politiskās cīņas. 60

Analizējis ekonomiskās krīzes raksturīgākās iezīmes Latvijā,
kongress secināja, ka sociāldemokrātijas virsotne pilnīgi saplūst
ar buržuāziskās valsts virsbūvi (par to liecina tās piedalīšanās
privātkapitālistiskos uzņēmumos, tās pārstāvju augstie posteņi
bankās un valdības iestādēs, «dzelteno» arodbiedrību birokratizā-

cija un pilnīga pakļaušana buržuāzijai, aktīvā iesaistīšanās strād-

nieku ekspluatēšanā), tāpēc tā ir dziļi ieinteresēta buržuāziskās

valsts turpmākajā liktenī un nevar neaizstāvēt pastāvošo iekārtu

ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem. 61

Komunisti centās uzsvērt, ka šķiru cīņa, kas buržuāziskajā
Latvijā ekonomiskās krīzes dēļ bija saasinājusies, ir obligāta
(objektīva), jo to diktē visa ekonomisko, politisko un ideoloģisko
attiecību attīstība. Tāpēc šķiru cīņu nekad nedrīkst aplūkot kā

kādu «sazvērniecisku grupu» (lai tās būtu «kreiso» vai «galēji
labējo» grupas) interešu atspoguļojumu, bet gan kā paša laik-

meta prasību. Tā ir prasība gāzt kapitālistisko iekārtu

un nodibināt sociālistisku iekārtu ar proleta-
riāta diktatūras palīdzību. 62

Pastiprinātu uzmanību sabiedrības attīstības dialektikai pie-
vērsa jau Latvijas Komunistiskās partijas 7. kongress (1923. g.).
Kongresā pieņemtās rezolūcijas «LKP Programmas jautājumā»
ceturtajā daļā teikts, ka jautājums par kapitālistiskā ražošanas

veida salaušanu sociālistiskās revolūcijas ceļā tiks atrisināts, cī-

noties par demokrātijas (buržuāziskās demokrātijas) paplašinā-
šanu. Komunisti proletāriskās revolūcijas attīstības dialektiku

saprot kā demokrātijas vispusīgu paplašināšanu šķiras intere-

sēs, cīnoties par vārda, sapulču»preses un strādnieku organizāciju
brīvību īstenošanu, izmantojot revolucionāro parlamentārismu un

vietējo pašpārvaldi. Bet vienlaikus komunisti cīnās par buržuā-

ziskās pseidodemokratijas gāšanu, par padomju nodibināšanu,
jo padomes nodrošina īstu demokrātiju darbaļaudīm. So dialek-

tiku nesaprot un nevēlas saprast latviešu sociāldemokrātu līderi." 5

*• Latvijas Komunistiskās partijas VIII kongress. —-
Grām.: Latvijas Ko-

munistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezolūcijas un lē-

mumi. 1. da|a. 1904.—1940. R., 1958, 475. lpp.
80

Turpat, 481. lpp.
81 Latvijas Komunistiskās partijas VIII kongress, 481. lpp.
,l Turpat.
81 Latvijas Komunistiskās partijas VII kongress. — Grām.: Latvijas Ko-

munistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezolūcijas un lē-

mumi. 1. da|a. 1904.—1940., 274. lpp.
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Analizējot lozungu «Par demokrātiju, uz padomju varu!», Pē-

teris Stučka uzsvēra, ka tas nebūt nenozīmē atteikšanos no strād-

nieku šķiras cīņas galvenā satura — no varas izcinišanas ar pro-
letariāta diktatūras starpniecību, bet gan to, ka buržuāziskās Lat-

vijas konkrētie apstākļi 1923.—1925. gadā prasīja, lai komunisti

panāktu, ka buržuāzija un sociāldemokrātu virsotne izpildītu sa-

vus solījumus par buržuāziskās demokrātijas nodrošināšanu. Ja

komunisti no tā atteiktos, tas ir, ja viņi nebūtu ļeņiniskās
dialektikas paudēji, viņi noslīdētu oportūnistiskās sociālde-

mokrātijas nometne vai kļūtu par «kreisajiem» sektantiem.

Cīnoties par demokrātiju, uzsver Stučka, mēs formāli cīnāmies

par vispārējām tiesībām visiem sabiedrības pārstāvjiem, bet reāli

iznāk, ka mēs cīnāmies tikai par darbaļaužu tiesību paplašinā-
šanu, jo buržuāzijai šīs tiesības jau ir. Kad sākas cīņa par sociā-

lisma īstenošanu bez buržuāzijas, tad šīs tiesības buržuāzijai jā-
atņem. 64

Runājot par pārejas formām uz sociālismu dažādās valstīs,
Stučka noradīja, ka tās var būt daudzveidīgas, bet pārejas sa-

turs — varas pārņemšana strādnieku šķiras rokās un proleta-
riāta diktatūras nodibināšana — saglabājas visās valstīs bez

izņēmuma.
65

Latviešu marksisti pieļāva strādnieku šķiras pagaidu atkāpša-
nās periodus reakcijas un terora spēku priekšā, taču bija pārlie-
cināti, ka nedrīkst bezdarbībā gaidīt «pasaules komunistiskās

revolūcijas atnākšanu», bet ir dziji jāstudē Oktobra revolūcijas
pieredze, tās starptautiskā nozīme, jāparedz jaunas revolucionā-

ras situācijas iestāšanās, objektīvie un subjektīvie revolūcijas
priekšnoteikumi Latvijā. Kominternes Izpildkomitejas paplašinātā
plēnuma 1925. gada pavasarī, bet pēc tam Latvijas Komunistiskās

partijas 23. konferencē P. Stučka un F. Pauzers formulēja šādas

pieejas paraugu kapitālisma daļējas stabilizācijas perioda ap-

stākļos.

Stučka, piemēram, norādīja, ka kapitālisma dajēja stabilizā-

cija un buržuāziskās Latvijas ražošanas pagaidu rosība nevis

iznīcinājusi, bet gan padziļinājusi pretrunu starp ražošanas iespē-

jam un tās faktisko apjomu, nav atrisinājusi tirgus problēmu

(Latvijas buržuāziskās valdības pārorientēšanās no Krievijas uz

Rietumeiropu nevis paplašināja, bet gan sašaurināja tirgu —

ražošana tā arī nesasniedza pirmskara līmeni, nebija atrisināta

transporta problēma) utt. Kapitālisma daļējā stabilizācija Lat-

vijā atklāj nevis kapitālistiskās ražošanas varenību, bet gan vā-

jumu un buržuāzijas nespēju ražošanu pārvaldīt kā līdz šim.

Revolucionārā kustība (1925. —1929.) parādīja, ka šīs pro-

gnozes bijušas pareizas un, ja nebūtu sociāldemokrātu līderu

nodevīgās politikas, šī kustība būtu varējusi novest strādnieku

64 Stu č ka P. «Jaunais kurss» Latvijā. — Cīņas Biedrs, 1927, Nr. 1,
35. lpp.

,s Cty i ka n PeßOviiouHOHHaji pcab CoBCTCKoro npaßa. M., 1931, c. 163.
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šķiru pie uzvaras. Asi kritizēdams sociāldemokrātu līderu izdo-

mājumus par «revolūcijas eksportu no Padomju Savienības»,

Stučka vienlaikus norādīja uz Latvijas proletariāta interešu tu-

vību ar pirmās sociālistiskās valsts strādnieku šķiru. Padomju

sistēmā latviešu strādnieks redz paraugu, kāds Latvijai jāsa-

sniedz nākamās revolūcijas rezultātā. Komunisti, secina Stučka,

šīs revolūcijas novērtējumā ir dziji pārliecināti, ka tā būs so-

ciālistiska revolūcija.
Nav ko domāt, ka sociāldemokrātu līderi mierīgi iekarotu ka-

pitālistiskās valsts «kapteiņa tiltiņu» un pārveidotu valsti par
sociālistisku. Proletariātam izcīnot politisko varu un nodibinot

diktatūru, sociālisma galīga uzvara īstenojas strādnieku šķiras

pilnīgas politiskas kundzības un ražošanas līdzekļu sabiedrisko-

šanas apstākļos. Ar to, raksta Pēteris Stučka, ļeņiniskais, revolu-

cionāri dialektiskais uzskats par revolūciju atšķiras no meņše-

viku revizionistiski evolucionistiskā viedokļa. 66

Latviešu marksistu

un sociāldemokrātu teorētiķu

cīņa jautājumā par pagātnes
filozofiskā mantojuma problēmām

Pagātnes filozofiskā mantojuma problēmas ne latviešu mar-

ksistiem, ne sociāldemokrātijas teorētiķiem nebija speciālu pētī-

jumu objekts. Tās tika «celtas dienas gaismā» un par tām izrai-

sījās strīdi, vienīgi apspriežot tādus jautājumus kā marksisma

pasaules uzskata pamatus, filozofijas pamatjautājumu, izziņas
teoriju un dialektikas teoriju.

Tā kā šo jautājumu analīze nebūt nenotika akadēmiskā lī-

menī, bet izrietēja no vienas vai otras partijas politiskās stratē-

ģijas un taktikas prasībām, abas puses, lai pastiprinātu savas

pozīcijas un meklētu pēc iespējas pārliecinošākus argumentus,
bieži vien par liecinieku piesauca vēsturi un pirmām kārtām filo-

zofisko ideju vēsturi.

Oportūnistu teorētiķi nemitīgi centās «apvienot» marksismu

ar kadu buržuāzisku filozofijas virzienu — ar neokantismu, po-
zitīvismu, freidismu v. c. Viņu buržuāzisko pozīciju noteica tiem

raksturīgā nostādne par marksisma filozofiju kā par «ordināru
mācību», ar kuru sekmīgi konkurējot un kurai līdzās sekmīgi
«pastāvot» buržuāziskās filozofijas un socioloģijas modernās sko-
las.

Šai ziņā atkal visai raksturīga ir J. Treimaņa pozīcija. Pirm-

kārt, Treimanis kategoriski noliedza partejiskuma principu filozo-

fijas vēsturē un mēģināja «pierādīt», ka starp materiālismu un

ideālismu pagātnē un tagadnē neesot nepārejamas robežas. Otr-

88 Cty i ka n. pojib CoBCTCKoro npaßa, c. 152.
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kārt, vērtējot marksistisko filozofisko materiālismu, viņš atrada

tajā gan jebkuru pagātnes un tagadnes ideālistisko mācību ele-

mentus un noslaņojumus, bet tikai ne modernā filozofiskā

materiālisma elementus. Treimanis nonāca pat līdz apgalvo-
jumam, ka Markss it kā pats bijis... pret (?!) to, lai viņa mā-

cību nosauktu par materiālismu: «Par materiālistisku vēstures

izpratni Markss viņu nosauca tikai tāpēc, lai to atšķirtu no Hē-

geja ideālistiskās vēstures filozofijas.»67

Otrs sociāldemokrātu teorētiķis R. Dukurs rakstā «Drama-

tiskā māksla strādnieku kultūras darba» nonāk pie secinājuma,
ka vairumam sociāldemokrātu partejiskuma princips filozofijā
aprobežojoties tikai ar šķiru cīņas fakta atzīšanu sabiedrībā.68

Bet, ka zināms, kopš Restaurācijas laikmeta franču vēsturnie-

kiem un sociologiem šķiru cīņas faktu atzīst tādi buržuāziskie

filozofi un sociologi kā M. Vēbers, V. Zombarts, E. Dīrheims,
P. Sorokins un daudzi citi. Taču viņus nebūt nevar saukt ne par

marksistiem, ne arī par materiālistiem. Tāpēc nav jābrīnās, ka

R. Bīlmaņa aicinājumus darbā ar strādniekiem iesaistit buržuā-

zijas darbiniekus ar noteikumu, ka viņi būs ar mieru dialektisko

materiālismu uzskatīt par «vienu no galvenajām zinātniskajām

teorijām», labvēlīgi uzņēma vairums latviešu oportūnistu lideru

un teorētiķu.
Pamatodami Jeņinisko partejiskuma principu filozofijas vēs-

turē, latviešu marksisti noradīja, ka šis princips prasa: a) kon-

sekventi aizstāvēt dialektisko materiālismu un atklāt tā gno-

zeoloģiskās saknes, jo dialektiskais materiālisms ir filozofiska

materiālisma pati augstākā forma; b) analizēt pagātnes filozo-

fisko skolu šķiriskās un gnozeoloģiskās saknes un vispirmām
kārtam pētīt materiālistiskos virzienus.

Latviešu marksisti nebūt ne\ulgarizēja šos principus, lai gan
sociāldemokrāti viņiem ne vienreiz vien pārmeta vulgarizāciju.
Piemēram, kritizēdams dzejnieka A. Caka izteicienus, ka viņam
neesot nekādu tiesību «iestigt filozofijā un abstrakcijās, jo ap-
kārt vird tik daudz jaunas dzejiski neizteiktas dzives»,69 P. Yik-

sne sniedz šādas «teatralizētas prozas» objektīvu analīzi. Viņš
norāda, ka šis lieliskais un talantīgais dzejnieks savās šķiriska-

jās interesēs saistīts ar liberālās buržuāziskās inteliģences pār-
stāvjiem, bet garīgās intereses un krasi kritiskā attieksme pret
Latvijas buržuāzisķo īstenību noved viņu pie revolucionārā pro-
letariāta. Viņš atrodas krustcelēs, — tieši tur rodas viņa afišētais

lozungs, ka viņš esot Rīgas nomāju pārstāvis. «Nevajaga iedo-

māties,» secina P. Vīksne, «ka A. Caks bēg tikai no abstrakcijas,
no filozofijas un ka mūsu priekša sabiedriski noslēdzies rakst-

nieks. Cilvēkam, kuram savs uzskats attiecībā pret

"Treimanis J. Masu partija vai pretreligioza sekte?, 213. lpp.
88 Domas, 1933, Nr. 1, 33 —39. lpp.
"Caks A. Kamdē| mēs esam huligāni un pesimisti? Atbilde Rihardam

Rudzītim — Daugava, 1929, Nr. 10, 1253. lpp.
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filozofiju, kabatā apslēpta — citādi nemaz nevar

būt — politiska platforma, viņu vajag prast tikai at-

rast» [Retinājums mans —V. R.].70 Un, ja Caks pagaidām ne-

pieņem dialektiskā materiālisma filozofiju, viņš objektīvi stāv

buržuāzisko filozofisko uzskatu pozīcijās, jo trešā ceļa filozofijā

nav.
71

Filozofijas partejiskuma ļeņiniskā principa dziļa izpratne vē-

rojama V. Dermaņa plašajā recenzijā par buržuāziskajā Latvijā
iznākušo R. Egles un A. Upīša «Pasaules rakstniecības vēsturi».

Dermanis pamatoti atzīst, ka autori, radīdami šo lielo izdevumu,

veikuši milzīgu darbu. Tomēr viņu pasaules uzskata un metodo-

loģiskās pozīcijas skaidri norādot, ka viņiem ir tīri buržuāziski

uzskati par filozofijas vēsturi. Tā, aplūkodami sengrieķu filozo-

fiju, autori neesot spējuši kaut cik pamatoti akcentēt raksturīgā-
kos momentus pirmo materiālistu — Anaksimandra, Anaksagora

un Empedokla — mācībā, tieši viņu materiālisms esot notušēts.

Enā palicis Heraklīts kā antīkās, naivās dialektikas pamatlicējs.
Autoru buržuāziskās pozīcijas atspoguļojot arī tas, ka viņi

nemaz nav parādījuši Sokrāta un Platona filozofiju kā patriar-
hālās aristokrātijas ideoloģiju, ne ar vārdu neesot pieminējuši
Platona cīņu pret demokrātiju.

72

Runājot par Augustīna kristietisko filozofiju, autori neesot

atklājuši tās būtību — divu pretēju tendenču un spēku cīņu —

par un pret privātīpašumu. Bet tieši šis aspekts parāda, ka Au-

gustīns bija iemiesojums kompromisam starp pagātnē aizejošo
kristietisma reliģijas sludināto atteikšanos no privātīpašuma un

jaunās baznīcas dzīlēs izloloto, uzvarošo privātīpašumu.
73 Tas,

ka autori Augustīnam veltījuši trīsarpus lapas un neesot paka-

vējušies pie vissvarīgākā viņa mācībā, spilgti liecinot par pašu
autoru pasaules uzskatu.

Sīva polemika starp latviešu sociāldemokrātu teorētiķiem un

marksistiem izvērsās par revolucionārā apvērsuma būtību. Filo-

zofijā šādu apvērsumu izraisīja Marksa un Engelsa mācība. Lie-

lākā daļa sociāldemokrātu noliedza pašu revolucionārā apvēr-
suma faktu, un šai ziņā viņi nebija oriģināli, bet atkārtoja Austri-

jas «marksisma», konkrēti, F. Adlera, argumentus.
Adlers augstu novērtēja Mahu, kurš līdz pašiem pamatiem

esot «sagrāvis» materiālismu un tādā veidā (??) «izglābis»
Marksa un Engelsa mācības filozofisko daļu, jo apvērsums viņu
uzskatos sastāvējis no ideālistiskās domāšanas pielā-
gošanas pieredzei. Viņi iegūto mācību nosaukuši par ma-

,o Vīksne P. Virzieni un nogrupējumi jaunākajā Latvijas rakstnie-
cībā. — Celtne, 1931, Nr. 3. 161., 162. lpp

71 Turpat, 162. lpp.
72 Dermanis V. Pasaules rakstniecības vēsture latviešu valodā. —

Cel-

tne, 1931, Nr. 10/12, 662. lpp.
73 Turpat, 664. lpp.
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teriālismu tikai tāpēc, ka toreiz ar materiālismu bija saistītas

visas eksperimentālās zināšanas. Un, ja Markss un Engelss kaut

ko pārņēmuši no materiālisma, tad tā esot tikai pieredze. 74

So Adlera absurdo spriedelējumu gaita ir šāda: Markss un

Engelss esot bijuši ideālisti, kad rādija marksismu, un tādi pali-
kuši arī pēc tam, kad bija atzinuši ...materiālismu (!), jo mate-

riālisms nav nekas cits kā modificējies ideālisms. Tāpēc, jo vai-

rāk marksismu atšķaidīs ar ideālismu, jo labāk, jo ātrāk tas

atgriezīsies savā pirmbūtībā.
Par šiem aplamajiem «argumentiem» varētu pasmieties un tos

aizmirst, ja tos nebūtu uztvēruši latviešu sociāldemokrātu teorē-

tiķi un nenovadītu līdz vēl aplamākiem secinājumiem. Piemēram,

K. Ceiķels rakstā «Marksisms teorijā un dzīvē» visā nopietnibā
cenšas pārliecināt lasītāju, ka Markss līdz pat 1848./49. gada

revolūcijai bijis buržuāziskais revolucionārs politikā un ideālists

filozofijā.75 Savos mēģinājumos padarīt Marksu par ierindas

ideālistu un buržuāzisko demokrātu un tādā veidā «iznīcināt»

viņa īsteno revolucionāro apvērsumu filozofijā sociāldemokrātu

teorētiķi aizgāja daudz tālāk par buržuāziskajiem ideologiem,
kas nenoliedza ne Marksa un Engelsa materiālismu, ne arī dia-

lektiku.

Pec Ceiķela domām, 50.—60. gadu Markss visai rezignēti un

atturīgi aplūko revolūcijas un revolucionārās strādnieku kustības

perspektīvas Rietumeiropā. No 1870. gada Markss kļūst «daudz

optimistiskāks», taču ne proletāriskā, bet gan buržuāziski libe-

rālā nozīmē, jo. kā apgalvo Ceiķels, šajā laikā Markss iesaka

citu zemju revolucionāriem savās turpmākajās cīņās «vadīties no

komunariem». 1871. gadā Markss ieteic militārā un birokrātiskā

valsts aparāta salaušanu un varas decentralizāciju, lai to nodotu

galvenokārt vietējām pašvaldībām. 76 Tātad pēc Ceiķela

domām, Markss Parīzes Komūnas periodā bijis nevis proletariāta
diktatūras aizstāvis, bet gan vienkāršs buržuāzisks «municipālā
sociālisma» sludinātājs! 77 Līdzīgus uzskatus pauž arī citi sociāl-

demokrātu teorētiķi (E. Sillers, X- Dziļleja, F. Cielēns v. c).
Sociāldemokrātu teorētiķu marksisma falsifikācija attiecināma

uz visu ta rašanās un attīstības vēsturi un nevis tikai uz atse-

višķu tā posmu vai problēmu izkropļojumiem. Galvenais mērķis,
kas apvienoja visus sociāldemokrātu teorētiķus («labējos» un

«kreisos»), bija cenšanās revolucionāro marksismu padarīt par

parastu buržuāzisku sabiedrības mācību, kas mierīgi sadzīvo ar

kapitālismu vai pat attaisno to.

Sadi falsificētu latviešu meņševiku teorētiķi traktē marksisma

vēsturi Latvijā. Rakstā «Sociālistiskās domas sākumi Latvijā»

74 Skat.: Adler F. Ernst Machs Oberwindunjj des mechanistischen Mate-

rialismus. Wien. 1918, S. 134, 135.
75 Jaunais Laiks. 1928, Nr. 4, 124., 125. lpp.
76 Turpat.
77 Turpat, 125. lpp.
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F. Cielēns secina, ka sociālistiskās domas sākotne Latvijā nebūt

nav saistāma ar revolucionārā marksisma izplatīšanos un revolu-

cionāri demokrātiskās domas tradīcijām Krievijā, bet gan ar sīk-

buržuaziskā utopiskā sociālisma teorijām. 78

Rakstā «Latvijas sociāldemokrātijas vēsture»79 Jaunās strāvas

darbība saistīta ar vispārējām (t. i., buržuāziskām) idejām, kas

risina ne šķiriskus, bet gan nacionālās atbrīvošanās uzdevumus

ārpus marksistiskās darbības.

F. Cielēns rakstā «Rainis vai Jansons?»80
jau atklāti paziņo,

ka idejas, ko propagandēja jaunstrāvnieki, ir «liberālas», «sīkbur-

žuāziskas» un galvenie šī virziena darbinieki bijuši nevis J. Rai-

nis, P. Stučka un J. Jansons-Brauns, bet gan A. Dauge un

K. Kasparsons.
Sociāldemokrātu teorētiķu apgalvojumu mērķis ir skaidrs:

vispirms novilkt vienlīdzības zīmi starp buržuāzisko un sīkbur-
žuāzisko ideoloģiju, no vienas puses, un proletārisko, marksistisko

ideoloģiju, no otras, bet pēc tam uz šī pamata «pierādīt» minēto

ideoloģiju intensitāti pagātnē un tātad arī tagadnē.
Latviešu marksisti, kritizējot oportūnistus par marksisma vēs-

tures izkropļojumiem, norādīja, ka šādas viņu tendences vien-

mēr sākas ar «šaubām» par marksismu kā būtisku cilvēces domas

vēstures pagriezienu. To jau minēja V. Knoriņš Vēsturnieku ma-

teriālistu biedrības komunistu frakcijas apspriedē: «Trockisms un

labējais oportūnisms savu marksisma kritiku vienmēr sāk ar tā

fakta noliegumu, ka marksisms bija būtisks pagrieziens vēsturē

un revolucionārs apvērsums filozofijā. Tieši šajā jautājumā vie-

nisprātis bija buržuāziskās ideoloģijas un labējās oportunistiskās
ideoloģijas pārstāvji. Tur, kur marksisma vai atsevišķu tā tēžu

noliegšana kļūst neiespējama, tur sākas tā izkropļošana vai «ko-

riģēšana», vai, vienkārši izsakoties, tā revidēšana.»81

Raksta «Sakarā ar marksisma rašanās vēsturi Latvijā»
P. Stučka rakstīja, ka marksisma parādīšanās Latvijā attiecināma
UZ 19. gadsimteņa 90. gadu vidu, kad Baltija kļūst par vienu

no attīstītākajiem cariskās Krievijas apgabaliem un stihiskajā
strādnieku kustībā populāras kļūst sociālisma idejas.

Radies progresīvi un revolucionāri noskaņotu inte-

liģentu vidē, marksisms bija cieši saistīts ar strādnieku kustību,

dzīvoja ar tas centieniem un interesēm, kalpoja strādnieku
šķirai. Tādējādi marksisma bāze bija nevis atsevišķu per-
sonību idejas, bet gan aizvien pieaugošā strādnieku kustība.

78 Domas, 1931, Nr. 7, 532., 533. lpp.
79 Sociāldemokrāts, 1929. 14. jūnijā.
80 Domas. 1931, Nr. 12, 949.-955. lpp.
81 Knoriņš V. Runas stenogramma Vēsturnieku materiālistu biedribas

komunistu frakcijas apspriedē 1932. gada 18. novembrī sakarā ar J. Staļina
vēstuli žurnālam «Pro|ctarskaja revoļucija». — PSKP CX Partijas arhivs,
EG-394. f., 3.-6. lpp.



tās būtiskā prasība pēc progresīvās revolucionārās teori-

jas, pēc strādnieku šķiras priekšpulka — partijas.
Jaunstrāvnieki bija pirmie, kas ne tikai sāka apgūt un, bal-

stoties uz
konkrētās vēsturiskās situācijas studijām Latvijā, po-

pularizēt marksistiskas teorijas pamatelementus, bet arī aktīvi

iesaistījās pirmo strādnieku sociāldemokrātisko pulciņu darbībā.

Latviešu marksisti deva pretsparu sociāldemokrātiem arī

vairākos atsevišķos jautājumos par marksisma rašanās vēsturi,

piemēram, jautājumā par Marksa izveidošanos par zinātniskā

komunisma pamatlicēju.82

Latviešu marksisti uzsvēra, ka Marksam un Engelsam cīņa

pret oportūnismu bija viņu darbības neatņemama sastāvdaļa, sā-

kot jau ar «Komunistu Savienības» dibināšanu. Atmaskodams

patiesos mērķus, kuru dēļ oportūnisti falsificēja Marksa un En-

gelsa ģenēzi, J. Krūmiņš (Pilāts) rakstā «Marksa un Engelsa cīņa

pret oportūnismu Vācijas sociāldemokrātijā» 83 norādīja, ka opor-

tūnisti Marksam un Engelsam reizēm vēlīgi atļauj būt milžiem

tikai abstraktās teorijas jautājumos, bet speciāli izkropļo viņu

praktisko attieksmi pret oportūnismu, cenšas parādīt, it kā Markss

un Engelss mierīgi sadzīvotu ar oportūnistiem, vienmēr atzītu

oportūnistu taisnību praktiskajā darbībā. Tas tiek darīts tādēļ,
secina Krūmiņš (Pilāts), lai Marksu piesaistītu sev, t. i., oportū-
nismam, krievu komunistus un tos, kas atzīst viņu revolucionāro

taktiku, nozākātu par oportūnistiem, bet jaunā tipa Jeņinisko par-

tiju — par sektantisku. 84

Autoritāte, kuru visbiežāk min sociāldemokrātu teorētiķi, ir

H. Spensers. Tā nebūt nebija nejaušība. Daudzas sociāldemokrātu

teorētiskās tēzes tā vai citādi izrietēja no šī pozitīvista «līdzsvara

teorijas». Sociāldemokrāti atstāja bez ievērības to, ka Spensers
līdzsvara teoriju traktēja arī kā dabas «pamatlikumu»; viņi mi-

nēto teoriju tiešā veidā aizguva tad, kad tā pretendēja uz sabied-

risko attiecību «regulētāja likuma» lomu: līdzsvara teorija bija

izejas punkts sociāldemokrātu atziņai par kapitālisma un sociā-

lisma konverģences neizbēgamību, par pirmā «mierīgu» pāraug-
šanu otrajā (Latvijas sociāldemokrātiskās partijas programmas
6. punkts).

Līdzsvara teorija- kritika latviešu marksisti vispirms atsaucās

uz V. I. Ļeņina sniegto A. Bogdanova un N. Buharina uzskatu

kritiku. E. Karpovics darbā «Piezīmes par labējā novirziena me-

todoloģiju» 85 norādīja, ka līdzsvara teorija ir Bogdanova «orga-

nizētās zinātnes» likums un viņš to iecerējis kā materiālistiskās

dialektikas pamatlikuma — pretstatu cīņas un vienības likuma —

aizstājēju. Pēc Bogdanova domām, pretstatu cīņa ir dezorganizācija.

82 Karpovics E. Hēge|a 100 gadu nāves diena. — Celtne, 1932. Nr. 10,
936. lpp.

83 Celtne, 1932, Nr. 9, 834.-839. lpp.
84 Turpat. 839. lpp.
85 Cīnās Biedrs. 1930. Nr. 8. 55.-83. lpp.
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tāpēc noteicošais pasaulē ir samierināšanās, līdzsvars un

stabi 1i tā te.86

P. Vīksne atzīmē, ka Bogdanovs (un Buharins — V. R.) līdz-

svara teoriju reducē līdz uzskatam, ka ikviens attīstības process

jāaplūkojot, sadalīts trīs pakāpēs, kurām raksturīga sliecība uz

līdzsvaru: pirmā pakāpe — līdzsvara zudums, otrā pakāpe —

zaudētā līdzsvara meklējumi, trešā pakāpe — atkal atgūtais līdz-

svars. P. Stučka savukārt pievērsa uzmanību tam, ka viskaitīgākie
ir tieši praktiskie secinājumi, kādus no līdzsvara teorijas izdara

oportūnisti. Pastāv saistība starp Spenseru kā šīs teorijas autoru

un viņa turpmākajiem sekotājiem — Austrijas «marksistu» Bau-

eru, mahistu Bogdanovu un mehānicistu Buharinu. Tīši vai ne-

tīši, taču šīs teorijas reakcionārā būtība viņu pielietojumā atklā-

jas nepārprotami: Spensers ar šīs teorijas starpniecību mēģināja
pierādīt, ka sabiedrības progresa kopumā nav un sociālisms prin-
cipiāli nav iespējams; Bauers attaisnoja kapitālistiskās attiecības

un cīnījās par sociāldemokrātu un buržuāzijas koalīcijas poli-
tiku; Bogdanovs un Buharins apšaubīja un diskreditēja sociālisma

celtniecību Padomju Savienībā.87

Apkopojot rezultātus, kādus savā filozofiskajā darbībā sasnie-

guši latviešu marksisti diskusijās ar sociāldemokrātu teorēti-

ķiem, secināms, ka šajā kontekstā izstrādātās marksistiskā ma-

teriālisma atziņas ir svarīgs posms filozofiskās un sabiedriski

politiskās domas ģenēzē Latvijā. Centrālie momenti 20.—40. gadu
latviešu marksistisko filozofu pārdomās savu tālāko turpinājumu
atrada Padomju Latvijas apstākļos pēc 1940. gada.

88 Cīņas Biedrs. 1930, Nr. 8. 63. lpp.
87 Cty m ka n. PeßojitouHOHHaji po;ib CoßeTCKoro npaßa, c. 123.



141

Fricis Deglavs

(1898.—1957.)

Viens no ievērojamākajiem latviešu proletariāta revolucionā-

rās kustības dalībniekiem cīņā par padomju varas atjaunošanu
Latvijā Fricis Deglavs dzimis 1898. gada 27. maijā Liepājas ap-

riņķa Embūtes pagastā Kalētu muižas kalpu — Jura un Dārtas

Deglavu — ģimenē. 1908. gadā viņš iestājas Embūtes pagasta
Nīkrāces pagastskolā, kuru pabeidzis (1913. gadā) sāk savas

kalpa gaitas.

Jaunietis ātri iegūst autoritāti šķiras biedru vidū, un 1918.

gadā pēc vācu okupācijas karaspēka atkāpšanās no Kurzemes

kalpi viņu ievēlē par Briņķu pagasta izpildkomitejas sekretāru.

1919. gada februārī Deglavs brīvprātīgi iestājas Sarkanās

Armijas 2. latviešu strēlnieku pulkā, piedalās cīņās pie Pleska-

vas un Daugavpils, Dienvidu frontē pret Deņikina un Vrangeļa
kontrrevolucionāro karaspēku.

Aktīva līdzdalība cīņās par proletariāta un trūcīgās zemnie-

cības ideju triumfu pierāda, ka Deglavs ir cienīgs saukties par

komunistu, un 1920. gada decembrī viņu uzņem Latvijas Komu-

nistiskās partijas biedru rindai.

Pēc demobilizācijas, 1920. gada beigās, Latviešu strēlnieku

divīzijas politdaļa nosūta jauno komunistu uz Augstāko latviešu

partijas skolu Petrogradā, kurā viņš mācās līdz 1923. gada mai-

jam. Arī šeit, tāpat kā darba gaitas un kara cejos, Deglavs saista

uzmanību ar komunistiski partejisku rūdījumu, sekmēm mācībās

un politisku aktivitāti. 1922. gadā Deglavu ievēlē par Petrogra-
das Strādnieku un zemnieku padomes deputātu.

Pec Augstākās latviešu partijas skolas beigšanas partija Deg-
lavam uztic grūtu un atbildīgu uzdevumu. 1923. gada vasarā un

rudenī Deglavs veic nelegālo pagrīdes darbu buržuāziskajā Lat-

vijā gan kā propagandists, gan ka Latvijas Komunistiskas Jau-

natnes Savienības CX sekretārs. 1923. gada oktobrī Deglavu kopā
ar vairākiem citiem vadošiem LKP darbiniekiem apcietina, un

buržuāziskās Latvijas tiesa viņam piespriež četrus gadus spaidu
darbos.
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1927. gadā politieslodzīto apmaiņas kārtībā Deglavs atkal no-

kļūst Maskavā. Rodas iespējas turpināt izglītību, un Deglavs
studē J. Marhļevska Rietumtautu komunistiskajā universitātē. Un

tāpat kā mācību laikā Petrogradā, arī tagad viņš ir autoritatīvs

politisks darbinieks un pārliecināts proletariāta revolūcijas aiz-

stāvis. 1928. un 1929. gadā Deglavs pilda universitātes partijas

organizācijas sekretāra pienākumus, tiek ievēlēts par VK(b)P

Maskavas pilsētas Baumaņa rajona komitejas locekli, aktīvi pie-
dalās LKP 8. kongresa darbā un tiek ievēlēts par LKP CX lo-

cekli. Neraugoties uz lielo partijas darba slodzi, Deglavs gadu
ātrāk nekā citi (1930. gadā) beidz mācību iestādi.

1932. gada pavasarī nenogurstošais un bezbailīgais revolūci-

jas cīnītājs atgriežas Latvijā. Tas ir laiks, kad buržuāziskajā

Latvijā sevišķi izplatās nacionālšovinistiski noskaņojumi. Pēc

1934. gada fašistiskā apvērsuma pastiprinās revolucionāri noska-

ņotās strādniecības vajāšanas. Kopā ar citiem komunistiem

(J. Kalnbērziņu, O. Augusti v. c.) arī Deglavs cīnās par LKP

rindu nostiprināšanu.
30. gados Deglavs Kominternes uzdevumā vairākkārt dodas

uz ārzemēm. Līdzīgi P. Stučkām Deglavs uztur sakarus starp LKP

un Kominterni, vienlaikus veicot arī pagrīdes darbu buržuāziskā

terora apstākļos.
Pēc 1940. gada sociālistiskās revolūcijas Latvijā Deglava dar-

bība ievirzās jaunā gultnē. Viņa ilgajos cīņas gados izlolotais

sapnis ir piepildījies — sociālistiska valsts iekārta Latvijā ir at-

jaunota. Tagad Deglavs atdod visus savus spēkus un enerģiju
jaunās dzīves nostiprināšanai un attīstībai, piedalās Tautas Sa-

eimas vēlēšanu sagatavošanā, tiek ievēlēts par saeimas deputātu,
ir arī avīzes «Cīņa» redaktors.

1940. gada augustā partija Deglavu iecel par Latvijas PSR
Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja vietnieku un Valsts

plāna komisijas priekšsēdētāju. Valsts plāna komisijā viņš vada

Padomju Latvijas ekonomiskās attīstības plānošanu pārejas pe-
rioda no kapitālisma uz sociālismu.

Lielā Tēvijas kara gados Deglavs darbojas Kirovā un Mas-

kavā gan par Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes pastāvīgo
pārstāvi pie Padomju valdības, gan par laikraksta «Cīna» redak-
toru. Pēc kara, 1946. un 1950. gadā, viņu ievēlē par PSRS Aug-
stākās Padomes deputātu. Astoņus gadus veicot šo atbildīgo pie-
nākumu Deglavs darbojas arī par PSRS Augstākās Padomes

Tautību Padomes Budžeta komisijas locekli. Laika posmā no

1940. gada līdz 1947. gadam, kā arī no 1955. gada līdz mūža

beigām Deglavs ir Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts
un dzīves pēdējos gados arī Latvijas PSR Augstākās Padomes
Budžeta komisijas priekšsēdētājs. LKP 10., 11., 12., 13. un 14. kon-

gresā Deglavu ievēlē par LKP CX locekli.

1951. gada Komunistiskā partija nosūta cīņās rūdīto komu-
nistu Frici Deglavu zinātnes organizācijas darba. Sī gada jūnijā
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viņš kļūst par Latvijas PSR ZA viceprezidentu. Vienlaikus Deg-
lavs rediģē žurnālu «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis»,
kopš 1957. gada ir ZA Ekonomikas institūta direktors.

Deglava radošā teorētiskā darbība nav iekļaujama tikai izo-

lētā zinātnes sfēra. Viņš strādā par mācību spēku, lasa lekciju
kursu politiskajā ekonomijā Republikāniskajā partijas skolā un

Latvijas Valsts universitātē. Viņam uztic pārstāvēt Padomju Sa-

vienības zinātni un kultūru ārzemes. 1956. gada augustā Deg-
lavs piedalās 3. starptautiskajā sociologu kongresā Amsterdama,

bet šī paša gada beigās vada Vissavienības kultūras sakaru

biedrības ar ārzemēm delegāciju Dānijā.

Spilgtu liecību par Frici Deglavu kā par izcilu latviešu zināt-

nes un kultūras darbinieku sniedz viņa darbība, pildot galvenā
redaktora pienākumus X Marksa «Kapitāla» latviešu tulkoju-
mam.

Fricis Deglavs sarakstījis vairāk nekā 150 darbus, tātad, ne-

raugoties uz lielo valsts, partijas un pedagoģiskā darba slodzi,

atstājis nozīmīgu teorētisku mantojumu.

Darbi, kas rakstīti līdz padomju varas atjaunošanai Latvijā,
liecina, ka to autors ir profesionāls revolūcijas cīnī-

tājs. Komunistiskās partijas izvirzīto uzdevumu propagandētājs
un izskaidrotājs, turklāt vairākām Deglava publikācijām (piemē-
ram. «Mēs cīnīsimies par vienotu revolucionāru fronti, par vienotu

proletariāta partiju Latvijā», «Par mūsu partijas atpalicību») ir

izteikti programmatisks raksturs. Tajās formulētās atziņas palī-

dzēja LKP risināt sarežģītus taktikas uzdevumus. Abi tikko pie-
minētie Deglava raksti «aicināja Latvijas Kompartiju pārvarēt
trūkumus tās darba, izveidoties par vēl ietekmīgāku masu revo-

lucionārās cīņas vadoni. Sājos rakstos izteiktas atziņas LKP CX

ievēroja savās turpmākajās cīņas gaitas, izveidojot tālāk sociā-

listiskās revolūcijas partiju.» 1

Lai atbildētu uz jautājumu, kādēļ Deglava darbiem ir ievē-

rojama nozīme revolucionāras kustības organizēšana Latvijā
(teorētisku pamatojumu nozīmē), nepieciešams aplūkot pamat-

principus, kādi ir šo publikāciju pamatā. Vispirms jāatzīmē, ka

Deglava darbu aktualitāti un vajadzīgumu cīņā par padomju
varas atjaunošanu Latvijā nosaka principiāla ļeņinjska pie-

eja LKP cīņas taktikas jautājumu risinājumos. Tas, savukārt, no-

zīmē, ka notiekošie procesi un parādības analizētas no materiā-

listiskās dialektiskas loģikas pozīcijām.

1 Dzērve P. Priekšvārds. — Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos

sējumos. R., 1959, I. sēj., 11. lpp.



144

Dialektiski loģiska pieeja izvirza kā aksiomas sekojošus mo-

mentus: pirmkārt, pētījumam pakļautie procesi apskatāmi mak-

simāli objektīvi, t. i., izvairoties no subjektīvām «konstrukci-

jām», kuras neatspoguļo, bet, gluži otrādi, izkropļo izzināmā

objekta saturu; otrkārt, jebkura parādība aplūkojama kon-

krēti, t. i., pēc iespējas visās sakarībās un attiecībās; treš-

kārt, esamības analīzē uzsverams attīstības moments; ce-

turtkārt, pētījums saistāms ar praksi.
Tieši šāds skatījums uz revolucionāro procesu Latvijā vēro-

jams Deglava darbos. Viņš raksta: «Nevis iespiežot sarežģīto
revolucionārās kustības dialektisko attīstību jau dotās gatavās

shēmās, bet tikai rūpīgi analizējot konkrētos apstākļus un šķiru

spēku samērus katrā zemē sakarībā ar sarežģīto starptautisko
attiecību kompleksu, kompartijas spēs pareizi novērtēt situāciju
un nospraust sev pareizu taktisku līniju.» 2 Izteiktā doma koncen-

trētā veidā atklāj F. Deglava Jeņinisko (dialektiski loģisko) pie-

eju. Viņš prasa atbrīvoties no subjektīvisma (gatavām,
iepriekš izstrādātām shēmām) revolucionārā procesa attīstības

analīzē, uzsver, ka darbaļaužu cīņā jāpēta konkrētie apstākļi,
norāda, ka, vienīgi ievērojot šos izvirzītos aspektus, cīņā par pa-

domju varu būs iespējams nospraust pareizu taktiku, t. i., teorē-

tiskām atziņām būs iespējams izpausties revolucionārā

praksē. Sie secinājumi uzskatāmi atsedz, kāpēc Deglava darbi ir

autoritatīvi LKP ierindas biedru un partijas vadošo darbinieku
vidu. Leņiniskās metodoloģijas pielietošana padara Deglava pub-
likācijas dzīvotspējīgas, nepieciešamas un laikmetīgas.

Deglava teorētiskajam devumam 20. un 30. gados ir vairā-

kas savstarpēji saistītas iezīmes. Gandrīz ikvienā viņa darbā at-

radīsim revolucionārā procesa objektīvo apstākļu izklāstu. Ko-

munistiskās partijas taktikas jautājumu propagandu un apskatu,
tāpat arī nesamierināmu cīņu pret fašismu.

Revolucionārā procesa

objektīvo apstākļu apskats

Ekonomisko stāvokli buržuāziskajā Latvijā, šķiru spēku sa-

mēru un politisko partiju savstarpējās attiecības valstī Deglavs
analizē konkrēti. Latviju viņš aplūko kā specifisku locekli kapi-
tālistisko valstu ķēdē. Ģeogrāfiskais izvietojums (robeža ar

Padomju Savienību un izeja uz Baltijas jūru) ļauj to izmantot

par placdarmu agresijai pret Padomju Savienību. lezīmējis bur-

žuāziskās Latvijas vietu un lomu (diemžēl visai necilo!) imperiā-
listisko valstu nodomos, Deglavs iztirzā Latvijā izveidojušos si-

* Dadzis [D egl a v s F.ļ Kominternes Izpildkomitejas 11. plēnums.—
Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. 1. sēj., 200. lpp.
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tuāciju un pierāda sociālistiskas revolūcijas iespējamību un ob-

jektīvo likumsakarību.

Ar sevišķu kaismi Deglavs uzsver, ka pilnīgi nepamatoti ir

dažādi uzskati un «teorijas» par neitralitāti, bezpartejisku objek-
tivitāti, bezšķiriskumu ekspluatējamo un ekspluatatoru savstar-

pējās attiecībās. Buržuāzijas melīgumu viņš atmasko, attēlodams

noskaņojumu, kāds valda latviešu darba tautā pēc buržuāziskās

Latvijas pastāvēšanas desmit gadiem: «Sie grūtie desmit darba

un nemitīgu cīņu gadi gaiši parādījuši katram Latvijas strād-

niekam, kalpam, darba zemniekam, ko nozīmēja šo miera eņģe]u
sprediķi par taisnību, vienlīdzību, brālību, šķiru mieru. Nevis

brālību un šķiru mieru, bet jaunu, vēl neredzēti asu šķiru cīņas
laikmetu iezvanīja šie sprediķi latvju darbaļaužu vēsturē.»3

Kā katrs īsts marksists-ļeņinietis Deglavs ir karojoši par-

tejisks. Viņš apzinās, ka ar buržuāzijas pseidoprasību atmasko-

šanu vien vēl nekas nav panākts. Buržuāziskā ideoloģija ne tik-

vien jāatmasko, bet arī jāsagrauj. Uzsverot, ka Latvijas buržuā-

zijas spriedelējumi nebūt nav neapzināti politiski maldi, viņš
raksta: «Tikai apzinīgi krāpnieki un blēži var runāt par šķiru
mieru, par visu zemnieku kopējām interesēm.»4 Šķiru cīņas ap-

stākļos, kad viena šķira ekspluatē citu, kļūst bagātāka uz otras —

pretējās rēķina, visu sociālo slāņu augšupeja, kā daudzos savos

darbos parāda Deglavs, nav iespējama. Latvijas apstākļos sevišķi

spilgti tas izpaudās buržuāziskās agrārās reformas rezultāta.

1920. gadā valstī tika pieņemts agrārās reformas likums. Bur-

žuāziskie ideologi skandināja, ka visi latviešu zemnieki tikšot

apmierināti ar zemi, ka sīkzemniekus un bezzemniekus gaida

spoža nākotne, ka iestāsies strauja lauksaimniecības attīstība

utt.

Darba tautas masās šādas ilūzijas atrada auglīgu augsni.
«Latvijas kalpā un bezzemniekā bija vēl stipra ticība uz to, ka,

ieguvis savā īpašumā nedaudz pūrvietas zemes, tas varēs pats
baudīt sava darba augļus un tam nevajadzēs iet vergot pie
ienīstā muižnieka un lielgruntnieka.

So ilūziju tad arī pilnā mērā izmantoja buržuāzija un liel-

gruntnieki, lai piesaistītu bezzemes kalpu un graudnieku pie sa-

vas zemes stūrīša, lauztu viņa cīņas sparu, sētu ilūzijas par visu

zemkopju kopējām interesēm utt.,»5 kā zemnieka psiholoģijas
smalks pazinējs norāda Deglavs.

Agrārās reformas rezultātā krasi pastiprinājās zemnieku no-

slāņošanās, atsedzot reformas šķirisko raksturu un virzības ten-

dences. Buržuāziskās Latvijas statistikai bija jāķeras pie

3 Dad z i s Fr. {Deglavs F.) Uz cīnu pret pelēču un kapitālistu

žņaugiem! — Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. 1. sēj.,.
151. lpp.

4 Turpat, 155. lpp.
5 Turpat, 152. lpp.
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kārtējiem meliem un jācenšas noslēpt šo procesu, kas pilnībā no-

rāva plīvuru, ar ko tika apklāta reforma. Sādā situācijā sevišķi

nepieciešams bija atvērt acis apkrāptajiem un neizpratnē nonāku-

šajiem lauku darbaļaudīm. Laikmetīgi skanēja Deglava vārdi: «Lat-

vijas agrārā reforma vēl plašāk pavēra durvis kapitālisma attīs-

tībai lauksaimniecībā, nodrošināja zemniecības vairākuma eks-

pluatāciju uz jauniem pamatiem. Tādēļ tā nevarēja ne apturēt, ne

jūtami ierobežot zemniecības noslāņošanās procesu. Taisni otrādi,

zem agrārās krīzes spiediena zemniecības noslāņošanās process

Latvijā strauji paātrinās, tikai bieži vien pieņemdams citādu, aiz-

klātu veidu.»' Deglavam taisnība. Agrāko muižu vietā ražošanas

virsotni tagad ieņēma lielās vecsaimniecības. Vienlaikus lielais

vairums jaunsaimnieku bija nostādīti ārkārtīgi grūtos apstākļos:
zeme bija neizkopta, bieži trūka nepieciešamo saimniecības ēku,

inventāra, ātri krājās parādu nasta. Bet kas par to! «Izsūkšanas

mašīna... bija savesta atkal kārtibā, lielgruntnieku un speku-
lantu vara nostiprināta. Varēja sākties jauns kapitāla attīstības

laikmets Latvijas laukos.» Tāpēc agrārā reforma «nevis iznīci-

nāja šķiru cīņu, bet iededza to uz jauniem pamatiem, vēl vairāk

paasināja,» 7 pastiprina savu pret agrāro reformu vērsto argu-

mentāciju Deglavs.

Cīņa pret agrārās reformas buržuāziskajiem aizstāvjiem ne-

būt nav Deglava pašmērķis. Viņa cīņai ir daudz dziļāki cēloņi,

jo no patiesas noslāņošanās procesa izpratnes izriet partijas at-

tieksme pret dažādiem zemniecības slāņiem. Cīņa ar kapitālis-
tisko iekārtu nav savienojama ar vienādu attieksmi pret visu

zemniecību. V. I. Ļeņins raksta: «Proletariāta masa ir par sociā-

lismu, buržuāzijas masa ir pret sociālismu
..

Bet, kad mēs pār-
ejam pie tāda slāņa kā vidējā zemniecība, tad izrādās, ka tā ir

tāda šķira, kas svārstās. Tas pa daļai ir īpašnieks, pa daļai darba

cilvēks.» 8 Vidējais zemnieks «nes» sevī kapitālista un darba cil-

vēka pretstatu nediferencētā veidā. Šī nediferencētība ir par
iemeslu kļūdainai attieksmei pret vidējo zemnieku.

Vidējai zemniecībai un sīkburžuāzijai Deglavs pievērš pastip-
rinātu uzmanību. Sāda pieeja ir konsekventa LKP taktikas iz-

pausme. LKP visiem spēkiem cenšas pastiprināt savu ietekmi šai

slānī, un Deglavs, analizējot vidējā zemnieka «dabu», dod jūtamu
ieguldījumu jau minētā partijas mērķa īstenošanā.

Buržuāziskajā iekārtā valsts ar savu aparātu par katru cenu

cenšas sev piesaistīt vidējo zemnieku (protams, pēc iespējas arī

trūcīgo), cenšas stiprināt viņa sīkīpašnieciskās tieksmes un ku-

rina naidu pret proletariātu. īstenojot sociālistisko revolūciju,

•Dadzis Fr. fDeglavs F.ļ Agrārā krīze un zemniecības noslāņo-
šanās Latvijā. — Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos 1. sēj..
17. lpp.

'Dadzis Fr. [Deglavs F.ļ Uz cīņu pret pelēču un kapitālistu

žņaugiem!, 152. lpp.
8 Ļeņins V. I. Referāts par darbu uz laukiem 23. martā. KK(b)P

VIII kongress. — Ļeņins V. I. Raksti, 29. sēj., 176., 177. lpp.
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ar šo apstākli nopietni jārēķinās. Tāpēc arī Deglavs tālredzīgi"
norāda, ka «vidējā zemniecība pirms revolūcijas nav visumā ieka-

rojama proletariāta pusē, to jācenšas vismaz neitralizēt, lai cīņā
par proletariāta diktatūru tā drīzāk atbalstītu proletariātu un

trūcīgo zemniecību, bet nenostātos atklāti buržuāzijas pusē. Un
arī tas iespējams tikai tādēj, ka vidējais zemnieks ir reizē arī

darba cilvēks, kas neizsūc citus, bet pieder pats pie ekspluatē-
tiem.»9

Deglavs šajā sakarā atsaucas uz P. Stučkas domu, ka, aiz-

mirstot šīs abas vidējā zemnieka «dabas», bet uzskatot, ka šis

zemnieks ir «iekarojams revolūcijas pusē» tikai kā sīkīpašnieks,
draud nonākšana «oportūnisma valgos». Jāizvirza cits mērķis,

proti, iekarot vidējo zemnieku nevis kā sīkburžuju, nevis pabal-
stīt «zemnieku, spekulantu», bet revolucionizēt šo sīkīpaš-
nieku kā darba cilvēku. Sie secinājumi nosaka LKP tak-

tikas jautājumu propagandu un apskatu F. Deglava darbos.

Komunistiskas partijas taktikas

jautājumu propaganda un analīze

Lai cik «sasprindzināti» būtu objektīvie apstākļi, lai kā-

das pretrunas plosītu buržuāzisko sabiedrību, Deglavs pilnībā

apzinās, ka «Pats no sevis kapitālisms nesagrūs arī no pašreizē-
jās krīzes lieliem satricinājumiem. To sagrauj proletariāts revo-

lucionārā cīņā. Tādēļ pašreizējos apstākļos, kad objektīvā situā-

cija ļoti labvēlīga revolucionārās cīņas organizēšanai, izšķirošu
nozīmi iegūst subjektīvais faktors — kompartiju vadošā loma kus-

tībā, viņu darbības tempi.» 10 Darbaļaužu revolucionārās cīņas
veiksmes, kā uzsver Deglavs, «pirmām kārtām .. atkarāsies no tā,

par cik partija un citas revolucionārās proletariāta organizācijas
ar savu revolucionāro masu darbu spēs augošo nemieru ievadīt

revolucionārās cīņas gultnē, atraisīt masu pašdarbību un spēkus,
vadīt un kāpināt šo cīņu».11 Uzsverot šo subjektīvo determinētību

atbrīvošanās cīņā, kuras pamatā ir revolucionāro spēku organi-
zatoru prasme vadīt, griba un cīņas pieredze, Deglavs vienlaikus

brīdina no dogmatisma revolucionārā procesa mērķtiecīgas virzī-

šanas procesā. Objektīvo apstākļu dažādo faktoru mijiedarbība,
to subjektīvā izpratne rada daudzveidīgas, sarežģītas attiecības

revolucionārajā darbībā. Tvert visus momentus kopsakarā, ne-

absolutizējot kādu no tiem — tas prasa no komunistiskās parti-

jas, revolucionārā proletariāta avangarda, nemitīgi kritiski anali-

zēt savu darbību, studēt citu valstu cīņas biedru pieredzi.

•Dadzis Fr. [Deglavs F.ļ Agrārā krīze un zemniecības noslāņo-

šanās Latvijā, 110. lpp.
10 Dadzis [Deglavs F.ļ Kominternes Izpildkomitejas 11. plēnums,

207. Ipn.
"Dadzis Fr. [Deglavs F.ļ Fašisma uzbrukums pastiprinās. —

Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. 1. sēj., 192. lpp.
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Deglavs šajā sakarā iztirzā Kominternes Izpildkomitejas
H. plēnuma (notiek 1931. g. aprīlī) lēmumus un norāda, ka eko-

nomiskās krīzes apstākļos vairums komunistisko partiju praktis-

kajā darbībā stipri atpaliek no objektīvās situācijas specifiskajām

izpausmēm un revolucionāro uzplūdu tempiem: «šī atpalikšana

izpaužas galvenām kārtām atpalikšanā svarīgās masu revolucio-

nārās uzstāšanās, vājā darbībā uzņēmumos un uz laukiem, patstā-

vīgo cīņu neapmierinošā organizēšanā un vadīšanā, s.-d. nepietie-
košā atmaskošanā, vispārējo direktīvu šablonizēšanā, viņu nekon-

krētā pielietošanā, darbības oportūnistiskā nenovērtēšanā armija

un reformistiskās arodbiedrībās, vispārējā orgdarba vājībā, ne-

pietiekošā pretsparā fašisma uzbrukumiem utt.» 12

Protams, atsevišķu kļūdu uzskaitījums revolucionārās cīņas

organizēšanā ir tikai viens solis uz šī darba pārkārtošanu, un

Deglavs ar visu savu profesionāla revolucionāra un dziļa teorē-

tiķa talanta spēku meklē ceļus, kā novērst pieļautās kļūdas. Par

vienu no centrālajiem momentiem, lai revolucionārās partijas būtu

cieši saliedētas ar masu kustību, Deglavs uzskata pareizu legālās
un nelegālās darbības saistību.

Legālā un nelegālā partijas darba dialektikas patiesa izpratne
ir priekšnoteikums plašai un «dzīvotspējīgai» bāzei sadarbībā ar

masām. To sevišķi uzsver Deglavs, salīdzinot un dialektiski pret-
statot abus minētos darbības veidus: «Partijas legālais darbs ir

galvenais ierocis masu cīņu organizēšanā un tanī pašā laikā gal-
venais avots, no kurienes nelegālā organizācija smeļ spēkus sa-

vam tieši nelegālam darbam. Legālais darbs ir plašs darba

lauks, kur aug un attīstās jauni proletariāta kadri, kur tos iespē-

jams pārbaudīt masu darbā un tādā kārtā sagatavot nelegālam
darbam.»13 Savukārt, nelegālais darbs nav tikai legālā darba

viennozīmīgs rezultāts. Būtiska ir arī atgriezeniskā saite un nele-

gālā darba determinējošā iedarbība uz legālo. Revolucionāro

masu vadība jāorganizē tā, lai nelegālais darbs būtu «tas «mo-

tors», kas iedarbina pareizā virzienā legālo darbu un smeļ no

turienes spēkus nelegālās organizācijas stiprināšanai».
14

Subjektīvā faktora lomas noskaidrošana revolucionārajā pro-

cesā Latvijā, lai iespējami konkrētāk iezīmētu partijas taktiskos

uzdevumus, virza Deglavu uz proletāriskās cīņas vienotības jau-

tājumu apskatu: «Caur vienotu ciņu uz vienotu proletariāta par-

tiju Latvijā.. Varenā vienotās frontes kustība .. apvienos arī

Latvijas proletariāta un visu darbaļaužu spēkus. Bet tas no-

zīmē fašisma galu, darbaļaužu uzvaru, Padomju Latviju.» 15 Ak-

11 Dad z i s [Deglavs F.ļ Kominternes Izpildkomitejas 11. plēnums,

206., 207. lpp.
" Krauze Fr. fDeglavs F.ļ Par mūsu partijas atpalicību. —

Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. 1. sēj., 263. lpp.
14 Turpat, 263., 264. lpp.
"Krauze [Deglavs F.ļ Mēs cīnīsimies par vienotu revolucionāru

fronti, par vienotu proletariāta partiju Latvija. — Grām.: Deglavs F.

Rakstu izlase divos sējumos. 1. sēj., 260. lpp.
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cents uz visu progresīvo spēku apvienošanu kopējā cīņā ir

laikmetīgs un aktuāls. Lielākā partija, kas saista strādnieku vai-

rākumu, ir Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Objek-

tīvi, savu līderu nostājas dēļ, tā ir buržuāzijas sociāls balsts, tā-

tad sekmē nevis kapitālisma sabrukumu, bet ar reformu palīdzību
cenšas to uzlabot.

Tāpēc arī pilnīgi saprotama ir Deglava attieksme pret sociāl-

demokrātu līderu politisko kursu. Viņš norāda: «Palikdami uzti-

cīgi kapitālistiskās iekārtas un viņas jaunākās politiskās dikta-

tūras formas — fašisma — kalpi, sociāldemokrāti arī uz pašrei-

zējo agrāro krīzi skatās kā uz laika parādību, kura katrā ziņā

jāizdzīvo, jāpārvar pastāvošas kapitālistiskās iekārtas rāmjos».
16

Protams, atklāti aizstāvot kapitālismu, sociāldemokrātu līderi riskē

ar to, ka samazināsies viņu politiskā kursa piekritēju skaits dar-

baļaužu vidū. Tādēļ, lai saglabātu masu atbalstu, sociāldemo-

krātu līderi savu pozīciju stiprināšanai izmanto dažādus visai

lētus paņēmienus, viņu lozungi caurausti ar «kreisām frāzēm un

savā praktiskā darbā tie met vienu kūleni pēc otra».17 Sāda so-

ciāldemokrātijas līderu tendence tomēr, par spīti visiem viņu pū-
liņiem un ilūzijām, nesekmē šīs partijas izveidošanos par konsek-

ventāko un revolucionārāko proletariāta partiju. Minēto oportū-
nistisko nostāju Deglavs atmasko, nostādot tai pretī skaudrus,

neapstrīdamus vēsturiskus faktus: «Latvijas sociāldemokrātija,
lielākā partija Latvijā, aiz kuras stāvēja plašas strādniecības

masas cerībā, ka tā vadīs viņas cīņā pret fašismu, par sociā-

lismu, kā to priekšā un pakaļā skandināja Menderi un Kalniņi. .
15.—16. maijā, visu Latvijas darbaļaužu acu priekšā., kapitu-
lēja pie pirmā fašistu šāviena un izjuka, aizmirstot visas paro-
les par «ģenerālstreiku» un «cīņu visiem līdzekļiem», pametot
savus organizētos strādniekus dieva ziņā». 18 Deglavs jo spilgti

izceļ šo sociāldemokrātu kauna traipu, konfrontējot viņu kapi-
tulantisko politiku ar LKP nostāju, jo vienigais spēks, kas gan

pirms, gan pēc apvērsuma atradās savās pozīcijās, bija Latvijas
Komunistiskā partija. Sajā sakarā Deglavs analizē Austrijas cī-

ņas biedru pieredzi vienotas proletariāta partijas izveidošanā.

Arī vēsturiskā situācija Austrijā liecina, «ka nevis lielā un

«stipra» sociāldemokrātija, bet gan «mazā» Austrijas Kompartija
ir vienīgā, patiesā proletariāta partija, kas var to vest pie uzva-

ras». 19

Austrijas pieredze daudz dod revolucionārā procesa izpratnei
Latvijā: simtiem sociāldemokrātu aktīvistu šajā valstī meklē

18 Dad z i s Fr. [Deglavs F.ļ Agrārā krīze, buržuāzijas saimnieciskā

politika un mūsu daļējās prasības. — Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase

divos sējumos. 1. sēj., 133. lpp.
17 Dadzis Fr. [Deglavs F.ļ Fašisma uzbrukums pastiprinās,

189. lpp.
18 Krauze [Deglavs F.ļ Mēs cīnīsimies par vienotu revolucionāru

fronti, par vienotu proletariāta partiju Latvija. 258. lpp.
19 Turpat, 256. lpp.
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cīņas savienību ar Komunistisko partiju un stājas tās rindās. Bet

tomēr vēl daudzi tūkstoši darbaļaužu vienlaikus stāv nomaļus.

Šaubās, nogaida. Gadiem ilgi potētie aizspriedumi attur tos no

pievienošanās Komunistiskajai partijai.
Protams, uzskatu un praktiskās cīņas pozīciju maiņa nav vie-

nas dienas jautājums. Garīgas dzīves daudzveidīgās puses ir

relatīvi noturīgas un kvalitatīvi pārveidojas nevienmērīgi un arī

ne visas vienlaicīgi, tāpēc lai iestātos izmaiņas, nepieciešams
laiks.

Vienotas rīcības meklējumos laiks kļūst par iedarbīgu pozi-
tīvu faktoru, kurš izgaisina sociāldemokrātu ierindas biedru aiz-

spriedumus pret komunistiem. Deglavs raksta: «Sinī kopējā cīņā

jūs kopā ar mums nāksiet pie pārliecības, ka Latvijas proletariā-

tam, Latvijas darbaļaudīm vajadzīga vienota revolucionāras šķi-
ras partija, kas tos var vest pie uzvaras. Tad nekas vairs nestā-

vēs ceļā mūsu apvienošanai vienotā spēcīgā Latvijas proletariāta
partijā.» 20 Vienotas strādnieku partijas izveidošana ir svarīgs

nosacījums cīņā pret kapitālisma kundzību taisni 30. gados, jo
ekspluatatori, lai saglabātu savu kundzību, spiesti ķerties pie ga-

lējiem līdzekļiem, t. i., vairākās Eiropas valstīs plaukst un nostip-
rinās fašisms, šī jautājuma aktualitāte ir viens no cēloņiem, kā-

pēc Deglavs cīņai pret fašismu pievērš sevišķu uzmanību, risinot

Komunistiskās partijas taktikas problēmas.

Cīņa pret fašismu

Pastiprinātu uzmanību Deglavs pievērš priekšnoteikumiem,
kuri veicināja fašisma un šovinisma izplatīšanos Latvijā 30. gadu
sākumā.

Situācija, kāda izveidojās IV saeimas vēlēšanu rezultātā, bija
visai sarežģīta. Atklāti fašistiskā pilsētas lielburžuāzijas partija
«Nacionālā apvienība» saeimā neieguva nevienu deputāta vietu.
Saruka arī par «Zemnieku savienības» (tās bāze bija lauku

lielburžuāzija) kandidātiem nodoto balsu skaits. Panākumus, sa-

vukārt, guva «vidējie» partejiskie grupējumi — «Demokrātiskais
centrs», Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija un «Progresīvā
apvienība».

Varētu domāt, ka šāds vēlēšanu iznākums sagrāva politisko
un idejisko pamatu fašisma izplatībai Latvijā. Taču «labējo» par-
tiju neveiksme IV saeimas vēlēšanās nebūt nenozīmēja, ka fašis-
tiskā apvērsuma draudi būtu samazinājušies. 21 Fašistiskā apvēr-
suma iespējamību vispirmām kārtām noteica buržuāziskās Latvi-
jas ekonomiskais stāvoklis un sīkburžuāzijas vieta tajā.

Krauze [Deglavs F.ļ Mēs cīnīsimies par vienotu revolucionāru
fronti, par vienotu proletariāta partiju Latvijā, 259., 260. lpp.

21 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. 2. da|a. 1920.—
1940. R., 1965, 207. lpp.
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Sikburžuazijas liktenis kapitālisma attīstības procesā ir divē-

jāds: vai nu izturēt nežēlīgo konkurences cīņu un papildināt liel-

buržuāzijas rindas, vai arī bankrotēt un pievienoties plašajai pro-
letariāta armijai. Pirmā no iespējām ir tikai izņēmuma gadījums,

turpretī otrā — objektīva likumsakarība.

Pati sīkburžuāzija šo skaudro patiesību neapzinās. Tā kā tanī

dziļi iesakņojušās tieksmes pēc privātīpašuma, tā «redz» savā

priekšā divus galvenos ienaidniekus: lielburžuāziju un proleta-
riātu (lielburžuaziju tapec, ka šis varenais konkurents atstāj maz

iespējas saglabāt sikburžuāzisko īpašumu; proletariātu savukārt

tāpēc, ka tā cīņas lozungs ir privātīpašuma likvidēšana vispār).

Sikburžuazijas vieta šķiru cīņā padara saprotamus psiholo-

ģiskos noskaņojumus, kuri, kā atzīmē Deglavs, izteicās lozungos:
«Sarkanais pūķis un melnais bruņinieks ar viņu kalpiem jātriec
ratā!», «Par neatkarīgu latviešu valdību un lata drošību!»,
«Darbu latvju rokām!», «Tīras rokas!», «Korupcijas izbeigšana
un taupība!» utt.

Deglavs labi saprot, ka minētajos lozungos izpaužas sikbur-

žuāzijas posts un augošais nemiers ar pastāvošo iekārtu,22 viņš
vērtē šīs tendences, stāvot principiāli partejiskās pozīcijās, un

atklāj to reakcionāro «dabu». «Sie lozungi ir sikburžuazijas ne-

miera vadītāji fašisma gultne», norāda Deglavs. «Ar šādiem un

tamlīdzīgiem lozungiem .. mobilizē plašas masas buržuāzijas dik-

tatūras sargāšanai un stiprināšanai.» 23

Rodas jautājums, kālab Deglavs sīkburžuāzijas centieniem dod

tik iznīcinoši negatīvu vērtējumu, jo prasība pēc darba, protests

pret korupciju satur arī it kā progresīvus momentus. Deglavs

šajā sakarā salīdzina Latviju ar citām buržuāziskās diktatūras

valstīm un norada, ka atsevišķi «kreisa» rakstura «izsaucieni»

domāti vienīgi plašāku masu piesaistīšanai un ka ar tāda satura

frazem cīņā devis ari fašisti citas zemes. Turklāt atsevišķu šķie-
tami progresīvu frāzīšu skandināšana neizsaka galveno sikbur-

žuazijas nostājā, t. i., tendenci uz nacionālšovinismu. Tādējādi
Deglava dotais vērtējums, ka sīkburžuāzijas ideoloģija ved uz

fašismu, ir pareizs. Tas vienlaikus arī norada, kādiem sociālpoli-
tiskiem noskaņojumiem bija jāpievērš pastiprināta uzmanība

revolucionārajā ciņa 30. gadu sākumā.

Propagandējot Komunistiskās partijas kursu cīņā pret «vi-

dējo» grupu ideoloģiju, kā arī par šīs ideoloģijas aptumšotajām
masām, Deglavs vienlaikus propagandē LKP uzdevumus attiecī-

bās ar sociāldemokrātiem.

Sajā aspektā Deglavam nav raksturīgi 30. gadu sākumā komu-

nistu starpā izplatītie centieni meklēt sociāldemokrātos proletariāta
revolucionārās kustības galveno ienaidnieku. Lai gan Deglavs

sociāldemokrātu pozīciju dažkārt raksturo kā sociālfašismu, tomēr

"Dadzis Fr. [Deglavs F.ļ «Vidējo grupu» panākumi saeimas vēlē-

šanās. — Grām.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. I. sēj.. 218. lpp.
v Turpat, 220. lpp.
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viņa viedoklis ir diferencēts. Strādnieku masu kustību, kuru savai

ietekmei pakļāvuši sociāldemokrātu ideologi, viņš nebūt nerak-

sturo kā sociālfašistisku.

Vispirmām kārtām Deglavs tanī krasi nodala divas tendences:

fašistiskās un sociālfašistiskās. Pie pirmajām viņš pieskaita «Na-

cionālās apvienības» un «Zemnieku savienības» pausto reakcionā-

rismu. Par sociālfašistiem savukārt Deglavs sauc nevis visu

sociāldemokrātijas kustību Latvijā, bet gan tikai šīs kustības

līderus. Deglavs raksta: «Visiem spēkiem saasināt ciņu pret so-

ciālfašistiem. Tas panākams ar daudz lielāku neatlaidību un veik-

lību, ar konkrētiem faktiem un s.-d. strādniekiem saprotamā va-

lodā atmaskojot s.-d. «kreisos» manevrus un lozungus un attīstot

plašu revolucionāru masu darbu .. sevišķi arodbiedrībās.» 24 Deg-
lava pozīcija ir nepārprotami skaidra. Uzsverot, ka cīņas saasi-

nāšana pret sociālfašistiem vienlaikus ir sociāldemokrātu idejisko
vadoņu «kreiso» manevru atklāšana, ka jāaktivizē masu darbs

organizācijās, kurās valda sociāldemokrātiski strāvojumi, Deg-
lavs krasi nodala šī sociālpolitiskā strāvojuma līderus no viņu

pavadā akli ejošajām darbaļaužu masām.

Deglava karojošā, principiāli partejiskā attieksme pret fašisma

izplatību Latvijā izpaužas arī viņa revolucionārās cīņas uzde-

vumu formulējumos, kuros popularizēta un skaidrota LKP tak-

tika pēc fašistiskā apvērsuma Latvijā. Kā pirmo un svarīgāko
uzdevumu Komunistiskās partijas darbībā fašisma apstākļos Deg-
lavs izvirza nepieciešamību līdz galam atsegt «kreisi» sektantis-

kas kļūdas, ko pieļāvušas tiklab vietējās «organizācijas», kā arī

partijas vadība vienotas frontes organizēšanā pēc fašistiskā ap-
vērsuma.25 Protams, atsegt un izprast kļūdas, kas pieļautas cīņā
pret fašismu, par padomju varas atjaunošanu Latvijā ir nozī-

mīgs uzdevums. Tomēr kļūdas ne tikai jāizprot teorētiski, bet tās

arī jānovērš reālā praktiskā darbībā. Tāpēc Deglavs aicina mak-

simāli izmantot fašisma apstākļos vēl palikušās legālās iespējas
un cīnīties par šo iespēju paplašināšanu.- 6 Viena no šādām iespē-
jam ir arodbiedrības, kuras fašisms mēģina izmantot, lai orga-
nizētu sev visplašāko masu atbalstu.

Deglavs uzsver, ka nepieciešams visiem spēkiem cīnīties pret
arodbiedrību fašizēšanu un pret strādnieku masu iesaistīšanu

fašistiskajās arodbiedrībās, organizēt cīņu, «kas tagad var pulcēt
un arī pulcē ap sevi visus revolucionārās šķiras spēkus un orga-
nizē tos izšķirošām kaujām. Mums ir dotas visas objektīvās iespē-
jamības, lai šo vēsturisko uzdevumu veiktu.

Un musu partija un Latvijas revolucionārā strādniecība to

veiks.» 27

"Dadzis Fr. [Deglavs F.ļ Cīna par proletārisko revolūciju Lat-

vijā. — Gram.: Deglavs F. Rakstu izlase divos sējumos. I. sēj., 251. lpp
" Krauze Fr. [Deglavs F.ļ Par mūsu partijas atpalicību, 277. lpp
28 Turpat, 278. lpp.
27 Turpat, 279. lpp.



Tātad Frici Deglavu revolucionārajā cīņā vienmēr pavada
nesatricināms optimisms, nesalaužama ticība progresam. Pie kam

viņa optimisms nav vienīgi dedzīgas sirds un kvēlu, godīgu jūtu
izpausme. Savu ticību Deglavs pamato kā erudits zinātnieks,

tālredzīgs politiķis un smalks cilvēku pazinējs.
Tās ir īpašības, kas Padomju Latvijas apstākļos ļāva Fricim

Deglavam izaugt par ievērojamu partijas un valsts darbinieku,

par vadošu zinātnieku un zinātnieku kolektīva vadītāju.
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E. Eferts (Klusais) —

marksistiskā pasaules uzskata

propagandētājs un veidotājs

Ernests Eferts (rakstnieka pseidonīms Klusais) dzimis

1889. gada 26. janvāri revolucionārajām tradīcijām bagātās Kur-

zemes Talsu apriņķa Vānes pagastā kā rentes saimnieka dēls.

Vecākie brāļi aktīvi piedalās 1905. gada revolucionārajos notiku-

mos, par ko reakcijas periodā viens no tiem nošauts, otrs spiests

emigrēt. Tāpat kā brāļi, arī Ernests Eferts agri iepazīstas ar

marksisma literatūru.

Beidzis Tukuma proģimnaziju, Eferts turpina izglītību reāl-

skolā Rīgā. 1914. gadā ar izcilību beidz Rīgas Politehniska insti-

tūta Lauksaimniecības fakultāti. Skolas un studiju gados ir ak-

tīvs revolucionāro sapulču, demonstrāciju un streiku dalībnieks

un organizētājs. Kopš 1914. gada Komunistiskās partijas biedrs.

Pabeidzis institūtu, Eferts nolemj strādāt pedagoga darbu.

Strādādams par dabzinātņu skolotāju Alūksnes ģimnāzijā,

viņš cenšas skolēnu vidū propagandēt ateismu, saistīt to ar dab-

zinātņu jaunākajiem sasniegumiem. Aktīvi iesaistījies nelegālajā
darbā, viņš klust par vienu no iemīļotākajiem propagandistiem.
1915. gadā viņu par revolucionāro darbību apcietina. Pēc atbrī-

vošanas Eferts dodas uz Maskavu, kur turpina revolucionāro dar-

bību. 1916. gadā viņu apcietina otrreiz un pēc ilgāka apcietinā-

juma izsūta trimdā uz Kazahiju. No trimdas viņu atbrīvo Feb-

ruāra revolūcija. Eferts atgriežas Alūksnē kā pilnīgi nobriedis

revolucionārs Jeņinietis. Viņš pilda atbildīgo LSD Malienas or-

ganizācijas propagandista pienākumu. Pēc Oktobra revolūcijas
Valkā vadīja Iskolata Pārtikas nodaļu. 1918. gadā vada Latviešu

nacionālo lietu komisariātā Kultūrizglītības nodalu Maskavā.
1919. gadā pēc Padomju Latvijas nodibināšanas Eferts aktīvi

iesaistās padomju iekārtas izglītības jautājumu risināšanā. Viņš
ir Padomju Latvijas izglītības komisāra vietnieks un LCIK locek-

lis. No 1920. līdz 1922. gadam Eferts strādā Pleskavā latviešu

izdevniecībā «Spartaks», pēc tam Maskavā dažādās mācību iestā-

dēs, līdztekus veikdams ievērojamu darbu, pētot Latvijas sabied-

risko un filozofisko domu. Eferts miris 1927. gadā Maska\a
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Būdams ievērojams LKP darbinieks, publicists, literatūrkriti-

ķis un rakstnieks, Eferts veltīja lielu uzmanību vēstures un filo-

zofijas zinātnei, kā arī problēmām par marksistiskās filozofijas
izplatīšanos un attīstību Latvija. 1

Tā kā Eferts uzmanīgi studēja materiālus par buržuāziskās

Latvijas pastāvēšanas pirmo gadu ekonomisko stāvokli 2
,

viņš
brīvi orientējās šķiru spēku izvietojumā un ideoloģiskajos novir-

zienos «baltajā Latvijā». Viņa darbi par latviešu ideoloģijas vēs-

turi bija pirmais mēģinājums sistemātiski no marksistiskām po-

zīcijām izklāstīt sabiedriskās domas attīstību no 18. gs. līdz

1905. gada revolūcijai.
Lasot Eferta darbus, iespējams pārliecināties, ka autors, pār-

zinādams marksistisko teoriju un metodoloģiju, filozofijas vēs-

turi pētī no ļeņinismā pozīcijām.
Eferta teorētiski metodoloģiskajā arsenālā rodamas gan

K. Marksa un F. Engelsa, gan viņa skolnieku F. Mēringa un

P. Lafarga, kā arī G. Pļehanova darbu pamatidejas.
Noteicošā loma, interpretējot krievu un citu Krievijas tautu

sabiedriski filozofiskās domas attīstību, ir V. I. Ļeņina manto-

jumam.
Eferta darbos par sabiedriski filozofisko domu Latvijā domi-

nējošais pavediens ir ļeņiniskā koncepcija par filozofisko procesu

ar tā galvenajam likumsakarībām.

Padomju filozofi apstiprinājuši V. I. Ļeņina nopelnus zināt-

niskas filozofijas vēstures teorētiski metodoloģisko principu
izstrādāšanā un pamatošanā.

3

Eferts turpināja un tālāk attīstīja pirmo latviešu marksistu

aizsāktās tradīcijas. Materiālu sistematizējot, viņš varēja balstī-

ties uz P. Stučkas darbiem par ekonomisko un politiski tiesisko

vēsturi Latvijā, uz F. Roziņa pētījumiem par agrāro vēsturi un

zemnieku atbrīvošanas kustību Latvija, kā ari uz J. Jansona-

Brauna literatūrkritiskajiem rakstiem.

Pētot latviešu sabiedriski filozofiskās domas vēsturi, Eferts

pamatojas uz dialektiskā un vēsturiskā materiālisma metodolo-

ģiju, īpašu uzmanību veltot vēsturiskuma un attīstības princi-

piem. Abi tie papildina viens otru un piešķir aplūkojamam pro-

cesam konkrēti saturīgu jēgu.
Eferts uzskata, ka ideoloģijas un sabiedriski filozofiskās do-

mas vēsture savu izpausmi un apstiprinājumu rod filozofisko

zināšanu vēsturiskajā attīstībā. Šādai jautājuma nostādnei liela

1 Klusais. Piezimcs par latviešu ideoloģijas vēsturi. 1. da|a (līdz

1905 g. revolūcijas priekšvakaram). M., 1925. 160 lpp.; Klusais. Iz lat-

viešu proletariāta ideoloģijas attīstības. — Sarkana Zvaigzne. 1921. Nr. 2,

127.—131. lpp.; Klusais. J. Jansons-Brauns. Pleskava. 1922 66 lpp v. c.

1 Klusais. Kapitālisma atjaunošanas mēģinājums Latvijā. Pleskava,

1921. 22 lpp.
3 .IeHHHIUM H COBpeMeHMbiC npo6.ieMbl HCTOpHKO-<pH.IOCO<pCKOfi HavKH. M„

1970. 619 c; Bor;iaHOB B. B. .HeHHHCKHc npimunnu aHajiiua HCTopmi <I>h-

Jioco<pHH. M., 1970. 240 c
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uzmanība pievērsta arī mūsdienu pētījumos. 4 Eferta uzmanibas

centrā vienmēr bijuši sociālās attīstības filozofiskie jautājumi,

darbaļaužu centieni un cerības.

Lai pētītu sabiedriski filozofisko domu, vispirms jānoskaidro
tās priekšmets, ģenēze, periodizācija, robežas un pēctecība.

Visi šie komponenti, kas raksturo pētījuma uzdevumu un

mērķi netiešā veidā, rodami Eferta darbos. Dotie metodoloģijas
komponenti ļāva Efertam jaunā veidā analizēt sabiedriski filo-

zofisko domu Latvijā un dot pirnto šīs domas sistemātiskā iz-

klāsta variantu.

lekams pievēršamies Eferta darbu analīzei, pakavēsimies pie

pētāma procesa tīri metodoloģiskām premisām.
Atzīmējams, ka, pirmoreiz sistematizējot sabiedriski filozofis-

kās domas vēsturi Latvijā un tās attīstības specifiku, Eferts ciešā

sakarā aplūko dabas un sociālo filozofiju un galveno uzmanību

velta progresīvajiem virzieniem, kā arī šo virzienu pārstāvju
uzskatiem.

Tāda pieeja, tāpat kā sabiedriski filozofiskās domas analīze,
nostiprina Eferta prioritāti sabiedriski filozofiskās domas pētī-
šanā Latvijā un saglabājusi savu objektīvo nozīmi arī šodien.

Sabiedriski filozofiskās domas zinātniska izpratne sākas ar

vēstures materiālistisku izpratni. Tās priekšmets ir ideoloģiskais
process, kas atspoguļo materiālisma un ideālisma (un reliģijas)
cīņu. Divu pasaules uzskatu pretstats, kā arī dažādu to vēstu-

risko novirzienu risinājumi izriet no filozofijas pamatjautājuma
izpratnes. 5

Pretējo pasaules uzskatu metodes ir dialektika un metafi-

zika. Sociālā doma kā noteikta filozofijas sastāvdaļa šķiru ciņu
sabiedrībā atspoguļo visspilgtāk, liecinot par progresīvo ideju
cīņu pret reakciju un konservatīvismu.

Protams, sabiedriski filozofiskajai domai ir šķiriski partejisks
raksturs. 6 Partejiskuma princips organiski iekļaujas pētāmajā
empīriskajā materiālā, kā arī teorētiskajā vispārinājumā.

Tādā veidā sabiedriski filozofiskās domas vēsture, pirmkārt,
ir progresīvo ideju un uzskatu par dabu, sabiedrisko dzīvi un

tās izziņu rašanās un attīstības vēsture.
Eferta marksistiskā nostādne, ka filozofijas vēstures, kā arī

sabiedriski filozofiskās domas pētīšanas priekšmets ietver galve-
nos virzienus, kādi izriet no filozofijas pamatjautājuma risinā-

juma, tiek plaši pamatota un attīstīta padomju filozofiskajā lite-

ratūrā.7

* OtaepjMfri T. H. .HHajieKTimeCKHH h iictodhh <bn.ioco<pHH.
M., 1979, c. 19—44.

5 Iz latviešu proletariāta ideoloģijas attīstības, 127. lpp.
Klusais. Par taktiku ideoloģijas frontē. — Krievijas Cīna. Literārais

pielikums, 1924. Nr. 4.
7 Hctophh <pH.noco<pHH. M., 1965, t. 6, kh. 2, c. 456—473; Ofi3ep-

MaH T. H. r.iaßHbie <pH.noco<pCKHe Hanpaß.ieHHH. M., 1971. 383 c.
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Sabiedriski filozofisko domu, kā liecina jau paši darbu nosau-

kumi, Eferts aplūko kā ideoloģijas formu un salīdzina to ar citām

sabiedriskās apziņas formām un sociālo psiholoģiju. Tas viss lielā

mērā bagātina arī pašu sabiedriski filozofisko domu. Tada pie-
eja 20. gados bija gan radoša, gan auglīga un ir aktuāla arī

šodien.8

Pievēršoties 18.—19. gs. Latvijas ekonomiskā stāvokļa, kā arī

kapitālistisko attiecību attīstības analīzei laukos un pilsētās,
Eferts ar to apliecina ekonomiskās bāzes nozīmi virsbūves vei-

došanas procesā
9

,
jo ideoloģija izpaužas kā virsbūve.

Ar to ari izskaidrojams, kāpēc Eferts regulāri pievēršas precu
un naudas attiecību analīzei lauksaimniecībā, turot prātā, ka

ražošanas attiecības kļūst par visu ideoloģisko formu saturu

Viņš saprot, ka aiz ražošanas un maiņas attiecībām, kas bal-

stās uz privātīpašuma, slēpjas sociālo grupu un šķiru antago-
nistiskas politiskās un ideoloģiskās attiecības. Atbilstoši pretē-

jām materiālajam interesēm veidojas arī viņu ideoloģija.

.'šķiru antagonisms, kam pievienojās nacionālās pretrunas starp
latviešu zemniecību un baltvācu muižniecību, nosacīja un ietek-

mēja visu Latvijas feodālo vēsturi līdz 19. gs. 90. gadiem. Val-

došo šķiru — muižnieku un vācu garīdznieku — ideoloģija Lat-

vija ilgus gadsimtus bija oficiālā ideoloģija.
Sabiedriski filozofiskās domas un ideoloģijas periodizācijas

izpratnē Eferts seko marksisma-Jeņinisma mācībai par sabiedriski

ekonomisko formāciju un laikmetu. 10 Tās attīstība detalizētāk

konkretizējas tautas masu atbrīvošanās kustības periodos. 11

Atbilstoši divām formācijām divi laikmeti progresīvo ideolo-

ģiju Latvijā dala zemnieku un proletariāta ideoloģijā.

Līdzīgi arī sabiedriski filozofiskā doma dalās pirmsmarksis-
tiskajā un marksistiskajā posmā.

Latvijas feodālā vēsture — tā ir zemniecības šķiras ciņa vēs-

turiski secīgos etapos pret muižniecības ekonomisko, politisko un

garīgo kundzību.

19. gs. feodālās ideoloģijas robežās Eferts līdzīgi F. Roziņam

izseko muižniecības agrāro politiku. Muižnieciba kā valdošā

šķira Latvija, kultivējot prūšu saimniekošanas metodes, visiem

spēkiem centās saglabāt savu laiku pārdzīvojušo dzimtbūšanas-

iekārtu.

Attīstoties kapitālistiskajām attiecībām Kurzemes un Vidzemes

guberņu lauku iedzīvotāju struktūrā, 19. gs. vidū sakās zemnie-

cības diferencēšanās nabadzīgajā zemniecībā (bezzemniekos) un

saimniekos.

8 BuKKeHHH H. B. CouMa.iHCTHMecKafl M., 1978. 295 c;

HCTOpHH H MapKCH3M. C6. CTaTcfl. M., 1979. 230 c.

•Klusais. Iz latviešu proletariāta ideoloģijas attīstības. 128. lpp.
10 Klusais. J. Jansons-Brauns. 44., 45. lpp.
11 Roziņš F. Latviešu zemnieks. Rīga, 1906 256 lpp.
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Eferts, saistot zemnieku ideoloģijas attīstību ar zemniecības

atbrīvošanās kustību un arvien pieaugošo diferenciāciju, parāda
zemniecības pamatslāņu cīņu par zemi un savām tiesībām. Viņš

aplūko zemniecības sociālekonomiskos un politiskos centienus,

analizējot tos pa desmitgadēm līdz pat 20. gs. 20. gadiem.
Eferts tradīcijas un mantojamību (pēctecību) skata kā sav-

starpēji cieši saistītas, tās organiski iek|aujas ideoloģiskā pro-

cesa struktūra un likumsakarībās.

Tradīciju, pēctecības un garīgā mantojuma jautājumus Eferts

risina saistībā ar sabiedriski filozofiskās domas attīstības vadošo

virzienu. Tātad starp attīstības procesa augšupejošajiem perio-
diem pastāv mantojamības sakarība. Tā rodas un nostiprinās pa-
saules uzskatā, metodē un gnozeoloģijā, saglabājot tradīciju pro-

gresīvās iezīmes.

Vispirms te jāmin materiālisma un dialektikas tradīcijas.
Eferts rūpīgi meklē materiālistiskā pasaules uzskata un dialek-

tikas elementus, kas parādās dažu latviešu filozofiskās domas

pārstāvju darbos. Vienlaikus viņš sociālpolitiskajā domā izceļ pro-

gresīvās tradīcijas. Tās ir tradīcijas, kas vērstas pret dzimtbū-

šanu, pauž taisnību un humānismu, kā arī morālas un estētiskas

vērtības.

Filozofiskās un sabiedriski politiskās domas progresīvās tra-

dīcijas saglabā savu relatīvo patstāvību. Tās kalpo tautas izglī-
tošanai un ietilpst tās kultūras mantojumā.

Kvalitatīvi jaunajā atbrīvošanās kustības proletāriskajā posmā
Eferts uzsver tā demokrātiskas un revolucionārās tradīcijas. Pro-

letariāta vēsturiskā misija ir iznīcināt cilvēka ekspluatāciju un

nodibināt īsteni humānistisku sabiedrību.

Proletariāta ideoloģija un tā sabiedriski politiskā doma, attīs-

tot demokrātiskās un revolucionārās tradīcijas, pārņem visu vēr-

tīgo un progresīvo no tautas kultūras mantojuma.

Noskaidrojuši metodoloģiskās premisas, ar kuru palīdzību
Eferts sāka aplūkot sabiedriski filozofiskās domas vēsturi Lat-

vijā, varam tieši pievērsties viņa darbiem, kas atklāj šīs vēstures

attīstības likumsakarības.
Eferts ideoloģijas un tātad arī sabiedriski filozofiskās domas

rašanās procesu Latvijā attiecina uz 18. gs.,
12 kad feodālās sabied-

riski ekonomiskās formācijas dzīles sākas kapitāla pakāpeniska
uzkrāšanās. 13 lekļaujot sabiedriski filozofisko domu ekonomiskās
bāzes, dabzinātņu un tehnikas, kā arī šķiru attiecību attīstības

12 Attiecinot latviešu sabiedriski filozofiskās domas ģenēzi uz 18. rs.,
Eferts pie|auj neprecizitāti, jo tās aizsākumi meklējami jau tautas mutvārdu
daiļradē — folklorā. — Red.

"Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi. 1, 3.—20. lpp.
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analīzē, viņš secina, ka apgaismības laikmeta racionālisms, iz-

platoties Rietumeiropa un Krievijā, skāris arī Baltiju.
Feodālās sabiedrības struktūra šeit izveidojās tādējādi, ka val-

došo stāvokli ieņēma Baltijas iedzīvotāju mazākums — muižnie-

cība un garīdzniecība. Zemnieciba bija ekspluatējamā šķira, kas

kopš vācu krustnešu iekarojuma laikiem atradās feodālajā at-

karībā.

Uz ekonomisko un šķiru attiecību pamata feodālās ideoloģijas
ietvaros Latvija attīstās apgaismības kustības racionālisms. To

atbalstīja atsevišķi liberāli noskaņoti muižnieki. Izce|ot racionā-

lismu kā buržuāzisku pasaules uzskatu un izziņas metodi, Eferts

atzīmē, ka Latvijas apstakjos tam bija tīri pragmatisks raksturs.

Pirmām kārtām racionālismu -saistīja ar lauksaimniecības kā

sabiedriskās dzīves pamata pārzināšanu. Racionālisms nesa lidz

arī tikumisko normu izmaiņas, attālinot tās no tradicionālās baz-

nīcas morāles, kas visiem spēkiem centās panākt zemnieku pa-
klausību ar iebiedēšanu. Tādā veidā ieviests, racionālisms neiz-

bēgami sadūrās ar luterāņu baznīcas oficiālo ideoloģiju.

Sajā laikā arī starp pašiem kulta kalpiem iezīmējās divas ten-

dences: ortodoksālais dogmatisms un piētisms, kas Latvijā
ienāca no Vācijas. Kā dogmatiķi, tā arī piētisti, balstoties uz

protestantisma mācibu, centās nostiprināt luterāņu baznīcas

iedragātos pamatus.
Piētisma piekritēji, starp tiem arī G. F. Stenders, baznīcas

ietekmi centās nostiprināt nevis ar ceremoniālu, ka to darīja
dogmatiķi, bet gan ar morālās godprātības sludināšanu, uzma-

nību pievēršot ne tikai tikumiskajai apziņai, bet arī draudzes

locekļu jutām. Jutas un prāts tika piesaukti, lai pilnveidotu
ticīgo iekšējo, garīgo pasauli.

Redzams racionālisma pārstāvis Latvijā bija mācitajs
G. F. Stenders, 14 kas aprobežojās ar dievišķās providences slavi-

nāšanu saskaņā ar K. Volfa teleoloģismu. Filozofijai kā gudrī-
bas mīlestībai Stenders piedēvē tīri dievišķu izcelsmi un būtību.1"5

Taču viņa gudrības un zināšanu novērtējumā jau iezīmējās filo-

zofijas un zinātnes nodalīšana no teoloģijas. Tas tad arī sastā-

dīja Stendera racionālisma «racionālo» jēgu.
Rezultāti, ka secina Eferts, racionālisms Latvija veidoja daļu

no valdošās šķiras ideoloģijas un nav pielīdzināms racionālis-

mam Rietumu buržuāziskajā pasaules uzskatā.

Dota racionālisma uzdevumos ietilpa mēģinājumi samierināt

zemnieku apziņu ar pastāvošo dzimtbūšanas iekārtu un līdz ar

reliģisko ticību iepotēt tiem morālā pienākuma apziņu pret muiž-

nieku, t. i., iepotēt zemniekiem tādu morāli, lai tie kjūst «vergi

pēc savas pārliecības» (K. Markss).

v Klusais. Piezimcs par latviešu ideoloģijas vēsturi, 1, 6.—10. lpp.
!i Par filozofijas ka gudrības mīlestības kristietisko interpretāciju sīkāk

skat •Ofl3ep m a h T. H. npo&ieMU HCTopHKo-cpii.'ioeocpCKoft iiavKH M , 1969,

c 14—32.
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Protams, zemnieki ar to nevarēja samierināties un turpināja

aktīvi, kaut arī stihiski, vērsties pret ekonomisko un sociālo ap-

spiestību.

Nākošajam periodam, ko analizē Eferts un kas aptver 19. gs.

pirmo pusi, raksturīga sabiedriski filozofiskās domas tālākā attīs-

tība. Tā sākums sakrīt ar plašiem zemnieku nemieriem Vidzemes

un Kurzemes guberņās. Sajā laikā Latvijā ieskanējās arī franču

buržuāziskās revolūcijas atbalss.

Zemnieku nemieri piespiež valdošo šķiru zināmā mērā piekāp-
ties. 1817.—1819. gadā Vidzemes un Kurzemes guberņās formāli

tiek atcelta dzimtbūšana. Zemnieki ieguva tā saucamo «putna

brīvību», bet zaudēja galveno ražošanas līdzekli. Tā bija brīv-

laišana «no augšas», t. s. Baltijas variantā. Kā piezīmē Eferts,

ilgi loloto zemi latviešu zemnieki ieguva tikai neatlaidīgā šķiru

cīņā kopā ar proletariātu 1917.—1919. gadā, t. i., tieši pēc
100 gadiem. 16

19. gs. pirmās puses sabiedriski filozofiskajā domā attīstās,

pēc Eferta vārdiem, humānisma novirziens. Tas stājās racionā-

lisma vietā, uzņemot sevī tā pozitīvās iezīmes. Sabiedriskā doma

ciešāk saistās ar tautas izglītošanu. Kā buržuāziskās ideoloģijas

un pasaules uzskata iezīme humānisms Latvijā pirmoreiz uzma-

nību pievērsa cilvēkam kā personībai, viņa dabiskajām tiesībām

un brīvībām.

Par spilgtu humānisma pārstāvi Latvijā Eferts uzskata Gar-

lību Merķeli. 17 Merķelim kā apgaismotājam un demokrātam

Eferta darbā ierādīta nozīmīga vieta. Mērķēja nopelns ir tas, ka

viņš ir viens no pirmajiem, kas izvirzīja jautājumu par Baltijas
zemnieku atbrīvošanu no dzimtbūšanas jūga. Taču šī jautājuma

risinājumā Merkelis pamatā uzstājās kā apgaismotājs un refor-

mists. Ar savu nostāju pret dzimtbūšanu un feodālo ideoloģiju, ar

iestāšanos par latviešu tiesībām uz patstāvīgu sociālu un kultūras

attīstību, Merķelis iemantoja plašu popularitāti. Viņam bija savi

sekotāji un ievērojama ietekme uz turpmāko progresīvās sabied-

riski filozofiskās domas attīstību Latvijā, īpaši uz jaunlatviešu
kustības ideoloģiju.

Nākošais etaps, kas aptver 19. gs. 50.—60. gadus, saistīts ar

latviešu buržuāziski nacionālas ideoloģijas attīstību. To izraisīja
kapitālisma tālākā attīstība Latvijā un stimulēja zemnieku atbrī-

vošanās kustība. 18 Daļa zemniecības — saimnieki — aktivizēja
augošo buržuāziju un tās inteliģenci — jaunlatviešus.

Pēc Eferta domām, jaunlatviešu ideoloģijas pamatu veido na-

kas atspoguļoja Baltijas muižniecības un carisma ap-

spiestās nācijas stāvokli. Jaunā latviešu buržuāzija savā kustībā

18 Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi, 1, 15. lpp.
17

Turpat, 12.—16. lpp.
m Turpat. 21—43. lpp.
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centās izmantot tādas sabiedriskās apziņas formas ka filozofiju,
tiesības, morāli, mākslu un literatūru. Tā balstījās uz buržuāzisko

politisko ekonomiju, daļēji arī uz ateismu un sasniegumiem dab-

zinātnēs.

Minētās sabiedriskās apziņas formas, paužot buržuāzisko ideju
saturu, aicināja uz visas nacionālās kultūras atdzimšanu un attīs-

tību. Protams, jaunlatviešu ideoloģijai bija progresīvs raksturs. 19

Eferts kā pirmais samērā plaši un pareizi aplūko un novērtē

šīs kustības ideologu (K. Biezbārža, J. Alunāna, K. Valdemāra

un A. Spāģa) filozofiskos, socioloģiskos un ekonomiskos uzska-

tus. Viņš izcel to materiālismu un dialektikas elementus (Biez-

bārdis), taču norāda, ka sociālpolitiskos uzskatos tie paliek libe-

rāli un reformisti.

Kapitālisma attīstības pakāpeniskā gaitā Latvijā, latviešu bur-

žuāzijai iekarojot ekonomiskās un politiskās pozīcijas (1865. —

1885. g.), 20 jaunlatviešu nacionālo kustību nomaina jau attīs-

tītās buržuāzijas nacionālistiska kustība, šī buržuāzija priekš-
plānā sāka izvirzīt savas savtīgas, šauri šķiriskās intereses. Na-

cionālistiskās ideoloģijas ietvaros notiek jaunlatviešu ideoloģijas

un tas formu pārveidošanās. Bijušo jaunlatviešu uzskati un dar-

bība zaudē savu iepriekšējo speķu. 21

Tagad buržuāzijas ideologi — nacionālisti A. Vēbers, B. Dīri-

ķis v. c. — nostājas zem «reāla politikānisma» un «tautiskā ro-

mantisma» izkārtnes. Notiek vērtību pārvērtēšana un tradīciju

pārorientēšanās.

Lai nostiprinātu buržuāziskā nacionālisma ideoloģiju, tiek

izskausts jaunlatviešu materiālisms, kā arī attīstības ideja, un

nomainīts ar metafizisko un ideālistiski reliģisko pasaules uz-

skatu.

Taču arī «tautiskā romantisma», t. i., pseidoromantisma, pār-

stāvju (J. Lautenbahs v. c.) uzskati, kuros izpaudās mēģinājumi
atdzīvināt un idealizēt pagātni, neatbilda sociālā progresa pra-

sībām un pašas tautas interesēm.22

Ekonomistu un publicistu Māteru Juri, kas sludināja lauku

sīkburžuāzijas kultu un uzstājas pret zinātnisko sociālismu, 21

Eferts pieskaitīja pie nacionālistiski noskaņotās latviešu bur-

žuāzijas «reālpolitiķiem». Matera «politiskais reālisms» tāpat ne-

atbilda sociālajam progresam un tautas vajadzībām.

Tagad «renesanses laikmets», t. i., jaunlatviešu periods, tiek

plaši reklamēts. Tam jākalpo par buržuāziska nacionālisma

19 Klusais. J. Jansons-Brauns, 15. lpp.
10 Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi, 1. 46.—54. lpp.
11 Klusais. J. Jansons-Brauns, 10. lpp.
12 Turpat, 24. lpp.
21 Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi, l, 58.-63. lpp.



162

ideoloģijas teorētisko avotu. Izvirzījās prasības pēc savas — na-

cionālas reliģijas. 24

Joprojām būdama vāja, latviešu buržuāzija spiesta ievērot

carisma un Baltijas muižniecības intereses. Izcīnot sev ekono-

miskas pozīcijas pilsētā un laukos un reizē baidoties no darba

tautas revolucionārajām prasībām, latviešu buržuāzijai neatliek

nekas cits kā nostāties uz kompromisa ceļa ar carismu un vācu

muižniecību.

Pēc šķiriskā satura un ideju cīnās pats nozīmīgākais atbrīvo-

šanas kustībā bija periods no 1885. līdz 1905. gadam. Eferts to

nosauc par lauksaimniecības krīzes laikmetu. 25 Minētais periods
ir sevišķi interesants, pirmkārt, tāpēc, ka atbrīvošanās kustībā

Latvijā valdošas pozīcijas ieņēma proletariāts. Otrkārt, periodā
no 1885. līdz 1905. gadam Latvijā notiek marksisma ideoloģijas
veidošanās un attīstības process.

Latviešu proletariāta sociālās vēstures aizsākumi meklējami
bezzemnieku kustībā. Bezzemnieki veidoja pilsētās izmantojamā

darbaspēka galveno kontingentu. Tāpēc arī Eferts īpašu uzmanību

velta bezzemnieku stāvokļa analīzei 19. gs. pēdējā ceturksnī, at-

zīmējot, ka uz bezzemnieku kustības pamata notiek pirmsproleta-
riāta stihiskās apziņas veidošanās. 26

Ar rūpniecības proletariāta attīstību 19. gs. 80. gadu beigās
un 90. gadu pirmajā pusē Latvijas pilsētās un pirmām kārtām

Rīgā saistāms revolucionārās kustības sākums. Savā vēsturiskajā
attīstības gaitā strādnieku šķirai nākas apgūt marksisma ideolo-

ģiju politiskās cīņas veidā.

Proletariāta atbrīvošanās kustībai vēršoties plašumā, sociālajā
dzīvē rodas īpaši aktuāls jautājums — strādnieku jautājums. Tā

patiess risinājums bija atkarīgs no marksisma kā zinātniskas

teorijas apgūšanas. Bet marksismu bjja iespējams apgūt tikai

asā cīņā ar tam naidīgiem novirzieniem.

Jautājumā par proletariāta vietu sociālajos procesos Eferts

kritizē sīkburžuāziskā ideologa F. Bergmaņa — avīzes «Dienas

Lapa» pirmā redaktora — uzskatus. F. Bergmanis no ekono-

misma pozīcijām vērsās pret marksisma mācību par proletariāta
šķirisko, tātad politisko cīņu.

F. Bergmaņa sīkburžuāzisko viedokli Eferts analizē, pamato-
joties uz V. L Ļeņina darbiem, uz viņa sniegto ekonomisma kri-

tiku. Eferts atzīmē, ka, pastāvot vienādiem objektīviem sociāl-

ekonomiskiem apstākļiem Krievijā un Latvijā, rodas analogas
ideoloģiskas parādības ekonomisma v. c. novirzienu veidā. Eko-

nomisms, norāda Eferts, sākumā tiek pārvarēts revolucionārās
kustības praksē, bet kopš 90. gadu vidus šo .uzdevumu Latvijā
veic Jaunās strāvas pārstāvji.

24
Klusais. J. Jansons-Brauns, 50. lpp.
Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi. L 67 lpp.

26 Turpat, 77.-79. lpp.
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Jaunajai* strāvai Eferts pievērš sevišķu uzmanību. Ar to viņš
saista marksisma ideoloģijas veidošanos Latvijā. Pēc Eferta do-

mām, Jaunas strāvas kodolu veidoja radikālā inteliģence. 27 Pama-

tojoties uz revolucionārās demokrātijas idejām, tā sākumā ap-

guva marksismu kopumā, bet pēc tam propagandēja tā sastāv-

daļas.

Apvienojušies ap avīzi «Dienas Lapa», ievērojamākie jaun-
strāvnieki P. Stučka, J. Rainis, F. Roziņš, J. Jansons v. c. jau
no proletariāta un darbaļaužu masu interešu pozīcijām saka dzi|i
pārdomāt sabiedriskās apziņas formu saturu, nacionālās kultūras

jautājumus. Sevišķu uzmanibu jaunstrāvnieķi veltīja marksistis-

kajai filozofijai, politiskajai ekonomijai un zinātniskajam sociālis-

mam, tādējādi sagatavojot augsni marksisma izplatībai Latvijā.
levērojamākie jaunstrāvnieki sāka zinātnisko sociālismu savienot

ar strādnieku kustibu.

No otras puses, tādi Jaunās strāvas līdzskrējēji kā K. Kas-

parsons, A. Dauge v. c, kurus Eferts nosauca par legālajiem
marksistiem, atspoguļoja sīkburžuāzijas intereses.

Sīkburžuāzija, sakarā ar savu divējādo dabu, strādnieku kus-

tībā vienmēr ieņēma svārstīgas pozīcijas. K. Kasparsons un

A. Dauge saprata marksismu abstrakti un, norobežojoties no tā

revolucionāras prakses, noslīdēja oportūnisma purvā, lai galu
galā pārietu buržuāzijas nometnē.

Tā kā ar Jauno strāvu 90. gados saistās marksisma ideoloģi-

jas un tāpat arī oportūnisma parādīšanās, Eferts «Piezīmju..»
nodajā «X Marksa mācība» kā paraugu marksisma radošai attīs-

tībai sniedz V. I. Ļeņina darba «Marksisma trīs avoti un trīs

sastāvdaļas» pamatatziņas. M Ķēmot minēto V. L Ļeņina darbu

par kritēriju un balstoties uz visām trim marksisma sastāvdaļām,
Eferts vērtē jaunstrāvnieku uzskatus. Eferta vērtējums īsteni ir

salīdzinājums, lai parādītu, ko deva (un ko nespēja dot) jaun-
strāvnieki marksistiskās ideoloģijas veidošanās procesā Latvijā.
Tadu pašu metodi Eferts liek lietā arī, vērtējot Kasparsona un

A. Dauges oportūnistiskos uzskatus.

Sads vērtējuma veids ir dziļi zinātnisks, jo izriet no analoģi-

jas starp marksisma augstāko formu un tā zemākajam formām

un attīstības stadijām. Jaunas strāvas raksturojumu Eferts papil-
dina ar latviešu marksistu — P. Stučkas, F. Roziņa, J. Jan-

sona — šīs kustības vērtējumiem. Pie jaunstrāvniekiem, kuri cieši

tuvojušies marksismam, Eferts pieskaita arī E. Veidenbaumu.?9

Tādējādi Eferts spējis paradīt Jaunās strāvas vietu un lomu mar-

ksisma ideoloģijas rašanas vēsturē Latvija.
Talak, aplūkojot mākslu ka ideoloģijas formu, Eferts uz sa-

biedriski filozofisko domu attiecina reālistisko daiļliteratūru, kas

allaž pārliecinoši izteikusi sabiedrisko domu. Eferts ar atzinību

17 Klusais. J. Jansons-Brauns, 31. lpp.
" Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi, I, 102—108. lpp
» Turpat, 138 —143 lpp.
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min tādus ievērojamus 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma dzejnie-
kus un rakstniekus kā Eduardu Veidenbaumu, Ausekli, Andreju

Pumpuru, brājus Kaudzītes, Rūdolfu Blaumani, Poruku Jāni,

Sudrabu Edžu, Augustu Deglavu, Aspaziju, Eduardu Treimani un

Plūdoni. 20. gados Eferts kā viens no pirmajiem pilnveidoja
J. Jansona iedibināto tradīciju un progresīvās sabiedriski filozo-

fiskās domas attīstību skata ciešā saistībā ar pieejamākajām de-

mokrātiskas mākslas — literatūras un dzejas — formām.

Tādējādi Eferta «Piezīmes..» noved latviešu ideoloģijas un

sabiedriski filozofiskās domas attīstības analīzi līdz 1905. gadam.
Darbos «Iz latviešu proletariāta ideoloģijas attīstības» un

«J. Jansons-Brauns», aplūkodams marksistiskās ideoloģijas tālā-

kās attīstības gaitu Latvijā, Eferts daļēji papildina šīs ideoloģi-

jas sistematizāciju, padziļina tās satura izpratni atbilstoši impe-
riālisma laikmetam un tādiem robežpunktiem Latvijas sociālpoli-
tiskajā attīstībā, kāds bija 1905. gada revolūcijas periods un so-

ciālistisko pārkārtojumu periods 1917.—1919. gadā. Pirmajā no

tiem — 1904. gadā — izveidojas Latviešu sociāldemokrātiskā strād-

nieku partija, vēršas plašumā tās revolucionārā, pārveidojošā dar-

bība.30

Divu revolucionāro periodu vēsturisko laikmetu Eferts raksturo

kā proletāriskās ideoloģijas apliecinājuma un sociālistiskās ideo-

loģijas laikmetu. Sājos periodos latviešu marksistiski ļeņiniskā
doma ne tikai dziļi atspoguļo sociālās esamības objektīvās likum-

sakarības, ne tikai vispārina proletariāta revolucionārās cīņas
praksi, bet arī aktīvi, revolucionizējoši ietekmē notikumu gaitu.

19. un 20. gs. mijā nostiprinās un izvēršas latviešu marksistu

teorētiskā un praktiskā darbība. Viņu pamatuzdevums, kā atzīmē

Eferts, ir vecās iekārtas ideoloģisko formu un nostādņu pamatota
kritika. Sī uzdevuma pozitīvajā daļā izstrādājami jauni, sociālis-

tiski sabiedriskās dzīves ideāli.

Sākot ar 1905. gada revolūcijas periodu, krass kļūst sabied-

rības šķiru diferencēšanās process. Tas izpaužas divu pretēju
šķiru — latviešu buržuāzijas un proletariāta — savstarpējā
cīņa. 31 Galvenais marksisma idejiski politiskais pretinieks tagad
ir valdošās latviešu buržuāzijas ideoloģijas pārstāvji ar reakcio-

nāriem A. Niedru, F. Veinbergu v. c. priekšgalā. Vienlaikus pašā
strādnieku kustība rodas meņševisms kā oportūnisma paveids.

Tā kā valdošā, oficiālā ir latviešu buržuāzijas ideoloģija,
Eferts sniedz tās politisko vērtējumu. Piemēram, atšķirībā no

franču buržuāzijas 18. gs. beigās un vācu buržuāzijas 19. gs.
vidu buržuāzija Latvijā, nākot pie varas imperiālisma priekš-
vakarā, uzreiz sadūrās ar proletariāta interesēm un prasībām. Sis

apstāklis noteica latviešu buržuāzijas un tās ideoloģijas reak-
cionāro raksturu, kas īpaši spilgti izpaudās 1905. gada revolū-
cijā, laika gaitā vēl pastiprinoties.

30 XI v s a i s. J. Jansons-Brauns, 4., 5. lpp.
31 Klusais. Iz latviešu proletariāta ideoloģijas attīstibas, 127. lpp
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Tadā situācijā latviešu marksisti — P. Stučka, F. Roziņš,
J. Jansons v. c. asā ideoloģiskā cīņā risināja kardinālus proleta-
riāta kustības jautājumus: jautājumu par buržuāziski demokrā-

tiskās un sociālistiskās revolūcijas virzītājiem spēkiem, par vecās

valsts iekārtas nomaiņu ar jaunām valsts pārvaldes formām,

par proletariāta diktatūru, par sociālistiskās ekonomikas un kul-

tūras radīšanu, par attieksmi pret zemniecību, par nacionālo jau-
tājumu. 32 Minēto un arī citu jautājumu risinājumos latviešu

marksisti pamatojās uz Jeņinismu kā imperiālisma laikmeta mar-

ksismu, ņemot vērā krievu proletariāta un tā partijas cīņas pie-
redzi. Izvirzīto uzdevumu izpildē un globālu teorētisku jautājumu

risinājumos veidojās marksistiski ļeņiniskā doma Latvijā.
Latvijas apstākļos proletariāta ideoloģija attīstījās objektīvi

un likumsakarīgi. To Eferts pierāda ar ievērojamu latviešu mar-

ksistu, konkrēti F. Roziņa 33
un J. Jansona,34 teorētiskās un prak-

tiskās darbības analīzi. Uz viņu darbības fona Eferts aplūko mar-

ksistiskās sabiedriski filozofiskās domas attīstības gaitu Latvijā.

Sajā sakarā ievērības cienīgs ir minētais Eferta darbs «J. Jan-

sons-Brauns». Tajā pirmo reizi sistematizēti materiāli par ievē-

rojamā latviešu marksista J. Jansona-Brauna dzīvi, viņa teorē-

tisko un praktisko darbību. Jansona-Brauna radošās darbības

ceļš tiek izsekots, sākot ar 19. gs. 90. gadiem. Jansons-Brauns

bija viens no Jaunās strāvas vadošajiem domātājiem, kurš no

radikālā, revolucionārā demokrātisma bija pārgājis marksisma

pozīcijās. Jansona-Brauna uzskatu evolūciju Eferts aplūko ciešā

saistībā ar latviešu proletariāta atbrīvošanās kustības un tā par-

tijas izaugsmi. Jansons-Brauns aktīvi piedalījās latviešu proleta-
riāta partijas izveidošanā, un ar partiju saist4ta arī viņa tur-

pmākā darbība.

Eferta grāmatā Jansons-Brauns, pirmkārt, paradīts kā 19. gs.

beigu un 20. gs. sākuma latviešu buržuāzijas ideoloģijas kritiķis,
kas dziji analizēja šīs ideoloģijas pārstāvju reliģiozi ideālistisko

pasaules uzskatu, metafizisko domāšanas veidu, politisko un mo-

rālo apziņu. Sevišķi nopelni Jansonam-Braunam ir misticisma

resp. dekadentisma kritikā. 35

Analizējot Jansona-Brauna galvenos darbus, 36 Eferts izceļ,

pirmkārt, Jansona-Brauna uzskatu attīstības procesu, otrkārt, viņa

ieguldījumu marksistiskā filozofiskā materiālisma un reālisma

estētikas aizstāvēšanā un propagandā.
37

33 Klusais. J. Jansons-Brauns, 38., 65., 66. lpp.

"Klusais. Iz latviešu proletariāta ideoloģijas attīstības. 130. lpp.;
Klusais. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi, f, 130., 157., 158. lpp.

S4 X 1 us a i s. J. Jansons-Brauns, 66. lpp.
31 Turpat, 46 —50. lpp.
" Domas par jaunlaiku literatūru (1892.); Fauni vai klauni? (1908);

Vēsturiskais materiālisms (1, 1910); Baltijas revolūcija (1, 1912.) v. c.

37 Skat.: Apcerējumi par sabiedriskas un filozofiskās domas attīstību Lat-

vijā (1900 — 1920.). R., 1977 (V un VIII nodala).
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Jāpiezīmē, ka Eferts īpaši izceļ Jansona-Brauna nopelnus, aiz-

stāvot marksistiskā pasaules uzskata monismu pret duālismu,

mākslas kopsakaru ar dialektiskā materiālisma gnozeoloģiju, kā

arī savstarpējo saistību starp dabzinātnēm un vēstures materiā-

listisko izpratni. 38

Klusais parāda, ka Jansona-Brauna aizstāvētais marksistiskās

filozofijas monisms spēj dot vienīgo pareizo, secīgo pasaules uz-

skatu, kas nav savienojams ar duālismu vai plurālismu, bet māk-

slas savienošana ar dialektiskā materiālisma gnozeoloģiju parāda,
ka patiesa māksla atspoguļo īstenību. Dabzinātniekiem, savukārt,

risinot savas problēmas, jāpatur vērā personības un sabiedrības

sociālās vajadzības.

Eferts pievērš uzmanību arī Jansona-Brauna uzskatiem Balti-

jas buržuāziski demokrātiskās revolūcijas jautājumos.
39 Jansons-

Brauns aplūkoja tādus aktuālus jautājumus, kā jautājumu par

buržuāziski demokrātiskās revolūcijas raksturu, virzītājiem spē-
kiem un politiskās varas formām. Jāatzīmē, ka šos jautājumus
attiecībā ne tikai uz buržuāziski demokrātisko, bet arī uz sociā-

listisko revolūciju daudz konsekventāk risina P. Stučka.40

Cenzdamies dot sistēmisku priekšstatu par Jansona-Brauna

uzskatiem, Eferts neatstāj neievērotas viņa politiskās kļūdas.
41

Jansons-Brauns bija spiests ilgu laiku dzīvot emigrācijā gan An-

glijā, gan Beļģijā. Sais zemēs valdošo tredjūnistisko tradīciju
ietekmē, tāpat arī būdams atrauts no revolucionāras kustības

Latvijā, Jansons-Brauns pieļāva atkāpes no partijas kursa un

LSD IV kongresā neieņēma konsekventu internacionālistisku pozī-
ciju. Taču tā ir tikai pārejoša parādība. Un, kā atzīmē Eferts,

jau 1915. gada sākumā Jansons-Brauns pilnībā atzina partijas

nostāju un, tāpat kā agrāk, bija pārliecināts internacionālists. 42

So Eferta secinājumu apstiprina arī mūsdienu pētījums par
J. Jansonu-Braunu. 43

Eferts savu pētījumu par marksistiskās ideoloģijas attīstību

novada līdz 20. gs. 20. gadiem. Vienlaikus viņš atzīmē arī bur-

žuāziskās ideoloģijas specifiku Latvijā, kurā pastiprinās tendence

uz reliģiski ideālistisku pasaules uzskatu un nacionālismu. Eferts

norāda, ka «baltajā Latvijā», nodibinot universitāti, nodibināta

38 Klusais. J. Jansons-Brauns, 56.-58. lpp.
39 Turpat, 36.-39. lpp.
40 Skat.: n. CrvMKa — pcßO.iK>unonep, Mbic*iHTe;ib h rocy.aapcTßeHHbift aefl-

TeJlb. P., 1965. c. U4; Jlchiihh3m h coßpeMennue npoCieMbi HCTopHKO-<pH;ioco(p-
ckoh navkh, c. 261.

41 Klusais. J. Jansons-Brauns, 60., 61. lpp.
41 Turpat, 61. lpp.
43 Stein bergs V., Vilsons A. J. Jansons-Brauns par internacionā-

lismu un estētiku. R., 1977. 171. lpp.



arī Teoloģijas fakultāte. Tas var novest vienīgi pie krīzes filo-

zofiskajā domā un visā kultūrā.

Eferta pamatdarbu analizē liecina, ka viņš ir apdāvināts zināt-

nieks, kas devis būtisku ieguldijumu progresīvās, tajā skaitā arī

marksistiski Jeņiniskās sabiedriski filozofiskās domas vēstures

izstrādē Latvijā. Sabiedriski filozofiskās domas sistematizācija,
kādu pirmo reizi veica Eferts, sniedz lasītājam jaunas zināšanas

ne tikai par vēsturi, bet arī par tās attīstības galvenajām ten-

dencēm un likumsakaribam.

Analizējot un vispārinot sabiedriskās un filozofiskās domas

attīstību Latvijā, Eferts sekoja V. I. Ļeņina atzinumam, ka domā-

tāju vēsturiskie nopelni tiek vērtēti nerrs pēc tā, ko viņi nav sa-

snieguši salīdzinājumā ar tagadni, bet gan pēc tā, ko jaunu viņi
devuši salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. So pašu atzinumu

varam attiecināt arī uz Ernestu Efertu, vērtējot viņa teorētisko

mantojumu.
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Vilis Knoriņš
par kultūru un mākslu

levērojamais Komunistiskās partijas darbinieks, izcilais publi-

cists un zinātnieks, praktiķis un teorētiķis Vilis Knoriņš (1890 —

1938.) devis nozīmīgu ieguldījumu padomju vēstures zinātnes un

latviešu marksistiskās literatūrzinātnes un estētikas attīstībā.

Rakstā būs aplūkoti kultūras un mākslas vispārteorētiskie,
sevišķi metodoloģiskie jautājumi, kādus savos darbos «Dialek-

tiskā materiālisma metode mākslā un kritikā» (1924.), «Kultūras

krustceļos» (1923.), «Māksla jaunajā strādnieku kultūra»

(1923.) v. c. iztirzā Knoriņš.
20.—30. gadi Knoriņa darbībā raksturīgi ar daudzām jaunām

iezīmēm. Jau tīri empīriski konstatējams, ka līdz 1917. gadam

Knoriņš publicējis galvenokārt recenzijas un tikai nedaudzus pla-
šākus problēmu rakstus. Turpretim pēc 1922. gada aina krasi mai-

nās — sarakstīts liels skaits plašu apcerējumu, bet tikai dažas

recenzijas.
1922. gada maijā no Minskas Knoriņu pārcēla darbā uz Mas-

kavu VK(b)P Centrālajā Komitejā. 20. gadu beigās viņš atkal

darbojās Baltkrievijā, bija BK(b)P CX sekretārs. Kopš VK(b)P
8. kongresa (1919.) līdz 17. kongresam (1934.) Knoriņš ir visu

partijas kongresu delegāts, risina aktuālus partijas uzdevumus.

Uzskatīdams žurnālistiku par savu otro darba lauku, Knoriņš ak-

tīvi piedalījās vairāku periodisko izdevumu (piemēram, «Pravda»,

«Darbs» v. c.) redakcijas kolēģiju darbā.

30. gados Knoriņš pievēršas partijas vēstures jautājumu izpē-
tei. No 1932. līdz 1937. gadam viņš ir Sarkanās profesūras Par-

tijas vēstures institūta direktors, un viņa vadībā iznāk pirmā par-

tijas vēstures grāmata «KpaTKaa ncropiiH BKI~I(6)» (1934.).
1935. gadā par nopelniem vēstures zinātnē un it īpaši partijas
vēstures izpētē Knoriņam piešķirts vēstures zinātņu doktora grāds
un profesora nosaukums.

Knoriņš saprata, ka nepieciešams apgūt marksistiski Jeņinisko
metodoloģiju, cieši saistīt vēsturi ar sava laika dzīves un cīņas

aktuālajām problēmām. Uz šiem principiem viņš pamatojas arī

jaunās sociālistiskās kultūras veidošanas praksē un teorētiskajā

izpratnē.
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Vel mācīdamies Valmieras skolotāju seminārā (no 1906. g.),
Knoriņš darbojās nelegālajā audzēkņu pulciņā (līdz 1909. g),
kura dalībnieki studējuši K. Marksa, G. Hēgeļa un G. PJehanova
darbus.

Sie darbi stipri ietekmēja jauno marksistu, vērsa viņa uzma-

nību uz visur valdošo dialektiku, palīdzēja saskatīt dialektiku kā

metodi, ar kuras palīdzību iespējams «izrevidēt visus līdzšinējos
panākumus prātniecībā, tiesībās, ētikā, estētikā, vēsturē, dabas zi-

nātnēs un, apstrādājot konkrēto novērojumu, eksperimentu un vēs-

turisko pētījumu materiālu, dot jaunu apgaismojumu un nākt pie
jaunām materiālistiskam atziņām visos zinātnes laukos». 1

20. un 30. gados, kad Knoriņš apskata jautājumus par kul-

tūru, tās būtību, viņa uzmanības lokā joprojām paliek mākslas un

ideoloģijas jautājumi. Bet šaja viņa darbības posmā tie ir tverti

plašāk, paradīti daudzpusīgākos sakaros. Jautājumu traktējuma
un izvirzījumā spilgti iezīmējas autora metodoloģiskie principi.

Pēc sociālistiskas revolūcijas uzvaras Krievija pievēršanās kul-

tūras jautājumiem ir saistīta jau vispirms ar jaunās valsts ak-

tuāliem uzdevumiem; blakus industrializācijai un kolektivizācijai
visā savā asumā paceļas arī jautājums par jaunas sociālistiskās

kultūras veidošanu. Tāpēc arī saprotams, kādēļ daudzi marksisti,

arī Vilis Knoriņš, pievēršas šīs kultūras jautājumiem.
Jauna sociālistiska kultūra radās kā tiešs pretstats vecajai

kultūrai, kas bija asu pretrunu pārpilna un pārdzīvoja dziju krīzi.

Pirmais pasaules karš, revolucionārie notikumi sagrāva buržuā-

zisko ideologu tēzes par kapitālistiskās iekārtas, tas kultūras

sasniegumu stabilitāti, mužīgumu, saprātīgumu. 20. gadsimtā bur-

žuāzijas optimismu nomaina pesimisms: konflikti tiek saprasti
kā neatņemama sabiedrības sastāvdaļa.

Vecas kultūras krīzes novērtējums rodams arī Knoriņa rak-

stos. «Mes savu Padomju Krievijas kultūru,» viņš saka, «nostā-

dām pretim Vakareiropas kultūrai ka jaunās augošas iekārtas

kultūru vecajai bojā ejošās iekārtas kultūrai.» 2

Padomju Krievijai nostājoties uz pilnīgi jauna attīstības ceļa»
pilnīgi saprotama ir Knoriņa vēlēšanās pretstatīt Vakareiropas un

padomju kultūru.

Parādīt Šīs jaunās kultūras principus, tās galveno struktūru,

tās attieksmi pret šķirām — tie ir nozīmīgi jautājumi, kurus Kno-

riņš skar savos darbos.

Pirms katras kultūras fenomena analīzes jānosaka šī feno-

mena saturs. Pretējā gadījumā, kā norāda Knoriņš, notiks jē-
dzienu samainīšana un, piemēram, visas kultūras vietā, visā tās

bagātībā, par kultūru tiks uzskatīta tikai garīgā kultūra: «Ideā-

listi šo otro tikai tur par īsto un svarīgāko. Ideālisti kultūras

1 Knoriņš V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritika —

Grām.: Knoriņš V. Literatūrkritiskie raksti. Izlase. R., 1960, 135. lpp.
1 Knoriņš V. Kultūras krustceļos. — Grām.: Knoriņš V, Literatūr-

kritiskie raksti. 113. lpp.
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jēdzienu sašaurina līdz gara dzīves jēdzienam un šo pašu savu-

kārt atkal līdz mākslai, humanitāro zinātņu un prātniecības jē-
dzieniem.»3

Protams, apgalvot tik kategoriski, ka visi ideālisti šādi sašau-

rina kultūras saturu, nevaram, jo ne jau jautājums par kultūras

izpratni ir tas izšķirīgais filozofijas pamatjautājums, kas visus

filozofus dala divās lielās nometnēs, bet gan «jautājums par

domāšanas attiecību pret esamību, par gara attiecību pret dabu ..
Atkarībā no tā, kā filozofi atbildēja uz šo jautājumu, viņi sada-

lījās divās lielās nometnēs.»4

Arī materiālistiskā pasaules uzskata attīstībā Knoriņš redz

noteiktas vispārīgas likumsakarības. So izmaiņu loģiska konsek-

vence, kā norāda Knoriņš, ir komunisms.

Faktiski šeit skarts jautājums par garīgās sfēras imanentām

vispārīgām likumsakarībām, formām un attiecībām, t. i., jautā-

jums par garīgās sfēras imanento dialektiku, kura tad arī noved

pie komunisma kā pie nepieciešama šīs imanentas dialektikas

rezultāta.

Interesi izraisa arī termina «loģiskais» pielietojums. šeit vēro-

jama V. I. Ļeņina darba «Hēgeļa grāmatas «Loģikas zinātne»

konspekts» ietekme. Sekojot V. I. Ļeņinam, terminu «loģiskais»
Knoriņš lieto «likumsakarīgais» nozīmē. Sādā nozīmē (kas pirms-
marksistiskā un sevišķi pirmshēgeliska lietojumā šķiet galīgi ne-

tradicionāla) V. I. Ļeņins terminu «loģiskais» izmantojis bieži.

Zīmīgi, ka arī mūsdienās aktuālajā formulējumā «materiālisma

loģika, dialektika un izziņas teorija [nav vajadzīgi 3 vardi: tas

ir viens un tas pats] .
.»

5 termina «loģiskais» lietojums «likum-

sakarīgais» nozīmē visadekvātāk atspogu|o V. I. Ļeņina domu.

Komunisms kā pasaules uzskats ir visu iepriekšējo sociālo

teoriju attīstības virsotne. Kā pasaules uzskats tas kalpo arī par

atsevišķu jautājumu metodoloģiju.
Kā norāda V. I. Ļeņins, «ja Markss nav atstājis «Loģiku» (ar

lielo burtu), tad viņš ir atstājis «Kapitāla» loģiku..».6 Knoriņš

savukārt secina: «Markss, dodams savu ekonomisko teoriju, ir

devis mums arī atslēgu, kā saprast kultūras jautājumus.»
7

Tas liecina, ka Knoriņš labi izpratis arī teorijas un empīriskā
materiāla attiecības.

Knoriņa izteiktajā doma implicētā veidā ietvertas arī mūsdie-

nās aktuālas atziņas, ka fakts bez teorijas nav pareizi izprotams
un ka empīriskais materiāls bez kategoriālām shēmām ir haotisks

1 Knoriņš V. Kultūras krustceļos. 116. lpp.
* Engelss F. Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals. —

Grām.: Markss X., Engelss F. Darbu izlase 2 sējumos. R., 1950. 2. sēj.,
346. lpp.

1 Ļeņins V. I. Hēgela (loģikas) dialektikas plāns. — Ļeņins V. I.

Raksti. 38. sēj.. 295. lpp.
• Turpat.
7 Knoriņš V. Kultūras krustceļos, 117. lpp.
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veidojums. Teorija atsedz to «mehānismu», kas parada atsevišķo
faktu sakarus, atklāj galveno visa veidojumā.

Apskatot kultūras jēdziena saturu, Knoriņš no visu kultūras

elementu kopuma nodala galvenos. To prasa arī dialektika: «Va-

jag prast atrast katrā īpašā momentā to īpašo ķēdes posmu, pie
kura vajag visiem spēkiem pieķerties, lai noturētu visu ķēdi un

lai droši sagatavotu pāreju uz nākošo posmu.»
8

Saprotot ar kultūru visu to, kas radīts cilvēka spēkiem, Kno-

riņš par tādu galveno ķēdes posmu uzskata materiālo kultūru,

uz kuras kā bāzes izaug garīga. Materiālā kultūra ir viens no

priekšnoteikumiem, lai rastos garīgā kultūra un pats cilvēks:

«Pirmais darba rīks, kas atšķir cilvēku no dzīvniekiem, kas turpmāk

atvieglo cilvēka cīņu par viņa eksistenci, ir pirmais kultūras

ieguvums.» 9 Knoriņa marksistiskajā izpratnē kultūras būtību pir-
mām kārtām nosaka tās sociālekonomiska daba, attiecīgās sa-

biedrības materiālās ražošanas veids un līmenis.

Uzsverot dažādo elementu nevienādo lomu kultūras sistēmā,

Knoriņš neaprobežojas ar šādu konstatējumu. Kultūras elementi

kā cilvēka praktiskas un teorētiskas darbības rezultāti ir noteiktās

attiecībās ar šīs darbības veicēju, subjektu: «. . tagadēja sabied-

rība ir šķiru sabiedrība. Un šķiru cīņa še pārvēršas par cīņu

pēc tiesibām pārvaldīt par šīs sabiedrības rīcība esošajiem kultū-

ras ieguvumiem, šķiru cīņa ir cīņa ap zināmas sabiedrības kul-

tūras bagātībām.»
10

Arī šķiru attiecības izpaužas materiālas kultūras primaritāte
attieciba pret garīgo kultūru: «Un, turot savas rokās galvenos
materiālas kultūras elementus, buržuāzija var izmantot visas cil-

vēces prata kultūru. [..] Tamdēļ kultūra ir vienmēr valdošās šķi-
ras kultūra, ir ierocis valdošas šķiras rokas, kas vērsts pret

apspiestajām šķiram.» 11 Knoriņš parāda arī kultūras vērtību sa-

dalījuma sekas: «Tikai mazāk svarīgos materiālās kultūras ele-

mentus kapitālistu šķira ir atstājusi vispārējā lietošanā un tikai

tos spēj iegūt vairums strādnieku.»12

Protams, strādnieku šķirai ar tās ideologu starpniecību ar

laiku rodas apziņa par pārkārtojumu nepieciešamību. Sādu pār-
kārtojumu īstenošana nebūt nav tikai tīri ārējs process attiecībā

pret cilvēku. Knoriņš norada, ka X- Marksa «darbos mēs redzam,
ka revolūcijas process nav tikai ekonomisks process, bet ir vecā

cilvēka pārveidošanas process. Revolūcijā mums katram jāat-
svabinās no tām vecajam tradīcijām, kas ka lietuvēns gul uz ta-

gadējās paaudzes pleciem, kas kā veco ekonomisko un politisko

8 Ļeņins V. I. Padomju varas kārtējie uzdevumi. — Ļeņins V. I.

Raksti, 27. sēj., 237. lpp.
8 Knoriņš V. Kultūras krustceļos, 115. lpp.
10 Turpat. 116. lpp.
» Turpat. 115. lpp.
IJ Turpat, 114. lpp.
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attiecību atliekas gulstas pār revolucionārā laikmeta cilvēku.» 15

Revolūcijas procesā cilvēkam ne tikai jāatsvabinās no liekā

un vecā, bet arī jārada jaunais, jāmeklē jauni ceji. Tādos mek-

lējumos aktuāls kļūst proletāriskās pētniecības metodes — dia-

lektiskā materiālisma — uzdevums, proti, «dot jaunu apgaismo-

jumu un nākt pie jaunām materiālistiskām atziņām visos zināt-

nes laukos». 14

No šādam pozīcijām ir saprotama Knoriņa vēršanās pret tāda

dialektikas elementa kā pēctecības neievērošanu. Jau V. I. Ļe-

ņins ir devis tās klasisku raksturojumu: «Nevis tīrs noliegums,
nevis tukšs noliegums, nevis skeptisks noliegums, svārstība, šau-

bas ir raksturīgas un būtiskas dialektikā
—, kura, bez šaubām,

ietver sevī nolieguma elementu un turklāt kā svarīgāko savu ele-

mentu, — nē, bet gan noliegums kā sakara moments, paturot pozi-
tīvo

. .»
15

.
Neizprotot pēctecības nozimi, vairāki proletāriskās kul-

tūras pārstāvji nonāca pie kaila, tukša nolieguma. Vēršoties pie
tiem, Knoriņš jautā: «Bet vai kultūrai ir tikai šaura šķiras no-

zīme? Vai buržujiskās kultūras vērtībām nav liela nozīme arī

priekš strādniecības?»16

Pats viņš nešaubīdamies atbild pozitīvi, jo kā marksists ir

pārliecināts par dialektikas elementu vispārējo un objektīvo rak-

sturu. Cīņa par proletariāta kultūru, pēc Knoriņa domām, nekad

neizvirza par mērķi vecās kultūras elementu iznīcināšanu. «Viņa
stāv par savu uzdevumu iznīcināt tikai kultūras elementu pārkār-
tošanu vecas mirstošās šķiras savtīgajiem nolūkiem, tikai to ideo-

loģisko slēdzienu jeb slēdzienu kompleksu iznīcināšanu, kas balstās

uz novecojušās, vairs neesošās materiālās bāzes un pār-
spētām zinātnes atziņām. Visi pārējie elementi kā visas sabiedrī-

bas kulturālās akumulācijas produkti nevar tikt iznīcināti. Viņiem

jāieiet jaunajā kultūrā, kura pārkārtota citas valdošās šķiras in-

teresēm.»17

Kultūras mantojuma problēmu Knoriņš risina ļeņiniski, apzi-
noties, ka jaunā kultūra nevar izaugt no nekā, tai jābalstās uz

vecās kultūras pozitīvajiem ieguvumiem. Tāpēc ir jāsaudzē viss

progresīvais un patiesi vērtīgais, kas spēj bagātināt sociālistisko

kultūru.

Tomēr proletariāta attieksme pret dažādām kultūras sastāv-

daļām ir atšķirīga, un to būtiski ietekmē uzvarējušās šķiras ideo-

loģiskie kritēriji. Pēc Knoriņa domām, proletariāta uzdevumi kul-

tūras cīņā ir trejādi. Pirmkārt, proletariātam jāiekaro materiālā

bāze jaunajai kultūrai. Otrkārt, proletariātam jāapgūst tehniskie

13 Knoriņš V. Kultūras krustceļos, 117. lpp.
14 Knoriņš V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā,

135. lpp.
11 Ļeņins V. I. Hēge|a grāmatas «Loģikas zinātne» konspekts. —

Ļeņins V. [. Raksti, 38. sēj., 204. lpp.
18 Knoriņš V. Kultūras krustceļos, 115. lpp.
17 Turpat. 116., 117. lpp.
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paņēmieni un zinātnes sasniegumi, kas bija buržuāzijas privilē-

ģija. Un, treškārt, proletariātam jāpārveido pati t. s. pilsoniskās
kultūras virsbūve, jāpārvērš no filozofiski abstraktās par reālu,

kas cieši saistīta ar plašām darbaļaužu masām un viņu prasibām.
Tas nozīmē, ka ciņa par pilsoniskās kultūras filozofiski abstrak-

tās virsbūves pārveidošanu jaunajos sociālajos apstāk|os pirmām
kārtam ir cīņa par materiālismu filozofijā un vēsturē, par mate-

riālistisko metodi visās zinātnes, cīņa pret ideālismu domāšanā.

Kultūras un mākslas darbiniekiem, tātad arī filozofiem, ak-

tīvi jāiesaistās jaunās dzīves aktuālo uzdevumu — gan teorē-

tisko, gan praktisko — veikšanā. «Nožēlojami tie filozofi,» raksta

Knoriņš, «kuru problēma pastāv tikai veco atziņu jaunā savār-

stījumā, kuri dzīvo ārpus sava laika praktiskiem uzdevumiem.»18

Tātad jaunās sociālistiskās kultūras sistēmas veidošanā ietve-

rama visas iepriekšējās kultūras labāko, progresīvo, fundamen-

tālo izpausmju pārmantojamība. Pamatojoties uz šādu kultūras

mantojuma pareizu izpratni mākslas jomā, Knoriņš kritizē krei-

sās frontes «teoriju un praktiķu». Rakstā «Ļefs—Krefs —blefs»

(1923.) viņš noraida Jefiešu galējības, literāro «formas revolū-

ciju», kas, runājot Knoriņa vārdiem, praksē noved pie blefa, «rit-

miskas muldēšanas».

Risinot kultūras problēmas jaunajos apstākļos, Knoriņam

īpaši rūp latviešu mākslas izveide — gan Padomju Savienībā,

gan buržuāziskajā Latvija. Sarežģītās kultūras dzīves vērtēšanai

buržuāziskajā Latvijā izstrādājami pareizi metodoloģiskie prin-

cipi. Saskaņā ar vienu no marksistiski Jeņiniskās filozofijas pa-

matnostādnēm ikviena parādība skatāma tās vēsturiskajā attīs-

tībā. Sāds skatījums Jauj atklāt pētāmās parādības vēsturiski

konkrētās formas, rašanas «punktus», ka ari noteikt tas tālākas

attīstības perspektīvas. Rakstos «Tagadēja latviešu literatūra»

(1926.) un «Latviešu literatūra» (1931.) Knoriņš sniedz koncen-

trētu latviešu literatūras vēsturiskas attīstības ainu, uzsverot

tās īpatnības un galvenos kvalitatīvos posmus Runājot par bur-

žuāziskajā Latvijā valdošās reakcionārās literatūras pārstāvjiem,
viņš atzīmē, ka tie ir Latvijas buržuāzijas «literārie asenizatori,

viņi neuzdrošinās saprast dzīvi, jo viņi no tās baidās. Baidās

no visa jauna, baidās par savu rītdienu. Viņi — pagātne, par cik

moderniem viņi arī neizliktos.» 19 Jauna, revolucionārā kultūra

izaugs ciņā pret «policejiski nacionālo, kulaciski mācitajisko kul-

tūru», pret «mietpilsoniski filistrisko pašapmierinātību». Skatot

latviešu literatūras virzību buržuāziskās Latvijas apstākļos,

Knoriņš īpašu uzmanibu velta Linardam Laicenam un Leonam

Paeglem, kuri ar saviem darbiem cenšas pārmest tiltu no buržuā-

ziskas Latvijas tagadnes uz nākotni, kad latviešu literāro dzīvi

"Knoriņš V. Dialektiska materiālisma metode mākslā un kritika,
151. lpp.

'•Knoriņš V. Tagadējā latviešu literatūra. — Grām.: Knoriņš V.

Literatūrkritiskie raksti, 184., 185. lpp.
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savās rokās ņems jauni spēki. «Mums augstu jāvērtē katrs vārds,

ko teic Latvijā, katrs darbs, ko dara Latvijā jaunās kultūras izbū-

vei, jaunai nākotnei,» 1924. gadā Padomju Savienībā raksta

Knoriņš. 20

30. gadu vidū metodoloģiski pareizos spriedumos izkristalizējas

Knoriņa attieksme pret Raini un Andreju Upīti. Viņa runā «Rai-

nis pieder darba tautai» (1935.) asi uzsvērta nostādne, kurai

cīņā par Raini — gan toreiz, gan mūsdienās — ir būtiska, palie-
koša nozīme.

Rainis ir filozofs un humānists, un šai ziņā radniecīgs visiem

izcilākajiem pasaules rakstniekiem. «Mūsu uzdevums,» saka Kno-

riņš, «ir Raiņa dzejas kristālu pagriezt tā pret sauli, lai viņš spī-
dētu mums.»

21 Ar lielu pārliecību skan vārdi: «Mums, komunis-

tiem, nav sveša latvju kultūra. Latvju rakstniecību, sākot no

Ausekļa un beidzot ar Raini, Laicenu, Upīti un Eidemani, nav

radijusi pilsonība, bet latvju darba tauta. Mēs esam cīnījušies

par šo kultūru un gribam viņu pārveidot par sociālistisku. Mēs

neesam nekad atteikušies un neatteiksimies no latvju tautas dzies-

mām un arī no Lāčplēša un Induļa teikām.»22

Kad latviešu padomju literatūras kritika tika pārvarēts poli-
tiskais sektantisms un kreisās vienpusības, atzinīgu vērtējumu

gūst arī A. Upīša personība un darbi. «Mēs, komunisti, esam vie-

nīgie pilntiesīgie latvju kultūras bagātibu mantinieki. Mēs esam

lepni uz to, ka latvju tauta ir radījusi Raini. Mēs lepojamies arī

ar to, ka latvju tauta ir radījusi Andreju Upīti,» rezumē Kno-

riņš. 23

Kultūras jautājumu izpētē Knoriņš daudz uzmanības veltī

arī tādam kultūras fenomenam, kas ir daudz tuvāks viņa darbī-

bai nekā citi tās elementi, un, proti, mākslai. Lai gan ne visam

šai analīzē varam piekrist, taču analīzes marksistiskā pamatten-
dence ir pārliecinoša.

Pamatojoties uz plaši pazīstamo Marksa domu, ka ideālais

nav nekas cits kā cilvēku galvās pārveidotais materiālais, Kno-

riņš arī pašu mākslu tver kā ideālo: «..tātad viņa arī nav nekas

cits kā cilvēka materiālās dzīves atspulgs viņa smadzenēs».24

Protams, mākslas būtība ar to nav izsmelta, jo arī pārējās sa-

biedriskās apziņas formas ir atspoguļojums un tieši ideāls atspo-

guļojums. Knoriņa mērķis ir raksturot galvenokārt tās specifis-
kās likumsakarības, kas raksturo mākslu kā vienu no sabiedriskās

apziņas formām.

10 Knor i ņ š V. Latvijas rakstniecības kreisais spārns. — Grām.: Kno-

riņš V. Literatūrkritiskie raksti. 174. lpp.
21 Knor i ņ š V. Rainis pieder darba tautai. — Grām.: Knoriņš V.

Literatūrkritiskie raksti, 251. lpp
21 Turpat, 248. lpp.
25 Knor i ņ š V. «Jāņa Robežnieka pārnākšana». — Grām.: Knoriņš V.

Literatūrkritiskie raksti, 258. lpp.
24 Knor i ņ š V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritika,

138. lpp.
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Vispirms Knoriņš uzsver mākslas gnozeoloģisko funkciju. Ne-

piekrizdams tam, ka māksla ir «tikai jūtu darbība, tikai dailes

iīrkultūra», viņš saka: «Māksla ir tāpat izziņa kā zinātne.»25

Mākslas gnozeoloģiskas funkcijas uzsvēršanai Knoriņa laika

bija liela nozīme cīņā pret formālu, bezsatura mākslu, pret
mākslu mākslas de|.

Jāpiebilst, ka mūsdienās ne visi marksistiskās filozofijas pār-
stāvji piekristu Knoriņam šajā jautājumā. Pastāv uzskats, ka

apgalvojums par mākslas gnozeoloģisko funkciju nav nekas cits

kā metafora. Pēc šī uzskata piekritēju domām, identificēt māk-

slas un zinātnes gnozeoloģiskās funkcijas nozīmē nesaskatīt māk-

slinieciskā un gnozeoloģiskā tēlu savdabību.

Mākslinieciskajam un gnozeoloģiskajam tēlam, protams, ir

daudz kopīga. Gan viens, gan otrs ir noteikts esamības sfēras

atspoguļojums — vienalga, vai šī sfēra ir reāla, īstena vai pa-

stāv tikai fantāzijā, iztēlē. Pēdējā gadijumā tēls gan būs atspogu-

ļošanas un konstruēšanas sintēzes rezultāts.

Gnozeoloģiskais tēls obligāti ietver tādu elementu kā apzi-

ņas aktu, kurš īpaša pārdzīvojuma veidā apliecina to sfēru, pie
kuras pieder izziņas priekšmets, — vai tas ir reāls vai fantāzijas

priekšmets.

Mākslas tēls, «noliekot» apziņas priekšā noteiktu priekšme-
tisko situāciju, bieži vien nenorāda, pie kādas esamības sfēras tā

pieder. Arī gnozeoloģiska tēla virzība uz noteiktu esamības sfēru

(reālu vai fantāzijas priekšmetu sfēru) var neizpausties valodas

līdzekļos. Bet šis apstāklis tikai kavē dotā tēla adekvātuma no-

vērtēšanu. Mākslas tēlam loti bieži nav svarīgi, vai eksistences

sfēra tiek uzradīta vai ne, — galvenais ir parādīt dažādo tēlu

attiecības, radušas problēmas utt.

Esamības sfēra Joti bieži var tikt noteikta pēc konteksta, pēc
cilvēka uzskatu vispārējas virzības. Tāpēc, zinot Knoriņa dialek-

tiski materiālistisko pasaules uzskata virzību, kļūst saprotams,
ka dievs kā noteikta parādība šādā viņa izteikumā: «Lieli māk-

slinieki uz dzīvi raugās kā dievs, kas visu savas apziņas loka

ietver un redz»26 pieder pie fantāzijas sfēras, ko nevarētu teikt,

ja teicējs būtu reliģiozs cilvēks — viņa apziņa «virzītu» teikta

saturu uz realitātes sfēru un līdz ar to izteiktais spriedums butu

aplams.

Tāpēc izziņas funkcionēšanu nosaka tikai viens musu apziņa
esošs līdzeklis — gnozeoloģiskais tēls. Tas ir nepieciešams un

reize pietiekams nosacījums, lai (no apziņas puses) varētu pa-
stāvēt izziņa. Citu līdzekļu nav, un tie arī nav vajadzīgi.

■ Knor i ņ š V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kriiika.

137. lpp.
" Knor i ņ š V. Saturs un forma. Mākslas teorētiskā skice. — Grām.:

Knoriņš V. Literatūrkritiskie raksti. 54. lpp.
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Paužot domu, ka «māksla ir viena no visaugstākajiem ideo-

loģiju veidiem», 27
un aktīvi vēršoties pret eklektismu mākslas un

literatūras teorija un kritikā, Knoriņš cenšas atrast arī šī eklek-

tisma cēloņus un kā galveno min eklektisma neizprastas māk-

slas un ekonomikas attiecības. 28

Pēc Knoriņa domām, konsekventa mācība balstās uz vienu

principu, kas izpaužas visā uzskatu sistēmā. Vēsturiskais mate-

riālisms visās sabiedriskās attiecībās par galveno faktoru, kas

galu galā nosaka visas citas attiecības, uzskata ekonomisko fak-

toru: «Ne ģeogrāfiskā apkārtne, ne «ģēnijs», ne kas cits nevar

noteikt mākslas būtību un viņas likumus ka vien ekonomika un

sabiedrisko šķiru satiecības.» 29 Uzsverot sabiedriskās esamibas

primaritāti attiecībā pret sabiedrisko apziņu, Knoriņš tomēr cen-

šas nenonākt «ekonomiskā» materiālisma pozīcijās, kurš vienno-

zīmīgi un reizē arī vienpusīgi traktē ekonomikas un sabiedriskās

apziņas, bāzes un virsbūves attiecības. «Nevar,» saka Knoriņš,
«katrā literāriskā sacerējumā un katrā mākslas darbā meklēt

zināmus tieši ekonomiskus iespaidus.»
30

Cenšoties šajā aspekta konkretizēt savu domu, Knoriņš rak-

sturo ekonomikas un no tās atkarīgo sfēru mijiedarbības «mehā-

nismu», kurš tad arī atklāj to pamatu, kāpēc sabiedriskās apzi-
ņas formām ir relatīva patstāvība: «..ekonomiskās pārvērtības
nedara tiešu iespaidu uz mākslu un literatūru, bet gan caur

sava laika valdošo psiholoģiju, caur sava
laika valdošo ideju,

idēe fixe». 3i

Viens no pozitīvi vērtējamiem momentiem šai domā ir tas, ka

tā atsedz sakaru starp dažām sabiedriskās apziņas formām un

principā norāda «virzienu», kādā notiek ekonomikas un sabiedris-
kās apziņas formu mijiedarbība, taču tik vienkāršota šīs mijiedar-
bības izpratne, liekas, nevar tikt uzlūkota par pilnīgu.

Ja jau psiholoģija kā viena no sabiedriskās apziņas formām
ir starpposms, kurš pastarpina ekonomiku ar citām formām, tad,
dabiski, rodas jautājums par paša šī starpposma attiecībām ar

ekonomiku. Diemžēl atbildi uz to Knoriņa darbos nesaņemam.
Arī pārējas sabiedriskas apziņas formas ietekmē psiholoģiju, un

uzskatīt tikai psiholoģiju par starpnieku starp ekonomiku un pā-
rejam sabiedriskās apziņas formām nevar.

Izsakot domu, ka sabiedriskās apziņas formām, arī mākslai,
ir relatīva patstāvība, Knoriņš min vairākus interesantus piemē-
rus par ekonomikas ietekmi uz mākslu. Tie loti veiksmīgi atsedz
arī subjektivā nodoma un objektīvo seku mijiedarbību, nejaušī-

tmm
VKnor i ņ š V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā.

138. lpp.
*• Turpat.
29 Turpat.
30

Turpat, 139. lpp.
31 Turpat.
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bas un sociālās nepieciešamības dialektiku: «Ja mēs prasītu Au-

seklim, kādi ekonomiski faktori noteikuši viņa «Imanta», «Trim-

pulas», «Es latvju tautas meitēns», «Lai top» utt. dzejisko iejusmu
un formu, tad šis tautiskais ideālists [termins nav lietots kā filo-

zofiska kategorija — V. D., Z. L.] un lielais 60.—70. gadu dzej-
nieks būtu visai apvainots — un subjektīvi viņam būtu taisnība.

Auseklim nebija savtīgu nolūku latviešu saimnieku šķiras mate-

riālās organizēšanas procesā, viņam pašam nebija domas kļūt
par saimnieku, viņam bija tāda subjektīva pārliecība, ka viņš ir

visas tautas, tautas atmodas pravietis. Viņš izteica jauno

augošo latviešu sabiedrības speķu, jaunas latviešu sabiedrības

psiholoģiju. Un tikai mēs — vērotāji, domātāji — prasām: kā-

das ekonomiskas pārvērtības izteicās šais ideoloģiskajās parādī-
bās.»32

Atsedzot eklektisma cēloņus mākslā, Knoriņam liekas sva-

rigi norādit uz tiem dialektikas principiem, kādi, pēc viņa do-

mām, ir pašas mākslas būtības pamatā. Viens no tādiem ir

attīstības princips.
Saskaņā ar šo principu, kā norāda Knoriņš, lietas apskatāmas

to nemitīgā kustībā. Sis princips noder, pat klasificējot parādības

un procesus. Raksturojot Plūdoņa tulkotas vācu lirikas antolo-

ģiju, Knoriņš ka marksists izsaka domu, ka daudz reālāks vācu

lirikas attēlojums butu panākts, ja dzejoji būtu sakārtoti nevis

alfabēta kartībā, bet gan «pec virziena attīstības».33

Taču, traktējot attīstību, kustību, Knoriņš pieļauj neprecizitā-
tes un nonāk relatīvismā, kas ir lietu mainīgā momenta pārspī-
lēšana.

Sai ziņā viņa pozīcijai raksturīgas iezīmes, kas piemita jau
Heraklīta skolniekam Kratilam. Noradot, ka nav priekšmetu, bet

ir tikai procesi, kas savā attīstībā pakjauti zināmiem likumiem,

Knoriņš pieļauj divu veidu neprecizitātes.
Pirmkārt, ja nav priekšmetu, bet ir tikai procesi, tad jau

līdzīgi Kratilam nemaz nevarētu nosaukt lietas, bet būtu uz

tām tikai jānorāda, jo pat pašas apzīmēšanas un nosaukšanas

laika lieta mainītos. Sai sakarā neveiksmīga ir arī Knoriņa at-

saukšanās uz Engelsu, ka «.. pasaule nav vis gatavu, pilnīgi pa-

beigtu lietu, bet gan procesu kopums, kurā šķietami nemainīgas

lietas, tāpat kā to attēli mūsu domājošā galvā — jēdzieni, —

nemitīgi mainas..», 34
jo Engelss nevērsās pret stabilitātes mo-

mentu procesos un parādībās, bet pret šī momenta absolutizē-

šanu. «Pasaule nav nekā cita kā tikai kustīgā matērija .
.»

35
,

un

32 Knoriņš V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritika.

139., 140. lpp.
" Knoriņš V. Modernā vācu lirika Plūdoņa tulkojumā. — Grām.:

Knoriņš V. Literatūrkritiskie raksti. 309. lpp.
34 Engelss F. Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals.

363. lpp.
31 Ļeņins V. I. Materiālisms un empiriokriticisms. — Ļeņins V. I.

Raksti, 14. sēj., 157. lpp.
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««kustības» kategorija parāda mainīgo, bet «matērijas» — sta-

bilo momentu šajā pasaulē.
Otrkārt, noteiktu likumu esamība pašā procesu kustībā tacu

norāda uz stabila, nemainīgā momentu, jo «likums ir stabilais

(paliekošais parādība), likums ir identiskais parādībā». 36

Tāpēc arī Knoriņa tēze, «ka vienīgi šis tapšanas un bojā ejas

process ir reāls»37
, ir objektīvās realitātes procesu un parādību

neadekvāts, nepatiess atspoguļojums.

Balstīdamies uz pamatotu prasību, ka arī mākslā jāievēro
attīstības princips, Knoriņš absolutizē parādībās un procesos

dinamisko, mainīgo pusi: «Un mākslai taisni jāuzsver šī dzīves

nemitīgo pārvērtību gaita. Tēlot dzīvi kā esošu, tēlot lietas

viņu statikā, tēlot dzīvi kā vienbūtību, neatklājot viņas dina-

miku, neatklājot viņas topošos un esošos spēkus, ir tīrā meta-

fizika..». 38 Tomēr šai Knoriņa domai ir pozitīva nozīme, jo
tā saasina uzmanību uz dzīves, sabiedrības attīstības un pārvēr-
tibu māksliniecisku atklāsmi. Mākslinieka uzdevums, kā pareizi
uzsver Knoriņš, ir parādīt dzīves pretrunas, atklāt pretējo speķu

ciņu, kas virza uz jaunu dzīvi.

Tādējādi apceres «Dialektiskā materiālisma metode mākslā un

kritikā» autors šīs metodes lietderību skata divās sfērās: pirm-
kārt, dialektiskā materiālisma metode pielietojama mākslas pēt-
niecībā, estētikā un kritikā un, otrkārt, mākslā parādības tēloja-
mas to attīstībā, maiņā un pārvērtībās, resp., sociālistiskajam
māksliniekam nepieciešams dialektisks skatījums uz dzīvi.

Vēl viens dialektikas princips, kuru Knoriņš neatstāj neievē-

rotu, ir determinisma princips. Tieši šī principa dialektiska iz-

pratne palīdz saprast cilvēka brīvību un nenonākt fatālismā:

-«..marksistiskais determinisms stāv tālu no «sabiedriskā fatā-

lismā» — un kā tāds arī īpatnim piešķir zināmu vietu un, galve-
nais, rīcības brīvību».39 Marksisms, saka Knoriņš, tieši uzsver

cilvēka apziņas lomu dzīves pārveidošanā.
Lai māksla kJutu par aktīvu sabiedrības attīstības virzītāju

speķu, būtiska nozīme ir mākslinieka un mākslas pētnieka pasau-
les uzskatam, partejiskumam. Pec Knoriņa domām, kas sasau-

cas ar V. I. Ļeņina rakstā «Partijas organizācija un partijas lite-

ratūra» pausto nostādni, — komunists nevar teikt, ka mākslas

pētniecības metode ir viņa privāta lieta, kaut gan neviens nevar

noliegt, ka mākslas jautājumos subjektīvajiem momentiem ir

daudz lielāka loma neka tiesībās, filozofijā, vēsturē.

"•Ļeņins V. L Hēge|a grāmatas «Loģikas zinātne» konspekts, 133. lpp.
37 Knor i ņ š V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā,

144. lpp.
•• Turpat.
39 Knoriņš V. J. Raiņa «Gals un sākums». — Grām.: Knoriņš V.

Literatūrkritiskie raksti, 324. lpp.



Dialektikas principu apzinīga pielietošana mākslas izpētē pie-
rāda Knoriņa lielo interesi par metodoloģijas jautājumiem. Par

vienīgo vispārējo pētniecības metodi viņš uzskata dialektisko ma-

teriālismu. Uzsverot Marksa nopelnus metodoloģijas izstrādē,

Knoriņš savā laikā rakstija, ka marksistiskā metodoloģija jau

veiksmīgi tiek likta lieta daudzās jomās: «P. Stučkas darbi ir

nostādījuši uz plašiem pamatiem materiālistisko tiesību sapratu
un pētniecību, K. Korņilova, Zeligmaņa un citu darbi pirmoreiz

nopietni runā par materiālistiskās metodes izlietošanu psiholo-

ģijā .. Mākslai, mākslas pētniecībai, ēstētikai dialektiskā mate-

riālisma metode nav sveša jau sen. Pļehanovs veselā virknē savu

apcerējumu ir devis spilgtus materiālistiskās mākslas sapratās

paraugus.»
40 Seit nevar nepieminēt arī paša Knoriņa nopelnus

vēstures pētniecībā, par ko viņam tika piešķirts vēstures zinātņu
doktora grāds.

Kultūras un mākslas jautājumu metodoloģiskais un loģiskais

aspekts ir tikai viena no daudzajām Knoriņa teorētiskās darbības

jomām, kurās viņš ir apliecinājis sevi kā marksists. Ārpus šī

apskata ietvariem paliek daudzie sociālpolitiskie jautājumi, ku-

rus Knoriņš aplūkojis un kas, apskatot viņa darbibu, varētu būt

citu autoru darbu uzmanības centrā.

"Knoriņš V. Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā.

135. lpp.



180

Kārlis Grasis 20.—30. gadu

filozofiskajā un ideoloģiskajā cīņā

Kārlis Grasis (1894.—1937.), būdams vēl tikai 15 gadus vecs

jaunietis, iestājās Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku par-

tijā. No 1911. līdz 1915. gadam viņš mācās Maskavas A. Sa-

ņavska Tautas universitātē. Ar 1913. gadu nostājas meņševistis-

kās pozīcijās, kara sākumā par sociālšovinistisku darbību no par-

tijas tiek izslēgts.

Kopš 1917. gada maija Grasis ir boļševiku partijas biedrs.

Bija Ceboksaru Strādnieku un zaldātu deputātu padomes priekš-

sēdētājs, Revolucionārā štāba priekšsēdētājs Kazaņā, kādu laiku

vadīja arī Kazaņas guberņas partijas komiteju. Brestas miera

un nacionālajā jautājumā Grasis pieslējās «kreiso komunistu»

grupējumam. Viņš darbojas Viskrievijas Ārkārtējās komisijas cīņā

pret kontrrevolūciju orgānos (Kazaņas, Simbirskas un Ņižņego-
rodas guberņās, Kaspijas—Kaukāza frontes revolucionārajā kara

padomē v. c). Pazīstams arī kā publicists. 20.—30. gados Grasis

aktīvi iesaistījās ideoloģiskajā cīņā, cīņā par marksismu-|eņi-
nismu.l

Grasis publicējis vairākus simtus rakstu, daudz brošūru un

grāmatu, vairākus tulkojumus, izmēģinājis spēkus arī daiļlite-
ratūrā. Bijis tā laika vadošo žurnālu «I~Io;i 3Hamchcm Map-

kcn3Ma», «Hoßbiū MHp», «KpacHaa HOBb» v. c. dažādu avīžu v. c.

izdevumu līdzstrādnieks (Rīgā, Ceboksaros, Kazaņā, Leņin-

gradā, Harkovā, Voroņežā, Astrahaņa).
Graša revolucionārie nopelni nav aizmirsti. Viena no Cebok-

saru ielām nosaukta Kārla Graša vārdā.

Graša radošā darbība iedalāma vairākos periodos.
Pirmais periods — līdz 1917. gada Februāra revolūcijai. Tas

ir laiks, kad Graša partejiskā pozīcija, viņa pasaules uzskats vēl

tikai veidojas. Progresīvās sabiedrības uzmanību it sevišķi sais-

tīja Graša raksts «Marksisms un enerģētika». 2 Tas publicēts žur-

nālā «Domas» un neapšaubāmi ietekmēja Jeņinisko filozofisko

ideju izplatīšanas procesu Latvijā. Raksts bija pirmā nopietnā

1 Par to skat.: H ar h h 5. A., K-ivujhh B. H. Bopb6a 3a hctophmcckhA
Maiepna.iH3M b CCCP b 20-e toau. Jl., 1975, c. 115, 225, 327.

J Domas. 1914, Nr. 6.
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atskaņa Latvijā par V. I. Ļeņina darbu «Materiālisms un empi-
riokriticisms». Ka paradīja Graša tālāka darbība, V. I. Ļeņina

idejas viņu ietekmēja arvien spēcīgāk.
Otrs periods Graša radošajā darbībā sākas pēc Februāra re-

volūcijas, kad, atmetis un kritiski pārvērtējis pagātnes kļūdainos

uzskatus, viņš kļūst par boļševiku. Sis periods (līdz 20. gadu

beigām) Graša ideoloģiskajā darbībā ir visauglīgākais. Viņš at-

rod savu vietu jaunās sociālistiskās kultūras celtniecība, uzraksta

daudz rakstu un recenziju, arī brošūras par pašiem aktuālāka-

jiem dialektiska un vēsturiskā materiālisma jautājumiem, pret
buržuāzisko ideoloģiju, tai skaitā pret vehismu un dažādiem vul-

garizētājiem.
Dzīves pēdējos desmit gadus (trešais darbibas periods) Gra-

sis pazīstams galvenokārt kā publicists. Viņš pievēršas arī daiļ-

literatūrai, kurā pirmoreiz roku izmēģināja jau 20. gados, uzrak-

stot lugas «Robespjērs» un «Dzīve sākas rīt» (pēc Gvido da Ve-

ronas romāna), ka arī kinoscenāriju «Ženija fon Vestfālena» par

Kārļa Marksa dzīvesbiedri. Grasis cenšas mākslinieciski vispāri-
nāt sociālistiskos pārveidojumus pilsētā un laukos, publicē apce-

rējumus par šo tematu. Tomēr viņš nepamet filozofiju, sagata-

voja iespiešanai arī «Filozofijas vārdnīcu», taču publicēt to ne-

paspēja. (Rokraksts gājis zudumā.)

Strādājot Padomju Krievija un vēlāk Padomju Savienībā, Gra-

sis saglabāja sakarus ar dzimteni, ar Latvijas strādnieku kustību.

1920. gadā viņš aktīvi darbojas latviešu avīzē «Sarkanais Ka-

rogs», kuru izdeva Harkova. pētīja A. Cepļa, R. Eidemaņa radošo

darbību, viņu neatstāj vienaldzīgu kultūras dzīves notikumi bur-

žuāzijas jūga smokošajā Latvija. Savos rakstos viņš nesaudzīgi

kritizēja latviešu buržuāziju un tas adeptus.
Graša darbības objektīvs vērtējums ir tikai aizsākts. Neaug-

līgs izrādījās paņēmiens kritizēt Graša kļūdas, nodot aizmirstībai

visu pozitīvo, ko viņš veicis. Saja gadījuma netika ievērots me-

todoloģiskais norādījums, kādu V. I. Ļeņins bija izteicis sakarā

ar G. Pļehanova devuma vērtējumu, t. i., šī norādījuma vispārī-
gais raksturs. Kritizējot «Pļehanova taktikas oportūnismu», uz-

manību parasti koncentrēja uz nepareizajiem viedokļiem Pļeha-
nova uzskatos, bet, kā uzsvēra V. I. Ļeņins, dotajā momentā jā-
akcentē tieši pozitīvais. 3

Kārlis Grasis nebija profesionāls filozofs. Drīzāk viņš bija
profesionāls revolucionārs. Pats sevi viņš uzskatīja par publicistu
un žurnālistu.

3 Ļeņins V. L Marksisms un revizionisms. - Ļeņins V. I. Raksti,
15. sēj., 19. lpp.
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Kā profesionāls revolucionārs viņš tiecās papildināt savas zi-

nāšanas. Viņam piemita neremdināmas alkas paplašināt izglītību,
mācīties. Rezultātā Grasis izveidojās par augsti erudītu perso-

nību. Viņš labi pārzināja marksismam veltīto literatūru, dau-

dzus darbus bija apguvis detalizēti. Grasis pārliecinoši orientējās

vēsturiskajā, filozofiskajā un juridiskajā literatūrā, pamatīgi bija

iepazinies ar pasaules, krievu un padomju daiļliteratūru. Tāpēc
arī viņa literatūrkritiskie mēģinājumi bija visai sekmīgi.

Pēc Oktobra revolūcijas Grasis strauji veidojas par nopietnu
marksistu teorētiķi, prasmīgi savienojot profesionāla revolucio-

nāra praktisko kaujas un organizatorisko darbu. Atsevišķos gadī-

jumos pieļāvis kļūdas, viņš prata ātri tās saskatīt un izlabot un

nebūt nekaunējās atzīt savus maldus. 1933. gadā, atbildot uz ne-

pamatotiem apvainojumiem. Grasis ar paškritisku pārspīlējumu

rakstīja: «Manas filozofiskās svārstības, par laimi, netraucēja

man, tāpat dažiem citiem .. visiem spēkiem cīnīties par proletā-
riskas revolūcijas triumfu»4

,
t. i., cīnīties par ļeņiniskās politi-

kas, marksistiski ļeņiniskās filozofijas triumfu.

Sevišķi nozīmīgs ir Graša ieguldījums, aizstāvot ļeņiniskās

idejas (tajā skaitā arī filozofiskās) tieši 20. gadu sākumā, t. i.,

laika posmā, kad trockisti v. c. pastiprināja cīņu pret Jeņinismu
un tā filozofiskajiem pamatiem.

Grasis ar V. I. Ļeņina darbu «Materiālisms un empiriokriti-

cisms», kā jau minēts, bija iepazinies pirmsrevolūcijas periodā
un saprata, ka šis darbs marksistiskajā filozofijā ir neparasts,

ģeniāls.

Pēc Krievijas proletariāta vadoņa nāves, kad komunisti ar-

vien intensīvāk sāka pārdomāt jautājumu par V. I. Ļeņina teo-

rētiskā mantojuma īsteno dzijumu un nozīmi, Grasis uzraksta
vairākus V. I. Ļeņinam un viņa teorētiskajai darbībai veltītus rak-

stus — «Ļeņina galvenie zinātniskie darbi» (1924 ), «Ļeņins cīņā
pret ideālismu» (1924.) v. c. Norādot, ka viņš sniedz tikai «virs-

pusēju pārskatu par b. Ļeņina galvenajiem zinātniskajiem dar-

biem» (raksti iespiesti avīzēs), Grasis raksturo vairākus no izci-

lajiem V. I. Ļeņina darbiem (piemēram, «Kapitālisma attīstība

Krievijā», «Materiālisms un empiriokriticisms», «Imperiālisms kā

kapitālisma augstākā stadija», «Valsts un revolūcija», «Bērniš-

ķīgā «kreisuma» slimība komunismā») un sniedz tiem pašu aug-
stāko novērtējumu.

Rakstā «Ļeņins cīņā pret ideālismu» Grasis ne tikai norāda

uz V. I. Ļeņina darba «Materiālisms un empiriokriticisms» filo-

zofisko, vispārzinatnisko un politisko nozīmi, bet arī izmanto šo
darbu par dažādu ideālistisku uzskatu kritikas metodoloģisku pa-
matu. Pastiprinot akcentus, viņš atzīmē, ka «šī grāmata diem-

žēl palikusi nenovērtēta .. zinātniskās domāšanas sfērā, t. i., zi-

4 riapTapxHß TatapcKoro OK KuTC, <p. 36. on. 1, a. 472, ft 271.
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natnisko zināšanu principiālo pamatu noskaidrošanā»; viņš uz-

sver, ka pat starp cilvēkiem, kas dēvējas par marksistiem, mi-

nēta «grāmata nav iemantojusi pienācigo popularitāti». 5 Grasis

norada, ka šādā situācijā daudzējādā ziņā vainojami meņševis-
tiskie teorētiķi (piemēram, L. Akselrode pret V. I. Ļeņina «Mate-

riālismu un empiriokriticismu» izturējās noraidoši).
Kad pēc V. I. Ļeņina nāves trockisti uzsāka jaunu uzbrukumu

partijai un ļeņinismam, Grasis ar viņam raksturīgo enerģiju aiz-

stāvēja Jeņinismu un «lielāko X- Marksa skolnieku V. I. Ļe-

ņinu».
6 Rakstā «Ļeņins un politika» viņš pārliecinoši pierādīja:

«Visa Ļeņina politiskā domāšana un viņa praktiskā darbība

parada, ka Ļeņins uzskatāms par zinātniskās politikas radī-

tāju. Ļeņinisms — tā ir zinātniskā politika.» 7 Grasis aizstāvēja
Komunistisko partiju, tas Jeņinisko politiku — tautu ceļvedi pretī
komunismam. 8

Grasis atmasko ideālistu mēģinājumus izmantot dabzinatņu

jaunākos sasniegumus marksisma filozofijas grāmatā «Materiā-

lisms un empiriokriticisms» ietverto filozofisko ideju «atspēko-
šanai».

Marksisma-leņinisma filozofijas pretinieki 20. gados sevišķi

«nopūlējās» pretstatīt Einšteina relativitātes teoriju dialektiska-

jam materiālismam. Notika asas diskusijas, kuras piedalijas ari

Grasis.

Grasis norada, ka relativitātes teorija nebūt nav kritusi «pie
marksistiem nežēlastībā». 9 Jo marksists, «uzmanīgi lasot paša

Einšteina darbus, atklāja arī nepavisam ne ideālistiskus uzska-

tus»10
un «apvainot šo teoriju ideālismā nav nekāda pamata». 11

«Einšteina relativitātes teorija», kā atzimēja Grasis, «ir visu

mūsdienu fizikālo teoriju ass, tā stāv mūsu priekšā kā viens no

nozīmīgākajiem cilvēka ģēnija iekarojumiem. Tā saista ne tikai

zinātnieku un filozofu prātus. Visa domājošā inteliģence un it

sevišķi skolu jaunatne pievēršas relativitātes teorijai, vēloties at-

rast atbildi uz visiem ar lāstiem apkrautajiem mūžīgajiem jau-

tājumiem.»
12 Protams, tādu atbildi relativitātes teorija nespēj

dot, jo «ir tikai solis, kaut arī milzīgs, uz priekšu pasaules

izziņā». 13

Starp V. I. Ļeņina dialektiski materiālistiskajām atziņām un

Einšteina teoriju Grasis nesaskatīja nekādas pretrunas, bet, gluži

otrādi, redzēja būtisku saistību. Viņš uzsver, ka V. I. Ļeņina uz-

5 Kommvhiict (XapbKOß), 1924, 27 HHBapa.
•

Turpat, 26. janvārī.
7 Turpat.
•TpacHc K. .Ichiihh3m no6c>KAaeT bo Bcew MHpe. — BopbCa (Cia.iHH-

rpaj). 1932. 22 HHBapa.
9 3h3MH KOMMyHH3M3 (XapbKOß), 1923, JSfe 7—B, c. 114.
10 Turpat.
11 KoMMynHCT, 1924, 24 HHBapH.
12 311.'iMH KOMMVHH3M3, 1923, Xi 7—B, c. 114
13 Turpat.
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skati «ne tikai nav pretrunā ar Einšteina relativitātes principu,
bet ir viņa teorijas papildpaskaidrojums, vienīgi izteikts ar citiem

terminiem. No mūsdienu zinātnes viedokļa Iļjiča uzskats neiz-

raisa nekādus iebildumus.»14

Grasis parādīja, ka dialektiski materiālistiskās atziņas par tel-

pas un laika objektīvo raksturu, par matēriju, klasiķu izteiktās

domas par cilvēka zināšanu relativitāti rod savu apstiprinājumu
tieši Einšteina teorijā — dižākajā fizikas teorijā.

Grasis apbrīnojami smalki spēja saskatīt un izprast jauno.
Un jo dziļāk viņš bija apguvis V. I. Ļeņina darbus, jo veiksmī-

gāk orientējās asajā 20. gadu ideoloģiskajā cīņā un teorētiskajos
strīdos.

Recenzējot V. Sarabjanova populāro apcerējumu «Vēsturis-

kais materiālisms» (1922.), Grasis norāda, ka vēsturiskā materiā-

lisma studiju pamatā liekami Marksa, Engelsa un V. I. Ļeņina
darbi, jo tie ir «daudz populārāki un izpratnei pieejamāki neka

lappuses» no minētā autora apcerējuma. 15 Kad nāca klajā
V. I. Ļeņina darbs «Par karojošā materiālisma nozīmi» (1922.),
Grasis uzreiz izprata «tā programmatiski principiālo raksturu» un

uzskatīja, ka šī ļeņiniskā darba nozīmi «mēs vēl pietiekami ne-

apzināmies». 16

Sajā laika posmā neatvairāmi pieauga V. I. Ļeņina darbu

ietekme uz filozofiskās domas attīstību Padomju Savienībā, ka

arī to nozīme cīņā pret ideālismu un buržuāzisko ideoloģiju vis-

pār. Dabzinātņu straujā attīstība 20. gs. sākumā kāpināja interesi

par konkrētiem sasniegumiem šo zinātņu jomā. Taču līdztekus

radās arī mēģinājumi izmantot šos sasniegumus ideālistiskās filo-

zofijas interesēs. Tā, piemēram, sasniegumi fizioloģijā nereti

izraisīja tieksmi proletariāta revolucionaritāti skaidrot ar «fizio-

loģiskiem faktoriem». Grasis šādus mēģinājumus nosauc par mis-

tiku un šajā sakarībā uzraksta rakstu «Fizioloģiskā mistika un

marksisms» (1924.), kurā asi kritizē līdzīgus uzskatus, vienlai-

cīgi uzsverot, ka «mūsdienu dabzinātnes, it sevišķi fizika, ķīmija
un bioloģija, guvušas tādus kolosālus panākumus, ka marksisms

nevar palikt pret tiem vienaldzīgs. Var tikai priecāties, ka arvien

biežāk izskan doma par nepieciešamību sīki jo sīki izpētīt tā sau-

camās precīzās zinātnes. Kā redzams, V. I. Ļeņina raksts nav

palicis bez sekām.» 17 (Runa ir par rakstu «Par karojošā materiā-

lisma nozīmi» žurnālā «Floa 3H3MeHeM MapKcii3Ma», 1922, Nr. 3.)
Protams, daudzi Graša darbi ir attiecīgā laika posma apzīmo-

goti (raksti parasti dzima strīdos, polemikās, jaunā meklējumos
un apstiprinājumos, asā cīņā ar marksisma-ļeņinisma pretinie-
kiem, ar opozicionāriem, kuri vēl atradās partijā), tāpēc daž-

kārt tie ir pārlieku asi, ne visi formulējumi tajos ir precīzi, taču

v 3||aM H KOMMVHH3Md, 1923, Ni 7—B, c. 114.
1S rioa 3H3MeneM MapKCH3Ma, 1923, M I—2, c. 129.

18 Turpat, Nr. 3. 97. lpp.
17 XapbKoßCKnft npo.ieTapHM, 1924, 25 m3h.
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tie izteica to, ko prasīja laikmets — formulēja un propagandēja
izcīnīto marksistisko domu, dialektisko un vēsturisko materiā-
lismu.

20. gados filozofijas jomā plaši izvērsās cīņa ari pret visāda

veida vulgarizētājiem. Apgalvodami, ka stāvot «kreisās» pozīcijās,
tie uzdevās par it kā vienīgi pareizas «proletāriskas filozofijas»
pārstāvjiem utt. Viņu vidū īpaši izcēlās proletkultieši un tiešie

zinātniskās filozofijas — dialektiskā un vēsturiskā materiā-

lisma — vulgarizētāji. Partija atspēkoja visas šīs galējības. Cīņā
pret vulgarizētājiem aktīvi iesaistījās labākie marksistiski ļeņi-
niskās filozofijas un ideoloģijas spēki, un viņu vidū bija arī Kār-
lis Grasis.

1922. gada Grasis viena no tālaika nopietnākajiem žurnāliem

«KpacHaa HOBb» publicē rakstu «Pašmāju dialektika cīņā par
mākslu». Raksts īsteni ir bezkompromisa cīņas pieteikums mēģi-
nājumiem revidēt partijas programmu kultūras celtniecībā, tas

piesaka cīņu mākslas un kultūras attīstības vulgarizētai izpratnei,
kādu, kā zināms, propagandēja proletkultieši. 18 Par tiešo iemeslu

tā uzrakstīšanai noderēja 1921. gadā iznākusi N. Cužaka grāmata
«Par mākslas dialektiku. No reālisma līdz mākslai kā vienai no

ražošanas formām [!]». Kā grāmatas par Kārli Grasi («Kap.i
Tpacnc») autoram V. Kirilovam norādījusi Kārla Graša dzīves-

biedre L. Grase, minētais Graša raksts un tāpat arī viņa darbs

«Vehieši par Spengleru» (1922.) uzrakstīti pēc V. I. Ļeņina ietei-

kuma. 19 Protams, tāda liecība vēl nav dokuments, tomēr ignorēt
šo faktu nebūtu pareizi.

Grāmatas «Par mākslas dialektiku» autors «ļefa» kritiķis Cu-
žaks 20

apgalvoja, ka partijai neesot izstrādātas kultūras pro-

grammas, noraidīja partijas nostāju pret Proletkultu, bet par
mākslas etalonu izvirzīja futūrismu. Visas pretenzijas Cužaks

mēģināja pamatot ar dialektisko metodi, protams, ar nepareizi

izprastu, vienkāršotu un vulgarizētu «dialektisko metodi» (pie-
mēram, mākslu aplūkojot vienkārši kā ražošanas procesa daļu).

" Prolctkults kā kultūras un izglītības organizācija radās vēl pirms
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas. Pēc revolūcijas Proletkults ietilpa
Padomju valsts orgānu sistēmā un veica lielu darbu plašās darbaļaužu ma-

sās, iepazīstinot tās ar patiesu kultūru. Diemžēl jautājumā par jaunās sociā-

listiskās kultūras saturu un virzienu Proletkulta vadība (tā galvenais ideo-

logs bija A. Bogdanovs) stāvēja nepareizās pozīcijās, jo uzskatīja, ka jauno,

t. s. proletārisko kultūru var radīt tikai paši proletārieši. Proletkulta vadošie

pārstāvji nesaprata kultūras mantojamibas problēmu, shematizēja un vienkār-

šoja kultūras celtniecības procesu, kurš savos pamatos neapšaubāmi bija loti

sarežģīts.
19 So faktu min V. Kirilovs savā 1972. gada 19. aprī|a vēstulē autoram.

:0 Sīkāk par to skat.: ileiieHTbeß A. B. H. .lemm h coBeTCKaa .rnrre-

paT>pa. M., 1977, c. 368.
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Grasis pieradija, ka šāda nostādne ir pretruna ar marksismu,

ar objektīviem faktiem, kas raksturo partijas darbību. Tāpat viņš

norādīja, ka Cužaka «pretenzijas» ir pretrunā ar sociālisma at-

tīstības loģiku un sociālisma mērķiem, kuri organiski ietver sevī

tautas garīgās kultūras attīstību, darbaļaužu intereses.

Grasis rakstīja, ka «proletāriskā valsts (proletariāta dikta-

tūra), kas īstenoja sociālo revolūciju, nevar būt indiferenta pret
cilvēka prasību pēc mākslas, kurā vecās valsts sistēmas saska-

tīja katra pilsoņa privātu lietu! — privātā lieta tagad ir kļuvusi
valstiska». 21 Tāpēc apmelojumiem, it ka partija nerūpētos par

kultūras attīstību, trūkst pat niecīgākā pamatojuma.
Partijas darbibā izpaužas visnopietnākā zinātniska pieeja kul-

tūras revolūcijai. Sai sakarā Grasis norāda, ka «pēc Ļeņina
iniciatīvas Tautas Komisāru Padome nolēmusi uzcelt vai-

rākus desmitus pieminekļu izcilākajiem pagātnes sabiedriskajiem
darbiniekiem un tāpat visiem novatoriem literatūras, mākslas un

zinātnes sfērā, kuru vidū atrodam Baironu, Igo, Ibsenu, Dosto-

jevski, Tjutčevu, Musorgski, Skrjabinu un Sopēnu».
Savas radošās darbības vēlāku gadu raksta «Ļeņins par kul-

tūras revolūciju» (1928.) Grasis parāda, kur meklējami Jeņiniskie
sociālistiskās kultūras attīstības pamati: «Jebkāda veida analfa-
bētisma likvidēšana un noteiktas materiālās bāzes radīšana —

lūk, kas nepieciešams kultūras revolūcijas pilnveidošanai, bez

kuras, savukārt, nav iespējams izveidot ekonomisku pamatu Ok-

tobra revolūcijas politiskajiem iekarojumiem.» Viņš uzsver, ka

«jautājums par kultūras revolūciju kļuvis sevišķi ass un aktuāls»

un ka tas risināms tādā veidā, «kā to norādījis mūsu vadonis».22

Grasis bija to vidū, kuri nepiekrita Trocka nostājai jautājuma
par «proletārisko mākslu». Trockis un viņa piekritēji apgalvoja,
ka proletariāta diktatūras periodā proletariāta kultūras nebūs.

Kādas plašas diskusijas gaitā (tādu diskusiju tolaik bija daudz)
Grasis teica: «Tagad skaidri redzams, kur slēpjas Trocka kļūda
jautājuma nostādnē par proletariāta mākslu: vēsturiskās īstenī-

bas marksistisku analīzi viņš nomainījis pret virspusēju un tikai

šķietami pareizu analoģiju pēc shēmas «tā bija un tā būs». Tā

bija, bet tā var arī nebūt, jo vēsture ne tikai atkārtojas vien, bet

arī tiek radīta (t. i., tiek radīts jaunais).» 23

Pie kultūras mantojamības procesa analīzes Grasis atgriežas
ne reizi vien. Sai sakarā minami viņa raksti par Ļ. Tolstoju —

«Sakarā ar Ļeņina rakstiem par Tolstoju» (1924.). «Tolstoja kai-

tīgā idealizācija» (1928.), «Cik reizes sludināt pasaulei (par
Ļ. Tolstoju)» (1928.). 24 Viņš nebūt neaprobežojas ar mantoja-
mības problēmu vien, bet vienlaikus analizē marksistisko metodo-

21 Cn6Hpchne orHH, 1922. .\b 2, c. 154.
22 OpJioßCKaa npaßaa, 1928, 26 anpeJia.
M KoMMVHHCT. 1924. 10 JļHßapH.
24 Kommvhhct, 1924. 31 HHBapa; Ha .iHTepaTvpHoM noCTy, 1928, .V9 20, 21,

Op.-ioBCKan npaßAa, 1928. 1 hkvih.
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loģiju, kura dod iespēju pareizi vērtēt vissarežģītākos mākslas

darbus. Vērtējot Ļ. Tolstoja darbus, Grasis pamatojas uz V. I. Ļe-

ņina rakstos par Ļ. Tolstoju izteiktajām domām.

Par pretrunīgo O. Vailda darbu «Doriana Greja portrets»
(1928. gada izdevums krievu valodā) Grasis saka, ka tas ir «viens

no tiem pasaules literatūras darbiem, kuru proletariāts ar prieku
uzņem sava mantojumā».25 Jā, proletariāts neatzīst epikūrismu,
individuālismu, neatzīst apgalvojumus par mākslas bezjedzīgumu,
par kuru Rietumos daudz rakstīja sakara ar Oskara Vailda radošo

darbību un personību, bet, ka izsakās Grasis, «Doriana Greja

portretā» mēs atrodam «spriedumu tai pasaulei, zem kuras lako-

tās virspuses ir trūdi un neģēlīgums» (domāta «liekulīgi tiku-

miskā» Anglija). Un rakstnieks nolasīja šo spriedumu «ar satri-

cinošu dramatismu un ar apbrīnojamu tēlu spēka palīdzību». 26

Graša interesi allaž saistījušas estētikas problēmas. Par to lie-

cina viņa piedalīšanās publiskās diskusijas, raksti un piezīmes
par dažādiem estētikas jautājumiem. Ar savu radošo darbību

Grasim zināmā mērā izdevās veicināt zinātniskās estētikas vei-

došanos mūsu zemē. Par to it īpaši liecina tādi darbi kā raksti

par Ļ. Tolstoju, raksti «Trīsstūrainā cepurē un zābakos» (par
A. Puškinu, 1921.), «Titāna augšāmcelšanās» (sakarā ar N. Cer-

niševska jubileju, 1928.), «Ģēnijs pie ešafota» (par Dostojevski,

1931.), neskaitāmas recenzijas par grāmatām, teātra uzvedumiem,
izstādēm.

Grasis asi kritizē jau pieminēta Cužaka v. c. vulgāros uzska-

tus, ka mākslas darbus tieši rada noteikta sabiedriskā bāze

un tie ir šķiriski. Kritikas argumentācijai Grasis izmanto vairākus

marksistu darbus. «Gandrīz ikvienu mākslas darbu ar zināmiem

pūliņiem ta vai citādi var novadit līdz noteiktai sabiedriskai bāzei,

bet šada rīcība ne vienmēr būs viennozimīga ar vulgāro apgalvo-

jumu, it kā katrs mākslas darbs butu caurcaurēm piesātināts ar

noteiktu šķirisku saturu. Materiālistiska (marksistiskā) vēstures

izpratne nepavisam nenozīmē visu faktu un visu parādību obli-

gātu izvietošanu pa šķiriskiem plauktiņiem. Tas attiecināms arī

uz cilvēka ģēnija sacerējumiem mākslas jomā. Tajā bravūrīgi

viegla šķirisko etiķešu uzlimēšana var dot bēdīgu rezultātu. To

lieliski saprata PJehanovs ..,
rakstot: «Protams, mēs nekad ne-

spēsim izskaidrot ar vides ietekmi visu ģēnija individuāli-

tā t i.»»27 Teiktais liecina par Graša marksistisko, šķirisko pie-

eju mākslai, ka arī par patiesu mākslas darbu vispārcilvēciska
satura izpratni, kuru vispār ignorēja tie, kas dēvēja sevi par t. s.

proletāriskas mākslas «speciālistiem».
Vulgarizēti un vienkāršoti 20. gados reizēm tika skaidroti arī

specifiski filozofiski jautājumi. Viens no tādiem vulgarizētājiem
bija E. Jenčmens. «Filozofiskais pasaules uzskats,» rakstīja

2S Op.iOßCKaa npaßja. 1928, 14 DOMU

24 Turpat.
27 CHčHpcKHe orHH. 1922, JVs 2. c. 154.
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Jenčmens, «kas nosaukts par dialektisko materiālismu, būs gāzts

pīšļos, jo, pateicoties bioloģiskajam treniņam, izzudīs nepiecieša-
mība pec loģikas, atmirs domāšana, un tikai filozofiskā reakcija
skaļu smieklu veidā atgādinās par ekspluatatorisko dialektisko ma-

teriālismu, kas aptumšo progresivo revolucionāro strādnieku

nevainīgās galvas.» (!) 28 1922. gadā parādījās ne mazāk kliedzošs

S. Miņina raksts. Tā autors pieprasīja, «iekārtojot un pabeidzot
būvēt zinātnes kuģi», norobežoties ne tikai no reliģijas, bet arī

no filozofijas kā buržuāziskas parādības. Raksta lozungs bija:
«Nost arī filozofijas netīro veļu! Filozofiju aiz borta!» Marksis-

mam sveši uzskati (jenčmenisms, bogdanovisms, dažas buržuā-

ziskas un pusburžuāziskas sistēmas) 20. gadu sākumā bija izpla-
tīti arī skolu jaunatnes vidū.29

Visi, kas saprata, cik bīstamas un kaitīgas ir šīs dažādās tā

saucamās «jaunās» teorijas, uzskatīja par nepieciešamu vērsties

pret tām. Grasis šajā situācijā uzraksta rakstu «Par nosebojuša

maga ražojumiem (par E. Jenčmena grāmatām)» (1923.), 30

kurā pārliecinoša savu pierādījumu argumentācija apvienojas ar

kodīgu ironiju. Interesanti ir minētā raksta apakšnodaļu virsrak-

sti: «Ar ko pie mums atnācis Jenčmens?», «Pretenzijas bez mēra»,

«Tertulians — Sv. Augustīns — Jenčmens», «Kā Jenčmens iznī-

cināja marksistus» utt. Jenčmens atklāti noliedza kaut niecīgāko

pagātnes zinātnes un filozofijas nozīmi un uzskatīja tās par <bur-

žuāziskiem meliem». Studēt šo buržuāzisko zinātni tātad ir

veltīga laika tērēšana. Pēc Jenčmena domām, tādi termini kā

«izziņa», «prāts», «loģika», «matērija», «gars» ir tīrie buržuā-

ziskie atkritumi, ekspluatatoru šķiras meli. Viņš pareģoja «vispā-

rīgu masveida loģikas, tajā skaitā dialektiskas loģi-
kas nāvi». Sādu sludinājumu nejēdzība bija acīmredzama. Bet

«jaunās» teorijas radītājam Jenčmenam arī tas likās par maz.

Viņš sludināja, ka fizika, ķīmija, bioloģija, visa buržuāziskā zi-

nātne likvidējama. Jenčmens nolēma, ka viņš izdarījis «lēcienu

no nepieciešamības valstības brīvības valstībā» (!), kā par to

savā laikā rakstīja Markss, un visai neveikli mēģināja «attīstīt»

I. Pavlova «analizatoru» mehānismu, taču tālāk par vārdiem ne-

tika. Viņš deklarēja, ka tagad «īstais Markss» esot tikai viņš,
Jenčmens, un, ja kāds par to sāk šaubīties, tad tas ir miljoniem
verstu atpalicis no marksisma pamatlicēja.

20. gadu sakumā par Jenčmena «jauno bioloģiju» tika uzrak-

stīts ne mazums kritisku darbu. Graša uzstāšanās bija viena no

pirmajām, un tā pareizi orientēja jaunatni pret šo rupjo dabzi-

nātņu vulgarizāciju. Cilvēks, secināja Grasis, «labāk uzklausīs

savu loģiku, savu spriedumu, jo «jaunajā bioloģijas teorijā» viņš

28 Ehm m c h 3. C. BoceMHaauaTb tc3Hcob o «TeopHH hobor

riHTiiropcK, 1920; Ehm m c h 9. C. TeopHH hoboh h MapKCH3M. —

rio,l 3H3MeHCM MJipKOMMJ, 1923, .Vs 4—5.
29 npaßja, 1923, 14 aeKa6p«.
30 3h3MH KOMMVHH3.M3, 1923, .Vs 7—B.
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nevar atrast ne grama, kas būtu uzmanības cienīgs no zinātniskā

aspekta». 31

Šodien neviens neatceras «jaunās bioloģijas» radītāju un pā-
rējos vulgarizētajus un, ja pievērsāmies jenčmenismam, tad tikai

tādēļ, lai saprastu, ar ko nācās sastapties marksistiski leņiniska-
jai filozofijai laika, kad mūsu zemē augsni vēl rada sīkburžuā-
ziskais «revolucionārisms», neiznīcināta buržuāzija vēl izmisīgi

pretojas un tika risināts jautājums «kurš kuru». Bet ar vēsturi ir

tāpat kā ar dziesmu — vārdus no tās neizmetīsi.

Graša teorētiskajā mantojumā uzmanību saista lielais skaits

darbu buržuāziskās ideoloģijas un filozofijas kritikā. Un tas ir

saprotams, jo Graša darbibas laiks bija asu cīņu laiks mūsu zemē

pret šķiras ienaidnieku.

1922. gadā Grasis uzraksta darbu «Vehieši par Spengleru».
Rakstu publicē žurnāls «KpacHaa HOBb», kurš 20. gadu sākumā

ir viens no ievērojamākajiem literārajiem centriem. «KpacHan
HOBb» iznāca ar aktīvu V. I. Ļeņina līdzdalību (pirmā organiza-
toriskā sapulce notika Kremlī, V. I. Ļeņina dzīvoķlī). V. I. Ļeņins
deva redakcijai savus padomus un norādījumus.

32 Žurnāla pir-

majā numura bija publicēts V. I. Ļeņina raksts par pārtikas no-

dokli.

Graša raksts žurnāla 1922. gada 2. numurā bija mēģinājums
marksistiski vērtēt Osvalda Spenglera grāmatu «Eiropas noriets

[Untergang des Abendlandes]. Apcerējums par pasaules vēstures

morfoloģiju» (1918., 1922.), kura bija ieguvusi samērā plašu at-

balsi buržuāzijas un sīkburžuāzijas vidū, pretpadomju aprindās.
1922. gadā Maskava iznāca N. Berdjajeva, J. Bukšpana.F. Ste-

puna, S. Franka rakstu krājums ar nosaukumu «Osvalds Spen-

glers un Eiropas noriets». V. I. Ļeņins pievērsa uzmanību šim

tikko iznākušajam vehiešu autoru krājumam. Zimitē N. Gorbu-

novam 1922. gada 5. martā viņš ar zināmu piesardzību izteica

vēlēšanos apmainīties domām ar biedriem par šo krājumu, pie-
zīmēdams: «Manuprāt, tas līdzinās «literāram baltgvardu organi-

zācijas aizsegam».»
33

Graša izvelētais kritikas aspekts (Spenglers — vehieši) izrā-

dījās Joti veiksmīgs. Viņš izvirzīja mērķi pierādīt, ka vehiešus

Spenglera grāmata saistīja viņa t. s. «mākslas morfoloģija».
Bet vispirms pievērsīsimies pašiem vehiešiem.

Izdaudzināta krājuma autorus Oktobra revolūcija bija nobīdī-

jusi vēstures ceļmalā, tie bija cilvēki no tās «dabisko vadoņu»

plejādes, kuri bija veidojuši mūsu tēvzemes «sabiedrisko domu»

3{ 3n3Mfl KOMMVHH3Ma. 1923. Ni 7—B.

** .lemin o JiHTepaTvpe h hck>'Cctbc. M., 1969. c. 686, 687.

35 Ceņ i n s V. L N. Gorbunovam. — leni n s V. t. Raksti, 45. sēj.,

449. lpp.
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pirmskara — revolucionārajā perioda.' 4 Bija zināma šo «vadoņu»
darbība pagātnē — viņu naids pret revolucionārajām masām, ca-

risma nekaunīga slavināšana, tā politiskās lomas izcelšana, pro-

gresa nosodīšana, politiskas atbildības izsmiešana un noniecinā-

šana. «.. autoru personas,» rakstīja Grasis, «mēs sastapāmies ar

vecajiem vehiešiem, kuri aizsargā savu veco lietu, kas slacīta

strādnieku un zemnieku asinīm 1905.—1906. gadā un galīgi, ne-

novēršami pazaudēta 1907. gada».
35

V. [. Ļeņins nosauca krājumu «Vehi» par «liberālā renegā-
tisma enciklopēdiju», «nepārtrauktu reakcionāru samazgu

straumi, kas uzlieta demokrātijai»; 16 vehiešu līnija pauda naidu

pret tautas masām, atteikšanos no atbrīvošanas kustības, pieteica

nesaudzīgu cīņu materiālismam un ateismam, liecinot par cen-

tieniem «ar visu apņēmību noteikti un pilnīgi atjaunot reliģisko

pasaules uzskatu». 37

Berdjajevs un Franks, kuru raksti bija ievietoti pirmajā krā-

jumā «Vehi» (1909.), aicināja krievu inteliģenci pēc pirmās revo-

lūcijas sakāves uz reliģiozās «samierināšanās» varoņdarbu, uz

«paklausību», «iekšēju koncentrēšanos», «apziņas egocentrismu».
Pirms divdesmit gadiem viņi bija nolādējuši revolūciju, apklusi-
nādami paši sevi ar «samierināšanās» un «paklausības» spre-

diķi, mudinādami meklēt nesatricināmas vērtības tikai sevī. «Un

tagad mums nav skaidrs,» raksta Grasis, kālab «Berdjajevi un

Franki, bijušie «vehieši», pievērsuši savu nevarīgo un nīcīgajā

pasaulē apkārt klīstošo skatienu tieši Spengleram, — lai pateiktu
vienkārši un skaidri: atpakaļ pie «Vehiem», pie veciem, 1909. gada
«vehiešiem».»38

Krievijas špengleri, t. i., vehieši, visādi centās pierādīt savu

garīgo radniecību ar Spengleru. «Pirmie Spenglera panākumi
iepriecināja daudzus Krievijas «īstenības un patiesības meklētā-

jus»,» rakstīja Grasis vienā no recenzijām, «Berdjajevs, Franks

un kompānija jau jutās kā uzvarētāji.., apstrīdēja Spenglera

prioritāti šo ideju izklāstā, sačukstējās: mēs jau sen par to runā-

jām.»39 Seit vietā būtu atzīmēt, ka līdzība Spenglera un slavo-

filu nostādnē, uz kuras balstījās vehieši, vēl līdz šai dienai nav

pierādīta. 40

Sekojot ļeņiniskajai kritikai un vēl jo vairāk jauniem faktiem,

kas parādīja ļeņiniskā vērtējuma pamatotibu, Grasis spēja atklāt

vehiešiem un Spengleram kopējo garīgo saturu.

31 TpacHc K. BexHCTbi o lilneiirviepe. — Kpacuaa HOBb, 1922, Xs 2 (6),
c. 197.

" Turpat, 208. lpp.
"Ļeņins V. I. Par rakstu krājumu «Vehi» — Ļeņins V. I.

Raksti, 16. sēj., 104., 108. lpp.
"Ļeņins V. I. Par rakstu krājumu «Vehi», 104. lpp.
" TpacHc X BexncTU o UJneHMepe, c. 198
*• rioA 3navteHeM MapKCH3Ma, 1923, >fe 3, c. 96.
40

3HUHK.ioneann. M., 1970, t. 5, c. 519.
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Spenglera grāmata noliedza progresu. Vehieši solidarizējās
ar Spenglera noliegumu attiecība uz jēdzienu «vienota cilvēce»,

jo pastāvot tikai fizisks sakopojums, nav «vienotas dvēseles», pa-

stāvot konkrētas kultūras ar savām «dvēselēm», bez kaut kā

būtiski kopēja, bez savstarpējas mijiedarbības, bez pārmantojamī-
bas. Spenglers noliedza visas pasaules vēsturiskās attīstības vie-

notu likumsakarību. Pēc Spenglera vēsture dalās vairākās neat-

karīgās, neatkārtojamās noslēgtās cikliskās kultūrās, kam katrai

ir savs liktenis un kas pārdzīvo rašanās, uzplaukuma un bojā-
ejas periodus. Atbilstoši tām pastāvot atsevišķas «dvēseles»,
«stili», «kultūras laikmeti», bet ne vienota cilvēce. Atsevišķu «dvē-

seļu» un kultūru likteņos nav likumsakarību, tāpēc arī nav vēs-

tures kā tādas. Bet, ja nav vēstures, tad savukārt nav arī pro-

gresa, ilgstošas notikumu plusmas laika un telpā, ir vienīgi atse-

višķu kultūru kustība pa apli, no dzīves uz navi.

Spenglera uzskatus raksturo subjektīva patvaļa, acim redzamu

faktu aizstāšana ar izdomātam konstrukcijām. Pašu vehiešu

krājumā par Spengleru tika norādīts, ka minētā filozofa grāmata
«no formāli loģiskā un pozitīvo zināšanu viedokļa ir pārbagāta

patvaļībām», Spenglerā esot apvienotas plašas zināšanas ar dziļi

apzinātu, principiāli «pasludinātu filozofiskās domāšanas nezinat-

niskumu», tomēr galu gala «jautājums par «Eiropas norietu», pa-

tiesību un objektivitāti tiek atrisināts Spengleram par labu». Kadā
veida? Ļoti vienkārši — pēc Spenglera jebkuras mācības nozimi

nosaka nepieciešamība pēc tās, šīs mācības noderīguma pakāpe

dzīvei, tāpēc Spenglers (un arī vehieši) asi vērsās pret zinātni ķā

pret nevajadzīgu un kaitīgu nodarbošanos.

Spenglers un vehieši bija kā radīti viens otram — ar dziļu
sarkasmu atzīmēja Grasis. Viņš norada, ka vehietis F. Stepuns

pareizi konstatējis, sacīdams, ka «bez šaubām, ja pētījumu «Ei-

ropas noriets» iesniegtu zinātnieku speciālistu komisijai, tā sastā-

dītu garu faktisko kļūdu sarakstu». Taču Stepunu tas nesamul-

sina. Un Grasis turpina: «Ja tādu pašu operāciju izdarītu ar

musmaju autoru krājumiem, rezultāti būtu vēl bēdīgāki .. .»
41

20. gs. reakcionāra buržuāziska filozofija saka apvainot zi-

nātni, ka pirmā pasaules kara gados ta daļēji izrādījusies par

«lielu postītāju». «Bet vai šis fakts,» jautā Grasis, «liecina kaut

kadā veidā pret zinātni kā tadu? Ne mazākā mērā. Tas rāda

tikai to, ka zinātne tika likta lieta, lai kaitētu cilvēcei. Sociālisti

vienbalsīgi uzsvēra, ka zinātnes sasniegumus izmanto valdošās,

bagātas šķiras, lai apmierinātu savas iegribas un tikumiski neat-

taisnojamus pasākumus.. Vai tiešām šī ābeces patiesība nav zi-

nāma Stepunam?»42

Spenglerieši visādā veidā centās diskreditēt zinātni, piemēram
izvirzot tezi. ka zinātne kļūdās savos paredzējumos, jo ekonomiskos

M TpacHC K. BexHCTbi o Ulnenr.iepe, c 199

41 Turpat, 204. lpp.
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un politiskos aprēķinus atspēko pati dzīve. Grasis atklāj šāda

veida spriedelējumu pilnīgu nepamatotību. Pasaules kara se-

kas nepavisam nebija negaidītas. «Pēc kara nak sociālistiska

revolūcija. Tā jautājumu izvirzīja ne tikai sociālisti . .»
43 Sajā

sakarā Grasis min V. I. Ļeņina vārdu. Brošūrā «Kara un revo-

lūcijas uguni» (1924.) viņš raksta: «V. I. Ļeņins varēja droši pra-

vietot, ka tas [karš — V. S.] loģiski neizbēgami un neatvairāmi

pāraugs pilsoņu karā, miljonu darbaļaužu kara pret buržuāziski

kapitālistisko iekārtu. Un viņš nekļūdījās!» 44 Grasis saka: «kat-

ram
.. jāatzīst, ka pasaules karš un pēc tam seko-

jošie notikumi spīdoši apliecināja sabiedrisko

zinātņu atziņu patiesumu, kas piepildījās gandrīz vai

ar matemātisku precizitāti. Mūsu filozofiem, tāpat kā Spengle-

ram, nav faktu ārpus viņu «jaunas iekšējās pieredzes». Jo sliktāk

viņiem!» 45 (Sai sakarā atzīmēsim, cik netālu no saviem priekšte-
čiem ir aizgājuši 20. gs. otrās puses buržuāziskie filozofi, «attīs-

tot» antitehnicisma idejas un mēģinot visās mūsdienu kapitālis-
tiskās sabiedrības neveiksmēs apvainot zinātni, par neveiksmju
cēloni izvirzot tehnikas attīstību.)

Grasis parādīja, ka visas Spenglera pūles pamatot savu «vēs-

tures morfoloģiju» izrādījās veltīgas, kaut arī «dažas iezīmes

Spenglera morfoloģija ir visai veiksmīgas un trāpīgas»,
46

jo lasī-

tājs, iepazinies ar Spenglera darbu, ne tikai pamanīs faktu iz-

kropļojumus un vēsturiskus pārspīlējumus, bet saskatīs arī inte-

resantus salīdzinājumus, paralēles, atsevišķus novērojumus, taču

tie nekāda ziņā nemaina šī darba pamattendences, Spenglera filo-

zofisko koncepciju.
Brošūrā «Kara un revolūcijas ugunī» Grasis vēlreiz parada

Spenglera un vehiešu filozofijas nesaturīgumu, tās ideālismu:

«lespaidīgs filozofiskas, bezatbildīgas pļāpāšanas piemērs ir mūsu

pašmāju filozofu kompānija ar Berdjajeva, Franka, Los(s)ka,

Karsavina, Askolda kungiem priekšgala.»
47 Un tālāk: «Vispārējā

nosliece uz veco, ideālistisko pasaules uzskatu . .
Turklāt nelaime

nebūtu tik liela, ja «veco» viņi neslavinātu ka pašu dziļāko un

pareizāko jautājuma nostādni.»48

Berdjajeva filozofija galvenokārt koncentrējās cilvēka brīvības

idejā, cilvēks tika aplūkots ārpus vēsturisko apstākļu kopsakara.
Berdjajevs saprata brīvību ideālistiski, pastiprinot šadu izpratni

ar reliģiskiem uzskatiem. Stepuna filozofija pārstāvēja simbo-

lismu, neokantismu.

Grasis formulēja savu pozīciju un attieksmi pret Spenglera
filozofijas īsto saturu: «Kas ir Spenglera «pasaules izpratnes»

43 TpacHC K. BexHCTbi o LUncur.iepe, c. 204.
44 rpacHc K. B orHe bohhu h XapbKOß, 1924, c. 36.
45 T pa c h c K. BexHCTbi o UTneiir.nepe, c. 205.

46 Turpat. 200. lpp.
47 rpacHc K. B orne bohhu h poko.houhh, c. 23.
48 Turpat. 30.. 31. lpp.
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būtības pamatā? Tā ir dzija vilšanās iespējā atrast objektīvu pa-
tiesību, nezinātniskums, modernizēta mistika un atgriešanās pie
vecām koncepcijām. Tāpēc pareizāk būs, ja teiksim, ka par Speng-
lera «Eiropas norietu» mums bija zināms pirms Minhenes pareģa
darba parādīšanās. .»

49 Filozofiskās koncepcijas par vēstures

apļiem attīstīja jau senie domātāji, Viko un citi.

Visvairāk spekulatīvu teoriju variantu vehiešu filozofi radīja,
izskaidrojot Spenglera Rietumu norieta ideju. Grasis pareizi atzī-

mēja, ka «vehieši jaunajos apstākļos, kad viņu priekšā stājās
pasaules mēroga notikumi — Oktobris («ne nacionāli, bet inter-

nacionāli mērogi»), lai arī lika lietā savu veco teorētisko bagāžu,
tomēr centās pievienot Spengleram kaut ko jaunu. Un ar šo

momentu sākās mūsu modernizēto slavofilu pazīšanas ar vācieti

Osvaldu Spengleru. Autoru priekša nostājas patiesi vilinoša
doma: — pierādīt, ka Eiropa iet boja, ta Eiropa, kuru cenšas at-

jaunot jaunie sociālie slāņi, un jāpiezīmē, ka tā iet bojā pēc «sla-

vofilu principiem»
.
.».

50 Un Grasis raksta tālāk: «Un šajā mo-

menta mūsu filozofi ķeras Spenglera ideju krokās un miklaina

valoda pareģo: «Jūs gribat izdarīt soli uz priekšu? Veltīgas pūles,
jo pasaulē nekāda progresa nav! Jūs gribat sociālismu radīt Ei-

ropā? Veltīgas pulēs: — Eiropa iet boja. nebūs nekas ne mūsē-

jiem, ne jūsējiem! Jūs krītat izmisumā? Pilnīgi veltīgi, jo atklā-

jas bezgalīga iekšējā pasaule.» Samierināšanās — un viss

atrisināsies pats no sevis! Luk, visa sociālā jēga šādai sludināša-

nai. Spengl c r i s kā «vēstures morfoloģija», «Eiro-

pas norieta» sludināšana — tā ir dziļa vecās

pasaules reakcija pret jaunās rašanos. Apelācija

pie «bezgalīgās iekšējās pasaules» laikā, kad dzīvibas un nāves

jautājums tika risināts reālā fizisko spēku sadursmē, tā ir vis-

reakcionārākā aģitācija, kuras mērķis ir veicināt, lai

cīņu laukā tiktu izrauts šķēps no progresējošās šķiras rokām,
kura spēj apliecināt jaunu pasaules kārtību.»51

Jāatzīmē, ka vehieši rīkojās ar visnederigākiem līdzekļiem, —

viņi slavēja Spenglera filozofiju un grāmatu, pārspīlēja slavofilu

«teorētisko varenību» un viņu kompilatīvo darbu nozīmi, spītīgi

atkārtoja savus reakcionāros filozofijas pamatpostulātus, sludi-

nāja reliģiozo ideoloģiju, noliedza zināšanu objektivitāti un pa-

tiesību un vispirms zināšanas par sociālo dzīvi, faktu vietā liekot

ļaunprātīgus izkropļojumus. 52 Grasim izdevās pārliecinoši pierā-
dīt Spenglera filozofijas reakcionāro būtību un vienlaikus atmas-

kot vehiešu «filozofiju», viņu sprediķojumu sociālo un politisko

49 rpa c ■ c X B onie boAhu h peßo.noumi, c. 33.

50 rpaciic X BexncTu o lilncnr.upe. c. 198.

51 Turpat, 203. lpp.
" Vehieši izkropļoja pat Spengleru — norietu Spenglers attiecināja uz

Eiropu un ASV, neietvēra Balkanus un Krieviju, bet vehieši sludināja vispā-

rēju norietu, it sevišķi attiecinot to uz Krieviju.
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jēgu, neganto naidu pret revolūciju, kuru tie nosauca par «mū-

žīgo nekauņu».
Un šie «velnišķīgie lidzekji,» saka Grasis, «tiek laisti darbā,

lai nožņaugtu dzimstošo jauno pasauli! Cilvēkam, kas patiesi un

godigi tiecas sasniegt kādu mērķi, ar tikumisku sašutumu jāno-
raida šādi reliģiozas bezkaunības sprediķi.» 53

Vehiešu neveiksmi noteica arī tas, ka ne pēc būtības, ne kon-

krēti Spenglera koncepcijā viņi nesaprata «norieta» problēmu, jo
šis jautājums «ne Spenglera grāmatā, ne grāmatā par Spengleru
nav pamatots tiktāl, lai būtu iespējams to risināt tālāk, un tāpēc

Eiropas norieta tēmai nav zinātniskas pieejas».
54

Lai labāk saprastu tālākos Graša spriedumus, citēsim V. I. Ļe-

ņina izteicienu par Spengleru un «Eiropas norietu». 1922. gadā
V. I. Ļeņins rakstīja: «Vecā buržuāziskā un imperiālistiskā Ei-

ropa, kas bija paradusi uzskatīt sevi par zemeslodes centru, ir

satrunējusi un pirmajā imperiālistiskajā slaktiņā pārsprāga kā

smirdošs augonis. Lai kā činkstētu šajā sakarā Spengleri un visi

izglītotie sīkpilsoņi, kas spējīgi par viņu sajūsmināties (jeb kaut

vai lasīt viņu), taču šis vecās Eiropas pagrimums ir tikai viena

epizode pasaules buržuāzijas krišanas vēsturē, buržuāzijas, kura

pārēdusies imperiālistiskajā laupīšanā un zemeslodes iedzīvo-

tāju vairākuma apspiešanā.»
55

Spenglers, runājot par pirmo pasaules karu, vairākkārt min,

ka šis karš ir pirmais pērkona grāviens gadsimtā, kas ir pār-

pilns vētru un briesmīgu karu, kuri aptver visu planētu.
Grasis saprata, ka jautājumam par Rietumu norietu ir savs

objektīvs saturs, kas saistīts ar buržuāziskās Eiropas likteni un

ir kļuvis aktuāls pēckara un revolucionārajā Eiropa. Viņš rak-

stīja: «Ja kāda liela valsts izrauta no kapitālistisko attiecību kon-

teksta, tad aina un perspektīva mainās. Tadā gadījumā priekš-
stats par pasaules centru divkāršojas: runa var būt par diviem

centriem, par jaunās pasaules centru un vecās pasaules centru,

par viena šā centra hegemoniju. Jautājums arī tagad tā ir nostā-

dīts. ..buržuāziski kapitālistiskā pasaule trun no saknes
...

tās

iznīcināšanas stunda ir tuvu
..

Tādā veidā jautājums par Eiro-

pas norietu ir arī jautājums par buržuāziski kapitālistisko Rie-

tumu norietu.»56

Sabrukušas kapitālistiskās Eiropas vietā nāk jaunā pasaule,
kurai pamatus lika Oktobris. «Notikumi ieguva pasaules mēroga

raksturu; aktuāli ir nevis nacionāla rakstura, bet gan internacio-

nāli jautājumi .. ,»
57 uzsvēra Grasis. Viņš rakstīja par «jaunās

53 TpacHC K. BexHCTu o UlneHr.iepe, c. 206.
54 Turpat. 208. lpp.
"Ļeņins V. I. Sakarā ar «Pravdas» desmitgadu jubileju. — Ļe-

ņins V I. Raksti. 33. sēj.. 303.. 304. lpp.
" Tpacuc K. BcxncTu o LLlneHr.iepe, c. 209, 210.
57 Turpat. 198. lpp.
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f>asaules centru un par vecās pasaules centru», tā izprazdams
eņiniskās tēzes par pasaules šķelšanos divās sistēmas būtību.

Krievijas špenglerieši nodarbojās ne tikai ar «tīro» teoriju, tie

izvērsa aktīvu pretpadomju darbību (Berdjajevs un Stepuns da-

ļēji par šādu darbību tika izraidīti no Padomju Krievijas).
Vehieši apvainoja sociālismu, ka tas ignorējot patiesās cil-

vēku vajadzības un tiecoties pēc vispārējās vienlīdzības. Tie

noniecināja utopisko sociālistu vienlīdzības ideju, vienlaikus iden-

tificēja marksismu ar šo novirzienu, izkropļojot ka vienukoncep-

ciju, tā otru. ««Vispārējā vienlīdzība» un «vispārējā mērenā lab-

klājība» .. nav mušu, komunistiskie ideāli,» 58 rakstīja Grasis,

citējot Engelsa domu, ka «proletāriskās vienlīdzības prasības
īstais saturs ir prasība pēc šķiru iznīcināšanas. Katra vienlīdzības

prasība, kas iet tālāk par to, neizbēgami noved pie absurda.»59

Skaidrodams marksistisko vienlīdzības izpratni sociālismā,
Grasis loģiski nonāca pie jautājuma par sociālisma mērķi — tas

ir cilvēks, viņa vajadzības un īpašības. (Te der atcerēties, ka pa-

visam nesen buržuāziskie teorētiķi Rietumos, no jauna izvirzot

jautājumu par marksismu un sociālismu, cenšas pārliecināt, ka

sociālisti ignorējot cilvēku, bet visu reducējot uz «ražošanu»; bur-

žuāziskie domātāji ignorē marksistu vairākkārtējās atbildes uz šo

jautājumu, un Graša pirms 60 gadiem uzrakstītais raksts ir pie-

rādījums teiktajam.)
Grasis rakstīja: «Mēs tiecamies ne pēc kvantitatīvās pielīdzi-

nāšanas, bet gan pēc kvalitatīvajām atšķirībām. Cilvēku, musu

laikabiedru ausīs tas skan ka garlaicīga, vispārzināma patie-
sība .. Kārlis Markss savas teorijas centrā nenoliedzami izvirzīja
individu, bet ne kolektīva «atomismu».»60 Un Grasis pasvitro:

«..ja reiz komunisms uzmanības centrā liek reālas vajadzības
un reālo indivīdu, tad tā īstenošana nozīmē neierobežotu iespēju
radīšanu cilvēka kvalitatīvo atšķirību izaugsmei.. . tomēr atrodas

filozofi, kas apgalvo, ka komunisms un kapitālisms vienādi piesū-
cināti ar mietpilsonību». 61

Grasis dzīvoja un cīnījās kopā ar partiju, uzņēma sevī visu

to labāko, ko deva partija, politiskā un garīgā dzīve, pareizi sa-

prata jauno ekonomisko politiku.
Graša darbi, kas veltīti Spenglera, vehiešu ideoloģijas un filo-

zofijas atmaskošanai, bija saturīgi, aktuāli. Tiem bija sava no-

zīme arī buržuāziskajā Latvijā, kur Spenglera idejas tika kultivē-

tas un izplatītas dažādā veidā. 62

V. I. teņins lasīja rakstu sēriju par Spengleru žurnālā «Kpac-

Ha« HOBb» (1922 ), iespējams, arī Graša rakstu «Vehieši par

*• rpa c h c X BexHcTU o Hlnernviepe, c. 207.
*• Engelss F. Anti-Dīrings. R., 1978, 111. lpp.
,0 TpacHC X Bcxhctu oLllneHr.iepe, c. 207.

61 Turpat.
62 Par Spengleru publicēti raksti žurnālos «Domas». «Daugava». «Burt-

nieks», lasītas lekcijas (T. Celms) v. tml. 1933. gadā buržuāziskā Latvijā tika

izdota Osvalda Spenglera brošūra «Cilvēks un tehnika» (tulk. A. Rolavs).
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Spengleru». Kā atceras žurnāla redaktors A. Voronskis, V. I. Ļe-

ņins, iepazinies ar žurnāla 2. numuru, izteica redaktoram kritis-

kas piezīmes sakarā ar Bazarova rakstu par Spengleru. 63 Baza-

rova raksts radīja iespaidu, it kā autors Spengleru attaisnotu

un nevis kritizētu. Izteicis neapmierinātību ar šī pazīstamā ma-

hista rakstu, V. I. Ļeņins vēl piebilda, ka «Spenglers nav inte-

resants . .».
64 Un nākotne pierādīja, ka tas tiešām tā ir.

Nobeigumā atzīmēsim, ka buržuāziskajā literatūrā Spenglera
grāmata «Eiropas noriets» tūlīt pēc iznākšanas izraisīja lielu in-

teresi, taču drīz vien tā mazinājās. Pēdējos dzīves gados Speng-
lers bija aizmirsts. «Es jūtos vientuļš, vairāk nekā jebkad ag-

rāk,» teikts 1932. gadā viņa politisko darbu ievadā. «Vai mani

vēlēsies beidzot saprast, bet ne tikai lasīt? Es to gaidu.» Taču

viņš gaidīja veltīgi. 65

O. Spenglera «vēstures morfoloģija» zinātnieku aprindās zau-

dēja jebkuru kredītu. Plašā sabiedriskā uztverē viņa teorija kļuva

par asas satīras priekšmetu. To daļēji pauda pazīstamā 20. gs.

čehu rakstnieka K. Capeka raditais «vācu filozofa vientuļnieka»
Volfa Meinerta tēls. Meinerts uzraksta darbu par «cilvēces norietu»,

sava veida «pēcvārdu cilvēces vēsturei». Cilvēce negribēja mirt,
kaut ari tāds bija Spenglera spriedums! 66

Un, ja mūsu dienās Rietumos ir atkal pamodusies interese par

Spengleru, tad to var izskaidrot ar tīri šķiriskām interesēm un

tendenciozām spekulācijām un nepavisam ne ar Spenglera darbu

zinātnisko saturu.

Tāds īsumā ir Kārja Graša radošās darbības raksturojums
filozofiskās cīņas frontē šajos gados. Sis cīņas atainojums ne

tikai izraisa interesi no domas vēstures, no mūsu partijas ide-

jiskās cīņas viedokļa, bet arī atgādina, cik svarīga mums šodien

ir cīņa par marksistiski ļeņiniskās filozofijas teorijas tīrību, pret
atklāti buržuāziskiem uzskatiem, sīkburžuāzisko «revolucionā-

rismu», «kreiso» teorētiskajiem spriedelējumiem. Imperiālisma
ideoloģiskie spēki tagad cenšas pastiprināt spiedienu pret reālo

sociālismu, diskreditēt visrevolucionārāko un vienīgi zinātnisko

teoriju pasaulē, zinātniskā sociālisma teoriju, darīdami visu. lai

saglabātu veco pasauli, kuru attīstības procesa dialektika lēmusi

bojā ejai.

83 JIeHHH o JiHTepaTvpe ■ HCKyccTBC, c. 686, 687.
64 Turpat.
81 Xio6ujep A. Mhic.iHTc.iH naiuero BpeMCHii f62 nopTpeTaļ. Flep. c HeM.

M., 1962, c. 59.
88 Skat.: ManeK K. BoftHa c cajiaMaimpaMH. M., 1980.
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Jānis Stienis

(1899.—1937.)

Stienis Jānis (Ct3h Hh 3pHecToßH«i) dzimis 1899. gada
23. martā Cēsu apriņķa Sarkaņu pagastā, kalpu ģimenē.
1919. gadā beidzis Valmieras skolotāju semināru, bet pēc tam

strādāja par KK(b)P Sizraņas apriņķa komitejas priekšsēdētāju,
vēlāk pildīja KK(b)P uzdevumus kā Simbirskas guberņas komi-

tejas sekretārs. 1917. gadā Stienis iestājās Komunistiskajā par-
tijā. Aktīvi piedalās pilsoņu karā.

1921. gadā Stienis uzsāka mācības Sarkanās profesūras insti-

tūtā Maskava. 1924. gadā beidzis šīs mācību iestādes filozofijas
nodaļu, strādājis par pasniedzēju turpat un Maskavas Valsts uni-

versitātē, vienlaikus pildīdams atbildīgu sabiedrisku pienākumu —

no 1924. līdz 1927. gadam bija Komunistiskās Internacionāles

Izpildkomitejas Propagandas sektora vadītājs. Stienis bija arī

žurnālu «Iloa 3Ha\ieHeM MapKcn3\ta», «EojibiueßHK», «Kommvhh-

cTimecKHH liHTepHannoHa.i» v. c. līdzstrādnieks.

Kopš 1927. gada Stienis veic vadošu Komunistiskās (boļše-
viku) partijas ideoloģisko darbu gan ka VK(b)P CX Aģitācijas
un propagandas nodaļas vadītāja vietnieks, gan kā K. Marksa

un F. Engelsa institūta direktora vietnieks. Vēlāk sekoja darbs

«Lielas Padomju Enciklopēdijas» redakcijā. Kā opozīcijas dalīb-

nieks 1932. gadā tika izslēgts no partijas. 1934. gadā partijas

piederība atjaunota. 1937. gadā nepamatoti represēts.
Stienis ir viens no aktīvākajiem filozofiem — Deborina gru-

pas biedriem. Viņa pret mehānistisko pasaules uzskatu vērstie

raksti žurnālā «Bo.ibiueßHK» pirmie pauž «dialektiķu» — filozo-

fijas teorētiķu un filozofijas vēsturnieku — uzskatus. Stieņa dar-

bībā šai aspektā izdalāmi trīs savstarpēji saistīti virzieni, un,

proti, I) dialektiskā un vēsturiskā materiālisma zinātņu aizstāvē-

šana; 2) cīņa par dialektisko metodi; 3) teorijas un prakses attie-

cību pamatojumi.

Dialektiskā un vēsturiska materiālisma

zinātņu aizstāvēšana

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas 20. gadu vidū izrai-

sīja profesionālu filozofu un dabzinātnieku strīdus, bija
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problēma: ko dod filozofija kā zinātne, vai tā vispār (ieskaitot
arī dialektisko materiālismu) ir nepieciešama esamības izskaidro-

šanai un idejiskai pārveidošanai.
Centienus noliegt dialektiskā materiālisma kā zinātnes pastā-

vēšanas tiesības, tās specifisko vietu pārējo zinātņu sistēmā pauda

«mehānisti», apgalvodami, ka marksismam neeksistē kāds zināms

filozofēšanas novads, kas būtu atdalīts un nošķirts no zinātnes;

marksisma materiālistiskā filozofija, pēc «mehānistu» domām, ir

pēdējie un paši visparīgākie mūsdienu zinātnes secinājumi. Lie-

kas, ka šāds spriedums nebūtu pretrunā ar dialektiskā materiā-

lisma pamatnostādnēm. Dialektika iegūst zinatniskumu tikai ciešā

saistībā ar visām atsevišķajām zinātnēm, pamatojoties un vispā-
rinot līdz filozofiskajam līmenim to izstrādātās atziņas.

Tomēr šis spriedums ir tikai zināms ievads mehānistiska pa-

saules skaidrojuma piekritēju galīgajiem secinājumiem, jo tālā-

kajā domas attīstības gaitā tiek konstatēts, ka vēsturiskais mate-

riālisms esot tikai vispārīgā dialektiskā materiālisma kā pasaules
uzskata (marksistiskās filozofijas) da|a, bet otra nepieciešamā

sastāvdaļa ir dabzinātnes.

Sis apgalvojums arī atklāj «mehānistu» koncepciju nihilistis-

kumu attiecībā pret dialektisko un vēsturisko materiālismu, un

Stienis pilnigi taisnīgi to kritizē.

Saskaņā ar dialektiskas pieejas pamatprincipiem (un līdz ar

to arī visas Deborina grupas nostāju) Stienis aplūko «mehā-

nistu» uzskatus vispirms un galvenokārt filozofiski vēsturiskajā
aspekta. «Tā saucamā buržuāziskā «zinātniskā filozofija»,» uzsver

Stienis, «arī.. neatzīst filozofēšanas patstāvīgo novadu, noliedz

specifiskās filozofiskās pētīšanas metodes un uzskata par savu

uzdevumu, kā to tieši pasaka Vunts, visu atsevišķo zinātņu iegūto
datu savienošanu vienā veselā. Ogistam Kontam filozofija ir

«cilvēku zināšanu kopīga sistēma». Spensers nosauc filozofiju par

«pilnībā apvienotam zināšanām».»1 Stieņa viedoklim jāpiekrīt. Zi-

nāma uzskatu līdzība starp pozitīvisma pamatlicējiem un 20. gadu
mehānistiskajiem materiālistiem ir nenoliedzama. «Mehānisti»,

apgalvodami, ka vēsturiskais materiālisms ir tikai dialektiski

materiālistiskā pasaules uzskata dala, par galveno, noteicošo

tādējādi nepārprotami vērtē šī uzskata otro daļu — «mehānistisko
dabas zinātni».

Patiesa filozofija turpretī vispār nav reducējama (kā to iedo-

mājas «mehānisti») tikai uz dabzinātņu kopumu, pat vispārinot
tur ietvertās atziņas filozofiskā līmenī (t. i., interpretējot caur

filozofijas pamatlikumu un galveno kategoriju darbības prizmu).
Enā paliek sabiedriskās esamības un sabiedriskās apziņas dia-
lektika, šo fenomenu zinātnisks skaidrojums, kā arī individuālās
apziņas specifikas filozofiski teorētisks pamatojums. Minētie as-

1 CT3H Hh. O TOM, K3K T. CienaHOß 3a6jiyAHJ!CJ! CpeilH HeCKO.IbKHX UM-

Tat H3 MapKca n SHre.ibca. — EoJibuießHK, 1924, Nt 15—16, c. 116.
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pekti, savukārt, būtiski papildina un izsaka dialektikas teo-

riju, piešķir tai patiesi filozofisku vispārinājumu. Tādējādi «me-

hānistu» «karagājiens» pret dialektisko materiālismu ir vērsts

arī pret vēsturisko materiālismu, kaut gan pēdējo viņi, vismaz

vārdos, atzīst.

F. Engelss raksta: «Matērijas kustība nav tikai rupja mehā-

niska kustība, nav tikai pārvietošanās; tā ir siltums un gaisma,
elektriskais un magnētiskais spriegums, ķīmiska savienošanās un

sadalīšanās, dzīvība un, beidzot, apziņa.»
2 Darbā «Darba loma

pērtiķa tapšanā par cilvēku» Engelss turpina iepriekšējo domu,

analizējot apziņas izveides specifiku un līdz ar to neizbēgami
nonākot pie sabiedrības pētījumiem. «Smadzeņu un tām pakļauto

sajutu orgānu attīstība, apziņa,» raksta Engelss, «kas kļuva ar-

vien skaidrāka, un abstrakcijas un slēdziena spējas attīstība savu-

kārt atkal ietekmēja darbu un valodu, arvien no jauna pamudi-
not tos abus attīstīties tālāk .. Sī attīstība visā visumā spēcīgā

gaitā virzījās uz priekšu.., līdz ar gatavā cilvēka rašanos nāca

klāt jauns elements — sabiedrība.*3 Tādējādi konsekventi mar-

ksistisks, zinātnisks vēsturiskā materiālisma priekšmeta — sa-

biedrības — traktējums nevis atcel dialektisko materiālismu (kā
to iedomājas «mehānisti»), bet gan nepieciešami un orga-

niski saistīts ar to, nav iespējams bez tā.

Stienis saskata «mehānistu» kjūdas jau pašā pieejā marksisma

pamatlicēju izstrādātajām teorētiskajām atziņām. Tas nav viegls

uzdevums, jo «mehānisti» maskējas ar tādiem jēdzieniem kā «dia-

lektiskais materiālisms kā pasaules uzskats», «marksistiskā zi-

nātne» v. tml.

Savu uzskatu pamatošanai «mehānisti» bieži izmanto atse-

višķas marksisma klasiķu tēzes, izraujot tās no kontek-

sta (piemēram, «mums nav vajadzīga filozofija, bet pozitīvas
zināšanas par pasauli»

4

v. c). Stienis šajā sakara akcentē, ka

«visi Marksa un Engelsa paziņojumi attiecībā uz to, ka filozo-

fija noliedz sevi, ka filozofija kļūst nevajadzīga, ietver sevī

tikai to nozīmi, ka iznīcinās filozofija kā se-

višķa sistēma, kas stāv virs atsevišķajām zi-

nātnēm».6 Pilnīgā saskaņā ar Engelsa secinājumiem Stienis

norāda, ka kopš tā laika, kad pašas dabzinātnes, savā attīstībā

sagraujot ierobežotās metafiziskās domāšanas metodes, atklāj uz

plašu pētniecības rezultātu pamata iekšējās sakarības starp
dabas parādībām, izzūd nepieciešamība pēc sevišķas dabas filo-

zofijas. Tās vietu ieņem «dabas dialektika», kas aplūko matērijas
kustības formas to savstarpējā sakarā un attīstībā. Dabzinātņu

attīstība nevis noliedz, bet pamato vajadzību pēc dialektiskā ma-

teriālisma — pēc zinātnes, kurā apkopoti filozofiska

2 Engelss F. Dabas dialektika. R., 1979. 40., 41. lpp.
1 Turpat. 165. lpp.
* Engelss F. Anti-Dīrines. R., 1978. 44. lpp.
5 Ct3 ii 9ln. O tom, K3K t. CīenaHOß 3a6.iyaH.ic».., c. 119, 120.
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vispārinājuma formā visi atsevišķie atzinumi un kura tāpēc savā

izpausme spēj pildīt vispārējās metodoloģijas un patiesa pasaules
uzskata teorētiskā pamata funkciju.

Stieņa argumentācijas pret «mehānistu» uzskatiem jautājumā

par dialektiskā un vēsturiskā materiālisma kā zinātņu vietu un

lomu esamības procesu pētījumos uzskatāmi parada visas Debo-

rina grupas koncepcijas spēcīgākos un vājos punktus. Stieņa kri-

tika īpaši spēcīga un argumentēta ir. skatot jautājumus, kas tieši

attiecas uz marksisma pamatlicēju teorētisko mantojumu un filo-

zofijas vēsturi vispār. Tomēr viņa izvirzītie iebildumi ir tikai

«puse no patiesības», viņš nespēj atspēkot «mehanistus» ar viņu

pašu galvenajiem ieročiem — 20. gs. dabzinatņu sasniegumiem,

nespēj pielietot Marksa un Engelsa izstrādātās teorētiskās atzi-

ņas jaunāko dabzinātņu problēmu risinājumā. Tas, savukārt, ir

viens no cēloņiem, kas aizved atpakaļ pie Hegela domāšanas dia-

lektikas reizēm nekritiskas pieņemšanas.

Cīņa par dialektisko metodi

Otrs jautājums, ap kuru notika diskusija starp «dialektiķiem»

un «mehānistiem», ir organiski saistīts ar pirmo (t. i., vai dia-

lektiskais un vēsturiskais materiālisms kā sevišķa teorija ir

nepieciešams un vajadzīgs esamības procesu un parādību apguve

un izpratnē, vai tas ir saistīts ar dabzinātnēm). Filozofiskie strīdi

Padomju Savienībā 20. gadu otrajā pusē un 30. gadu sākumā

rodas, risinot problēmu, vai esamībā notiekošos procesus iespē-
jams izprast un izskaidrot, balstoties tikai uz «mehānistu» izstrā-

dātajām metodēm, vai arī tie izprotami un skaidrojami saistībā

ar «dialektiku» pieeju.
«Mehānisti» apgalvo: «Kvalitātes mums (t. i., mūsu uztve-

rēm) dotas no paša sākuma kā mehāniska kustība, siltums, skaņa,

gaisma, elektriskums utt. Izziņas uzdevums, to formulējot pēc
Engelsa [šajā gadījumā, protams, «mehānistu» interpretējumā —

A/. A., A. V\], ir saistīt tās savā starpā kā vienas universālas kus-

tības formas.» 6 «Dialektiski materiālistiskā metode [«mehānistu»
izpratnē tā nozīmē saistīt mehānisko kustību, gaismu, skaņu utt.
kā vienas universālas kustības formas — N. A., A. V.] īsteni

paliek viena un ta pati, vai mēs to pielietojam dabas procesu iz-

pētē vai sabiedriskās dzīves izpētē. Bet, lai pasvītrotu to parā-
dību specifiku, kuras mēs pētām otrā gadījumā ..,

mēs šeit runā-

jam par vēsturisko materiālismu.»7

Citētās domas vērtējamas kā zinātnisku maldu savirknējums,
kurš likumsakarīgi izriet no nihilistiskas attieksmes pret dialek-

tiska un vēsturiskā materiālisma teorijām. Tiesa gan, Engelss
raksta: «Ja visas kvalitātes atšķirības un pārmaiņas jāatvedina

8 Crenaiioß H. JTHaaeKTHMecKiin M3Tepna.iH3M ■ aeCopHHCKaH ujKo.ia.

M.—Jl., 1928, c. 27.
' Turpat, 95. lpp.
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uz kvantitatīvām atšķirībām un pārmaiņām, uz mehānisku pārvie-
tošanos, tad mēs nepieciešami nonākam pie tēzes, ka visa matē-

rija sastāv no ļoti šikām un identiskām daļiņām un ka ma-

tērijas ..

visas kvalitatīvas atšķirības radušās no kvantitatīvajām
atšķirībām, no atšķirībām šo visšikāko daļiņu skaitā un telpiskajā

grupējumā, tām apvienojoties atomos. Bet līdz tam mēs vēl

neesam tikuši.»8 Ārpus konteksta var likties, ka Engelss tiešām

reducē visu matērijā notiekošo kustibu uz vienkāršākajām formām,
ka marksisma klasiķa un «mehānistu» uzskati jautājumā par esa-

mības pētīšanas paņēmieniem ir identi.

Stienis izprot, ka Engelsa izteikums patiesībā attiecas uz mar-

ksismam pretējas metodoloģijas pamatprincipu kritiku. Pat tajā

pašā rindkopā, no kuras ņemts minētais citāts, Engelss skaidri

un nepārprotami pamato savu zinātnisko attieksmi pret matērijā
valdošo kustību: «Nosaukdams fiziku par molekulu mehāniku,

ķīmiju par atomu fiziku un, tālāk, bioloģiju par olbaltumu ķīmiju,
es gribu ar to izteikt, ka šīs zinātnes pāriet cita citā, — tātad tik-

lab starp tām pastāvošo sakarību, nepārtrauktību, kā

arī to abu atšķirību, diskrētību [Retinājums mūsu —

N. A., A. V.].»9 Engelss iztirzā matērijas kustību kā kvalita-

tīvi daudzveidīgu eksistences formu kopumu, kuras, bal-

stoties uz noteiktiem, tām specifiskiem principiem, iedalāmas me-

hāniskajā, fizikālajā, ķīmiskajā, bioloģiskajā un sociālajā. No-

rāde, ka zemākās kustības formas ieslēgtas augstākajās, neatceļ
kvalitatīvo dalījumu. «Mehānisti» nesaskata, ka Engelss ar vār-

diem «bet līdz tam mēs vēl neesam tikuši» izsmej viņu pasaules

uztveres koncepciju, viņi neizprot, ka F. Engelsa matērijas kus-

tības skaidrojums balstīts uz dialektisku metodi.

Stienis, pamatojoties uz filozofijas vēstures materiālu, parāda,
ka «mehānisti» ar savām pētniecības metodēm nebūt nav kadu

jaunu, zinātnē un filozofijā vel nesastaptu pieeju autori. Viņš
raksta: «Jau atsevišķas pirmsdialektiskā materiālisma formas,

balstoties nevis uz visas īstenības izpēti, bet gan uz kaut

kāda atsevišķa procesu veida izpēti, gribēja ar

shēmu, kas bija iegūta uz īstenības daļas iz-

pētes pamata, aptvert visu īstenību.» 10 Stieņa

secinājuma patiesīgumu pierada vēsture. Pat īsi pirms 20. gadu
otrās puses «mehānistiem» gan Rietumeiropas un Krievijas pozi-

tivisti, gan arī «miņinieši», «jenčmenisti», «bogdanovieši» v. c.

sludināja vienas vai tikai dažu kustības formu apguves metožu

pielietojamību visu kustības formu sfērās, kvantitatīvo izmaiņu

apraksta universālo, izsmeļošo raksturu.

Stienis pauž visas Deborina grupas nostāju un uzsver, ka

Markss un Engelss nav un nevar būt mehānicisma pamatlicēji:

«Specifisko vecā, mehānistiskā materiālisma aprobežotību, pēc

• En.g eitl F. Anti-Dirings, 386. lpp.
' Turpat. 385 lpp.
10 Ctjh Hh. O tom, Kax t. CTcnaHOB 3a6.iyflH.KH., c. 122.
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Engelsa, sastāda: ..no mehānikas patapinātās mērauklas ka vie-

nīgās piemērošana ķīmiskām un organiskām parādībām. — t. i.,

tādam parādībām, kuru novadā mehāniskie likumi, kaut arī tur-

pina darboties, tomēr atkāpjas otrā plānā citu, augstāku likumu

priekša.» 11 Kaut gan šis vērtējums ir mazliet neprecīzs, jo ne

visi «mehānisti» 20. gados un 30. gadu sākumā tieši nonāca līdz

mehāniskajai kustībai kā vienīgajam un absolūtajam kritērijam
visu kustības formu izpētē, daudzi no viņiem tikai reducēja aug-

stākos matērijas eksistences veidus uz zemākajiem, Stienis atsedz

Engelsa koncepcijas būtību par kustības formu izpēti savstarpē-

jos sakaros un kvalitatīvajās atšķirībās, kuru «mehānisti», slēp-

joties aiz marksisma aizsega, cenšas «izkropļot» un «vai nu pil-

nīgi noliedz matērijas un izziņas attīstību, vai arī noved šo at-

tīstību pie vienkāršas mūžīgi eksistējošo materiālo īstenības formu

pakāpeniskas palielināšanas, pievienošanas vai samazināšanās».12

Stieņa un pārējo Deborina grupas pārstāvju pret mehānis-

tisko pasaules izpratni un izskaidrošanas paņēmieniem vērstā kri-

tika pamatvilcienos ir taisnīga, tomēr tā dažkārt nesa-

sniedz savu mērķi — arī žurnāla «lloa 3HaMeHeM MapKCH3Ma»

līdzstrādnieki, filozofi teorētiķi un vēsturnieki, paši nav atbrīvo-

jušies no zināmiem maldiem un vienpusībām.
Lai kritika būtu iedarbīga, visā pilnībā un zinātniski izsme-

ļoši jāpārvalda gan kritikas ieroči, gan kritizējamais objekts. Bet

«deborinieši», to skaitā arī Stienis, nespēja īstenot V. I. Ļeņina
darba «Par karojošā materiālisma nozīmi» formulēto prasību pēc
filozofijas un dabzinātņu organiskas vienības. Deborina grupas

pārstāvji samērā bieži nopietnas un dzijas domstarpību (ar «me-

hānistiem») analīzes vietā mēģina «izlīdzēties» ar citātiem, pāriet
uz abstraktu filozofēšanu, it sevišķi Hēgeja garā, meklē prece-
dentus filozofijas vēsturē. Vairums no viņiem vāji orientējas dab-

zinatnēs un nav spējīgi nesaraujami saistīt jaunākās dabzinātņu
atziņas ar filozofiski vēsturiskās domas racionālajiem momen-

tiem, tātad nav spējīgi papildināt un vienlaikus materiālistiski

pārstrādāt Hēgeja domāšanas dialektiku, balstoties tieši uz dab-

zinatniskiem faktiem, «dabas dialektiku». Tādējādi viņu sniegtā
kritika ir nepieciešama, tomēr nav pietiekama. Tāpat kā attiek-

smē pret dialektiskā un vēsturiskā materiālisma teorijām, arī
filozofiskās metodes pamatojumos «dialektiķu» koncepcijā paliek
«balti plankumi».

Stienis raksta: «Hēgelis devis visas galvenās dialektiskās me-

todes kategorijas. Protams, Hēgelim tās ir ietērptas ideālistiskos

ietērpos, ļoti bieži mirdz mistiskā gaismā un vienas kategorijas
pāreja citā bieži notiek pilnīgi patvajīgi dažādu vārdisku kom-

11 Ct3h Hh. 06 ouiH6Kax TopTepa h tob. CrenaHOßa. — Bo.ibiijeßHK,
1924, Ni 11, c. 87.

12 <J>n;ioco(pHH. — BcnbīuaH Cobctck3h 3nmiK.ioncAHH. M. 1936, t. 57,
c. 450.
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bināciju cejā.» 13 Nenoliedzami patiesa ir doma, ka Hēge|a dialek-

tikas kategorijas traktētas ideālistiski. To nosaka viņa sistēmas

dogmatiskais, metafiziskais raksturs. Hēgelis pēc savas mācības

izstrādatības pakāpes klasiskās vācu filozofijas ietvaros ir vis-

konsekventākais objektīvais ideālists un uz cita pamata viņš, pro-
tams, nevarēja veidot savu kategoriju sistēmu. Taču Stienis, kā

redzams no minētā citāta, reizē ar patiesām un vērtīgām atzi-

ņām, vietumis tomēr novēršas no Hegeļa loģikas principiāla (filo-
zofiski partejiska) marksistiskā vērtējuma.

Markss, skaidrojot savu attieksmi pret Hēgeja metodi un at-

zīstot sevi šajā jautājumā par Hēgeja skolnieku, vienlaikus pie-
metina, ka viņa — Marksa — metode vienlaikus ir Hēgeja me-

todes absolūts pretstats. Marksam ideja ir nevis īstenības

demiurgs (radītājs), bet gan cilvēka apziņā pārveidots un pārstrā-
dāts materiālais. 14 Stienis turpretī piejauj domu, ka Hegelim dia-

lektikas kategorijas tikai «ļoti bieži», bet ne vienmēr «mirdz

mistiska gaisma» un kategoriju savstarpējās pārejas tikai bieži

notiek «pilnīgi patvaļīgā cejā». Stienis precīzi nenodala racionālo

no mistiskā Hēgeja mācībā, t. i., nenorāda uz pretrunu starp
viņa metodi un sistēmu. Tomēr šis moments ir būtisks. Ja Hēge(a
filozofijas analīzē akcentē sistēmu, tad katra kategorija vien-

mēr «mirdz mistiska gaisma», to pārejas vienmēr notiek pat-
vaļīgi, jo sistēmu veidojošā loģika nav atkarīga ne no dabas, ne

no cilvēka, ne no cilvēces. Turpretī, ja izpētes objekts ir Hēgeja
izstrādātā metode, tad misticisms un kategoriju pāreju patvajī-

gums atklājas vienīgi momentos, kad dotā metode ved pie abso-

lūtā gara nepastarpināta atzinuma. Šādos gadījumos Hēgelis

spiests mistificēt, lai par katru cenu pierādītu savas filozofijas

izejas punktu un gala rezultātu — absolūto garu. Klasiskā vācu

ideālisma pēdējā pārstāvja misticismu Stienis saskata galveno-
kārt «dažādās vārdiskās kombinācijas», nevis spekulatīvā abso-

lūtā gara pašattīstības procesa atklāsmē. Bet tieši šī procesa attē-

lojums rada «dažādas vārdiskas kombinācijas». Hēgeja filozofi-

jas izklāsta sarežģītība ir nevis cēlonis, bet gan sekas, un Stienis

dotā aspekta izpratnē ir filozofiski «tuvredzīgs».
.Minētais moments Stieņa filozofiskajos uzskatos nejauj vi-

ņam, tāpat kā citiem «deboriniešiem», atbrīvoties no hēgelisma
dialektiski materiālistiskas metodes pamatojumos. «Marksistis-

kās filozofijas uzdevums, izstrādājot un pamatojot materiālistis-

kās dialektikas metodes vispārīgas kategorijas, attiecibā pret dab-

zinatnēm ir pacelt mūsdienu dabzinātņu «stihiskos noskaņoju-

mus» līdz «apzinigam līmenim».»15

Piezīme par dabzinātnēs valdošajiem «stihiskajiem noskaņo-

jumiem» nenoliedzami ir visai zīmīga. Atsevišķo zinātņu metožu

universalizēšana ārpus tiešo pētijumu sfēras tiešām pakļauta

" Ct3H Rh. 0 tom, kak t. GrenaHOß
~

c 118

"Markss K. Kapitāls. R., 1973. 1. sēj.. 26., 27. lpp.
15 Ct3H Hh 06 ouiH6Kax Toptcpa I tob. CrenaHOßa, c. 85.
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stihiskai nejaušībai, tomēr pēc Stieņa uzskata marksistiskā filozo-

fija izstrādā kategorijas tikai sava izolētajā, imanentajā

sfērā, kurai pēc tam pieskaņojas atsevišķo zinātņu atzi-

numi. Taču pat Hēgelis, kuram īpaši ir raksturīga tendence pa-

kļaut atsevišķās zinātnes filozofijai, uzsver, ka domāšanai vajag

pakļauties priekšmetam, saskaņoties ar to,16 ka imanentā jēdziena
attīstība ir absolūtā izziņas metode un līdz ar to paša satura

imanenta dvēsele.17 Protams, Hēgelim filozofijas priekšmets un

saturs vispirmām kārtām ir absolūtais gars. Tas ir ideālisms,

taču no šādas pieejas var daudz mācīties arī materiālisti (it

īpaši 20. gadu «dialektiķi»).
Metafizisku metožu noraidījums nebūt nenozīmē atteikšanos

no dabzinātnēs ietvertā satura. Filozofiskajai domāšanai ir «jā-

pakļaujas», «jāsaskaņojas» ar savu priekšmetu. Dialektiskā mate-

riālisma zinātnei šāds priekšmets ir dabas, sabiedrības un pašas
domāšanas kustības un attīstības galēji vispārīgās likumsaka-

rības. Tātad dialektikas kategorijām ir jāatrod savas izteik-

smes specifika arī dabzinatnes un sociālajās zinātnēs un nevis

šīs zinātnes «jāpaceļ», kā apgalvo Stienis, līdz filozofiskam vis-

pārinājumam. Sāds mēģinājums nebūt nav dialektiskās metodes

teorētiskā pamatojuma atrašana priekšmeta saturā, bet gan, gluži

pretēji Hēgelim, satura pieskaņošana, pakļaušana metodei. Ar to

tiek «izkropļota» pati dialektiskā metode vismaz vienā punktā:

proti, nevis saturs nosaka domāšanas formu (metodi), bet gan
otrādi. Līdz ar to pati dabzinātņu «stihisko noskaņojumu» pacel-
šana līdz patiesi filozofiskam līmenim kļūst problemātiska.

Teorijas un prakses
attiecību pamatojumi

Trešo aspektu Stieņa filozofiskajā darbībā veido teorijas un

prakses savstarpējo attiecību problemātika. Marksisma filozofis-

kās teorijas izpratnē šim jautājumam ir liela nozīme, jo tas at-

klāj šīs teorijas «dzīvotspēju» un attīstības objektīvos cēloņus.
Engelss raksta: «Nācija, kas grib stāvēt zinātnes augstumos, ne-

var iztikt bez teorētiskās domāšanas.»18 Sevišķi svarīgs minētais

spriedums ir attiecībā uz sociālistisko daudznaciju valsti — Pa-

domju Savienību. «Komunistiskās partijas manifestā» Markss un

Engelss uzsver, ka komunismā «ikviena indivīda brīva attīstība

ir visu indivīdu brīvas attīstības nosacījums». 19 Lai sasniegtu
tādu līmeni, bez praktiskās darbības nepieciešama arī teoriju ap-

guve, teorētiska darbība.

16 Terejib T. HayKa jiorHKH. M., 1970, t. 1, c. 97.
17 Turpat, 79. lpp.
48 Engelss F. Dabas dialektika, 48. lpp.
"Markss X-, Engelss F. Komunistiskās partijas manifests. R..

1973, 56. lpp.
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Jānis Stienis atkārtoti uzsver teorijas lomu esamības garīgās
apguves un pārveidošanas procesā. Viņš norāda uz teorijas un

prakses attiecību dialektiku sociālisma celtniecības

apstākļos. Ar saviem secinājumiem Stienis pierāda, ka «dia-

lektiku» kritiķu secinājumi 30. gados ir nedaudz pārspīlēti. Rak-

sturīgas ir Stieņa domas, ka «Cīņai ar teoriju, tās izšķīdināšanai

prakses stihiskumā mūsu apstākļos ir tikai viena sociāli šķiriska

jēga: līdzdarbība sikburžuāziskās un buržuāziskās ideoloģijas
ieviešanā mūsu rindās.»20 Pārliecina arī viņa atziņa, ka «Dia-

lektiskais materiālisms ir naidīgs teorijas un prakses pretstatī-
šanas mēģinājumiem».

21

Savus spriedumus Stienis pamato vispusīgi, savstarpēji sais-

tot filozofiski vēsturisko, gnozeoloģisko un socioloģisko aspektu.
Ja Stienis dažos aspektos neizprot V. I. Ļeņina filozofisko darbu

zinātnisko atziņu teorētisko vērtību, tad teorijas un prakses attie-

cību traktējumus vēsturiskā skatījumā viņš balsta tieši uz

V. I. Ļeņina darbību. «Viņš [V. I. Ļeņins — N. A., A. V.] ir teo-

rijas un prakses vienības dzīvs iemiesojums. Viņš prata izman-

tot dialektisko metodi ne tikai vispārīgajā teorētiskajā analīzē,

bet arī ikdienišķajā praktiskajā darbā,» 22
uzsver Stienis. Pēc viņa

domām, filozofu svarīgākais praktiskais uzdevums ir «apbruņot

partijas aktīvu ar Marksa un Ļeņina metodi, atmodināt kolektī-

vās teorētiskās domas aktivitāti». 23

Protams, šeit nevar būt runa par visas Deborina grupas pi I-

nīgu attaisnošanu. «Dialektiku» kritiķiem 20. gadu beigās un

30. gadu sakumā (M. Mitins, B. Cagins, V. Adoratskis, P. Ju-

dins v. c.) ir taisnība, norādot, ka «dialektiku» uzskati pauž
zināmu nihilismu pret V. I. Ļeņina filozofiski teorētisko devumu.

Stienis raksta, ka V. I. Ļeņins «prata izmantot dialektisko me-

todi». Viņš aicina «atmodināt teorētiskās domas aktivitāti».

Rodas jautājumi: vai V. I. Ļeņins dialektisko metodi tikai izman-

toja un nevis attīstija un izstrādāja to? Vai pēc V. I. Ļeņina
darbības vēl nepieciešams speciāls aicinājums atmodināt teorētis-

kās domas aktivitāti? Konsekventi marksistisks šo jautājumu risi-

nājums liek apšaubīt Stieņa pieejas pamatotību. Tādi V. I. Ļe-

ņina darbi ka «Filozofijas burtnīcas», «Vēlreiz par arodbiedrī-

bām», «Par karojošā materiālisma nozīmi» v. c. spilgti raksturo

filozofu teorētiķi, personību, kurai ir pa spēkam risināt

dialektiskās domāšanas teorētiskos jautājumus, pamatot domāša-

nas aktivitātes principus.

Vērtējot Stieņa uzskatus, jāaplūko arī jautājums, kas ir ne-

pieciešams vispirms: vai sīki un detalizēti iepazīties un izprast
marksisma klasiķu teorētiskās atziņas, vai arī apgūt Marksa,

"Ct3h Hh. Hauia n.ipriin h Bonpocu TeopHH. — Bo.ibujeßMK, 1924.

.te 12—13, c. 16.
21 Turpat, 11. lpp.
22 Turpat. 12. lpp.
21 Turpat, 16. lpp.
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Engelsa un V. I. Ļeņina lietoto metodi — dialektiska un vēstu-

riskā materiālisma izstrādāšanas līdzekli.

Protams, filozofiska teorija, tāpat kā jebkura cita teorija, iz-

veidotā veidā ietver arī atbilstošu un to organizējošu metodi,

tomēr zinātnes izstrādes procesā noteicošais priekšnoteikums
ir vispirmām kārtām izprast tieši metodi. Un, ja Stienis (arī «dia-

lektiķi» kopumā) vēl nesaskata V. L Ļeņina filozofiskā manto-

juma teorētisko vērtību visā pilnībā, tad tas apstāklis, ka

viņš prot saskatīt un novērtēt pašu nozīmīgāko marksistiskajā
metode, ir droša ķīla, ka Stienis būtu spējīgs jau tuvākajā
nākotnē apgūt vēl neapgūto. To garantē pareizas metodes lie-

tošana pie pamatos pareizi (kaut arī sašaurināti) izprasta filo-

zofiska satura. Nenoliedzami, Stieņa izvēlētais cejš uz marksis-

tiskās filozofijas tālāku izstrādi padomju filozofiskās zinātnes

kvalitātē ir perspektīvāks par to filozofu un dabzinatnieku ten-

dencēm, kuri cenšas dogmatiski apgūt to vai citu marksisma

klasiķu teorētisko domu, «operēt» ar to bez saistības ar marksis-

tisko metodoloģiju kopumā, ārpus vēsturiskās izcelsmes un tur-

pmākās ģenēzes izpratnes. (Dogmatisma vienpusību atklāj «me-

hānistu» neveiksmīgie mēģinājumi izmantot atsevišķas Engelsa

atziņas ārpus secinājumu kopējā konteksta.)
Pierādījumam, ka Stienis savos teorijas un prakses attiecību

traktējumos atradis marksistisku metodi, noder viņa teorētiskā

un praktiskā attiecību problemātikas gnozeoloģisks apskats.
Savā ar programmatiskajiem momentiem bagātajā darbā

«Musu partija un teorijas jautājumi» Stienis raksta: «Avangarda
lomu partija varēs izpildīt tikai ar noteikumu, ja tā būs apbru-
ņota ar progresīvu teoriju, kas dos tai iespēju izprast sabied-

riskās attīstības dinamiku. .»,
24 «tikai «praktiskas teo-

rijas» un «teorētiskas prakses» dialektiska vienība dod iespēju
paredzēt visas novirzes un pagriezienus mūsu kustības ceļā uz

komunismu», 25 partijas darbība ir «neapzinīga vēsturiskā

procesa apzinīga izteiksme» [Retinajumi mūsu — A7
.

A.
r

A. V.].26 Tikko citētās atziņas pārliecina, ka Stienis pamatojas
kā uz V. I. Ļeņina izstrādātajām dialektiskās loģikas pamatprasī-
bām, tā arī uz Marksa «Kapitālā» lietotās metodes nozīmīgiem
momentiem.

Taču šeit atkārtoti parādās arī jau iepriekš minētās Stieņa
kjūdas. Prasība «apbruņot partiju ar progresīvu teoriju» v. c,

ia īpaši neuzsver to, ka minētās prasības jau formulējuši mar-

ksisma klasiķi, it kā apšauba vēsturiski nenoliedzamo faktu, ka

Markss un Engelss apbruņojuši progresīvās partijas ar tām ne-

piēciešamo teoriju un ka V. I. Ļeņins visu savu mūžu veltījis

proletariāta partijas filozofiskās teorijas izstrādei atbilstoši impe-
riālisma laikmeta specifikai, ka tieši V. I. Ļeņins deva teorētisku

14 BojibiueßHK, 1924. jNs 12—13, c. 13
21 Turpat, 16. lpp.
26

Turpat, 13. lpp.
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pamatojumu sociālistiskajai revolūcijai Krievijā un bezšķiru sa-

biedrības celtniecībai. Tomēr atsevišķi «klupšanas akmeņi», kam

lielā mērā ir tikai nianšu raksturs, Stieņa viedoklī un tā pama-
tojumos neatceļ patiesību, ka viņš spilgti demonstrē, kādā veidā

metodoloģiski izmantojamas marksisma klasiķu teorētiskās no-

stādnes.

V. I. Ļeņins darbā «Vēlreiz par arodbiedrībām» formulē se-

kojošas dialektiska pētniecības veida prasības: «Lai priekš-
mets tiešām tiktu izzināts, vajag aptvert, izstudēt visas tā pu-

ses, visus sakarus un «starpniecības». [..] Tas pirmkārt. Otrkārt,
dialektiskā loģika prasa, lai priekšmets tiktu ņemts viņa attīs-

tībā .. [. .1 Treškārt, visai cilvēces praksei jāietilpst priekšmeta
pilnigā «definīcijā».. Ceturtkārt, dialektiskā loģika māca, ka

«abstraktas patiesības nav, patiesība vienmēr ir konkrēta»...» 27

Stienis tāpat prasa paredzēt visas novirzes un pavērsienus
ceļā uz komunismu (pirmā ļeņiniskā dialektiskās loģikas pra-

sība), viņš uzsver nepieciešamību izprast attīstības dinamiku

(otrā Jeņiniska dialektikas pamatprasība), izvirza prasību par

«praktisķas teorijas» un «teorētiskas prakses» dialektisku vienību

(trešā ļeņiniskā pētīšanas veida svarīgākā pazīme); bez tam

izteiktie spriedumi atklāj arī, ka Stienis atzīst konkrētu patie-
sību (ceturtais Jeņiniskais izziņas pamatmoments).

Vērā ņemams arī Stieņa atzinums par neapzinīgā vēstures

procesa apzinīgo izteiksmi. Ar šo atziņu Stienis norāda uz vēs-

turiskā un loģiska attiecībām teorētiskajā darbībā (šo
momentu «dialektiķi» sevišķi uzsvēra).

Materiālistisku vēsturisķā un loģiskā dialektiskās identitātes

principu pirmais visizvērstākā veidā atklāja Markss savos eko-

nomiskajos pētījumos. Stienis, akcentēdams šī principa vietu un

lomu cilvēka garīgajā darbībā, vienlaikus atklāj arī vēra ņemamu

detaļu savos filozofiskajos uzskatos. Viņš, tātad, izmanto ne vien

Engelsa darbus, lai pierādītu «mehānistu» uzskatu nepamatotību,
bet pārņem arī Marksa gnozeoloģiskās nostādnes — «atslēgu»
V. I. Ļeņina formulētajiem dialektiski loģiskās izziņas pamatnosa-
cījumiem, «atslēgu» dialektikas, loģikas un izziņas teorijas saka-

rību pamatojumiem. «Filozofija», raksta J. Stienis, «.. izsaka dia-

lektikas, loģikas un izziņas teorijas vienību. Bet uzstāties šajā
formā .. filozofija varēja tikai tad. kad paši atšķirīgākie zināt-

nes novadi sava attīstībā nonāca pie ta. kad varēja iedomāties

esamību .. kā vēsturisku procesu un kad uz vēsturiskās skatu-

ves parādījās proletariāts.» 28 Citētais apstiprina, ka Stienis nebūt

27 Ļeņins V. I. Raksti. 32. sēj.. 71. lpp.
28 d>H.ioco(pHH. — BoJibiuan CoBeTCKaH SHUHK.ionefIHH. M., 1936, t. 57,

c 445. Kā raksta «Filozofija» autori minēti M. Mitins un A. Sčeglovs.

Toties tagad nostiprinājies uzskats, ka pamatā rakstu uzrakstījis J. Stienis

Skat.: <I>M.ioco<pcKaH 3HunK.ionc.3HH, t. 5, c. 149). Veiktie pētījumi |auj gan

objcktīvāk apspriest un izvērtēt problēmu par minētā raksta «Filozofija»

autoriem, tomēr jautājums līdz galam nav noskaidrots.

(Turpinājums 208. lpp.)
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nemēģina radīt no marksisma un proletariāta kustības atšķirīgu

jaunu filozofiju. Izmantojot ļeņiniskās izziņas metodes, viņš sper

nozīmīgu soli uz priekšu padomju filozofiskās zinātnes tālākās

izstrādes procesā, tās perspektīvu iezīmēšanā. Norāde uz loģikas,
dialektikas un izziņas teorijas vienību (identitāti, atšķirību) ir

norāde uz problēmu, kura vēl šodien ir mūsu zemes filozofu uz-

manības centra.

Metodoloģiskā aspektā Stienis nenoliedzami gan augstu

vērtē, gan savā radošajā darbibā izmanto V. I. Ļeņina atstā-

tās filozofiskās vērtības. Pārmetumi par absolūti nekritisku aiz-

raušanos ar Hēgeļa mācību šajā gadījumā nav sevišķi taisnīgi.
Stienis, kā jau norādīts, nespēja līdz galam zinātniski (t. i., ma-

teriālistiski) izprast Hegeļa filozofijas satura specifiku, tomēr

metodoloģiskajos jautājumos viņš attālinās no izcilā klasiskā

vācu ideālisma pārstāvja koncepcijām marksistiskā materiā-

lisma virzienā un arī sasniedz to.

Risinot teorijas un prakses attiecību metodoloģiskos jautāju-

mus, Stienis aplūko arī marksistiskās socioloģijas — vēs-

turiskā materiālisma problēmas, it sevišķi šīs teorijas un

sociālās izpētes metodes saistību ar dialektisko materiālismu.

Gortera grāmatas «Vēsturiskais materiālisms» kritikā Stienis iz-

saka sekojošas domas: «Galvenais Gortera grēks ..
ir viņa neiz-

pratne, ka vēsturiskais materiālisms balstās [Retinājums
mūsu — N. A., A. V.] uz filozofiskā materiālisma fundamenta» 29

un ka «noskaidrot un izprast vēsturiskā materiālisma metodes

būtību var tikai ar noteikumu, ja sapratīsim vēsturiskā materiā-

lisma vietu un lomu marksistiskās teorijas kopīgajā sistēmā.

Aplūkojot vēsturisko materiālismu izolēti, atrauti no marksisma

teorijas, it sevišķi no marksisma filozofiskajiem pamatiem, mēs

ne tikai neapzināsimies šos marksisma filozofijas pamatus, bet

arī neko nesapratīsim vēsturiskajā materiālisma.» 30

Vēsturiskais materiālisms ir dialektiskā materiālisma tur-

pinājums sociālās kustības sfērā. Sīs kustības formas specifika,

sarežģītība un kvalitatīvā atšķirība no «dabas dialektikas» prasa

aplūkot sociālo kustību speciālas zinātnes — vēsturiskā materiā-

lisma ietvaros. Tomēr atraut sabiedrisko kustību, tās dialektiskās

likumsakarības no «dabas dialektikas» nedrīkst. Visi galvenie
dialektikas likumi un kategorijas ir ieguvuši savas «eksistences

tiesības», taču balstoties tieši uz atklājumiem dabzinātnēs, un,

Raksta «Filozofija» saturs liecina, ka tanī savu vietu atradušas «dialek-

tiku» kritiķu (M. Mitins) atziņas. Tādējādi k|ūst saprotams, kādēļ konstatēt

rakstā tiešo Stieņa devumu nav viegli. Tomēr attiecībā uz ideju par loģikas,

dialektikas un izziņas teorijas organisko saistību domstarpības nevarētu būt.

Stienis aizrāvās ar Hēgeļa mācības studijām. Rakstā «Filozofija» dots bagā-
tīgs Hēgeja filozofijas izklāsts, sevišķi uzsverot loģikas, dialektikas un izziņas
teorijas saistību. Pilnīgi dabiski, ka attiecināt šo saistību uz marksistisko filo-

zofiju varēja Stienis un nevis viņa kritiskie pārstrādātāji.
*• Ct3h Hh. 06 ouin6Kax TopTepa ii tob. OenaHOßa, c. 83.
30 Turpat, 82. lpp.



lai gan vēsturiskā materiālisma teorijas pamatsaturu sastāda spe-
cifiski likumi un kategorijas, to funkcionēšanai «aužas cauri»

visas dialektiskā materiālisma zinātniskās pamatatziņas.

Nepārprotami, ka Stienis šajā jautājumā iepazinies ar V. I.

Ļeņina darba «Materiālisms un empiriokriticisms» izklāsta meto-

doloģiskajām īpatnībām. V. I. Ļeņins sāk šo darbu ar dialektiskā

materiālisma pašu fundamentālāko atziņu zinātnisku analīzi, bet

sava darba pēdējā (6.) noda|ā («Empiriokriticisms un vēsturis-

kais materiālisms») atklāj šo atziņu izpausmes īpatnības vēstu-

riskajā materiālismā.

Vērtējot Jāņa Stieņa filozofiskos uzskatus kopumā, jāatzīst,
ka tie virzīti uz marksistiskās filozofijas tālāku izstrādi,
tie deva savu ieguldījumu arī cīņā pret labējo
oportūnismu, kura pārstāvji, izstrādājot savu anti|eņinisko

politisko pozīciju, balstījās uz mehānicisma metodoloģiju.
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Ernsts Karpovics

(1892.—1976.)

Ernsts Karpovics dzimis 1892. gada 3. oktobrī Ventspils ap-

riņķa Dundagas pagastā progresīvi noskaņota skolotāja Jāņa
Karpovica ģimenē. 1907. gadā viņš iestājas Rīgas komercskola,

pabeidzis to, 1912. gadā kļūst par Rīgas Politehniskā institūta

Ķīmijas fakultātes studentu. Kopš 1909. gada ir Komunistiskās

partijas biedrs.

Tālākais E. Karpovica izglītības ceļš saistīts ar Sarkanās pro-
fesūras institūta Dabzinātņu fakultāti. Studiju laika, no

1927. gada līdz 1931. gadam, viņš lasa lekcijas marksistiskajā

filozofijā vairākās Maskavas augstskolās.

Pēc institūta beigšanas Karpovics turpina pedagoģisko dar-

bību augstskolas, ir profesors un katedru vadītājs. Jau studiju
gados uzsācis radošu darbību, viņš līdz 1940. gadam uzraksta
12 zinātniskus un populārzinātniskus rakstus un vienu brošūru.'

Domātājs, kura zinātniskā un pedagoģiskā darbība devusi

savu ieguldījumu filozofiskās domas attīstības vēsturē Padomju
Latvijā, par filozofu veidojas 30. gadu sakumā, t. i., gados, kad

beidzas diskusija par atsevišķo zinātņu un dialektiska materiā-

lisma vietu un nozīmi esamības izzināšanas procesā.

Galvenie Karpovica filozofisko interešu aspekti tolaik ir šādi:

a) filozofijas pamatjautājums, matērija un kustība; b) Hēgeļa
mācība; c) dabzinātņu filozofiskās problēmas. Tātad tie ir jau-
tājumi, kuri pēc «deboriniešu» un «mehānistu» diskusijas padomju
filozofiskās zinātnes attīstībā ir ļoti aktuāli.

1 Sai sakarā pieminami šādi E. Karpovica darbi: Kosmiskie stari un atomu

izcelšanās. — Krievijas Cīna, 1929, 15. decembrī; Kāpēc debesis zilas? — Krie-
vijas Cīna. 1930, 28.. 30. septembri; Krīze fizikā. — Celtne. 1930. Nr. 6. 27 —

35. lpp.; Marksisma mācība par nepieciešamību un gadījumu. — Krievijas
Ciņa, 1930, 13. aprīlī; Nepieciešamība un gadījums fizikā. — Krievijas Cīņa,
1930. 15. maijā; Hēge|a 100 gadu nāves diena. — Celtne, 1932, Nr. 9.

844 —847. lpp.; Nr. 10, 933—937. lpp.; Mo.ieKy.na, aTOM, 9.ieKTpoH. M., 1933.

119 c; <t>HJioco<pcKHe rhvih,uj Menflcrieeßa. — ycnexn xhmhh, 1934, Xi 3,

-c 314—357; Zinātnieka Mende|ejeva 30 gadu nāves diena. — Celtne. Nr. 2,
J46.-148. lpp. v. c
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Filozofijas pamatjautājuma,
matērijas un kustības kategoriju izpratne

Pieejā matērijas kategorijas formulējumam Karpovics sākot-

nēji ietver kā ontoloģisko (dabzinātnisko), tā gnozeoloģisko (iz-
ziņas) momentu, speciāli nenodalot nevienu no tiem. «Kā tikai

mēs sākām pētīt apkārtējo dabu, lai pakļautu to sev,» viņš rak-

sta, «mūsu priekšā rodas jautājums: no kā sastāv pasaule? Kādi
ir likumi, kuriem pakļaujas daba? Kas ir pirmcēlonis mūsu novē-

rotajam dabas parādībām: vai visas pasaules uzbūves pamatā ir

matērija vai kaut kas cits? Vai ārējā pasaule pastāv, vai tā ir

tikai mūsu priekšstats, vai «pasaules gara citesamība», kā māca

«subjektīvais» un «objektīvais» ideālisms? Un vai matērija kus-

tas pēc pašai matērijai piemītošiem likumiem, vai arī šos liku-

mus dod kaut kas cits, kāds augstāks spēks? Ar šiem jautāju-
miem nodarbojas vispirmām kārtām filozofi. Atkarībā no tā, kā

viņi šos jautājumus atrisina, visi filozofi dalās divās lielās no-

metnēs.

Vieni domātāji visu atvasina no matērijas, no dabas. [~]
Citi filozofi par primāru uzskata garu, apziņu vai domāšanu.»2

Karpovics filozofijas pamatjautājuma risinājumos pašā sakuma

gan speciāli neuzsver ne ontoloģiskā, ne gnozeoloģiskā momenta

specifiku, viņš atbilde uz filozofijas pamatjautājumu ontoloģis-
kajam un gnozeoloģiskajam tomēr nepiešķir vienādu nozīmi.

Ar matērijas un apziņas attiecību ontoloģisko skaidrojumu

Karpovics pamato minētās attiecības arī gnozeoloģiski. Konstatē-

jis, ka visi filozofi pamatjautājuma risinājuma ietvaros ir da-

lāmi materiālistos un ideālistos, viņš uzsver: «Materiālistiem jau-
tājums, kā matērija rada domāšanu un mūsu izziņu, kā notiek

matērijas kustība un attīstība, ir talaks jautājums.»3 Viņš dibi-

nāti pārmet «m c h ā n i s t i c m», ka tie nav spējīgi dot izsmeļošu,
zinātniski patiesu atbildi uz izvirzīto jautājumu: «Viņi mēģināja
vienkārši pārnest citā vietā gatavos, nemainīgos, izolētos naivo

mehānistu priekšstatus .. Sāka meklēt primāros, nemainīgos un

vienkāršos matērijas elementus, lai reducētu lidz tiem visas sa-

režģītās reālās pasaules esamības formas un parādītu, ka attīs-

tība ir tikai kvantitatīvas šo pirmatnējo ķieģelīšu pārgrupēšanās,
bet ne materiālās kustibas jaunu formu rašanās.»4 «Dialektiska-

jam materiālismam,» turpina zinātnieks, «pārvietošanās ir tikai

vienkāršākā kustības forma. Ar kustību dialektiskais materiālisms

saprot izmaiņas vispār [Retinājums mans —A. V.]. Kus-

tības formas ir daudzveidīgas un parādās matērijas kvalitāšu

daudzveidībā. Matērijai piemītošo iekšējo pretrunu paškustības

un attīstības cīņā kustibas formas kļūst sarežģītākas. Tādas ir

siltums, gaisma, elektrība, magnētisms, ķīmisms, dzīvība.

2 KapnoßHu 3 Mo.ieKy.na, aTOM, 3.ieKTpoH, c. 3

3 Turpat, 4. lpp.
4 Turpat, 6. lpp.
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domāšana, sabiedrība utt.»5 Ar šo atziņu Karpovics atsedz pakā-

penības momentu matērijas attīstībā un norāda uz apziņas reālās

eksistences iespējamību, tādējādi apstiprinot, ka cilvēka praksei
tik būtiskais filozofijas pamatjautājuma gnozeoloģiskais risinā-

jums kā pamatnosacījumu ietver attiecības starp diviem mate-

riālās darbības rezultātā eksistējošiem fenomeniem. Vienlai-

kus Karpovics pierāda arī duālisma, ideālisma un mehānisma

koncepciju maldīgumu.
Karpovics pievēršas cēloņiem, kas 20. gadu vidū un 30. gadu

sākumā lielai dajai dabzinātnisko materiālistu nejāva nonākt

līdz matērijas filozofiskajam definējumam, un saprot, ka «krīze,

kuru pašreiz pārdzīvo dabzinatnes, ir nevis zinātnes krīze, bet

gan zinātnes metodoloģijas [Retinājums mans — A. V.]
krize. Sinī krīzē bankrotē mehāniskais materiālisms un dzimst
dialektiskais materiālisms.»6

Karpovics pamatoti pārmet «mehānistiem», ka tie «vēl tagad
nevar nemaz citādi iedomāties matēriju kā vienīgi vienpusīgas
masas veidā un, tiklīdz iet runa par ēteru vai citu matērijas
veidu, tad noliedz viņas realitāti. Sāds mehānisks materiālisms ir

rnetafizisks un ne dialektisks materiālisms.»7 Zinātnieks uzska-

tāmi atklāj daudzu dabzinātnieku («mehānistu») filozofisko maldu

gnozeoloģiskās saknes. «Domāšana un ne novērojumi
atklāj iekšējās saites un likumsakarību starp eksperimentā gū-
tiem faktiem,» raksta Karpovics. «Apstrādājot novērojumus ar

domu palīdzību, ikviens zinātnieks pielieto tos jēdzienus un kate-

gorijas, kurus ir izstrādājis domāšanas process no visas cilvē-

ces pieredzes. Tas vispārējās idejas, no kuram vadās zinātnieks

savos pētījumos, un tie jēdzieni un kategorijas, kurus viņš itin

neapzinīgi lieto pie savas domāšanas, ir filozofijas ieguvums..
Zinātnieki, kuri apzinīgi bēg no filozofijas un iedomājas sevi no

viņas svabadus, savā darbā, pašiem neapzinoties, tomēr atgrie-
žas pie viņas un pie tam bez kritikas ņem kaut ko sagrābstītu
un bieži vien no vissliktākās filozofijas.»8 Karpovicam taisnība.

Jutekliskajā vērojumā nebūtiskās, pārejošās pazīmes sajaucas ar

vispārīgajām, jebkuras lietas vai procesa eksistencei būtiskajām
pazīmēm. Loģiskās domāšanas uzdevums ir nodalīt no visa ju-
tekliski iegūtā satura tieši vispārīgo, atklāt esamības fenomenu
pastāvēšanas un funkcionēšanas likumu. Neviens zinātnieks ne-

vienā zinātnē to nevar veikt, noliedzot (kā to darīja «mehānisti»)
filozofiskās atziņas.

Ar saviem spriedumiem par filozofijas pamatjautājumu un ma-

tērijā valdošo kustību, ar «mehānistu» koncepciju kritiku Karpo-
vics «sagatavoja augsni» interesantam matērijas kategorijas for-

mulējumam, tādējādi dodot arī savu ieguldījumu dialektiskā ma-

s KapnoßHu 3. Mojienvvia, aTOM, 3.neKTpoH, c. 106.

'Karpovics E. Krīze fizikā, 32. lpp.
7 Turpat, 29. lpp.
8 Turpat.
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terialisma attīstībā jau pirmajos gados pēc «dialektiķu» un «me-

hānistu» diskusijas.

Karpovics spriež: «Matērija ir tas, kas pastāv reāli

ārpus mums, neatkarīgi no mums un no mūsu

apziņas, tā iedarbojas uz mūsu sajūtu orgā-
niem, izraisot tajos dažādas sajūtas.» 9

Neapšau-
bāmi, ka Karpovica formulējums teorētiski ir veiksmīgāks neka

«deboriniešu» un «mehānistu» matērijas traktējumi. A. Deborina

galēji abstraktā matērijas izpratne (attiecību un sakarību kon-

krēts kopums 10) paver ceļu gan subjektīvajam un objektīvajam
ideālismam, gan metafiziskajam materiālismam, pat mehānistiska-

jam viedoklim (lai gan pēdējo «deborinieši» principā noliedz), jo
zināmas esamības sakarības un attiecības pamato ikkatra filozo-

fijas skola, katrs virziens un novirziens.

«Mehānisti», savukārt, pauž domu, ka «kvalitātes mums
..

dotas no paša sākuma kā mehāniskā kustība, siltums, skaņa,

gaisma, elektriskums utt. Izziņas uzdevums .. ir sasaistīt tās

savā starpā kā., universālas [Retinājums mans — A. V.ļ
kustības formas.» 11 Seit tātad matērijas universalitāte no spējas
būt objektīvai realitātei reducēta uz mehānisko un fizikālo kus-

tību, bet tās nebūt nepauž visus matērijas eksistences veidus.

Tomēr 30. gados Karpovics vel nespēj pilnībā pārvarēt «dia-

lektiķu» un «mehānistu» vienpusības matērijas raksturojumos.
Zinātnieka atziņa par matēriju kā realitāti «ārpus mums, neat-

karīgi no mums un no mūsu apziņas» vēl nenoslēdz visus ceļus
ideālismam. Hēgelis, piemēram, apgalvo, ka filozofija, attēlojot
absolūtā gara pašapzināšanās procesa loģiku, izpaužas kā aplis,
bet sakums šim aplim ir tikai filozofam, kad tas sāk iepazīties ar

šo zinātni. 12 Loģiska doma Hēgelim tāpat ir realitāte ārpus cil-

vēka un viņa apziņas.
Protams, neprecizitātes Karpovica matērijas kategorijas for-

mulējuma mēģinājumā nedrīkst pārspīlēt vai absolutizēt, lai caur

šādu prizmu noliegtu visu vērtīgo. Reizēm viņš matērijas jē-
dziena izpratne sasniedz Jeņinisko līmeni: piemēram, apgalvo-
jumā, ka «filozofiskā matērijas definīcija izrauj ideālistiem no

rokām., zinātnes falsifikācijas iespēju. Matērija ir objek-
tīva realitāte, t. i., tā eksistē neatkarīgi no cilvēka, līdz un

pēc cilvēka; pats cilvēks ir tikai tās pašas matērijas attīstības

produkts.» 13 Atsevišķie neveiksmīgie momenti Karpovica matēri-

jas raksturojumā daudzējādā ziņā vērtējami kā pamatos pa-

reizi izprasta fenomena terminoloģiski neskaidra izteiksme un

9 KapnoßHu 3. ManeKVvia. aTOM, 3.icktpoh. cli.

14 J\ c 6 o p h h A. M. JIēHHH KaK MbicviHTejib. M —Jl., 1929, c. 42.

" CīenaHOß M. H. ,H.Ha;ieKTH«iecKHH MaiepHajiH3M h aeoopHHCKaa

ujKO/ia. M — Jl., 1928. c. 27.
11 rerejib T. 3HunK.ione.iHH <I>h.ioco<l>ckhx nayK. M. I. Jlormca. — B kh.:

rere.ib T. Coh. M—Jl., 1929, t. 1. c 35.

" KapnoßHu 3. Mo;ieKy.ia, btom, 3.ieKTpoH, c. 13.
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uzskatāmi par meklējumiem rast izeju no pieļautajām kļūdām ma-

tērijas izpratnē, par centieniem attīstīt tālāk pozitivo no «mehā-

nistu» un «dialektiķu» koncepcijām.

Hēgeļa mācības materiālistiskie traktējumi

Otra Ernsta Karpovica filozofiskās darbības joma ir filozofi-

jas vēsture.

Karpovica 30. gados sarakstītajos darbos filozofijas vēsture

aplūkota vispusīgi, sākot no antīkajām mācībām līdz marksisma

periodam. Zīmīgi, ka zinātnieks sevišķi pievērsies Hēgeļa uzskatu

kritiskajai analīzei, tādējādi turpinot Deborina grupas aizsākto

darbu. «Deborinieši» izprata Hēgeli, bet nespēja to pārstrādāt
materiālistiski. Karpovics turpina Deborina grupas darbu tieši

Hēgeja mācības materiālistiska pamatojuma virzienā, tādējādi

bagātinot padomju filozofisko zinātni ar vajadzīgām un nepie-
ciešamam atziņām.

Karpovics precīzi izdala tādu būtisku Hegeja filozofijas pret-
runu kā sistēmas un metodes nesavienojamību. Tomēr, izklāstot

jautājumu par dotās sistēmas un metodes saistību ar vācu filo-

zofa objektīvo ideālismu, viņš nav visai precīzs — «deboriniešu»

koncepcija ir iesakņojusies pārāk dziji un kritiski to pārvērtēt
nav viegls uzdevums. «Pie šāda ideālisma,» Karpovics ir pārlie-
cināts, «Hēgelis nonāk, ne tik vien pieņemot absolūto ideju kā

visas īstenības pamatu, bet arī dēļ savas sistēmas.» 14

Secināms, ka tikko minētajā domā (un ne tikai šeit vien) ir

minēti divi Hēgeļa ideālisma cēloņi — absolūtais gars un dog-
matiskā sistēma. Karpovica secinājums nešķiet pamatots. Daudz

argumentētak ir pierādāms, ka Hēgeja absolūtā ideja un viņa
sistēma ir nesaraujami saistītas.

Karpovica uzskats, ka Hēgeļa sistēma jau pati par sevi, bez

absolūtā gara līdzdalības ir cēlonis ideālismam, izriet no zināt-

nieka vispārējās attieksmes pret jēdzienu «sistēma», jo tā viņam
ir «noslēgts norobežots riņķis». 15 Protams, visas pirmsmarksis-
tiskās dialektikas sistēmas ir metafiziskas, noslēgtas. Tomēr

marksisma klasiķi savā teorētiskajā darbībā pierādījuši, ka līdz

galam patiesu esamībā notiekošo procesu ainu cilvēka apziņā dod
tikai sistemātiski organizētas zināšanas. Spilgts piemērs
tikko teiktajam ir K. Marksa pētījumi politiskajā ekonomijā.
F. Engelss uzsver, ka X- Marksa darbs «Par politiskās ekonomi-

jas kritiku» «jau no paša sākuma ir izplānots kā visa ekono-

misko zinātņu kompleksa sistemātisks kops a vil-

14 Karpovics. E. Hēge|a 100 gadu nāves diena, 933. lpp.
15 Turpat, 934. lpp.
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kums» [Retinājums mans —A. V.]. 16 Protams. F. Engelss šeit

runā nevis par noslēgtu, dogmatisku sistēmu, bet gan par abso-

lūti nenobeigtu veidojumu.
Raksturojot Hēgeja izstrādāto metodi, Karpovics atzīmē: «Kā

objektīvais ideālists, Hēgelis savu dialektiku ņem no objektīvās
dabas. Hēgeļa filozofija ir visas iepriekšējās filozofijas attīstī-

bas apvienojums. Viņa apvieno sevī visu iepriekšējo cilvēces

attīstību, pārspēj to un uz viņas pamatiem būvē savu apvienojošo
sistēmu. Hēgelis savā filozofijā balstās uz zinātnes tā laika sa-

sniegumiem un daudzējādā ziņā stāv augstāk par tā laika zināt-

niekiem empīriķiem. Hēgeja filozofija, kaut arī uz ideālistiskiem

pamatiem, tomēr atspoguļo to dialektiku, kura valda dabā un pie
kuras jau toreiz noveda zinātnes attīstība .. Hēgelis, neskatoties

uz savu ideālismu, bieži vien pieiet Joti tuvu materiālismam . .

Hēgelis nemanot rada materiālistiskās pasaules dialektiku. Pro-

tams, kā ideālists Hēgelis izmet matēriju un cenšas no materiā-

lās attīstības izmest matēriju, nostādot viņas vietā absolūto ideju,

garu. dievu, jēdzienu utt. Tādēj arī Hēgeja loģika nav pieņemama
pilnīgā veidā, tāpat kā nav pieņemama viņas sistēma.* 17 Seit

uzskatami, kaut arī ar zināmām neprecizitātēm (tāda neprecizi-
tāte, piemēram, ir apgalvojums, ka Hēgelis ir objektīvais ideā-

lists tapec, ka sava mācība atspoguļo objektīvo dabu, v. c),
analizēts un «izsvērts» pozitīvais un negatīvais Hēgeļa uzskatos.

Hēgeja nopelnus Karpovics saskata vēsturiskā pieejā esamī-

bas skaidrojumos un mēģinājumā savu mācību pamatot ar dab-

zinātņu sasniegumiem. Tādējādi Karpovics Deborina grupas ab-

strakto vēsturismu Hēgeja traktējuma saista ar vācu filozofa da-

bas izpratni.
Karpovics cenšas labot Deborina grupas pieļautās kļūdas, viņš

vērtē Hēgeļa devumu kritiski, pozitīvi kritiski, un ar to paver

perspektīvu Hēgeja uzskatu tālākai auglīgai izmantošanai, risi-

not dialektiskā materiālisma problēmas ļeņiniskajam etapam
atbilstošā kvalitātē.

Dabzinātņu
filozofisko problēmu risinājumi

30. gados Karpovica uzmanību saista tādas dabzinātņu noza-

res kā fizika un ķīmija, jo «mehānisti» atsaucas tieši uz

fizikas un ķīmijas atziņu universa 1 itāti, galīgo vispārīgumu un

piemerojamību visu matērijas kustību sKaidrojumiem.
Fizikas zinātnes filozofisko problēmu pētījumos Karpovics

centrālo vietu ierāda cēloņsakarības, nepieciešamības un nejau-

šības, iespējamības un īstenības kategorijām. 30. gados cīņā

v Engelss F. Kārlis Markss. «Par politiskās ekonomijas kritiku». —

Grām: Markss K. Engelss F. Darbu izlase trīs sējumos. R. 1979,

1. sej.. 550. lpp.
"Karpovics E. Hēge|a 100 gadu nāves diena, 934., 935. lpp.
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pret mehānicismu šāda pieeja ir aktuāla. Zinātnieks raksta:

«Jautājumi par cēloņsakarību, gadījumu [nejaušību — A. V.] un

nepieciešamību ir vieni no sarežģītākajiem jautājumiem, ap ku-

riem lauza galvas ne tikvien filozofi, bet arī dabas pētnieki. Jo

sevišķi ass šis jautājums nostājas pašreiz fizikā [Retinājums
mans — A. V.], kur jaunākie panākumi izdara visu iepriekšējo

iesakņojušos uzskatu jo pamatīgu pārvērsumu . . Musu mehā-

nisti .. nespēj atbildēt uz jautājumiem, ko uzstāda fizika.. Priekš,

viņiem gadījumam objektīvi nav vietas dabā. Priekš viņiem
gadījums ir tikai mūsu nezināšana, tas, kam mēs vēl nezi-

nām cēloņus un ko nevaram izskaidrot. Līdz ar to viņi pār-

vērš gadījumu tikai par subjektīvu [Retinājums mans —

A. V.] kategoriju.» 18 Karpovica spriedumi nav apstrīdami. Radio-

aktivitātes atklāšana, iedziļināšanās mikropasaulē, Einšteina rela-

tivitātes teorija v. c. zinātniskie sasniegumi sagrauj vecos priekš-
status par matērijas eksistences formām, līdz ar to piešķirot
jaunu «skanējumu» tādām būtiskām kustibas raksturošanai lie-

totām kategorijām kā cēloņsakarībai, nepieciešamībai un nejau-

šībai, iespējamībai un īstenībai.

Fizikas zinātnē līdzās dinamiskajām likumsakarībām nostip-
rinās statistiskie likumi. Daudzi zinātnieki, «mehānisti», nespēj

izprast šos procesus un noliedz nejaušības objektivitāti.
Sevišķi asi šo jautājumu izvirza V. Sarabjanovs: «Objektīvi ek-

sistē tikai nepieciešamība, kura vai nu ir izzināta un tad nepie-
ciešamība kļūst par brīvību, vai arī tā nav izzināta un tad ne-

pieciešamība mums liekas nejaušība, t. i., kategorija, tieši pretēja
brīvībai.» 19

Karpovics iebilst pret šādu vienpusību un «mehānistu» vie-

doklim pretstata septiņas pazīmes, kas raksturo nepieciešamības
un nejaušības attiecības dialektiskajā materiālismā, tās ir: 1) dia-

lektiskais materiālisms noraida ideālistisku uzskatu par nejau-
šību («gadījumu» Karpovica terminoloģijā); gadiiums nav bez-

cēlonība; 2) dialektiskais materiālisms noraida subjektīvu
uzskatu par gadījumu; gadījums pastāv dabā objektīvi; 3) dialek-

tiskais materiālisms noraida arī gadījuma identificēšanu tikai ar

divu cēloņsakarīgu ķēžu līniju nejaušu krustošanos; 4) dialektis-

kais materiālisms noraida subjektīvo uzskatu, ka nepieciešamība
ir galvenā pazīme, kamēr gadījums mazsvarīgs; tad, ka norāda

F. Engelss, gadījums top nesaprotams un pardabīgs; 5) dialek-

tiskais materiālisms noraida tāpat vienpusīgu uzskatu par nepie-

ciešamību, jo, ja dabā un sabiedrībā valdītu tikai vienpusīga ne-

pieciešamība, tad būtu jāatzīst fatālisms; 6) dialektiskajam ma-

teriālismam gadījums ir tā forma, kadā izpaužas
nepieciešamība; 7) dialektiskajam materiālismam katra pa-

rādība, atsevišķi ņemot, ir gadījums, bet, kopīgi ņemot, parādī-

18 Karpovics E. Marksisma māciba par nepieciešamību un gadījumu.
"CapalStfiHOß B. Jl. B 3auiHTy <pHjioco(pnH MfIpMMMS. M—Jl., 1929,

c. 80.
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bas veido nepieciešamību. 20 Sāda pieeja pilnībā balstās uz mar-

ksisma klasiķu un Hēge|a teorētiskajām atziņām un atbilst pa-
tiesam esamības lietu, parādību un procesu kustības un attīs-

tības traktējumam. «Mehānisms., nevar izkļūt no abstraktās

[Retinājums mans — A, Kjnepieciešamības un tāpēc arī no ne-

jaušības,» 21
uzsver F. Engelss. Nav grūti konstatēt, ka Karpovica

izvirzītās septiņas nepieciešamību un nejaušību raksturotajās pa-
zīmes principā ir identas ar dialektikas zinātnē izstrādāto dabas

izpratni šajā aspektā. Tāpat kā marksisma klasiķi, Karpovics
atzīst nejaušības objektīvu eksistenci; viņš norāda, ka nejau-
šībai ir tāda pati nozīme esamības lietu, parādību un procesu
kustībā un attīstībā kā nepieciešamībai, uzsver nejaušības un

nepieciešamības organisko sakarību.

Ciešā saistībā ar nepieciešamības un nejaušības problemātiku
Karpovics risina matērijas pašsaglabāšanās jautājumus.
Viņš risina otrā termodinamiskā likuma problēmas un mēģina
tas saistīt gan ar fluktuācijas fenomenu, gan ar kosmisko

staru dabu un izpausmes īpatnībām.
Rakstā «Kāpēc debesis zilas?» (rakstam populārzinātniska

ievirze; līdzigus uzskatus Karpovics pauž arī tīri zinātniskos dar-

bos) Karpovics paskaidro, ka debess zila krāsa ne tikai izskaid-

rojama no zinātniskā viedokļa, bet dod arī labāko pierādījumu
zinātniskam teorijām par vielas uzbūvi un, vēl vairāk, sagrauj
ideālistisko pesimismu par pasauļu siltuma nāvi un stiprina ma-

teriālistisko pasaules uzskatu. Sī sprieduma pamatojumi ir visai

interesanti.

Karpovics norāda, ka atmosfēra ap mūsu planētu nav vienāda

blīvuma. «Visu atmosfēru ap mūsu zemes lodi,» raksta zināt-

nieks, «mēs varam iedomāties sadalītu uz bezgala daudz — mil-

jardu miljardiem., maziem elementāriem tilpumiem, kuros visos

notiek fluktuācija.. Kad.. [Saules — A. V.] stari caurspiežas
biezai gaisa kārtai kā mūsu zemes atmosfērai, tad šie mazie staru

izplatījumi [atsevišķos elementārajos tilpumos — -4. l'.ļ dod jau
redzamu efektu un gaiss, resp., debesis ir zilas.» Pēc Karpovica
domām, elementārajos tilpumos notiek procesi, kuri ierobežo otro

termodinamisko likumu: «Elementāros tilpumos., notiek tempera-
tūras fluktuācija. Seit siltums arī pariet no viena elementāra til-

puma uz blakus stāvošo siltāko elementāro tilpumu. Fluktuācija
tātad liecina, ka siltums pāriet ne tik vien no siltākas vielas uz

aukstāku, bet arī otrādi.»

Protams, secinājums ir pretrunā ar klasiskās fizikas princi-

piem, tomēr ta vērtējumā nedrīkstam būt pārsteidzīgi. Jāņem vērā,

ka Karpovica dotais otrā termodinamiskā likuma «atspēkojums»

izteikts 1930. gadā. t. i., laikā, kad turpinās materiālistiskās dia-

lektikas nostiprināšanās dabzinātnieku pasaules uzskatos un līdz

10 Skat.: Karpovics E. Marksisma māciba par nepieciešamību un gadī-

jumu.
"Engelss F. Dabas dialektika. R., 1979. 196. lpp.
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ar to arī dabzinātniskajās teorijās. Turklāt 30. gados fizikas

zinātne vēl nebija sasniegusi tādu attīstības pakāpi kā šodien.

Zinātnieks neapmierinās vienīgi ar to argumentāciju, kāda

dota rakstā «Kāpēc debesis zilas?», un mēģina atrast savu uz-

skatu pierādījumus kosmisko staru darbībā. Viņš izsaka

atziņu, ka «katru brīdi mūsu zeme, tāpat arī citas pasaules zvaig-

znes izstaro milzīgu daudzumu enerģijas .. Taisni starpzvaigžņu
telpa ir tā vieta, kur izkaisītā siltuma enerģija no jauna sabiezē

elektronos un protonos un pēdējie ūdeņraža atomos. Otrais ter-

modinamikas likums izrādās par nepareizu. Viņa pielietošana ir

pareiza tikai šauros apstākļos, kad norisinās viena puse no ener-

ģijas apkārtriņķojuma, un nepareiza visā visumā.»22 Nenolie-

dzami, ka arī šajā gadījumā Karpovica viedoklis nesaskan ar

jaunākajiem atklājumiem dabzinātnēs. Un arī tagad, tāpat kā

runājot par fluktuāciju, domātājs par katru cenu vēlas materiā-

listiski pamatot esamībā notiekošo kustību. Tikai šoreiz pret
iebildumiem par otrā termodinamikas likuma darbibas diapazonu

un nozimi viņš izvirza 30. gados tik mazizpētītu fenomenu ka

kosmiskie stari.

Otra dabzinātņu joma, kurā Karpovics cenšas atrast pamato-
jumu dialektiskajam materiālismam, ir ķīmija. Kā jau minē-

jām, «mehānisti» pret «dialektiķu» koncepcijām vērš arī ķīmijas
zinātnes atziņas, tāpēc dialektikas apstiprinājums šajā aspektā ir

neatliekams 30. gadu zinātniskās dzīves uzdevums.

Karpovics ķīmiskas kustības formas analīzē balstās uzD.Men-

deļejeva filozofisko uzskatu pētījumiem. Mendejejeva ķīmisko
elementu periodiskajā sistēmā Karpovics atrod pierādījumu vi-

siem dialektikas pamatlikumiem.
«Matērijas attīstība ķīmisko elementu formā,» raksta Karpo-

vics, «satur visas dialektiskā likuma par kvalitātes pāreju kvan-

titātē, un otrādi, — pazīmes.»
23 Kvalitātes un kvantitātes attie-

cības ķīmisko elementu savstarpējās attiecībās zinātnieks pamato

ar vairākām būtiskām atziņām: 1) katra lādiņa kvantitatīva iz-

maiņa saistīta ar elementa kvalitatīvu izmaiņu; 2) kvantitatīvās

izmaiņas ir pakāpeniskas, nepārtrauktas; 3) šī kvantitatīvā nepār-
trauktība ietver arī pārtrauktību — lādiņa palielināšanās vien-

mēr ir lēcienveidīga; 4) kvantitatīvās izmaiņas ir saistītas ar

kvalitatīviem lēcieniem, un rezultātā izveidojas jauns elements;

5) lēcieni ietver arī nepārtrauktību, pakāpenisku metalitātes pa-

zemināšanos un metaloiditātes palielināšanos, ikviens elements

izriet no iepriekšējā un satur sekojošā īpašības; 6) pakāpenisku
kvalitatīvu izmaiņu rezultātā notiek strauji lēcieni — caur inerto

elementu atpakaļ pie metāla; 7) straujais lēciens ietver pakāpe-
nības momentu caur inerto pārejas elementu; 8) garie periodi
satur vēl vienu lēcienu starp divām rindām, caur trim astotās

"Karpovics E. Kosmiskie stari un atomu izcelšanās.
23 Kapnoßuu 3. <I>H.ioco<pcKKe B.sr.iH,ii>i MeHAejieeßa, c. 345.



219

grupas pārejas elementiem; 9) katrs kvalitatīvais lēciens nav mo-

mentāls, bezlaicisks akts, bet ir sagatavots iepriekšējos elemen-

tos.24 Sos pamatojumus bez iebildumiem varētu nosaukt par ne-

vainojamu kvantitatīvo un kvalitatīvo īpašību savstarpējās pār-
ejas likuma aprakstu, ja vairāk tiktu uzsvērta kāda svarīga
detaļa — mēra kategorija. Nepārtrauktības un pārtrauktibas,

pakāpenības un straujuma momenti ķīmisko elementu pāreju trak-

tējumos ar to tikai iegūtu.

Karpovics gan apgalvo: «Katrs elements ir mērs, t. i., kvali-

tatīva kvantitāte un kvantitatīva kvalitāte,» 25 tātad tieši mēra

kategorija izsaka kvantitatīva un kvalitatīva organisku sakarību

ķimiskajā elementā. Tomēr elementu kustības, savstarpējo attie-

cību un pāreju izklāstā mēra jēdzienu, kurš kvantitatīvā un kva-

litatīvā attiecībās dod paša dziļākā, būtiskākā izskaidrojumu,

Karpovics nemin.

Skaidrojot kvantitātes un kvalitātes savstarpējo saistību

likumu Mendejejeva elementu periodiskajā sistēmā, Karpovics no-

nāk pie jautājuma: kāpēc notiek kustība un attīstība, kur slēpjas
šī procesa izraisītājs, tā avots? «Būtu kļūdaini domāt,» viņš

spriež, «ka visa periodiskā likuma dialektika izsmelta tikai ar

kvalitātes pārejas kvantitātē, un otrādi, likumu. Sis likums., ir

tikai dialektikas pamatbūtības: pretstatu vienības izteiksme.» 26

Zinātnieka secinājums sakrīt ar marksisma klasiķu un Hēgeļa vie-

dokļiem. Dialektiska kustības un attīstības izpratne nav do-

mājama ārpus pretstatu vienības un cīņas likuma apzināšanās.
«Divas galvenās. . attīstības (evolūcijas) koncepcijas ir: attīs-

tība kā
..

atkārtošanās v n attīstība kā pretstatu vienība (vienotā

divējādošanās savstarpēji izslēdzošos pretstatos un to savstarpēja

attiecība),» raksta V. I. Ļeņins. «Pirmā koncepcija ir nedzīva,

bāla, sausa. Otrā — dzīva. Tikai otrā dod iespēju izprast visa

esošā «paškustību»; tikai tā dod iespēju izprast «lēcienus», «pa-

kāpenības pārtraukumu», «pārvēršanos pretstatā», vecā iznīk-

šanu un jaunā rašanos.»27

Karpovics norāda, ka katrā ķīmiskajā elementā ir ieslēgta me-

talitātes un metaloiditātes pretruna. īsajos periodos to saistības

izsakās kā tieša metalitates pāreja metaloiditātē. Pēdējā pakā-

peniski «uzvar» pirmo. Garajos periodos, savukārt, šādai izmai-

ņai ir sarežģītāks raksturs. Pirmajā garā perioda rindā pieaug
metaloiditātē, kaut arī metalitāte nezūd. Tādi elementi kā, pie-

mēram, hroms un molibdēns. ir metāli, tomēr plaši izplatīti ir sa-

vienojumi, kuros abi elementi parādās metaloīdu kvalitātē. «So

pretstatu vienību un savstarpējo pāreju periodiskajā sistēmā arī

2* Kapnoßim 3. On.ioco(pcKiie B3r.uui* MeHAeJieeM, c. 345, 346.
,s Turpat, 345. lpp.
18 Turpat. 349. lpp.
"Ļeņins V. I. Jautājumā par dialektiku —Ļeņins V. I, Raksti,

38. sēj., 338. lpp.
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apvieno pats periodiskais likums,»28 beidz savu domu zināt-

nieks.

Pretstatu vienibas un cīņas likuma pamatojumos Karpovics
piejauj arī zināmu neprecizitāti. Viņš īpaši uzsver pretstatu vie-

nību, turpretī cīņas moments it kā paliek otrā plānā. Bet «Pret-

statu vienība (sakrišana, identitāte, kopdarbība) ir nosacīta, lai-

ciska, pārejoša, relatīva. Savstarpēji izslēdzošos pretstatu
ciņa ir absolūta [Retinājums mans — A. V.], tāpat kā ab-

solūta ir attīstība, kustība.» 29 So relatīvā un absolūtā izteiksmi

pretstatu savstarpējās attiecībās Karpovics ierobežo, apgalvojot,
ka «vienība nesamierina pretstatus, bet ietver sevī arī to atšķi-
rības».30 Atšķirības, savukārt, pirms tās nav sasniegušas kon-

flikta situāciju pretstatu attiecībās, vēl neatklāj nepiecieša-
mību — lietas, procesa vai jebkura esamības fenomena tālākās

attīstības avotu. Atšķirībām vienotajā veselajā ir jāpāraug pret-
statu cīņā, lai kļūtu iespējama turpmākā virzība no pagātnes uz

nākotni, no vecā uz jauno. Pretstatu vienība ir pretstatu cīņas
priekšnoteikums, bet pati cīņa — attīstības virzītāj-

spēks.
Kustības un attīstības avota, virzītājspēka analīze tomēr vēf

nedod vispusīgu priekšstatu par esamības eksistences veidu. Jāat-

klāj arī kustības virzība, ceļš. Dialektiskajā materiālismā

kustības cejš formulēts ar negācijas negācijas likumu.

Karpovics raksturo arī šī likuma darbības īpatnības Men-

deļejeva elementu periodiskajā sistēmā. «Elementu savstarpējo

pāreju nosaka arī negācijas negācijas likums,» viņš uzsver.

«Taisni šis likums., dod perioditātes izskaid-

rojumu [Retinājums mans —A. V.].»
31 Metaloīdiskās īpatnī-

bas noliedz metāliskās, bet metāliskās īpašības ķīmiskajos ele-

mentos, savukārt, noliedz metaloīdiskās un atgriežas atpakaļ pie
metāliskā elementa. Ikviens periods ir dialektiska spirāle, jo ve-

cais (iepriekšējo elementu īpašības attīstības procesā) saglabā-

jas jaunajā atceltā veidā. Periods sākas ar metālu «litijs», pēc
otrā nolieguma atgriežas pie metāla «nātrijs», tālāk pie kālija,

rubīdija un cēzija. Visiem šiem elementiem ir kopējas — metāla

īpašības, bet ar katru nākošo elementu nolieguma procesā metāli

iegūst arī kvalitatīvi jaunas noteiksmes. Tā ar uzskatāmu piemēru
Karpovics veiksmīgi pamato negācijas negācijas likumu.

Raksturīgi, ka Karpovics dialektikas pamatlikumu (arī kate-

goriju) skaidrojumos bieži izmanto Hēgeļa darbus, līdz ar to

izlabojot tās atsevišķās neprecizitātes, kuras pieļāvis Hēgcla filo-

zofiskā mantojuma vērtējumos, un ievirza citā gultnē «dialek-

tiķu» pieeju Hēgelim. Fizikālās un ķīmiskās kustības formu filozo-

fiska izzināšana Jauj Karpovicam arī paplašināt uzskatus par

28 KapnoßHu 3. <Pn.ioco<pcKHe B3r.iH,ibi MeHAcneeßa, c. 350.

"Ļeņins V. I. Jautājumā par dialektiku, 338. lpp.
30 KapnoßHu 3. <I>H.ioco<pCKHe B3r.uuhi Meiuejieeßa, c. 349.
31 Turpat, 350. lpp.
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sistēmas jēdzienu, par zinātniskas sistēmas organisko saistību ar

dialektisko metodi. «Elementu periodiskā sistēma atklāj matēri-

jas dialektisko attīstību.» atzīst Karpovics. «Sistēma, kas būvēta

uz periodiskā likuma pamata, atspoguļo dabas dialektisko pro-

cesu. Sistēmā atspoguļojas ķīmisko elementu attīstibas cclš.» 32

Līdz ar to Karpovics «apgāž» savu apgalvojumu, kādu izteica,

kritizējot Hēgeļa mācību, ka jebkura sistēma ir noslēgts aplis.
Sistēma, kas ieslēdz sevī attīstības likumu, nav un nevar

būt noslēgta, jo attīstība paredz satura izmaiņas, jauna satura

«ieplūšanu» sistēmā. Sistemātiskuma pamatkritērijs ir iekšē-

jās sakarības, pretrunas un pārejas.
Risinot filozofijas dabzinātniskās problēmas, zinātniekam

iespējams sintezēt dialektikas teorijas un filozofijas vēstures zinā-

šanas, atbrīvoties no atsevišķām kļūdām un neprecizitātēm. Līdz

ar to tiek pavērts ceļš tālākai izaugsmei, ceļš uz jaunu kvalitāti,

kuru vēlāk, darbības laikā Padomju Latvijā, apliecina Ernsta Kar-

povica doktora disertācija «Mendeļejeva filozofisko uzskatu no-

zīme ķīmisko elementu periodiskā likuma atklāšanā» (aizstāvēta
1954. gadā) un zinātnisko darbu33 publikācijas.

M KapnoßHu 3. <J>n.ioco(pcKHe B3msubi Meiuc.iccßa, c. 352.

" To vidū pieminami: Klasiskā vācu filozofija. R., 1965. 269 lpp ; Dialek-

tiskais materiālisms. 1. burtnīca. Filozofija, tās priekšmets un loma sabiedrībā.

R.. 1968. 88 lpp.; Dialektiskais materiālisms. 2. burtnīca. levads filozofijas
vēsturē. R., 1969. 339 lpp.; Dialektiskais materiālisms. 3. burtnīca. Matērija

un tās eksistēšanas pamatformas. Apzina, tās izcelšanās un būtība. R., 1969.

155 lpp.. Dialektiskais materiālisms. 4. burtnīca. Dialektikas likumi. R.. 1970.

186 lpp.; Dialektiskais materiālisms. 5. burtnīca. Materiālistiskās dialektikas

galvenās kategorijas R. 1970 157 lpp.; Dialektiskais materiālisms. 6. burt-

nīca. Izziņas teorija. R., 1970. 197 lpp.
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Roberts Vipers

(1859.—1954.)

levērojamais krievu buržuāziskais, vēlāk padomju vēsturnieks

Roberts Vipers dzimis 1859. gada 26. jūlijā Maskavā. Pēc Mas-

kavas universitātes beigšanas 1880. gadā Vipers vairākus gadus

strādāja par vēstures skolotāju, šai laikā ari vācot materiālus

doktora disertācijai. 1894. gada Vipers par pētījumu «Baznīca un

valsts kalvinisma laikmetā 2enēvā XVI gs » iegūst vēstures zi-

nātņu doktora grādu. 1894. gadā Viperu ievēlē par vēstures pro-

fesoru Novorosijskas universitātē Odesā. No 1897. līdz 1899. ga-
dam viņš ir privātdocents, bet no 1899. līdz 1922. gadam profe-

sors Maskavas universitātē.

Neizprotot 1917. gada Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
nozīmi Krievijā un saskatot padomju sociālisma celtniecības

prakse tikai utopisku ideju īstenošanas mēģinājumus, Vipers
1924. gadā emigrē uz buržuāzisko Latviju, kur no 1927. līdz

1938. gadam strādā par profesoru Latvijas Universitātes vispārē-

jās vēstures katedrā un lasa jauno laiku vēstures kursu.

Roberta Vipera zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai Rīgā
no 1924. līdz 1940. gadam ir sava nozīme buržuāziskās Latvijas
sabiedriskas un filozofiskās domas procesā.

Rīgā Vipers ierodas jau kā Krievijas un Baltijas buržuāzis-

kajā vēstures zinātnē atzinību un popularitāti iemantojis erudīts

pētnieks, kura mācību grāmatas vēsturē latviešu valodā atkārto-

tos izdevumos tiek publicētas jau sākot ar 1920. gadu.1

19. gs. 80. un 90. gados turpinot un tālāk attīstot krievu bur-

žuāziskajā historiogrāfijā iedibinātās V. K|uēevska, V. Gerje,
A. Sahova un T. Granovska tradīcijas, kas iezīmējās ar noslieci

uz plašiem konceptuāla rakstura pētījumiem vēstures filozofijas,
vēstures izziņas, loģikas un metodoloģijas, kā arī kultūras vēs-

tures jomās, Vipers veidojās par zinātnieku, kurā apvienojās ne

tikai vispusīgs ar plašu vēsturisku redzesloku apveltīts pētnieks,
bet arī vēsturnieks — teorētiķis un filozofs.

1 Skat.: Vipers R. Seno laiku vēsture. Tulkojis L. Paegle. R., 1922.

152 lpp.; Vipers R. Viduslaiku vēsture. Tulkojis L. Paegle. R., 1922.

221 lpp.; Vipers R. Jauno laiku vēsture. Saīsināts kurss. Tulkojis L. Pa-

egle. R., 1921. 216 lpp.
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Piederot pie tām krievu liberāli buržuāzisko vēsturnieku ap-
rindām, kuras krievu akadēmiskajā vēstures zinātnē apzīmēja par
sociālekonomiskā novirziena pārstāvjiem (P. Vinogradovs, V. Pet-
ruševskis, I. Lučickis, N. Karejevs, V. Piskorskis, M. Kovajev-
skis, A. Savins) un kuras pamatos veidojās pozitīvisma metodo-

loģijas gultnē, Vipers viens no pirmajiem krievu 90. gadu bur-

žuāziskajā historiogrāfija vērsās pret pozitīvisma kultivēto empī-
risma viedokli vēstures izziņā, aicinot no mahisma un neokan-

tisma gnozeoloģisko principu pozīcijām revidēt līdzšinējos vien-

pusīgos, metafiziskos priekšstatus par vēstures faktu, izziņas me-

todi, kā arī vēstures teorijas konceptuālo sistēmu.

Vipera pasaules uzskats un filozofiskie uzskati veidojās ap-

stākļos, kad sabiedriskas domas attīstībā Krievijā aizvien plašāk
izplatījās marksisma idejas. Marksistiskās socioloģijas un polit-
ekonomijas principi savu īpatnēju atspulgu rada arī 80. un

90. gadu krievu buržuāziskajā vēstures zinātnē. Perioda līdz

1917. gadam Vipers klust par vienu no spilgtākajiem t. s. eko-

nomiskā materiālisma pārstāvjiem vēsturē. Tomēr atsevišķu ma-

teriālistiskās socioloģijas elementu stihiska izmantošana vēstu-

res izziņas praksē Viperu šai laikā vēl nenoved uz vēstures ma-

teriālistiskās izpratnes ceļa. 2

Pasaules uzskata ideālistiskie filozofiskie pamati un šķiriskā
ierobežotība nejāva Viperam saskatīt un zinātniskās izziņas praksē

apgūt materiālistiskās dialektikas metodi. Tāpēc arī viņa filozo-

fiskie un teorētiskie meklējumi vēstures teorijas jomā kopumā ne-

iziet ārpus vēstures ideālistiskās interpretācijas ietvariem un ek-

lektikas metodoloģijā, kurai raksturīgi centieni pacelties pari
abām «galējībām» — kā ideālistiskajai, tā arī materiālistiskajai,

par ko Viperu 1922. gadā rakstā «Par karojošā materiālisma no-

zīmi» kritizēja V. I. Ļeņins. 3

Buržuāziskās Latvijas Universitātes, kā arī oficiālās politiskās

aprindas Vipera emigrāciju no Padomju Krievijas uzņēma labvē-

līgi. Paša vēsturnieka attieksme pret buržuāziskās Latvijas auto-

ritāro režīmu, it īpaši pēc 1934. gada 15. maija fašistiskā apvēr-

suma, bija visai pretrunīga. Kaut arī Vipers vadošo buržuāziskās

Latvijas vēsturnieku un filozofu ideālistu vidū, kuru politiskos
uzskatus raksturoja krass nacionālisms un pretpadomju nostāja,
atrada domubiedrus vēstures zinātnes vispārējos konceptuālos

jautājumos, tomēr t. s.
oficiālā tautiskuma politiskajai doktrīnai,

kuru, nākot pie varas, proponēja nacionālistiskie ideologi, kā arī

tiem iztapīgie vadošie latviešu buržuāziskie vēsturnieki — A. Ten-

telis, F. Balodis, A. Svābe v. c. —. Vipers nepieslējās, palikdams

uzticīgs t. s. liberālās profesūras un akadēmiskās zinātnes «neitrā-

lisma» platformai politikā.

2 Apzināti uz vēsture* materiālistiskās izpratnes ce|a un zinātniskā pa-

saules uzskata pozīcijās Vipers nostājas tikai 40. gadu otrajā pusē un 50. ga-

dos, būdams padomju vēsturnieks un akadēmiķis.
3 Ļeņins V. I Raksti, 33. sēj., 196. lpp.
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Laika posmā no 1924. līdz 1940. gadam Vipers, būdams bur-

žuāziskās Latvijas Universitātes vispārējās vēstures katedras pro-

fesors, saraksta un publicē vairākus nozīmīgus, oriģinālus vēstu-

res pētījumus dzimtbūšanas ģenēzes un kodifikacijas jautā-

jumos,4 apcerējumus par 18. gs. baltvācu apgaismotāju un

publicistu G. Mērķēja, J. G. Eižena, H. J. Jannaua, E. J. Meka.

K. F. M. Snella, V. K. Frībes v. c. filozofiskajiem un sabiedriski

politiskajiem uzskatiem, 5 teorētiskas apceres par vēstures filozo-

fijas un vēstures izziņas metodoloģiskajām problēmām, 6 mācību

grāmatas jauno laiku vēsturē, 7 kā arī vairākus rakstus par sa-

biedriski politiskiem tematiem.

Minēto Vipera zinātniskās izpētes tematiku Latvijas vēsturē

noteica un stimulēja ne tikai jau cariskās Krievijas periodā izvei-

dojies vēsturisko interešu diapazons, bet ari buržuāziskās Latvi-

jas sabiedriskās domas specifiskās iezīmes. It īpaši tas sakāms

par 30. gados valdības speciāli subsidētajiem un oficiāli rosinā-

tajiem, intensīvajiem pētījumiem Latvijas agrārattiecību vēsturē.

Valdošajām aprindām bija politiski izdevīgi ar vēstures zinātnes

starpniecību pamatot nacionālistisko mītu par latviešu zemniecī-

bas turīgākās daļas (saimnieku) senajām tiesiskajām pirmprivi-
lēģijām uz zemi, kuras tiem savā laikā laupījuši vācieši. Sai
sakarā 30. gadu buržuāziskajā zinātniskajā presē aizsākās plaša

4 Skat.: Biinnep P. X). KcaHdpHKaTopu Kpenocnioro npaßa b JlhcDjlhh-

BļUL — CCopmiK b MecTb n. H. MtuuoKOßa. ripara, 1929, c. 225—239;

Vipers R. Dzimtbūšanas laikmeta dokumenti Vidzemē. — Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts. 1927. Nr. I, 42.-51. lpp.; Nr. 2. 118.-126. lpp.; Vi-

pers R. Dzimtbūšanas izcelšanās un attīstība Vidzemē. — Burtnieks, 1935,
Nr. 3, 177.—189. lpp.; Nr. 4. 257.—271. lpp; Vipers R. Morāliskas kata-

strofas un morāliskas slimības Eiropas sabiedriskajā dzīvē. (Priekšlasījums
Kanta biedrībā 1932. g. 8. decembrī.) — Latvijas Universitātes Raksti. Filolo-

ģijas un filozofijas fakultātes sērija. R., 1933, 2, 265.-374. lpp.; Vipers R.
Latviešu zemniecības tiesības un stāvoklis pirms dzimtbūšanas ievešanas. —

Gram.: Vēstures atziņas un tēlojumi. R., 1937, 116.—126. lpp.; Vipers R.

No XV—XVIII gadu simtenim. (Dzimtbūšanas laikmets.) — Grām.: Latvieši.

R.. 1930, 1, 139—160. lpp.; Vipers R. Dzimtbūšanas teorijas un prakses
mācības grāmata 17. gs. vidū. R.. 1938. 224 lpp. v. c.

J Skat.: Vipers R. Vidzemes apgaismotāji XVIII gadsimtenī Latvijā. —

Grām.: Latvieši. R., 1932, 2. 26.-47. lpp.; Vipers R. J. G. Eižena

reliģiskie uzskati. — Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1938, Nr. 2 (6),
189.-210. lpp.

6 Vipers R. Jaunas problēmas vēstures filozofijā. — Daugava, 1935. 6.
519—526. lpp.; Vipers R. Eiropas kultūrvēsturiskie laikmeti. — Dau-

gava. 1936, 3, 240—253. lpp.; Vipers R. Par latviešu tautas vēstures pētī-
šanu sakarā ar vispārējo Eiropas vēsturi. — Grām.: Pagātne un tagadne.
R.. 1938. 2, 120.—127. lpp.; Vipers R. Vēstures lielās problēmas. R..

1940. 178 lpp.
7 Skat.: Vipers R. Jauno laiku vēsture, t. daja. Atradumu, reformācijas

un reliģisko karu laikmets. R., 1930. 299 lpp.; Vipers R. Jauno laiku vēs-

ture. 2. dala. Absolūtas monarhijas un triju lielo revolūciju laikmets. (1640.—

1795.). R., 1937. 539 lpp.; Vipers R. Jauno laiku vēsture. 3. dala. Napo-
leona impērija, liberālisma un nacionālo kustību laikmets (1795.—1851.). R.

1938. 563 lpp.; Vipers R. Jauno laiku vēsture. 4. dala. Lielkapitālisma un

militārisma laikmets (1851—1918.). R., 1939. 530 lpp.
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polemika ar reakcionārās baltvācu historiogrāfijas pārstāvjiem
L. Arbuzovu v. c. jautājumā par dzimtbūšanas izcelšanās cēlo-

ņiem un kodifikacijas procesu Latvijā.

Vipers bez nacionālistiskās demagoģijas frāzēm pirmo reizi

latviešu buržuāziskās historiogrāfijas ietvaros zinātniski pierādīja
un līdz ar to satrieca baltvācu reakcionāro vēsturnieku koncepciju
par dzimtbūšanas it kā pozitīvo lomu latviešu tautas dzīvē; dzimt-

būšana, pēc viņu domām, pati radusies kā zemes ekonomiskās at-

tīstības nepieciešams priekšnoteikums. Zinātniski analizējot dzimt-

būšanas juridiskos dokumentus, Vipers pārliecinoši pierādīja, ka

dzimtbūšana ir vācu muižnieku tiesiskās patvaļas akts, kas ar

savu barbarismu un cinismu arī vēl jauno laiku vēstures periodā

kalpojis viņu šķirisko un politisko uzkundzēšanās interešu «juri-

diskajai» aprobācijai Latvijā.

Pie Vipera pozitīvā ieguldījuma Latvijas sabiedriskās domas

vēstures izpētē pieskaitāmi arī viņa raksti par Latvijā 18. gs.

dzīvojošo vācu apgaismotāju un publicistu darbību, sabiedriski

politiskajiem un filozofiskajiem uzskatiem.

Sājos apcerējumos Vipers mēģināja aplūkot Latvijas vācu ap-

gaismotāju uzskatus kopsakarā ar citiem Eiropas, galvenokārt Vā-

cijas, 18. gs. domātāju un publicistu filozofiskajiem un sabiedriski

politiskajiem uzskatiem. Par Vidzemes agrārlietu publicistiem

Vipers rakstīja, ka «tādi vārdi kā Sulcs-Ašerādens, Eižens, Meks,

Jannaus. Frībe — pilnīgi iztur salīdzinājumu ar Justi, Blanku.

Moseru, Slozeru un citiem kamerālās zinātnes un XVIII gs. poli-
tiskās literatūras spīdekļiem». 8

Visaugstāk no minētā perioda darbiniekiem R. Vipers vērtēja
J. G. Eiženu, atzīmējot, ka «Eižens ir visīpatnējākais domās im

visspēcīgākais talanta ziņā». 9 Darbā «J. G. Eižena reliģiskie uz-

skati» Vipers pirmo reizi latviešu buržuāziskajā filozofijas vēs-

tures zinātnē pamatoja domu, ka, neskatoties uz Spinozas, Beila,

Tolanda un 18. gs. apgaismotāju ideju ietekmēm, Eižena uzskati

raksturojami kā patstāvīgi. 10 Vispirms, pēc vēsturnieka domām,

šai sakarā minami Eižena uzskati par cilvēka gara progresīvo
attīstību un doma par pārveidotās cilvēces pacelšanos uz citām

planētām. 11 Sī doma Eiženu tuvina arī Herderam.

Vipers atkārtoti norāda, ka Eižena reliģiskajos uzskatos spē-

cīgi izpaudās tendence izskaidrot kristietību, pamatojoties uz ve-

selo saprātu un nevis uz atklāsmi. 12

Vidzemē dzīvojošie vācu agrārvēsturnieki un apgaismotāji —

K. F. Sulcs, A. V. Hūpelis, V. H. Frībe v. c. — gan rakstīja par

«Vipers R. Dzimtbūšanas laikmeta dokumenti Vidzemē, 45. lpp.

•Vipers R. Vidzemes apgaismotāji XVIII gadsimteni Latvijā. 30. lpp.

Latvijig Vēstures Institūta Žurnāls. 1938. Nr. 2 (6). 206. lpp.
v Turpat.
11 Turpat, 191.. 192.. 199 lpp.
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zemnieku apspiestību un dzimtbūšanas smago jūgu, taču, turot

prātā šķiriskās intereses, aktīvi necīnījās, kā to darīja G. Aterķe-
lis un J. G. Eižens, par dzimtbūšanas atcelšanu. To savos rak-

stos uzsvēra arī Vipers. 13

Tādējādi, pētot filozofiskās un sabiedriskās domas attīstibu

Latvijā, Vipers visai plašo Vidzemes 18. gs. apgaismotāju un

agrārvēsturnieku plejādi iedalīja progresīvajos un liberāli opor-

tūnistiskajos ideologos.

Tomēr, pamatojoties uz eklektisko vēstures pētišanas metodo-

loģiju, kuras principu pielietošana vēstures izziņā arī šai gadī-

jumā izpaudās kā tendence vēsturisko parādību interpretācijā

aplūkot kā vienlīdz nozīmīgus sabiedriskās esamības un sabied-

riskās apziņas faktus (faktoru teorija), Vipers reizēm pārspīlēja
apgaismotāju ideju nozīmi cīņā par dzimtbūšanas atcelšanu Lat-

vijā. 14

Roberta Vipera progresīvais devums buržuāziskās historiogrā-
fijas ietvaros Latvijas agrārvēstures un 18. gs. sabiedriskās do-

mas izpētē bija jūtamā pretrunā ar viņa apcerējumiem un lekci-

jām par sabiedriski politiskām un filozofiskām problēmām, kuros

vēsturnieks propagandēja sīkburžuāziski individuālistiskus cen-

tienus un ideālistiskus vēstures filozofijas principus.
1925. gadā Vipers uzraksta apcerējumu «Nākošās zemnieku

valsts politika un filozofija», ko no rokraksta latviešu valodā pār-
tulko mākslas vēsturnieks V. Peņģerots. Minētais sacerējums iein-

teresēja latviešu buržuāziskos nacionālistus, jo Vipers šai darbā

mēģināja pierādīt 1917. gada sociālistiskās revolūcijas veltigumu
Krievijā, uzsverot, ka Krievijas lielākās iedzīvotāju daļas —

zemniecības — privātīpašnieciskā daba ir neizmaināma un to ne-

spēj iespaidot nekādi sociālistiski pārkārtojumi vai idejas; līdz

ar to sociālistiskā revolūcija Krievijā bijusi tikai pārsteidzība,
kurai sekos atgriešanās pie privātkapitālisma, kas vislabāk Jau-

jot izpausties sīkīpašnieku uzņēmībai un individualitātei.

Vipera antimarksistisko un antiproletarisko nostāju, kas izpau-
dās vairākos autora apcerējumos, rakstos un lekcijās par sabied-

riski politiskiem tematiem, šai laikā asi kritizēja A. Upīts, norā-

dot, ka Vipers falsificējis K. Marksa uzskatus jautājumā par

proletārisko kultūru, 15 izdabājot valdošās kapitālistu šķiras in-

teresēm.16

Rīgā Vipers turpina strādāt arī pie teorētiskiem pētījumiem un

kultūrvēsturiskām apcerēm, kas gūst ievērību ne tikai buržuā-

13 Vipers R. Vidzemes apgaismotāji XVIII gadsimteni Latvijā, 37., 39.,

42., 44. lpp.
14 Turpat, 47. lpp.; skat. arī: Vipers R. Jaunas problēmas vēstures filo-

zofijā. 526. lpp.
15 Skat.: Bnnnep P. JO. Kommvhh3M h Ky.ibTypa. UpeßHocTb. P., 1925.

126 c.

16 Upīts A. Jautrā avīžniecība. — Grām.: Upīts A. Kopoti raksti. R.,
1951, 16. sēj., 582. lpp.
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ziskās Latvijas akadēmiskajās aprindās, bet arī demokrātiskajā
inteliģencē.

Nozīmīgākais no šīs ievirzes darbiem ir 1940. gadā Rīgā izdo-

tais apcerējums «Vēstures lielās problēmas», kurā Vipers no ideā-

listiskām pozīcijām sniedz sistemātisku ieskatu vairākās 18., 19.

un 20. gs. vēstures filozofijas un socioloģijas sistēmās, cenšoties

apšaubīt vēstures progresa teoriju nozīmi vēsturiskās attīstības

virzītājspēku izpratnē un mēģinot no metafizikas viedokļa pie-
rādīt formāli loģiskas kļūdas Hēgeļa dialektikā. Vipers cenšas

uzsvērt arī O. Spenglera t. s. kultūrvēsturiskās metodes atbilstību

tā laika vēstures zinātnes uzdevumiem un izziņas mērķiem. Kaut

arī viņš konsekventi aizstāv vēstures kā zinātnes par sabiedrību

jēgu un vērtību, tomēr seko neokantiešiem, attaisno subjektīvismu
vēstures pētīšanā un noliedz iespēju izzināt objektīvas likumsaka-

rības vēsturē, bet ierobežo tās zinātniskās funkcijas tikai ar kul-

tūrvēsturiskā procesa parādību konstatēšanu, analīzi un aprakstu.
Sim darbam ir nozīmīga loma zinātnieka vēstures filozofiskās

interpretācijas evolūcijas izpratnē, vēl jo vairāk tāpēc, ka pēc
1940. gada Vipera darbos vēstures zinātnes filozofiskās un meto-

doloģiskās problēmas netiek skartas. So problēmu ignorēšana
lielā mērā izskaidrojama ar to, ka Vipers 40. gadu otrajā pusē
sāka pārvērtēt savus ideālistiskos uzskatus vēstures pētīšanas
metodoloģijā, kuri, kā liecināja visa padomju vēstures zinātnes

attīstības prakse un viņa šai laika posmā sarakstītie darbi, bija
nonākuši pretrunā ar iepriekšējo zinātniskās darbības periodu
teorētiskajām atziņām.

Buržuāziskās Latvijas filozofi un vēsturnieki ideālisti intere-

sējās galvenokārt par tiem Vipera vēstures filozofijas darbiem,

kur autors no filozofiska pozitīvisma, neokantisma un dzīves

filozofijas pozīcijām interpretēja vēstures izziņas raksturu, me-

todes, formas, kā arī periodizācijas principus, transformējot sub-

jektīvismu un relatīvismu vēstures zinātnē un socioloģijā. Tā,

darbā «Eiropas kultūrvēsturiskie laikmeti (Priekšlasījums Vēs-

tures biedrībā 1936. gada 4. janvārī)» Vipers, par vēsturnieka

pētīšanas objektu izvirzot kultūras vēsturi, mēģināja tās vispārē-

jos interpretācijas un periodizācijas principus padarit neatkarīgus
no pasaules uzskata, centas «pacelties pāri» uzskatu pretišķī-
bām.17 Norobežojoties no sabiedriski ekonomisko formāciju lomas

vēstures periodizācijā un materiālistiskās vēstures izpratnes, Vi-

pers kultūrvēsturisko laikmetu atšķirību skaidrojumā nespēja pār-
varēt neokantisko ideogrāfisma principu. Tāpēc viņa t. s. valdo-

šās kultūras pazimju atšifrējumā eklektiski ietilpa gan sabiedrī-

bas bāzes un virsbūves faktori, taču par sabiedrības attīstības no-

teicošajiem spēkiem pamatos tika atzīti garīgas dabas fenomeni.

17 Vipers R. Eiropas kultūrvēsturiskie laikmeti, 10 lpp.
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Buržuāziskās Latvijas nacionālistisko politologu un filozofu

reakcionārākajai daļai bija izmantojami arī, protams, tie Vipera
darbi, kuros varēja atrast apgalvojumus par marksisma un sociā-

lisma ideju «utopisko» vai «nezinātnisko» raksturu, par vēstu-

riskā progresa iluzoro šķietamību, revolucionāro pārkārtojumu
«bezjēdzību» v. tml.

Buržuāziskās Latvijas laikā izdotajos apcerējumos, kas vel-

tīti filozofiskās un sabiedriskās domas attīstībai Latvijā, rodami

norādījumi par Vipera noteiktu ieguldījumu šīs domas veido-

šanā.18 Taču Vipers viennozīmīgi piepulcināts ideālistisko filo-

zofu saimei, netiek atklāts ne viņa kā vēsturnieka un domātāja

sarežģītais uzskatu evolūcijas process, ne arī materiālistisko ele-

mentu vieta un nozīme tajā.
Vairākos apcerējumos analizēts un uzsvērts Vipera svarīgais

ieguldījums dzimtbūšanas izcelšanās jautājuma izpētē, aktīvi

oponējot reakcionārajiem baltvācu historiogrāfiem.
19

Noteiktu ietekmi uz buržuāziskās Latvijas sabiedrisko domu

Vipers atstāja arī kā pedagogs un lektors. Tas vērojams, lasot

vairāku latviešu vēsturnieku, bijušo vēstures studentu, atmiņas

par Vipera lekcijām Maskavas un buržuāziskās Latvijas univer-

sitātēs.

1941. gadā Vipers atgriežas Maskavā un sāk strādāt Maska-

vas Filozofijas, literatūras un vēstures institūtā un vienlaikus par

profesoru Maskavas Valsts universitātē. Liela Tēvijas kara ga-
dos (1941.—1943.) Vipers lasa lekcijas Vidusāzijas Valsts uni-

versitātē Taškentā.
1943. gada Viperu ievēlē par PSRS ZA akadēmiķi. Kopš šī

laika zinātnieks strādā PSRS ZA Vēstures institūtā, līdztekus līdz

1950. gadam lasot arī vēl lekcijas universitātē.

Padomju iekārtas apstākļos un padomju vēstures zinātnes at-

tīstības prakses ietekmē Roberts Vipers no marksisma-Jeņinisma

pozīcijām pārvērtēja savus ideālistiskos uzskatus vēstures filo-

zofijā, vēstures pētīšanas metodoloģijā un speciālajās vēstures

disciplīnās.
Jau 1941. gadā viņš rakstīja par nepieciešamību radikāli pār-

veidot kristietisma vēstures koncepciju un attīrīt ceļu materiālis-

tiskajai kristietisma vēstures izpratnei, aicināja pētniekus atspē-
kot liberālas, racionālistiskās teoloģijas teoriju. 20

Padomju darbības periodā zinātnieks, nostājoties uz vēstures

materiālistiskās izpratnes ceļa, publicēja vairākus rakstus un mo-

nogrāfijas par kristietisma vēstures un reliģiskās ideoloģijas jau-

18 Skat.: Jurevičs P. Filozofija. — Grām.: Latviešu literatūras vēs-

ture. R., 1937, 6. sēj., 390 —428. lpp.
19 Skat.: Stepermanis M. Vēsture. — Grām.: Latviešu literatūras

vēsture. R., 1937, 6. sēj., 365—375. lpp.; ari: Stepermanis M. Prof.

Dr. hist. R. Vipers dzīvē un darbos. — Grām.: Latviešu vēsturnieku veltī-

jums prof. Dr hist. Robertam Viperam. R., 1939, 16.—22. lpp
20

Bhn ne p P. KD. Bo3HHKHOBeHiie xpHCTnaHCTBa. — BecTHHK apcßHeft

HCTopnH, 1941, Ni 1, c. 65.



tājumiem. 21 Nozīmīgākais no viņa šī posma darbiem ir 1954. gadā
publicētā monogrāfija «Pum h paHHee xpncTHaHCTBo», kurā autor>

no vēsturiskā materiālisma metodoloģijas pozīcijām analizē kris-

tietisma ideoloģijas ģenēzes problēmas ciešā sakarā ar tās raša-

nās vides — Romas impērijas — sociālekonomisko attīstību, pa-

rādot, kā radās leģenda par Kristu.

1954. gadā noslēdzās akadēmiķa Roberta Vipera nerimtīgais,

pretrunīgiem meklējumiem bagātais mūžs. Nekrologā žurnālā

«Bonpocbi HCTopnH» teikts: «Atšķirībā no daudziem citiem tā laika

krievu vēsturniekiem R. Vipers izklāstīja notikumus sinhroniski

uz plaša vēsturiska fona, sperot lielu soli uz priekšu parādību

vēsturiskajā izpētē, kāda tagad k|uvusi par vispārēju mūsu pa-

domju zinātnē.»22

11 BHnnep P. 10. BoMUNBMMSHB xphcth3hckoA .inTepaTypu. M.—Jl.,

1946 287 c -BHnnep P. X). 3THMecKHe h peJiHrno3Hbie nsneni CeHeKii. —

BecTHHK ApeßHeA hctophh, 1948. M» 1, c. 43—63; BHnnep P. KD. MflOjUMMa
Ah.iocoAhh AB.ia Te-i-iH». — Bccthhk apeßHefi hctophh, 1948, .V 2. c 58—64;

BHnnep P KD He.ibc — pascAiaMHTejib xpHCTnancTßa. — B kh.. Bonpocbi

hctophh pe/iHi-HH h aTeH3Ma. M., 1950, c. 282-302; BHnnep P. KD. P*U I

panHee xpncTHaHCTBo. M., 1954 . 268 c

11 Bonpocbi hctophh, 1955, Nt 1, c. 192
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Filozofiskā cīņa

un dabzinātnes Latvijā.

Cīņa par darvinismu

Matērijas bioloģiskā kustības forma, kā paredzēja Engelss,
19. gs. beigās un 20. gs. sakumā arvien vairāk sāk saistīt zināt-

nieku uzmanību. Bioloģija pakāpeniski iekaro nozīmīgu vietu citu

zinātnes nozaru vidū. Kopš Čarlza Darvina atklājumiem organis-
kās pasaules attīstības ideja aizvien plašāk ieviešas dažādās bio-

loģijas zinātnes disciplīnās. Darvinisma evolūcijas teorija saka

risināt jautājumu par dzīvības izcelšanos uz Zemes, par tās attīs-

tības augstāka produkta — cilvēka rašanos.

Materiālistiska dialektika ar darvinismu ieguva dabzinātnisku

apstiprinājumu. Tomēr, kā darbā «Kārlis Markss» vai «Jautājumā
par dialektiku» v. c. atzīmēja V. I. Ļeņins, 20. gadsimtā attīs-

tības ideju atzīst gan visi, taču izprot to dažādi. Tāpēc 30. ga-
dos filozofijā bija nobriedusi nepieciešamība talak bagātināt gan

teorētiski, gan metodoloģiski dialektiku kā zinātni par vispusīgu
attistību.

Rietumeiropa 30. gados pret darvinismu vērsās visi kaut cik

ietekmīgu buržuāziskās filozofijas un socioloģijas virzienu pār-

stāvji, arī baznīca. Izkropļotā veidā darvinisma idejas izmantoja
galēji labējās buržuāziskās partijas. Daudz rafinētāka formā pret
darvinismu pašas bioloģijas zinātnes ietvaros cīnījās kreacio-

nisma un vitalisma pārstāvji. Tālākas izplatības iespēju ieguva

neodarvinisms un neolamarkisms. Tādējādi ap darvinisma mācibu

30. gados ar jaunu spēku uzliesmoja asa ideoloģiskā cīņa.
Sī ciņa savu izpausmi atrada arī buržuāziskajā Latvijā. Fi-

lozofi ideālisti P. Dale, P. Jurevičs v. c, turpinot Tērbatas sko-

las personālisma pārstāvju līniju 1
, kopā ar Latvijas Universitātes

teologiem asi vērsās pret darvinismu. Buržuāzija, balstoties uz

nacionālisma ideoloģiju, aktīvi veicināja sociāldarvinisma, ra-

sisma un eigēnikas ideju propagandu. 2

1 G. Teihmillers kā personālisma pamatotājs kritizē darvinisma mācību

savā grāmatā «jļapBHHH3M ii KDpbeß, 1894.
1 Ba.iecKa.ui II H. pa3BHTHH nporpeccHßHofl (pn.ioco<pCKOfl h

o6uiecTßeHHo-no.iHTHMecKoA Mbīcnn b JlatBHH. P., 1967, c. 204—211



234

20.—30. gados savu nostāju pret darvinismu un tā dažādajām

interpretācijām parada arī Latvijas marksistiski noskaņotā inte-

liģence. Tiesa, šo publikāciju klāsts nav plašs, taču tās ir argu-

mentētas, zinātniski pamatotas.
Marksisti darvinisma interpretācijā balstās uz dialektiski ma-

teriālistisko pasaules izpratni, kas latviešu marksistiem veidojās
jau pagājušā gadsimta beigās un mūsu gadsimta sākumā.

Tā, piemēram, gadsimtu mijā darvinisma nozīmi pasaules uz-

skata veidošanā cenšas noskaidrot jaunstrāvnieki, «Pūra» apgā-
dībā publicējot «Augu dzīvi (Pēc Timirjazeva)», kas ir ne tikai

K. Timirjazeva darba izklāsts, bet arī patstāvīgs Darvina mācī-

bas novērtējums. Redakcijas vārdā izteiktā kritika vērsta pret

teoloģiju un ideālismu dažu latviešu autoru darbos. Un, lai gan
izklāsta autors vēl maksā meslus enerģētismam, lai gan, asi kri-

tizējot sociāldarvinismu, pēdējais tiek uzskatīts par nenovēršamu

paša darvinisma būtības izpausmi, lai gan vēl vērojama zināma

nekonsekvence sabiedrības parādību izskaidrojumā, tomēr jaun-
strāvnieki darvinisma interpretācijā neapšaubāmi iet pareizo
ceļu un evolūcijas teoriju uzlūko par zinātnes attīstibas rezultātu,

kuru uz sabiedrības dzīvi nevarot attiecināt, jo: «Cilvēka

attīstības gaitu darvinisma dzīves cīņa nespēj izskaidrot, tāpēc
ka cilvēka dzīves pamati ir citādi nekā augu un kustoņu un tāpēc
ka dzīves cīņai starp cilvēkiem nav tas pats raksturs

..
dzīves

cīņa cilvēku starpā ir ne vien individuāla,.. bet — šķirām ceļo-

ties — arī šķirai pret šķiru.» 3

Par to, cik lielu vērību jaunstrāvnieki pievērsa dabzinātņu

un īpaši darvinisma studijām, liecina arī ievērojamā latviešu

dzejnieka Jāņa Raiņa intereses pagājušā gadsimta 90. gados. Pēc

dzejnieka piezīmēm (tās saglabājušās rokrakstā) redzams, cik

uzmanīgi Rainis, lasot un komentējot «Augu dzīvi», studējis Dar-

vina mācību un novērtējis darvinismu. Velkot paralēles starp

izcilām sava laika personībām — Marksu un Darvinu, Rainis uz-

sver, ka, izskaidrojot sabiedrības parādības, nedrīkst sekot tikai

darvinisma principiem. Darvinisma lomu zinātniskā pasaules uz-

skata veidošanā un tā lomu ideoloģiskajā cīņā novērtēja arī iz-

cilie latviešu sociāldemokrātijas pārstāvji Fricis Roziņš un Jānis

Jansons-Brauns.

Tādā veidā latviešu marksisti jau 20. gadsimta pirmajā gadu

desmitā bija noskaidrojuši Darvina un Marksa mācības savstar-

pējās attiecības un pieņēmuši vienīgo marksismam pieņemamo

darvinisma interpretāciju. 20.—30. gados to vajadzēja aizstāvēt.

Kopš lielajiem atklājumiem dabzinātnēs 19. gs. zinātne vairs

nevarēja attīstīties tālāk, nenostājoties dialektiski materiālistiskas

metodoloģijas pozīcijās. Taču daudzi zinātnieki to neizprata. Ri-

sinot materiālistiski atsevišķas dabzinātņu problēmas, tie bija pil -

3 Augu dzīve. Pēc Timirjazeva. «Pūra» apgādībā. R., 1897, 3. burtn.,

40. lpp.
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nīgi bezspēcīgi risināt filozofiskus un pasaules uzskata jautā-
jumus. Sī nespēja izpaudās arī viņu attieksmē pret darvinismu.

Darvina mācība, būtiski ietekmējot bioloģijas un citu zinātņu
nozaru attīstību, ietekmēja arī dialektiski materiālistiskā pasau-
les uzskata veidošanos un attīstību. Tagad būt darvinistam nozī-

mēja aizstāvēt dialektiski materiālistiskos principus dabzinātnes

un dabzinātniskos pētījumos.
Pareizo orientāciju latviešu darvinistiem kopš 19. gs. beigām

norādīja latviešu marksisti, vienlaikus vēršoties pret darvinisma

ideālistiskam interpretācijām, pret centieniem darvinismu pie-
skaņot valdošās šķiras vai baznīcas interesēm, kā arī pret mēģi-
nājumiem ar darvinisma palīdzību izskaidrot arī sabiedribas at-

tīstību.

Darvinisma vietu zinātniskā pasaules izpratnē no nobrieduša

marksista pozīcijām novērtēja Pēteris Stučka. Savās «Lekcijās

par vēsturisko materiālismu» viņš min Engelsa runu pie Marksa

kapa. Engelss, salīdzinot Darvina un Marksa nopelnus, atzīmējis:
«Kā Darvins atklāja organiskās pasaules attīstības likumu, tāpat
Markss atklāja cilvēces attīstības vēstures likumību.» 4

Stučka kategoriski noraida sociāldarvinismu, uzsverot, ka tam

ar marksismu un marksisma socioloģiju nav nekāda sakara. Saja
sakarā Stučka kritizē profesoru J. Engelu, kas, bioloģizejot sabied-

rības parādības, centās aizstāt marksistisko uzskatu par šķiru
cīņu kā vēstures virzītāju spēku ar «cīņu eksistences dēl», bet

Darvina dabiskās izlases teoriju pārvērst par «sociālās izlases

teoriju».

Stučka raksta: «Mēs visi atzīstam izlases teoriju, bet attie-

cināt to burtiski uz sabiedriska cilvēka attīstību .. ir nepareizi un

nemarksistiski .. Darvinam bija taisnība, taču attiecībā uz biolo-

ģiju un uz cilvēces attīstības zināmo stadiju, bet ne vairāk.

Markss, tieši otrādi, iezīmēja sabiedrības un cilvēces tālākās at-

tīstības likumus, protams, nenoliedzot, bet atzīstot paša cilvēka

bioloģisko dabu.»5

V. Ļ Ļeņins atzīmēja, ka arī ģeometrijas aksiomas droši vien

tiktu apgāztas, ja tās aizskartu cilvēku intereses, un ka «Dab-

zinātniski vēsturiskas teorijas, kas aizskar teoloģijas vecos aiz-

spriedumus, ir izraisījušas un izraisa līdz šim laikam visniknāko

cīņu». 6 Sī patiesība pārliecinoši guva savu pierādījumu buržuā-

ziskas Latvijas apstākļos.
20.—30. gados Latvijā nonāk informācija par darvinisma at-

tīstību Padomju Savienībā. Tā, piemēram, tiek publicēti padomju

biologa, dabzinātņu vēsturnieka V. Lunkēviča raksti «Cīņa

4 Stučka P. Lekcijas par vēsturisko materiālismu. M., 1920. 9. lpp.
> CTjriKa n. MapKCH3M >t cou.Ho.iorHfl. — fleiaTb N peßo.nou.ua, 1924,

te 2, c. 77.

•Ļeņins V. I. Marksisms un revizionisms. — Ļeņins V. I. Rak-

sti. 15. sēj.. 17. lpp.
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uztura dēļ», 7 «Aizsargāšanās līdzekļi», 8 kā arī grāmata «Kā dzīv-

nieki un augi cēlušies».9 Tādējādi vienlaikus ar darvinisma mar-

ksistisku interpretāciju Latvijā nonāk arī tie sabiedriskie ideāli,

par kuriem notika cīna Padomju Savienībā un kas nav savieno-

jami ar sociāldarvinismu.

Darvinisma propaganda, ko Padomju Savienībā veic latviešu

marksisti, Latvijā nonāk ar Maskavā izdoto darbu starpniecību.
Tā, 1922. gada Maskavā «Strēlnieka» izdevniecībā iznāk M. Ka-

dega grāmata «Dzīvības izcelšanās (Apcerējumi iz vispārējās
bioloģijas)». Lai gan tā veltīta jautājumam par dzīvības izcelša-

nos, tomēr ietver arī argumentētus spriedumus par dzīvās un ne-

dzīvās dabas vienotību, par dzīvās matērijas izcelšanos no nedzī-

vās, tās tālāko komplicēšanos un organiskās pasaules evolūciju.
1930. gadā Maskavā «Prometeja» izdevniecībā iznāk J. Pla-

kana grāmata «Kur sākums, kur gals?», kas veltīta evolūcijas
teorijai un darvinisma jautājumiem. Darba autors norāda, ka Dar-

vina teorija zinātniski izskaidro augu un dzīvnieku attīstības

gaitu un pierāda, ka nekur nav ne dieva, ne pārdabisku spēku.
Arī cilvēks ir izcēlies evolūcijas gaitā: «Tāpat no zemākiem dzīv-

niekiem attīstījies dižciltīgais miljonārs kā viņa ekspluatējamais
strādnieks.» 10 Darbs ir asi partejisks. Raksturojot darvinismu,

autors vienlaikus aizstāv materiālisma pozīcijas, kas neapšaubāmi
ir arī viņa paša pozīcijas.

Aizstāvot determinismu dabā, Plakans kritizē teleoloģiju: «Ga-

rīdznieki mēdz lielīt dievu, ka tas esot visu saprātīgi ierīkojis,

dabā valdot vislielākā saskaņa, katra «radība» dodot dievam godu.
Mēs jautāsim, cik gudri tas ir iekārtots, ka viens piedzimst vār-

gulis, dabas apstākļiem slikti piemērots, otrs, turpretim, spēcī-

gāks un vārguli iznīcina. Vai tā ir saskaņa, ka viens dzīvnieks

rij nost otru?»11

Tātad nevis saskaņa, ko noteicis dievs, bet eksistences cīņa,

lūk, pareizais pilnības, saskaņas zinātniskais izskaidrojums.
Plakans uzsver, ka Darvina mācība atklāj izmaiņas dabā un

pierāda tās ar faktiem, tātad — darvinisms nav fantāzija un iz-

domājums, bet — zinātne. Viņš pārliecinoši pierāda, ka šķiriskās

intereses liek proletariāta ienaidniekiem vērsties pret šo zinātni

un brājoties ar garīdzniekiem. «Ja neatzīst izmaiņas, ja pielaiž
bīheles pasaku, ka dabā viss ir sastindzis, ka tur nekāda attīs-

tība un pārveidošanās nenotiek, tad jāatmet arī Darvina teorija.
Lai kā pēc tā cenšas baznīcas tumsoņi un citi proletariāta poli-
tiskie pretinieki, tas tomēr viņiem neizdosies. Evolūcijas mācība

ir zinātnes pērle. Satriekt pašu zinātni nav iespējams.» 12

7 Jaunības Tekas, 1921, Nr. 1. 6.—13. lpp.
8 Turpat, Nr. 2, 128.—132. lpp.

9 R.. 1921, 47 lpp.
Plakans J. Kur sākums, kur gals? M., 1930, 1. lpp.

" Turpat, 3. lpp.
12

Turpat.
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Plakans nebūt neuzskata, ka darvinisms devis atbildes jau
uz visiem jautājumiem. Bet materiālistisko pasaules uzskatu, viņš
raksta, nebūt neuztrauc tās neskaidrības, kas zinātnē vēl pastāv
šodien, jo zinātnes attīstības gaitā visi neskaidrie jautājumi tiks

atrisināti. Viņš kritizē Lamarka viedokli par organiskās pasaules
«iekšējo tieksmi» pilnveidoties un noraida vitālismu, kas evolū-

ciju saista ar «gara» jeb «dzīvības spēka» izpausmi. Tikpat ka-

tegoriski Plakans vēršas arī pret psiholamarkismu, kas viņam kā

materiālistam nav pieņemams; tas nodarbojoties ar «vecā dieviņa»
glābšanu no zinātnes uzbrukumiem, palīgā ņemot «gribu» un

«prātu», proti: «Ja brūnā varde grib kjūt par zajo, viņai vajag
tikai gribēt.»' 3

Par zinātniski pierādītu Plakans atzīst Darvina tēzi, ka cil-

vēks cēlies no dzīvnieku valsts: «Smieklīga liekas mūsu izglītī-
bas laikmetā bībeles pasaciņa, ka dievs cilvēku esot iztaisījis no

māliem. Ne dievs cilvēku, bet cilvēks dievu ir «radījis». Ne tikai

no māliem, bet no visādām vielām (par ko varam pārliecināties

muzejos).» 14

Plakans norāda uz ilgo evolūcijas gaitu, kādu veikusi daba no

vienšūnas būtnes līdz cilvēkam; tā ilgusi daudzus miljonus gadu,

un par to liecinot visi jaunākie dati, kādus sniedzot tādas zināt-

nes kā paleontoloģija, embrioloģija un salīdzināmā anatomija. Jā-

piezīmē, ka darbā nav pietiekami uzsvērta sociālā faktora loma

cilvēka tapšanā, tāpat Plakana viedokli reizēm vērojama arī «paš-
uztures» cīņas nozīmes pārvērtēšana sabiedrībā. Tā, piemēram,
runājot par rasu pazīmju dabiskiem cēloņiem, viņš ar tiem cen-

šas pamatot arī rasu nevienlīdzību.

Tomēr šķiru pretrunu izskaidrošanu vienīgi ar Darvina at-

klāto likumu palīdzību Plakans noliedz.

Darba noslēgumā Plakans aicina jaunatni iet pa zinātnes

ceju, atsacīties no reliģijas māņiem un norāda, ka padomju izglī-
tības sistēma pirmā pasaulē nodrošinājusi tādu iespēju. Viņš uz-

sver, ka zinātne ir atkarīga no sabiedrības attīstības, no sabied-

rības ekonomiskās dzīves, tāpēc arī Padomju Savienībā daudz

paveikts Darvina teorijas attīstībā un evolūcijas cēloņu izskaid-

rošanā.

20. gadu beigās un 30. gados plašu darbu dialektiski mate-

riālistiskās metodes izmantošanā dabzinātņu problēmu propa-

ganda un to filozofiskā vispārināšanā Padomju Savienībā uzsāk

Pēteris Valeskalns, lielu vērību veltījot arī Darvina mācībai. Par

to liecina gan minētā autora daudzās publikācijas, kas veltītas

darvinisma filozofiskajām problēmām, tā dialektiski materiālistis-

kajam vērtējumam, gan arī līdzdalība dažādu darvinisma jautā-

jumiem veltītu krājumu veidošanā. Valeskalns ir arī Čarlza Dar-

vina kopoto rakstu redakcijas sastāvā. Sī latviešu zinātnieka

11 Plakans J. Kur sākums, kur gals?. 52. lpp.
14 Turpat.
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marksista darbība tieši vai netieši sekmēja darvinisma marksis-

tiskas interpretācijas izplatīšanos Latvijā.

Kritizējot darvinisma pretiniekus, pētot Darvina mācību un

par centrālo ideju šai mācībā uzskatot organiskās pasaules evo-

lūciju, Valeskalns izvirza filozofisku mērķi — parādīt darvinisma

pamatoto likumsakarību nozīmi dialektiskajā materiālismā. Lai

risinātu šo 30. gados tik aktuālo uzdevumu, Valeskalns vispir-
mām kārtam pievēršas marksisma-Jeņinisma klasiķu sniegtajiem-
darvinisma vērtējumiem. Otrkārt, speciālu uzmanību viņš veltī

Darvina mācības detalizētai analīzei un izklāstam.

Marksisma-ļeņinisma klasiķi augstu novērtēja Darvina mā-

cību, norādot vienlaikus arī uz nepilnībām šajā koncepcijā. Markss

un Engelss dziļi interesējās par Darvina darbiem, uzmanīgi stu-

dēja Darvina pamatdarbu «Sugu izcelšanās» (1859.), izdarot vai-

rākus nozīmīgus filozofiskus secinājumus. Darbā «Ludvigs Feier-

bahs un klasiskās vācu filozofijas gals» Engelss raksturo Darvina

evolūcijas teoriju kā vienu no trim lielajiem 19. gs. atklājumiem,
kuri noder par dabzinatnisku priekšnoteikumu dialektiskā mate-

riālisma veidošanās procesā.

Balstoties uz minēto Englesa atziņu, Valeskalns tā raksturo-

Darvina nopelnus: «Darvins ar savu mācību sagrāva organiska-

jās zinātnēs līdz tam valdošo teoloģiju un parādīja vēsturiska

attīstību dabā, ar to dodot izšķirošo triecienu metafiziskajām mā-

cībām par dabas nemainību.»15

Ar savu mācību par organisko pasauli un tās attīstību Dar-

vins tieši pamatoja dialektisko materiālismu kā pasaules uz-

skatu, kaut arī pats palika dabzinātniskā materiālisma un stihis-

kās dialektikas pozīcijās.
Par vienu no būtiskākajiem trūkumiem Darvina mācībā

Markss un Engelss uzskatīja Darvina nekritisko pieeju Maltusa

pārapdzīvotības «likumam» un viņa «idejām» par eksistences cīņu.

Marksisma klasiķi kritizēja Darvinu par mēģinājumiem attieci-

nāt Maltusa «mācību» uz organisko dabu.

V. I. Ļeņins, analizējot bioloģisko matērijas kustības formu

un evolūcijas mācību, bagātināja Engelsa mācību par matērijas
kustības formām (sevišķi pievēršoties bioloģiskajai un sociālajai

kustībai) un norādīja uz evolūcijas idejas nozīmi dialektiski ma-

teriālistiskās attīstības teorijas izpratnē. 16 V. I. Ļeņins metodo-

loģiski pamatoja mācību par attīstību, paredzot plašas perspek-
tīvas problēmas par sociālā un bioloģiskā attiecībām pētīju-

11 Ba,iecKa;iH n. YweHne Aapßima b oueHKe MapKca, SHre.ibca h Jle-

HHHa. — B kh.: yqeHHe ZtapßHHa h MapKCH3M-nennHH3M. M., 1932, c. 13.

Grāmata iznāca P. Valeskalna un B. Tokina redakcijā. Tajā ietilpināts tāda

ievērojama padomju zinātnieka kā N. Vavilova raksts «Darvina ioma biolo-

ģijas zinātņu attīstībā».
18 Ļeņ i n s V. ī. Jautājumā par dialektiku. — Ļeņins V. I. Raksti.

38. sēj; Ļeņins V. I. Kārlis Markss. — Ļeņins V. L Raksti. 21. BēJ.
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Valeskalns secina, ka «Ļeņina dialektiski pamatotā evo-

lūcijas problēma paceļ jaunā, augstākā pakāpē attīstības teo-

riju».
18

Rakstā «Darvina mācība Marksa, Engelsa un Ļeņina vērtē-

juma» Valeskalns uzsver, ka Darvins nav īpaši nodarbojies ar to

cēloņu noskaidrošanu, kuri izraisa sugas indivīdu izmaiņas.
19

So problēmu 20. gs. sākumā aktīvi risināja ģenētika. Vales-

kalns kritizē neodarvinisma pārstāvjus, autoģenētiķus, kuri meta-

fiziski absolutizē iekšējos faktorus, pilnīgi ignorējot ārējās vides

apstākļu ietekmi uz organismiem. Viņš ir vienisprātis ar N. Va-
vilovu, ka «Ģenētika, izveidojusies kā evolūcijas mācības atzaro-

jums, dažkārt mēģina atrauties no evolucionisma un izveidot

savu no vispārējās evolūcijas idejas noslēgtu sistēmu.»20 Vien-
laikus Valeskalns norāda uz nepieciešamību saglabāt un attīstīt

tālāk visus vērtīgos ģenētikas sasniegumus.
Otrs Valeskalna raksts «Čarlza Darvina 50. nāves dienas

atcerei (1882.—1932.) »
21 ir iepriekšminētā raksta «Darvina mācība

Marksa, Engelsa un Ļeņina vērtējumā» turpinājums un nobei-

gums. Tajā plaši iztirzāti Darvina nopelni bioloģijas izveidošanā

par patiesu zinātni. Rakstā kritizēti evolucionismam naidīgi vir-

zieni un izteikts ierosinājums radoši pētīt Darvina mācību, attīs-

tīt to tālāk atbilstoši sociālistiskās celtniecības uzdevumiem.

Rakstā īpaša uzmanība veltīta darvinisma pamatatzinumiem
sociālfilozofiskā aspektā. Darvina mācība par matērijas orga-
nisko formu izcelšanos dabiskā, t. i., vēsturiskas attīstības, ceļā
grauj teoloģijas un teleoloģijas pamatus, apstiprina dialektiski

materiālistiska pasaules uzskata pareizību. Dabiski, ka 30. ga-
dos ASV, Rietumeiropā, kā ari buržuāziskajā Latvijā, pret dar-

vinismu vērsās klerikālisms un ideālistiskā buržuāziskā filozo-

fija.

Socialdarvinisma un organiskās skolas socioloģijas pārstāvji
savu koncepciju pierādījumam izmanto darvinisma nepilnības.
Buržuāziskajā ideoloģijā tiek plaši sludināts rasisms, nacionā-

lisms un šovinisms, aizstāvēta eigēnika. Nacionālfašisms, kas

galvu pacēla jau 30. gadu sākumā, ar zooloģisku naidu vēršas

pret cilvēku tiesībām, tautu un rasu vienlīdzību, savas cilvēknī-

dējas ideoloģijas pamatošanai izmanto sociāldarvinisma idejas.

17 Skat.: Ļeņins V. 1. Materiālisms un empiriokriticisms. — Ļe-

ņins V. L Raksti, 14. sēj.
18 Ba.iocKa.iH n. y«ieHHe AapßHHa b onemce MapKca, Snre.ibca ■ Jlt-

mina, C 19.

Trūkstot eksperimentālajai bāzei, Darvins nepētīja iedzimtā mainīguma

cēloņus, tāpēc šis jautājums viņa teorijā palika neatrisināts.
10 BaBHJIOB H. Po.lb AapßHltaB pa3BHTHH 6HO.IOrHHeCKHX navK. — B kh.:

V'K'hhc .'lapainu h MapKCH3M-JieHHHH3M. M., 1932, c. 69.
M Raksts uzrakstīts kopā ar P. Bondarenko. V. Brandgendleru. B Tokinn

un ievietots grāmatā «VieHHe ZlapßHHa h MapKcn3M-.ienHHH3M». M.. 1932, c.

21—33.



240

Sociāldarvinisti mācību par dabisko izlasi metafiziski attiecina

uz sabiedrību un apgalvo, ka valdošās šķiras pārstāvji biolo-

ģiski ir visizcilākie, tāpēc arī tie ieņem augstāku vietu sabied-

rībā.

Pieminētajā Darvina 50. nāves dienai veltītajā rakstā atzī-

mēts, ka sociāldarvinisti imperiālistiskas buržuāzijas agresīvās
politikas attaisnošanas nolūkā pirmā pasaules kara laikā mēģi-
nāja pierādīt, ka kari ir dabisks stāvoklis cīņā par eksistenci un

ka karos iet bojā nespēcīgās, bet izdzīvo spēcīgās tautas un nā-

cijas.22

30. gados, kad koloniālismam Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā
vēl bija stipras pozīcijas, imperiālistiskā buržuāzija, lai attais-

notu savu ekonomisko un politisko kundzību pār koloniālajām
tautām, aktīvi aizstāvēja rasisma ideoloģiju. Vienlaikus ASV

biologi ģenetiķi (īsts, Konklins v. c), izmantojot sociāldarvi-

nisma idejas, mēģināja bioloģiski pamatot «augstāko» un «ze-

māko» rasu pastāvēšanas nepieciešamību. No šādas nostādnes,

protams, izriet tālejoši secinājumi, ka «augstākās rases ir ieņē-

mušas valdošo stāvokli, pateicoties dabiskajai izlasei». 23 Tāpēc
arī Amerika rasu (melnās un baltās) savstarpējo attiecību pro-

blēma tiek risināta asā ideoloģiskā un politiska cīņā.

Arī H. Spensera propagandētās organiskās skolas turpinātāji

socioloģijā (Sefle, Vormss v. c.) Darvina atklātās likumsakarības

•dzīvnieku un augu pasaulē tāpat nepamatoti attiecina uz sabied-

risko dzīvi. Sīs skolas pārstāvji aplūko sabiedrību kā «orga-

nismu», kurā garīgās funkcijas izpilda galva, tātad valdošā šķira

un tās elite, bet fiziskās funkcijas — rokas, t. i., strādājošās

masas. Tādējādi ar analoģijām no cilvēka organisma tiek «pie-
rādīta» buržuāzijas kundzības nepieciešamība.

Vēršoties pret Rietumos izplatītajiem centieniem sagrozīt evo-

lūcijas teorijas būtību, minētā raksta autori aicina vērtēt darvi-

nismu marksistiskās filozofijas sasniegumu gaismā, uzsverot, ka

Darvina mantojuma vērtējumā jābalstās uz jeņinisma teorētisko

bāzi. Ļeņiniskā mācība par attīstību ir daudz plašāka un satu-

rīgāka nekā darvinistiskā evolūcijas izpratne. Tā izskaidro ne

tikai matērijas bioloģiskās, bet arī (un tas ir sevišķi svarīgi) so-

ciālās kustības formas attīstības cēloņus un atklāj starp tām

abām sakarības un savstarpējo nosacītību.24

Darvina 50. nāves dienas atcerei veltīto rakstu noslēdz seci-

nājumi, kuriem ir principiāla metodoloģiska nozīme.

Pirmkārt, tā kā buržuāziskie evolucionisti, metafiziķi, atzīstot

attīstības ideju, ignorē vēsturiskuma principu, padomju biolo-

22 BoHAapeHKo 11, 8., Ba;iecKajiH n., To-

khh B. X co ahh cMepTH Map.ib3a HapßHHa (1882—1932). — B kh.:

yqeHne ZtapßHua n M., 1932, c. 25
23

Turpat, 26. lpp.
14 Turpat, 30. lpp.
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giem izvirzās uzdevums izstrādāt jautājumu par evolucionārā

procesa kvalitatīvo savdabību dažādos attīstības posmos. Atrisi-
not šo uzdevumu, būs iespējams noskaidrot un vadīt augu un

dzīvnieku organismu attīstības likumsakarības.

Otrkārt, evolūcijas procesa analīzē iekļaujot cilvēku un viņa
specifisko darbību, rodas nepieciešamība pēc jaunas zinātnes no-

zares, kuras uzdevums būtu pētīt cilvēku kā organiskās pasaules
evolūcijas faktoru.

Treškārt, marksistiska teorētiski metodoloģiskā pieeja izzinā-

šanā prasa novērst metafizisko atrautību starp tām zinātņu no-

zarēm, kuras pēta organismu individuālo attīstību un evolūciju.
Ceturtkārt, biologiem, vēsturniekiem un antropologiem izvir-

zās svarīgs uzdevums, proti, jāpēta sociālā un bioloģiskā likum-

sakarības cilvēka izcelšanās procesā.
25

Vairākos rakstos Valeskalns īpašu uzmanību veltī Darvina

mācības detalizētai analīzei. 26 Evolūcijas teorija un Darvina at-

klātās likumsakaribas tajos parādītas kā materiālistiskās dialek-

tikas likumu un kategoriju izpausme, tādējādi dodot dabzināt-

nisku apstiprinājumu dialektikai kā mācībai par vispusīgu attīs-

tību.

Rakstā «C. Darvina evolūcijas ideju izveidošanās» Vales-

kalns uzmanīgi izseko Darvina teorijas veidošanas gaitai, pievērš
uzmanību plašajam empīriskajam materiālam, kas ir tās pamatā,
un ciešajai saistībai ar Anglijas kapitālistisko lauksaimniecību

19. gs. vidū.

Valeskalna rakstā, kas veltīts Darvina darba «Sugu izcelša-

nās» iznākšanas 80. gadadienai, raksturota evolūcijas teorijas bū-

tība — tā ir ideja par dzīvnieku un augu pastāvīgo mainīgumu.
Raksta autors uzsver, ka evolūcijas virzītājspēks ir dabiska izlase.

Kādi filozofiski metodoloģiski secinājumi izriet no evolūcijas
mācības? Darvina mācība, atklājot matērijas organiskās izpaus-
mes formu evolūciju, bija dziji materiālistiska un ateistiska, 27

lai arī pats zinātnieks palika dabzinātniskā materiālisma un sti-

hiskās dialektikas pozīcijās.
Pētot ar Darvina evolūcijas teoriju saistītos jautājumus (pie-

mēram, jautājumu par sugu mainību telpā un laikā), dabzināt-

niekiem nācās risināt ari nozīmīgus metodoloģiskus jautājumus.
Varkaļus pie tādiem pieskaita jautājumu par attīstību no ze-

mākā uz augstāko, no vienkāršā un sarežģīto, tāpat jautājumus

par lēcienu un evolūciju, mainīguma un iedzimtības vienību,

" EonjiapeHKo n., 8., Ba.iecKajiH n.. To-

khh B. X 50-JieTHK> co rh* CMepTH Hap;ua ZlapßHHa (1882—1932), c. 31—33.

26 U. H. OopMHpoßaiiHe 3bo.houhohhux Hflefi H. ZLap-
bhh3. — CoBCTCKaa HayKa. 1939, te 11. c. 139—159; Ba.iecKa.iH n. H.

X 80-/ICTHK) «npOHCVD/K'.ICMHH BtUOB» M. /I.apßllHa. — CoBCTCKajJ 300TeXHHKa,

1939. te 12, c. 17—27.
:7 Ba.iecxa.iH n. H. X 80-.icthk> «ripoHCXO>K,aeHHH biuob» M. JapßHHa,

c. 22.



242

pārtrauktibu un nepārtrauktību, nepieciešamību un nejaušību,
progresu un regresu.

28

Valeskalnam jāpiekrīt. Mācība par organismu evolūciju dziļi
ietekmēja dzīvās dabas attīstības procesu izpratni. Darvins risi-

nāja tādus būtiskus jautājumus, kā jautājumu par atsevišķa un

vispārīgā (indivīda un sugas), iekšējā un ārējā (organisma un

vides), cēlonības un mērķtiecības attiecībām. Tas liecina, ka Dar-

vins ar savu mācību pamatojis vairākas materiālistiskas dialek-

tikas kategorijas un arī dialektikas likumus.

Vēl Darvina dzīves laikā Rietumeiropā un Krievijā parādījās

viņa mācības sekotāji. Tomēr reizē radās arī jauni darvinisma

pretinieki, kuri, nereti runājot it kā Darvina vārda, patiesībā
apkaroja viņa mācību. Pie pēdējiem pieskaitāmi neolamarkisma

un neodarvinisma pārstāvji.
Neolamarkisti absolutizēja ārējās vides apstāk|us, neodarvi-

nisti — organisma «iekšējos spēkus». Kā vienā, tā otrā gadī-

jumā organisms tiek atrauts no vides. Neolamarkisms metodolo-

ģiski turpina mehānicisma virzienu bioloģijā, bet neodarvi-

nisms — vitālisma līniju. Valeskalns, atsedzot neolamarkistu un

neodarvinistu kļūdas, jau 30. gados pierāda šo virzienu nepama-

totību.

Pie Darvina evolūcijas teorijas izcilākajiem aizstāvjiem un

turpinātajiem pieskaitāms T. Hakslijs (Anglijā), E. Hekelis (Vā-

cijā) v. c.

Krievijā darvinismu aizstāvēja un propagandēja krievu revo-

lucionārās demokrātijas pārstāvji D. Pisarevs un M. Antono-

vičs, tāpat arī vairāki ievērojami zinātnieki kā I. Sečenovs, I. Meč-

ņikovs. Izcils darvinisma popularizētājs Krievija bija K. Timir-

jazevs. Valeskalns izcilajam darvinistam veltījis speciālu rakstu,29

kurā norāda, ka Timirjazevs ne tikai popularizēja un aizstāvēja
darvinismu, bet arī attīstīja evolūcijas mācību tālāk.

Timirjazevs spēja attīstīt atsevišķus Darvina mācības momen-

tus, jo balstījās uz materiālismu un dialektiku. Tieši tāpēc viņš
lielu nozīmi piešķīra darvinisma metodoloģiskajam atziņām.

Timirjazevs bija karojošs darvinists un pamatoti kritizēja
antidarvinistu N. Daņiļevska, N. Strahova v. c. uzskatus. Timir-

jazevs izvirzīja un izstrādāja jautājumu par vēsturisko pētīšanas
metodi bioloģijā. Pēc Valeskalna domām, izcilais krievu zināt-

nieks devis lielu ieguldījumu sugas, organiskas mērķtiecības, mai-

nīguma, iedzimtības un izlases ģenēzes problēmu risinājumā.
50

Uzskatot, ka mainīgums un iedzimtība ir saistīti un savstar-

pēji atkarigi, turklāt galvenie evolūcijas elementi, Timirjazevs
ierosināja pētīt to cēloņus ar morfoloģijas, fizioloģijas un ekolo-

28 Ba.iccKajīti H H. X 80-jieTHK> cnpOHCxojKAeHHH bhaob» M. AapßHHa,

c. 22—24.
29 Ba.iecKa.in n. H. Be.iHKiifi AapßimucT K. A. Tn.MHpH3eB. — Cobct-

CKaa nayKa. 1940, Ni 3—4, c. 47—63.
30 Turpat, 47. lpp.
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ģijas eksperimentālajām metodēm. Ka bioloģijas zinātnes meto-

dologs Timirjazevs deva daudz jauna organiskās dabas vienības
un daudzveidības, sugas un tās paveidu, hipotēzes un teorijas, kā

iri teorijas un prakses attiecību izpratnē.
Valeskalna 30. gadu darbu ciklu noslēdz raksts «Sugas pro-

blēma». 31 Evolūcijas teorijā jautājums par sugu un tās veidoša-

nos ir centrālais un saistīja Valeskalna interesi jau 20. gados.
Jāpiezīmē, ka sugas jēdziens bioloģijā ir viens no sarežģītākajiem
un vēl joprojām nav izstrādāts vispārpieņemts sugas definējums.

Pievienojies Darvina un Timirjazeva uzskatiem par sugas ob-

jektivitāti un tās reālo eksistenci telpā un laikā 20. gados, Va-

leskalns 30. gadu beigās tālāk veido savus uzskatus.

Tādi jēdzieni kā suga un sugas veidošanās filozofijā ieguvuši
formas un tās tapšanas problēmas nozīmi. Tāpēc atbilde uz jau-
tājumu par sugas būtību un tās veidošanos meklējama tādu dia-

lektikas kategoriju kā formas un satura attiecību analīzē.

Valeskalns risina doto jautājumu vēsturiski un atzīmē, ka par

sugas (tātad arī satura un formas) problēmu interesējušies jau
antīkie domātāji. Tomēr tikai jaunajos laikos ar augu un dzīv-

nieku klasifikāciju un sistematizāciju sugas jēdziens ieguvis
zinātnisku statusu. K. Linnejs, kurš izveidoja sugas jēdzienu
zinātnē, pats aizstāvēja metafizisko viedokli par visu sugu abso-

lūto nemainīgumu. Valeskalns uzsver, ka Darvins gāja tālāk un

spēja pamatot sugas problemātiku patiesi zinātniski.

Darvins, balstidamies uz sugu atšķirīguma pazīmēm (diver-
ģenci). norada Valeskalns, pieradīja, ka pārtrauktība starp su-

gām ir likumsakarīga.' 2 Tomēr arī Darvins nespēja atklāt sugas

iekšējo saturu un acīmredzot tāpēc atturējās no sugas formu-

lējuma.

Sugas fenomenā jāiedziļinās ne tikai biologiem, atklājot tas

struktūru, bet arī citu zinātņu pārstāvjiem. Un, pēc Valeskalna

domām, sugu veidošanās problēma risināma tikai no dialektiskā

materiālisma pozīcijām. Sīs problēmas noskaidrošanā liela loma

ir arī tādām kategorijām kā atsevišķais (indivīds) un vispārīgais

(suga).

Sugas veidošanās ir pretrunīgs process, atkārtoti norāda Va-

leskalns, tās saturu sastāda diskrētā un nepārtrauktā vienība.

Jaunas sugas rašanās, protams, ir lēciena rezultāts. Sugas vei-

došanas lēcienveidīgā procesā jāsaprot kā pakāpenības pārtrau-
kums.

Valeskalna atziņas liecina, ka viņš konsekventi ievērojis |eņi-
nisko principu par filozofijas un dabzinātņu vienibu. Tāpēc zināt-

nieka 30. gadu darbu analīzes rezultāta iespējams secinājums, ka

31 Ba.iecKa.iH 11 H. ripoojieMa Bnaa. — īloa. 3HBMeHeM MapKCH3Ma

1940. J* 6, c. 193—206.
32 Turpat. 195. lpp.
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viņš devis savu ieguldījumu marksistiski ļeņiniskās filozofijas

izstrādē, speciāli iedzijinoties bioloģijas zinātnes problemātikā.

Buržuāziskajā Latvijā 20. gadu beigās un 30. gados viens no

kvēlākajiem darvinisma interpretētājiem no marksisma pozīcijām

bija A. Serdants. Skaidri izprotot darvinisma partejiskumu. viņš
uzsver, ka cīņa pret to beigsies tikai tad, kad evolūcijas likumi

bus iznīcinājuši pašu reakcionāro «sugu», t. i., kapitālistus. Pre-

tēji darvinisma aizstāvjiem no buržuāziskās inteliģences vidus,
kas cīņu pret darvinismu attiecina galvenokārt uz pagātni, Ser-

dants uzsver, ka ciņa joprojām turpinās.
Rakstā «Darvinisms, baznīca un reakcija» 33 Serdants atzīst

Darvina nopelnus, norādot, ka ar darbu «Sugu izcelšanās dabis-

kās izlases ceļā» Darvins pilnīgi sagrāvis līdz tam valdošo uz-

skatu, ka daba pastāv tāda, kādu to radījis dievs. Viņš vērtē dar-

vinismu kā «vienkāršu un loģiski nevainojamu mācību», kas

spīdoši pierādījusi, ka dzīvnieku un augu sugas nav radījusi aug-

stāka vara, bet sugas, pamazām pārveidojoties un attīstoties, cē-

lušās no viena kopīga celma.

Teleoloģisko uzskatu Serdants kritizē ari citā savā rakstā, 34

norādot, ka «ikdienišķā lietderība» un «saprātīgums», aplūkojot
«dieva roku darbu», esot vairāk nekā apšaubāms: milzīgs sēklu

un dīgļu daudzums aiziet bojā, «dievišķā gudrība» nav likvidējusi
rudimentāros orgānus, bite aizstāvoties dzeļ un pati aiziet bojā,

kukaiņi lido uz uguni, slimības ik uz soļa apdraud pašu radības

kroni — cilvēku utt. Tāpēc, saka Serdants: «Smieklīgi ir runāt

par iepriekš paredzētas harmonijas un dieva gribas izpausmi

dabā, jo daba dzīvo pēc mūžīgās evolūcijas likumiem un pie šo

likumu radīšanas dievs nav palīgā aicināts.» 35

Serdants uzsver, ka Darvina mācību savā laikā dažādas sa-

biedrības aprindas uzņēmušas dažādi un šī diferencētā attieksme

pret darvinismu tikpat krasi izpaužas arī tagad. Viņš norāda, ka

dabzinātnes nav šķiramas no šķiru interesēm: «Raksturīgi, ka arī

šo tīri bioloģisko teoriju [darvinismu] arvien ir atbalstījusi šķira,
kas cenšas revolucionarizēt pasauli, kas cīnās ar visu sastin-

gušo un atbalsta visu, kas nes sevī progresa garu.»
36

Pavisam citādi savu attieksmi pret Darvina teoriju pauduši
«šīs pasaules varenie», kas, darvinismam kā zinātniskai teorijai

kļūstot aizvien populārākai, nepārtraukti spiesti mainīt taktiku.

Rakstā «Marksisms un dabas zinātnes»37 Serdants norāda uz

filozofijas un dabzinātņu savienības nepieciešamību. Viņš pārmet
dabzinātniekiem vienaldzību pret filozofiju. Būdami «lieli nepra-

33 Signāls, 1929, Nr. 3, 88.-91. lpp.
"Serdants A. Kāda izskatās dievišķā lietderība. — Brīvdomātājs,

1933, Nr. 2, 23., 24. lpp.
3i Turpat, 2t. lpp.
"Serdants A. Darvinisms, baznīca un reakcija. — Signāls. 1929,

Nr. 3. 89. lpp.
37 Skat.: Markss un marksisms. Rakstu krājums. R., 1933, 46.—48 lpp.
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šas» filozofijas jautājumos, tie marksismu uzskatot tikai par po-
litiku. Turpretim marksistu attieksme pret dabzinātnēm vienmēr

bijusi citāda un pat izcilākie no tiem arvien atsaukušies uz dab-

zinātņu sasniegumiem. Ar lielu pārliecību Serdants raksta, ka

konsekventa dabzinātnieka metode var būt tikai dialektiski mate-

riālistiskā. So metodi savukārt apstiprinājuši visi dabzinātņu
sasniegumi un to vidū arī darvinisms. Serdants uzsver, ka arī

dabzinātnieku pētnieciskais process norit dialektiski. Diemžēl lie-

lais vairums dabzinātnieku to neapzinās, viņus biedē dialektiskā

materiālisma revolucionārās konsekvences, tāpēc, vairoties no

tām, «liela daļa pilsonisko dabas zinātnieku cenšas nogremdēties
ideālistiskās metafizikas narkozē».38

Tāpēc cīņu pret darvinismu un ap darvinismu, tāpat darvi-

nisma izmantošanu buržuāzijas šķirisko mērķu īstenošanai Ser-

dants uzlūko par visai aktuālu. Viņš apgalvo, ka dabzinātnēs bieži

vien spilgti atainojas sociālie konflikti, un aicina uz ciņu pret
ideoloģisko reakciju dabzinātnēs.

Serdants asi vēršas arī pret sociāldarvinismu un uzsver, ka

marksisti nedrīkst sajaukt dabu ar sabiedrību, ka nevar «būvēt

filozofiju» tikai uz dabzinātņu sasniegumu pamata, bet pareizu
pasaules izpratni iespējams gūt, tikai pamatojoties uz dialek-

tisko materiālismu.

Cīņai pret sociāldarvinismu veltīts Serdanta raksts «Biosocio-

loģijas kritika». 39 Kritizējot sociāldarvinistu viedokli, Serdants

plašāk pakavējas pie jautājuma par kvalitatīvo atšķirību starp
dzīvnieku valsti un cilvēku sabiedrību un noraida dažu sociologu
centienus cilvēku psihiskās īpašības un pat morāles pamatus at-

vasināt tieši no dzīvnieku valsts. Par lielāko Jaunumu Serdants

uzskata, ka šis socialdarvinisms cenšoties iespiesties ari mar-

ksismā, jo esot bijuši mēģinājumi marksismu skaidrot kā «darvi-

nisma secinājumu», ignorējot tikai sabiedrībai vien raksturīgās
likumsakarības.

Daudzas publikācijas, gan sīkākas, gan arī plašākas par Dar-

vinu un darvinismu parādās arī dažādos buržuāziskās Latvijas

preses izdevumos. Darvinisms noder par lielisku kaujas lauku

ideju cīņā, kurā iesaistās dažādu pārliecību un pasaules uzskatu

filozofi, dabzinatnieki, literāti, pedagogi, garīdznieki un citi inte-

liģences pārstāvji.
Buržuāziskās inteliģences attieksme pret darvinismu izpaužas

dažādi, taču princips tai viens: darvinisms tiek atzīts tiktāl, cik-

tāl to atjauj buržuāzijas šķiriskas intereses, un tiek noliegts, ja

38 Serdants A. Marksisms un dabas zinātnes, 47. lpp.
33 Signāls, 1929, Nr. 5. 152—154. lpp.
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tas ir pretrunā ar buržuāzijas pasaules uzskatu un šķirisko pārlie-
cību. Daži autori paziņo, ka darvinisms kā zinātne nav sevi at-

taisnojis, tāpēc nolemts bojā ejai. Sādu attieksmi, lai gan samērā

reti, pauž galvenokārt reliģiski noskaņoti vai arī tādi autori, kam

nav pieņemama pati dialektiskā attīstības ideja.

No otras puses, visai plašs ir darvinisma aizstāvju un pro-

pagandētāju pulks. Tie vērtē darvinismu kā zinātnisku teoriju,
nereti uzsverot tā nesavienojamību ar baznīcas dogmām un no-

rādot uz ta nozīmi zinātniskā pasaules uzskata veidošanā. Pro-

tams, arī šie darvinisma vērtētāji nepārkāpj buržuāzijai pieņe-

mama vērtējuma ietvarus un parasti nonāk pie sociāldarvinisma.

īpašu interesi izraisa tā buržuāziskās inteliģences dala, kuru

pārstāv galvenokārt dabzinātnieki. Viņu attieksme pret darvi-

nismu ir gaužām pretrunīga. Pasaules uzskata dēļ, kas lielā mērā

ir ideālistiskās filozofijas gūstā, viņiem darvinisms ar savu dia-

lektiski materiālistisko saturu liekas nepieņemams. No otras pu-

ses, viņi to nevar arī pilnībā noraidīt, jo, būdami dabzinātnieki,
tie stihiski atrodas dabzinātniskā materiālisma pozīcijās un spiesti
atzīt darvinisma zinatniskumu, bet šī atzīšana savukārt ietekmē

arī viņu pasaules uzskatu.

Tomēr liela dala buržuāzisko autoru, neraugoties uz savu

sabiedrisko stāvokli, atzīst organiskās pasaules attīstības ideju.
Un, kaut arī attīstības atzīšana vien vēl neliecina par autoru

dialektiskām pozīcijām, tomēr tā jau ir alternatīva mācībai par
dabas nemainību.

Darvinisms aizstāvēts rakstā «Daba un dzīvība», 40 kategoriski
tā pusē stāv skolotājs R. Liepiņš. 41 Pēdējais aizstāv zinātni pret

mistiku, pret reliģiskiem un ideālistiskiem uzslāņojumiem. Viņš
ir pārliecināts, ka darvinisms ir patiesa zinātne un ka tam jābūt

par ikviena dabzinātnieka un izglītota cilvēka pasaules uzskata

stūrakmeni.

20. gados sāk parādīties darvinisma piekritēja zooloģijas pro-
fesora N. Lebedinska publikācijas. Vērtējot Darvina lomu dab-

zinātnēs, Lebedinskis norāda, ka, tikai pateicoties Darvina dabis-

kās izlases teorijai un mācībai par eksistences cīņu, bioloģija

varējusi dot atbildi uz to, kā «mērķtiecība var rasties bez mērķ-

apziniga faktora līdzdalības», tā noraidot ideālistisko teleolo-

ģiju.4
- Lebedinskis atzīmē arī, ka Darvina mācība izgaisinājusi

veco ticību par sugu nemainību, un viņa apgalvojums par cil-

vēka izcelšanos no primitīvākiem priekštečiem pieder pie dab-

zinātņu neapstrīdamiem ieskatiem.

40 Skat.: Latvijas Vēstnesis, 1921, 5. novembrī.
41 Liepiņš R. Tilti starp dzīvo un nedzīvo. — Domas, 1924, Nr. I,

58.-63. lpp.
41 Lebedinskis N. Čarlza Darvina 50. nāves dienā. — Jaunākās Zi-

ņas, 1932, 19. aprīlī.



1927. gadā Rīgā iznāk V. Ģerhardta grāmata «Bioloģija — zi-

nātne par dzīvību, viņas pirmsākumiem un attīstību», kurā domi-

nējošā vieta ierādīta evolūcijas teorijai. Autors vēršas pret
tiem, kas stājas ceļā jaunajām mācībām, pret «tradicionālo mērķ-
tiecību primitīvā vai modernizēta formā», un kategoriski paziņo,
ka ticībai ar zinātni nav pa cejam. Autoram cenšoties sīkāk no-

skaidrot jautājumu par dzīvības būtību, atklājas viņa stihiski ma-

teriālistisko pozīciju nestabilitāte, vērojama encrģētisma ietekme.

Par to, ka pat paši dedzīgākie darvinisma aizstāvji no bur

žuāziskās inteliģences aprindām nonāk pie sociāldarvinisma ide-

jām, liecina viņu cenšanās tādas sabiedrības parādības kā māk-

slu, ētiku, valdošo šķiru parazītismu v. c. izskaidrot ar evolūci-

jas teorijas palīdzību. Tas raksturīgs gan Ģerhardtam, gan vairā-

kiem citiem autoriem; no sabiedrības parādību bioloģizācijas nav

brīvs arī Lebedinskis.

Tas liecina par buržuāziskās inteliģences nespēju saprast kva-

litatīvo atšķirību starp dabu un sabiedrību, par nespēju saprast,
ka sabiedrībā valda īpaši likumi, kurus pa spēkam atklāt, tikai

stāvot vēstures materiālistiskās izpratnes pozīcijās.
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Profesionālie zinātnieki

buržuāziskajā Latvijā un filozofija

Zinātniskos pētījumus buržuāziskajā Latvijā veica galveno-
kārt Latvijas Universitātes mācību spēki, jo citu zinātnisku

iestāžu Latvijā nebija. Vienīgi 1939. gadā uz universitātes Lauk-

saimniecības fakultātes bāzes Jelgavā izveidoja Jelgavas Lauk-

saimniecības akadēmiju un buržuāziskās Latvijas beigu posmā
mēģināja sākt veidot arī specializētas zinātniskas iestādes:

1936. gadā darbu uzsāka Vēstures institūts, 1939. gadā — Zemes

bagātību pētīšanas institūts.

Jāuzsver, ka universitāti izveidoja jau Latvijas Sociālistiskās

Padomju Republikas pastāvēšanas laikā: dekrētu par Latvijas

Augstskolas dibināšanu parakstījuši P. Stučka un J. Bērziņš
(Ziemelis) 1919. gada 8. februārī.1 Ekonomiskie apstākļi Padomju
Latvijas pastāvēšanas mēnešos bija smagi un starptautiskā situā-

cija sarežģīta, tādēļ Padomju Latvijas Augstskola nepaguva iz-

vērst darbību paredzētos apmēros (piemēram, darbu nepaguva

sākt medicīnas, veterinārijas un pedagoģijas fakultātes), taču

pilna profila augstskolas dibināšanas fakts nebija ignorējams,
un tas zināmā mērā nosacīja turpmāko augstskolas un zinātnes

ievirzi arī buržuāziskās Latvijas apstākļos.

Kā zināms, Latvijas Augstskolu (ar 1923. gadu to pārdēvēja
par universitāti) nodibināja uz Rīgas Politehniskā institūta (RPI)

bāzes, kurš jau kopš 1862. gada bija uzkrājis ievērojamas zināt-

niskas un pedagoģiskas tradīcijas vairākās eksakto un tehnisko

zinātņu nozarēs. Jaunā universitāte mantoja no Politehniskā in-

stitūta daju materiālās bāzes, kā arī daļu mācību spēku, lai gan

pasaules kara laikā un evakuācijas gados prāva daļa institūta

iekārtas un kadru aizgāja zudumā. Pirmo LU mācību spēku un

zinātnieku vidū (padomju varas laikā un buržuāziskās Latvijas

pastāvēšanas sākumā) te darbojās ievērojami pētnieki — bijušie
RPI profesori un pasniedzēji, to skaitā ķīmiķi P. Valdens, M. Cen-

tneršvērs, V. Fišers, O. Lucs, matemātiķis P. Bols, inženierzināt-

1 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919-1959). R..
1959; Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi. R., 1969.
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nieki E. Jakobijs, N. Sīmanis, B. Vodzinskis, C. Klarks, A. Jenšs,

ģeodēzijas speciālists A. Buhholcs, fiziķis R. Meiers v. c. Viņi
veidoja LU tehnisko fakultāšu un ķīmijas fakultātes kadru sa-

stāvu, t. i., nodrošināja pamatsastāvu tām fakultātēm, kas jau
bija darbojušās RPI pastāvēšanas laikā.

Otra zinātnieku grupa — latviešu tautības speciālisti — izglī-
tību bija guvuši jau iepriekšējā posmā cariskās Krievijas augst-
skolās, galvenokārt Tērbatas (Tartu), Maskavas un Pēterburgas
universitātēs, Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā, arī Rīgas
Politehniskajā institūtā v. c. Carisma nacionālo spaidu dēļ tie

nevarēja atrast darbu akadēmiskās iestādēs dzimtenē un tāpēc
bija strādājuši citos Krievijas un ārzemju zinātnes centros vai arī

dzimtajā novadā, bet praktiskā darbā. Sie speciālisti veidoja jaun-
dibināto LU fakultāšu — matemātikas un dabzinātņu, medicīnas,

veterinārmedicīnas — kodolu, kā arī papildināja jau tradicionālo
fakultāšu mācību spēku sastāvu. So zinātnieku vidū minami

mikrobiologs A. Kirhenšteins, lauksaimniecības speciālisti P. Le-

jiņš, J. Bergs, purvu pētnieks P. Nomals, farmaceiti E. Zariņš,
J. Kupcis, J. Maizīte, ķīmiķi A. Janeks, A. Liepiņš, matemātiķis
E. Lejnieķs, hidraulikas speciālists A. Vītols, mediķi J. Ruberts,
M. Zīle, P. Sniķeris, J. Alksnis, R. Krimbergs, P. Stradiņš v. c

Beidzot jāmin no bijušajiem Rīgas Politehniskā institūta sub-

asistentiem un studentiem, kā arī no Latvijas Universitātes ab-

solventiem 10—20 gadu laikā pamazām izaugusi jaunā zinātnieku

paaudze, kā mežsaimniecības speciālists Arv. Kalniņš, ķīmiķi
A. Ķešāns, G. Vanags, A. Petrikalns, M. Straumanis, B. Jirgen-
sons, A. leviņš, E. Rozenšteins, mediķi A. Bieziņš, X- Rudzītis,

biologi H. Skuja, K. Ābele, P. Galenieks, mikrobiologs E. Dār-

ziņš v. c.

Minētajiem zinātniekiem savu pētniecisko darbu nācās veikt

mazas, rūpnieciski vāji attīstītas kapitālistiskas valstiņas ietva-

ros. Tehniskās zinātnes un ķīmija bija zaudējušas dabiskos saka-

rus ar lielražošanu, ar plašo Krieviju. Buržuāziskā valdiba trūcīgi

subsidēja teorētisko zinātņu attīstību, kuru rezultātos nebija tieši

ieinteresēta. Zinātniskiem pētījumiem, kā ari vispār kultūras va-

jadzībām valsts paredzēja niecīgas summas. Laboratorijas ar

modernu iekārtu un aparātiem bija apgādātas visai vāji.
Daudzi ievērojami RPI mācību spēki bija atstājuši Rīgu —

vai nu palikuši Padomju Krievijā, vai emigrējuši uz Vāciju, Po-

liju, Igauniju, absolventi izklīduši. Sāpīgākais zaudējums zināt-

nes attīstībai Rīgā bija izcilā ķīmiķa un zinātnes organizatora
Paula Valdena emigrācija. Necerēdams uz netraucēta un ražīga
darba iespējām dzimtenē, Valdens 1919. gada augustā bija pār-

cēlies uz Rostokas universitāti.

Nodibinoties buržuāziskajai iekārtai, latviešu zinātnieki zau-

dēja kontaktus ar krievu zinātniskajām skolām. Kaut arī starp
Rīgā atbraukušajiem mācību spēkiem bija ievērojamu krievu zi-

nātnisko skolu (A. Favorska, A. Poraja-Košica, I. Pavlova,
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S. Fjodorova, I. Kondakova, S. Guļēviča v. c.) pārstāvji, taču viņu
kontakti ar saviem bijušajiem skolotājiem un darbabiedriem pa-

mazām apsīka, un bieži vien apsika arī zinātniskais darbs.

Zinātnisko kontaktu jautājums ar Padomju Krieviju bija visai

sarežģīts. Buržuāzijas reakcionārās aprindas un universitātes

vadība dažādu, galvenokārt ideoloģisku, iemeslu dēļ centās šos

kontaktus iespējami ierobežot. Taču, ka jau atzīmēts, prāvs skaits
vecākās paaudzes latviešu zinātnieku bija nākuši no krievu zināt-

niskajām skolām, un zinātniskie kontakti ar Krievijas pētniecis-
kajiem centriem bija kļuvuši tradicionāli. Tāpēc arī līdz 1934. ga-

dam šie sakari, kaut arī ierobežoti, tomēr vēl pastāvēja. Daži

izcili krievu zinātnieki, apmeklējot Rietumeiropas valstis, ilgāku
vai īsāku laiku uzkavējās Rīgā un nolasīja lekcijas. Viņu vidū

minams, piemēram, ievērojamais fiziologs I. Pavlovs, ķīmiķis teh-

nologs P. Budņikovs, fiziķis V. Ļebedinskis, ķirurgi S. Fjodorovs
un N. Jelanskis, augu fiziologs akadēmiķis N. Maksimovs v. c.

Daži Rīgas zinātnieki piedalījās Padomju Savienībā rīkotajos zi-

nātniskajos kongresos. Tā, akadēmiķa A. Favorska skolnieks

A. Liepiņš 1928. gadā Kazaņā piektajā Mendeļejeva kongresā
referēja par saviem dialkildifenilu ģeometriskās izomērijas pētī-

jumiem. Mediķis P. Stradiņš piedalījās vairākās padomju mediķu
konferencēs Maskavā, Ļeņingrada un Harkovā, tai skaitā (kopā

ar R. Krimbergu) slavenajā 15. Starptautiskajā fiziologu kon-

gresā 1935. gadā Ļeņingradā. Viņš uzturēja arī pastāvīgus saka-

rus ar padomju ķirurgiem S. Fjodorovu, V. Samovu, N. Jelan-

ski v. c, popularizēja Latvijā padomju medicīnas sasniegumus.
A. Vītols un P. Stakle bija Baltijas jūras valstu hidrologu kon-

ferenču iniciatori. A. Kirhenšteins un Arv. Kalniņš aktīvi darbo-

jās Latvijas un PSRS kultūras sakaru veicināšanā. Taču minētie

kontakti bija epizodiski un nevarēja kaut cik manāmi ietekmēt

pētnieciskā darba problemātiku.
Dzīvi nebija arī buržuāziskās Latvijas zinātnieku sakari ar

Rietumu valstīm. Tiesa, ne mazums Latvijas Universitātes mā-

cību spēku stažējās Vācijā, Polijā, Anglijā, Francijā, Skandināvi-

jas valstīs, ASV, retumis Rīgā iebrauca ievērojamāki zinātnieki

(piemēram, 1937. gadā universitātes aulā lekciju par entropiju
nolasīja M. Planks), vairāki ārzemju zinātnieki tika ievēlēti par

Latvijas Universitātes goda biedriem vai goda doktoriem, taču

stāvokli tas nespēja grozīt un zinātnei buržuāziskajā Latvijā bija
raksturīga savrupība un līdz ar to arī zināms provinciālisms. Ne-

bija auditorijas domu apmaiņai un kritikai.

Ne valsts vājais finansiālais atspaids, ne arī Kultūras fonda

prēmijas un pabalsti nespēja nodrošināt zinātnes materiālo bāzi.

Arī rūpniecības firmas, kas atradās ārzemju kapitālistu rokās,

praktiski nesubsidēja zinātni Latvijā, jo nebija tās rezultātos
ieinteresētas. Tāpat privātpersonas un to ziedojumi (piemēram,
K. Morberga vai P. Dolmaņa fondi) nevarēja dot zinātnei kaut

cik jūtamu pabalstu. Nelabvēlīgi uz zinātniskajiem pētījumiem.
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it sevišķi uz zinātniskajiem secinājumiem, atsaucās arī pareizas
metodoloģiskas pieejas trūkums.

Taču, par spīti nelabvēlīgajiem apstākļiem, zinātnes attīstība

Latvijā arī šai laikā nestāvēja uz vietas. Atzīmējami atsevišķi
zinātniski sasniegumi, kas lielākoties bija pašu zinātnieku —

sava darba entuziastu pašaizliedzības un talanta rezultāts. Tika

veikti organizatoriski pasākumi tādu zinātņu nozaru izveidošanai,
kuras līdz tam Latvijā kā akadēmiskas disciplīnas faktiski nebija

pastāvējušas (piemēram, fizika, astronomija, bioloģija, teorētiska

medicīna). Sais nozarēs pamazām izauga zinātnieku kadri, no

kuriem daudzi vēlāk sekmīgi izvērsa darbibu Padomju Latvijā.
Tika izveidota latviešu zinātniskā terminoloģija, uzrakstītas pir-
mās augstskolu mācību grāmatas un arī speciāliem zinātniskiem

jautājumiem veltītas monogrāfijas latviešu valodā, izdoti pirmie
zinātniskie žurnāli, tādi kā «Latvijas Universitātes Raksti» (ar
atsevišķām zinātņu nozarēm veltītām sērijām), «Latvijas Ārstu

2urnāls», «Latvijas Farmaceitu 2urnāls», *Folia zoologica et

hijdrobiologica» v. c.

Kaut arī fizikas un matemātikas disciplīnas Latvijas Universi-

tātē pārstāvēja samērā kvalificēti mācību spēki (profesori E. Lej-
nieks, R. Meiers, L. Slaucītājs, A. Mēders, J. Lūsis, F. Gulbis,
A. 2agers, E. Gēliņš v. c), izcilāku zinātnisku sasniegumu šais

nozarēs nebija. Mācību spēku aktivitāte izpaudās galvenokārt

organizatoriskā un pedagoģiskā virzienā.

levērojamāki sasniegumi gūti ķīmijā — nozarē, ar kuru jau
kopš 19. gs. beigām tradicionāli saistās Rīgas pētnieku ievēroja-
mākie darbi.2 Fizikālajā ķīmijā M. Centneršvērs kopā ar savu

skolnieku M. Straumani veiksmīgi attīstīja elektroķīmisko koro-

zijas teoriju, kā arī pētīja dažādu salu termisko disociāciju.
1935. gadā M. Straumanis un A. leviņš izgudroja jaunu rentge-
nogrāfijas paņēmienu — t. s. asimetrisko metodi, kas |auj pre-

cīzāk noteikt kristāliskā režģa parametrus, nekā tas iespējams
ar klasisko Dabaja—Serera metodi. So metodi savā laikā lietoja
daudzas specializētas laboratorijas visā pasaulē, un tā joprojām
vēl nav zaudējusi nozimi kristalkimijas pētījumos. 3 Analītiskajā
ķīmijā ievērību izpelnījās V. Fišera pētījumi par kristalizēšanās

likumībām un pārsātinātiem šķīdumiem, 4 E. legrīves veiktie

2 St radiņš J. Ķīmijas zinātnes attīstība Latvijā. 2. — Grām.: Par
tehnikas vēsturi Latvijas PSR. R., 1964. 6, 5.-24. lpp.; Ba h ar I*, fl. Ctojict-

hhh n\Tb \HMimecKoro <paKy;ibTeTa PnaccKoro nojiHTexHH«iecKoro nncTHTVTa

(1864—1964). — B kh.: H. 3hctophh ecTecTßo3hahhh h ītTUļl npnāa.iTHKn.
P„ 1970, 2. c. 213—236

s HeBHHbUJ A. <t>., T. B. HCTOpHH OTKpbITHH H AajībHeft-

UjerO P33HHTHH 3CHMMCTpHMHOro MCTOja B peHTrCHOrpa(pHH. — B KH.: H3 HCTO-

PHH ecTecTBO3HaHHH h TexHHKH npn6a;iTHKH. P., 1971, 3, c 157—174; Alfrēds

leviņš dzivē un darbā. R.. 1979.
' CīpaiiuHb 91 n. Ba.ibjeMap <PHuiep h ero BKJiaa b pāsHTM xn-

MHH. — B KH.: H3 HCTOpHH eCTCCTBO3H3HHH H TCXHHKH rļpuCa.ITHKH P, 1972,

4, c 143—160.
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analītisko reaģentu meklējumi (daudzus no viņa atklātajiem orga-

niskajiem reaģentiem joprojām izmanto visas pasaules analītisko

laboratoriju praksē), 5 G. Vanaga pētījumi par viņa sintezēto

vielu — nitroindandiona un bindona — izmantošanas iespējām
organiskajā analīzē. 6

Pēdējie darbi saistās ar pētījumiem orga-

niskajā sintēzē — indandiona atvasinājumu (ciklisko B-dike-

tonu) ķīmiju, ko 1927. gadā, profesora V. Fišera ierosināts, uz-

sāka G. Vanags un kas vēlāk tika plaši izvērsti Padomju Lat-

vijā.7

Atzīmējami arī A. Petrikalna darbi fotoķīmijā, P. Kalniņa or-

ganisko reakciju mehānisma pētījumi, O. Luca un B. Jirgensona
atklāta likumība aminoskābju steriskās konfigurācijas noteikša-

nai, E. Rozenšteina darbi par vietējo izejvielu (Brocēnu kaļķak-

mens) izmantošanu portlandcementa ražošanai, K. Blahera pētī-
jumi siltumtehnikas nozare un par tehnoloģisko procesu modelē-

šanu v. tml.

Mežkopības un mežķīmijas nozarē aktīvu darbību uzsāka Arv.

Kalniņš, izstrādājot sveķu izdalīšanas ķīmiskās stimulēšanas

paņēmienu.8 Pazīstamais mežkopis profesors E. Ostvalds (ķīmiķa
V. Ostvalda brālis) izveidoja mežsaimniecības ekonomiku (Ost-
valda mežu rentes teorija). Latvijas mežu tipu klasifikāciju
izstrādājis profesora G. Morozova skolnieks X Melderis.

Tika organizēts pētniecības darbs bioloģijas disciplīnās, kur

atzīmējami N. Lebedinska pētījumi zooloģijā un evolūcijas teo-

rijā, E. Stranda pētījumi entomoloģijā un hidrobioloģijā, H. Sku-

jas darbi ajģu pētniecībā, N. Maltas un A. Zamela darbi botā-

nikā v. c

Pēc Medicīnas fakultātes organizēšanas sākās samērā plašs

pētniecības darbs klīniskās un teorētiskās medicīnas disciplīnās.
Sai sakarā minami R. Krimberga pētījumi par karnozīna un kar-

nitīna fizioloģisko lomu organismā, M. Zīles, K. Rudziša, J. Mi-

ķelsona darbi terapijā, J. Alkšņa, J. Jankovska, P. Mucenieka,

P. Stradiņa v. c. darbi ķirurģijā, J. Ruberta darbi oftalmolo-

ģijā v. c.
9

Plašu zinātnieka un popularizētāja darbību veterinārmedicīnas,

mikrobioloģijas un uzturēs mācības nozarēs izvērsa progresīvais
sabiedriskais darbinieks A. Kirhenšteins, 10

turpinot pirmo latviešu

tautības mikrobiologu E. Zemmera, K. Helmaņa, A. Bertuša,

5 lleßHHbui A. 0. 3. 3rpiißc h ero pa6oTbi b o6.iacTn fflHcpoJCHMne-
CKoro aHa.nua. — B kh.: H3 hctophh ccrecTBO3HaHHH l tcxhhkh npn6a.iTHKU.
P., 1970, 2, c. 269—271.

6 Gustavs Vanags dzīvē un darbā. R., 1969.
7 Turpat.
• Akadēmiķik Arvīds Kalniņš. Biobibliogrāfija. R., 1964.

v Sie pētījumi aplūkoti grāmatā: Kaņeps V., Zabludovskis P.,

Grigorašs F., Bļugers A. Krievu un latviešu medicīnas vēsture. R.,

1968. 173.—181. lpp.; skat. arī: rakstu krājumā «Profesors Pauls Stradiņš dzīvē

un darbā». R., 1961.
10 Augusta Kirhenšteina dzīve un darbs. R., 1957.
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K. Krēsliņa un J. Lūša aizsāktās tradīcijas. A. Kirhenšteina va-

dībā tika organizēta Latvijas Universitātes serumstacija, uzsākta

seruma un insulīna ražošana. A. Kirhenšteins pētīja, kā veidojas

organisma imunitāte pret infekcijas slimībām, īpaši pret tuberku-

lozi. Lielu popularitāti tautā A. Kirhenšteins guva kā racionāla

uztura un vitamīnu propagandētājs. Viņš mēģināja panākt, lai

valsts atbildētu par pārtikas produktu kvalitātes kontroli un

standartizāciju.

Verā ņemama ir arī latviešu lauksaimniecības zinātnieku

P. Lejiņa, K. Bamberga, J. Apsīša v. c. zinātniskā un praktiskā
darbība, kas sekmēja zemkopības un lopkopības attīstību Latvijā.

Jāatzīmē, ka daži pat visai ievērojami zinātnieki savu aplamo
filozofisko uzskatu dēļ bieži vien nebija spējīgi izdarīt pareizus

secinājumus arī attiecīgajās zinātņu disciplīnās.

Ka zināms, jau kopš 20. gs. sākuma Latvijas zinātnieku vidū

bija populāra V. Ostvalda izstrādātā enerģētisma koncepcija, kas

visas dabas parādības reducēja uz enerģijas modifikācijām. To

atzina daži zinātnieki ari buržuāziskajā Latvijā.

lepriekš minētais Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes

profesors A. Janeks aktīvi popularizēja budisma mācību. Gnozeo-

loģija viņš pieslējās A. Puankarē un A. Bergsona mācībām par
zinātnisko teoriju un atziņu konvenciālo raksturu, novedot šos

uzskatus līdz iluzionismam. Janeks apgalvoja, ka reāls esot tikai

tas, kas mums esot tieši dots, turklāt tikai tik ilgi, cik tas mums

esot tieši dots, bet tā saucamā reālā pasaule neesot vis realitāte,

bet tikai šķitums. Matērija, elektroni, atomi utt. neesot nekas

reāls, bet tikai izskaidrošanas fikcijas. Janeks centās izveidot savu

ideālistiskās filozofijas sistēmu, ko nosauca par epalēlismu. 11 Ķī-

mijas tehnoloģijas un siltumtehnikas profesors X- Blahers pro-

pagandēja okultismu un spiritismu un bija Rīgas parapsihologu
apvienības vadītājs. Ķīmijas profesors J. Auškaps, kas bija arī

izglītības ministrs Ulmaņa valdībā, mācīja, ka nevajagot runāt

par garu un matēriju, jo modernā zinātne, ja arī neesot psiholo-

ģizējusi pasauli, tad tomēr esot lielā mērā to dematerializējusi.
Svarīgākais pasaules elements īsteni esot gars. Auškaps dekla-

rēja, ka neesot nepārejamas plaisas starp zinātni un reliģiju, ka

zinātnes pētījumi esot tikai dieva meklēšana un dabā visur esot

redzami dieva rakstīti likumi. 12

11 Janek A. Das Sein, das U'crdcn und dic Deutiing der \Virklichkcit

Riga, 1933; Janek A. Die Realitāt vom Standpunkt des Epallelismus. —

Latvijas Farmaceitu Žurnāls. 1935. Nr. 4. 150—155. lpp.; Nr. 5. 190 —

196. lpp.; Nr. 6, 230. lpp.; Janek A. Der Epallelismus un die naturwissen-

schaftliche Forschung. — Latvijas Farmaceitu Žurnāls, 1937, Nr. 4, 167.—

172 lpp.; Janeks V Fizikālās pasaules izpratnes būtība (Epallēliskā vie-

dokļa pamatojums). R., 1939.
,2 Auškaps J. Dabzinātnēs. tehnika un materiālisms — Grām.: Zināt-

nei un tēvijai. R., 1938. 85.-104. lpp.
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levērojamais terapeits M. Zīle, kurš kādu laiku bija arī Lat-

vijas Universitātes rektors, plaši sludināja ideālistisku filozo-

fiju — vitalisma, enerģētisma un teoloģijas savārstījumu. 13 Zīle

nepiekrita uzskatam, ka kosmoss un visas kosmiskās norises rodo-

ties no neorganiskā, no vielas, no matērijas, bet deklarēja, ka

garīgie faktori neesot vis bijuši pasaules tapšanas un dzīvo no-

rišu galapunkts, bet gan sākums, ka iesākums esot ar iniciatīvu

apveltīta garīga enerģija; ik akmentiņš, ik smilšu graudiņš pār-
liecinot viņu, ka minerālu, tāpat organiskās pasaules objekti esot

gara caurstrāvoti. Jautājumā par cilvēka miesu un dvēseli Zīle

pilnīgi pievienojās reliģijas uzskatam un centās to «zinātniski»

pamatot.
Zīle krasi norobežojās no evolūcijas teorijas, no darvinisma,

no uzskata par organismu attīstību evolūcijas ce|ā. Pēc viņa do-

mām, ikvienai augu vai dzīvnieku sugai esot savs īpatnējs, vie-

nīgi tai atbilstošs potenciālais slānis, tāpēc, piemēram, viņš kate-

goriski noraidīja domu, ka cilvēkam un pērtiķim izcelsmē varētu

būt kaut kas kopējs.
Zīle bija nemierā ar kauzālo metodi, jo tā esot novedusi pie

materiālisma. Kauzalitāti nepieciešams papildināt ar finalitāti.

Arī slimība esot adekvātas finalitātes trūkums, bet izveseļoša-
nās — finalitātes atgūšana.

No tīri medicīniskā viedokļa Zīles koncepcijās bija racionāli

elementi — viņš uzskatīja, ka jāpētot nevis izolēti slimība, bet

slimnieks kopumā. Taču no šādas pareizas tēzes Zīle ideālistiski

secināja, ka visa pamatā esot dvēsele un mistiskais «dzīves pirm-
fenomens». Zilēs idejām savā laikā bija ne mazums piekritēju
mediķu aprindās gan Latvijā, gan arī Vācijā, Austrijā un Skan-

dināvijas zemēs. Pēc viņa ierosinājuma tika organizētas starptau-
tiskas konferences par «medicīnisko sintēzi». Pirmā šāda konfe-

rence notika Rīgā 1930. gadā, un tajā piedalījās ievērojamie vācu

mediķi T. Brugšs, H. Sāde v. c. Konferencē bija izteiktas intere-

santas atziņas par pacienta un ārsta attiecībām v. tml. 14 Visumā

Zīles mācība tomēr vērtējama kā ideālistiski vitālistiska.

1935./36. mācību gada universitātes mācību plānos bija
ievests speciāls eigēnikas kurss, kuru fakultāšu studentiem lasīja
privātdocents G. Reinhards. 15 Sis kurss bija buržuāziskās eigēni-
kas, izkropļotas ģenētikas, rasisma un buržuāziskā nacionālisma

ideju savārstījums.
Reinhards vēstīja, ka dabā un sabiedrībā viss norisinoties pēc

dieva nospraustiem likumiem, kurus cilvēks nespējot grozīt. Ci I-

13 Sih I c M. Das Urphānomen dcs Lebens. Seine naturwissenschaftliche,

ārztliche und weltanschauliche Geltung. Wien—Leipcig—Bcrn. 1935. 125 S..

Sih 1 c M. Ober das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit. Ein

Appel] zur Lebenssynthese. Wien—Leipzig—Bern, 1934. 241 S.; Z ī 1 c M. Kas

ir dvēsele? Ārstnieciski sintētiska studija par dzīvības pirmfenomenu. R., 1940.
14 Verhandlungen der ersten Konferenz zur Forderung medizinischer

Synthese. Herausgegeben von M. S i h 1 c. Riga, 1931.
15

Reinhards G. Eigēnikas pamati. R., 1937.
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vēka daba esot viņa liktenis. Tāpēc maldigi esot uzskati, ka ar

audzināšanu, ar dzīves apstak|u uzlabošanu vai ar pacelšanu aug-

stākā sociālā stāvoklī varētu pārveidot cilvēka iedzimto dabu.

Cilvēka darbus, dzīvi un gaitas nosakot no tēvu tēviem iedzimts

mantojums. Tāpēc ikvienam cilvēkam jāpaliekot tajā sabiedriskajā
slānī, kurā viņš esot dzimis. Nevajagot arī pārāk celt tautas iz-

glītību, to vajagot dot tikai izredzētajiem no augstākajiem slā-

ņiem. Vienkāršiem Jaudīm pietiekot ar dažu klašu izglītību. Rein-

hards izteica šaubas, vai Latvijas valdība esot rīkojusies pareizi,

pasludinot obligātu sešgadīgo pamatskolas izglītību. Ja obligāta
izglītība vispār atstājama, tad vajadzētu to reducēt līdz trim vai

četrām klasēm. Pāreju uz vidusskolu vajagot saistīt ar stingru
atlasi, lai vidusskolās iekļūtu tikai tie, kas ir sevišķi apdāvināti

garīgam darbam; citi lai paliekot fiziskā darba darītāji. Arī uni-

\ersit.ite vajagot krietni vicu samazināt studentu skaitu, Jp Lat-

vijā jau tā esot prāvs skaits inteliģento bezdarbnieku, bet fiziska

darba darītāju trūkstot un tos vajagot ievest no ārzemēm. Tā kā

studijas gandējot iedzimto mantojumu un miesu, tad jaunieši lai

labāk paliekot tēva mājās pie vienkārša fiziska darba, jo tēva

māja un amats spējot nosargāt cilvēka iedzimto mantojumu. Tā-

pēc esot simtreiz labāk sargāt to, nekā dzīties pēc maldīgās izglī-

tības, laimes un pazaudēt savu lielāko mantu.

Reinhards deva arī padomu atturēties no jauktām laulībām,

īpaši no laulibām ar ebrejiem un citas ādas krasas pārstāvjiem.
Cildinot fašistiskos eigēnikas likumus, Reinhards ieteica arī lat-

viešiem pēc hitleriskās Vācijas parauga sastādīt savu «senču ruļ-

ļus» un ciltsgrāmatas.
1937. gadā buržuāziskās Latvijas valdība pieņēma eigēniskās

ārstniecības likumu. Veselības departamenta sistēmā nodibināja

eigēniskās komisijas, kurām bija uzdots sniegt valsts un pašval-
dības iestādēm, kā arī privātpersonām konsultācijas eigēniskos

jautājumos, kā arī izlemt jautājumus par grūtniecības pārtrauk-
šanu un sterilizāciju.

Buržuāziskajā Latvijā izplatību guva arī antisemītisms, tika

izplatīta antisemītiskā literatūra. 1938. gadā nāca klajā meln-

simtnieka J. Dāvja grāmata «Manas gaitas un atziņas», kurā

autors, sūrodamies, ka Latvijā neesot antisemitisku periodisku izde-

vumu, solījās šo robu aizpildīt ar saviem neperiodiskiem izdevu-

miem, lai arī Latvija šinī jomā pārāk neatpaliktu no citām tau-

tām, kam esot bagāta antisemītiskā literatūra. Latvija esot spiesta
maksāt zeltā par šo literatūru; tad nu viņš, Dāvis, nākšot talkā,

izdodams grāmatas ebreju jautājumos. Un patiešām Dāvis laida

klaja antisemītisko literatūru. Viņam piebalsoja arī citi antise-

mīti, 16 ieskaitot tēlotājas ģeometrijas profesoru J. Vītolu un valod-

niecības profesoru J. Plāķi.

18 Par to sīkāk skat. V. Samsona rakstā šai krājumā 54 —80 lpp
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Uz šo ideālistisko strāvojumu fona īpaši izceļami dabzināt-

nieku centieni stihiski izmantot savos tīri zinātniskos pētījumos
un daļēji arī metodoloģiska rakstura publicējumos materiālistis-

kas idejas. Jāpiezīmē gan, ka Latvijas zinātnieku aprindās dia-

lektiskā materiālisma metode buržuāziskās Latvijas gados bija
sveša un pat progresīvākie dabzinātnieki labākajā gadījumā pa-

matojās uz stihisko materiālismu, bieži vien piejaucot tam arī

krietnu devu pozitīvistisku ideju. Tā varētu vērtēt M. Centneršvēra

filozofiskos uzskatus, kur stihiskais materiālisms savijas ar Ost-

valda enerģētisma atziņām. Ģenētikas nozarē samērā progresīvus
uzskatus pauda N. Lebedinskis. Izcilākais zinātnes popularizē-
tājs buržuāziskajā Latvijā, vairāku lielu grāmatu un simtiem

populārzinātnisku rakstu autors ķīmiķis B. Jirgensons savos filo-

zofiskajos uzskatos bija eklektiķis. Viņa grāmatās «Modernās

zinātnes lielie sasniegumi» (1938.), «Dzīvības problēma», «Ne-

mirstības problēma» (1935.) līdzās stihiski materiālistiskiem sprie-
dumiem rodams ne mazums pozitīvistisku un pat ideālistisku

atziņu.

Piemēram, par vitālismu (tā idejas tika popularizētas arī Lat-

vijā, par tām Rīgā referēja pats neovitālisma pamatlicējs H. Drīšs)

Jirgensons rakstīja: «Gala slēdzienā var teikt, ka patiesība droši

vien ir kaut kur starp vitālismu un materiālismu. Vitālisma lie-

lākā metodiskā kļūda ir tā, ka tas jau iepriekš grib noslēgt ceju
cēloniskai izpratnei. Beidzamā savukārt pagaidām vēl nav iespē-
jama; attiecīgās hipotēzes .. ir diezgan nedrošas, saspīlētas. Vi-

tālistiem ir tendence pat vienkāršām fizikāli ķīmiskām labi sapro-

tamām parādībām uzspiest «mērķa tiecību», garīgumu, tā ir ten-

dence, kas sveša modernās zinātnes garam. Ja saka un pasvītro,
ka materiālisma laiks ir pagājis, ja zinām, ka atomi ir elektronu

un viļņu vienības, tad ar to vēl vitālisms negūst nekādus jaunus

pamatojumus. Modernā zinātne cenšas atbrīvoties no visa sub-

jektīvā, antropomorfiskā, bet vitālisms dabas parādībās saskata

cilvēcisko mērķtiecību. Cik tad tālu vairs līdz apgalvojumam, ka

arī kristāls izaug pēc zināmas formas tikai tāpēc, ka atomos ir

apzinīga mērķtiecība?» 17

Stihisks materiālisms ietverts arī citā šī autora tēzē: «Vitā-

listiem ir taisnība, kad viņi apgalvo, ka organismu nevar salī-

dzināt ar mašīnu. Pat mehānistiskais, cēloniskais izskaidrojums
nav vienīgais, kāds iespējams bez metafiziskā vitālisma. lespē-

jams, ka dzīvības parādībām var pieiet arī ar statistiku. Svarīgā-
kais šeit tas, lai parādībām varētu dot skaidru, aptverošu izskaid-

rojumu, kas atjauj tās izteikt matemātiski, kas atļauj parādības
paredzēt un atrisināt dzīves noslēpumus visos dzijumos. Zinātne

šeit vēl nav teikusi pēdējo vārdu.»18

17 Jirgensons B. Modernās zinātnes lielie sasniegumi. R., 1938. 338..

339. lpp.
,a

Turpat.



Sādā pašā gara 1934. gada notika arī diskusija Latvijas Bio-

loģijas biedriba, kur Latvijas Universitātes dabzinātņu pārstāvji
diskutēja ar teologiem par dzīvības problēmu.

levērojot vispārējo situāciju un galēji ideālistisko uzskatu

plašo propagandu buržuāziskajā Latvijā, arī stihiskā materiā-

lisma (kaut arī nekonsekventa) uzskatu paušana vērtējama pozi-
tīvi. Diemžēl daudziem pētījumiem piemita šauri speciāls vai arī

praktisks raksturs un plašākas metodoloģiskas problēmas tajos
tika izvirzītas tikai retumis. Lai gan iepriekš minētie klaji reak-

cionārie uzskati neguva publisku pretspacu, taču savā praktis-

kajā darbībā vairums zinātnieku no tiem norobežojās un izturē-

jās pret tiem skeptiski ironiski. Populārās literatūras jomā
līdztekus jaunāko zinātnes atziņu popularizācijai konstatējami

mēģinājumi sniegt uz materiālistiska uzskata pamatotu darbu, tai

skaitā padomju autoru darbu, izklāstus. Tā, P. Stradiņš jau
1936. gadā ī. Pavlova piemiņai veltītajā sēdē Latvijas Bioloģijas
biedrībā raksturoja Pavlova zinātnisko mantojumu un nolasīja
slaveno Pavlova vēstījumu jaunatnei, 19 B. Jirgensons lokalizēja

padomju autora M. IJjina grāmatu «Stāsti par lietām» (iznāca

Rīgā 1934. gadā ar nosaukumu «1000 jautājumu ap mums»).

Sāda progresīvāko un demokrātiskāk noskaņoto Latvijas Uni-

versitātes mācību spēku nostāja radīja zināmus idejiskus priekš-
noteikumus dialektiskā materiālisma metodes pārņemšanai pēc
padomju varas atjaunošanas 1940. gadā. Tie Latvijas Univer-

sitātes mācību spēki, kas turpināja darbību padomju iekārtas ap-

stākļos, drīz vien pārņēma jauno progresīvo pasaules uzskatu

un aktīvi iesaistījās Padomju Latvijas jaunās inteliģences au-

dzināšanas darbā.

19 Stradiņš P. I. P. Pavlova piemiņai. — Students, 1936, Nr. 5,
104. lpp.; skat. ari: Daba un Zinātne, 1936, Nr. 3, 85., 86. lpp.
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Andreja Upīša estētiskie uzskati

Proletāriskas mākslas butībā

iedziļinoties

Jaunās proletāriskās mākslas specifikas jautājumi latviešu

marksistus interesē jau pirms Oktobra sociālistiskās revolūcijas.
Atsevišķus šīs problēmas jautājumus savos rakstos skāris arī

Andrejs Upīts. Taču jaunajos sociālvēsturiskajos apstākļos pēc
Oktobra revolūcijas objektīvi radās nepieciešamība apzināt pa-

domju kultūras celtniecības pieredzi, saistot proletāriskās māk-

slas pētniecību un teorētiskās atziņas ar konkrēto mākslas īste-

nību.

1920. gadā Pleskavā iznāk Andreja Upiša literatūrkritisks

apcerējums «Proletāriskā māksla», kur raksturotas jaunas prole-

tāriskās, sociālistiskās mākslas galvenās iezīmes. Darba rašanos

stimulēja 1919. gada vēsturiskie notikumi Latvijā, kā arī māk-

slas attīstības ceļš Padomju Krievijā pēc Oktobra sociālistiskās

revolūcijas. Kā norāda apcerējuma autors, viņa mērķis bija
«ierosināt dziļāku pārdomu par proletāriskās mākslas dabu un

uzdevumiem. Bez tās jaunie pasākumi neglābjami virzās sek-

lumā un diletantiskā paviršībā.» 1 Sāds mērķis attiecīgajā vēstu-

riskajā situācijā bija patiesi aktuāls un nozīmīgs — gan teorē-

tiski, gan praktiski.

Jautājumu par topošās proletāriskās mākslas specifiku pama-

tos pareizi risināja jau tādi latviešu marksistiskās estētiskās do-

mas pārstāvji kā J. Jansons-Brauns, V. Dermanis, V. Knoriņš,
J. Bērziņš (Ziemelis), un šai ziņā Upīts turpina latviešu mar-

ksistiskās estētikas tradīciju. Taču Upīša plašais apcerējums ir

sarakstīts būtiski jaunos vēsturiskos apstākļos un bagātināts ar

jaunu, konkrētu pieredzi, tāpēc jāpievienojas secinājumam, ka

«Andrejs Upīts ar darbu «Proletāriskā māksla» pirmais risināja

jaunās padomju mākslas teorētiski estētiskās un praktiskās pro-

1 Upīts A. Proletāriskā māksla. — Grām.: Latviešu literatūras kritika

R . 1962, 5. sēj., 1. grām., 40., 41. lpp.



259

blēmas». 2 Upīts šīs problēmas skata plašāk nekā viņa priekšgā-
jēji. Grāmata rezumē viņa estētiskos uzskatus par proletārisko,
sociālistisko mākslu.

Analizējot un vērtējot jauno proletārisko mākslu kā likum-

sakarīgu, nepieciešamu pasaules mākslas attīstības izpausmi,
Upīts apzinās, ka «proletāriskās mākslas jautājums aptver visas

ārkārtīgi plašās mākslas vēstures, kritikas, teorijas, psiholoģijas
un filozofijas laukus»3

,
un šādu plašu tvērumu mēģina īstenot

savā darbā. Tāpēc Upīša apcere kvalificējama kā pētījums es-

tētikā.

Lai gan Upīts ir rakstnieks un literatūra viņam ir tuvāka,
darbā «Proletāriskā māksla» viņš neaprobežojas tikai ar piemē-
riem no literatūras, bet ņem vērā jaunās izpausmes arī citos

mākslas veidos attiecīgā sociālā kontekstā.

Pēc Upīša domām, estētika ir zinātnes nozare, kas pētī «māk-

slinieciskās izziņas būtību, aplūko mākslinieciskās izjūtas veidu

un izteiksmes formas».4 Attiecībā pret mākslu kā estētiskas izpē-
tes priekšmetu šāda estētikas izpratne ir pieņemama.

Atbilstoši proletāriskās mākslas jēdzienam Upīts lieto jē-
dzienu — «proletāriskā estētika». Kas ir proletāriskā estētika?

Konkretizējot šo apzīmējumu, Upīts uzsver, ka tā ir «noteikti

socioloģiska estētika. Vārdu «socioloģisks» tuvāk rakstu-

rojot, vēl jāpiebilst: sabiedriski sociālistiskā estētika.» 5 Sociālis-

tiskās estētikas skatījuma māksla, tāpat kā citas sabiedriskās ap-

ziņas formas, «izaug no cilvēka un viņa šķiras saimniecisko un

sabiedrisko apstākļu pamatiem, no zināmā laika ražošanas iekār-

tas».6 Tāpēc proletāriskā māksla un estētika atšķiras no buržuā-

ziskās mākslas un estētikas tikpat krasi, cik jaunā sabiedriskā

šķira — proletariāts — atšķiras no vecās, reakcionārās buržuā-

zijas.

Upīša nostāja ir konsekventi šķiriska. Viņa izpratnē sociālis-

tiskā estētika neatzīst nekādus «mūžīgus», nemainīgus mākslas

likumus — katram laikmetam un katrai šķirai ir sava māksla.

Tāpat kā cilvēku sabiedrības dzīves gaita — arī māksla mainās

un attīstās, turklāt ne vien izteiksmē, formā, bet pašā saturā un

mērķos. Kad dzīvē notiek revolūcija, tai savdabīgi jāatspoguļojas
arī māksla. Sai sakarā proletāriskās estētikas un mākslas psiho-
loģijas uzdevums nav tik daudz meklēt mākslas konstantos, ne-

pārejošos elementus, cik atklāt un analizēt tieši sava laika jau-
nās mākslinieciskās vērtības, mākslinieka jaunrades dziņu impul-
sus, mākslas darbu idejisko saturu un formu, mākslas nozīmi

attiecīgās šķiras kultūras dzīvē. Taču, kā atzīmē Upīts, «proletā-
riskās estētikas sistēmas, proletāriskās mākslas psiholoģijas un

1 Zeile P. Estētiskā doma Latvijā. R.. 1976. 446. lpp.
'Upīts A. Proletāriskā māksla, 40. lpp.
4 Turpat. 80. lpp.
5 Turpat. 84. lpp.
6 Turpat.
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teorijas aptverošos apmēros un izsmeļošā dzijumā vēl nav. Tā ne-

radīsies arī vēl rīt un parīt. Te priekšā plašs neapstrādāts darba-

lauks.» 7

Upīša teorētiskais pētījums proletāriskās mākslas jomā arī

nepretendē uz izsmejoša darba nosaukumu. Toties tas ir uzrak-

stīts no stingrām sociālistiskās estētikas pozīcijām, kuras pamat-

principus atbilstoši vēsturiskajai situācijai autors formulējis
skaidri un noteikti.

Lai raksturotu jauno proletārisko mākslu kā noteiktu sabied-

riskās apziņas formu, Upīts vispirms īsumā pievēršas
mākslas un mākslinieciskās jaunrades

specifikas jautājumam.
Sādā skatījumā proletāriskā māksla kā atsevišķais ietver bū-

tību — vispārīgo.
«Kas ir māksla?» Andrejs Upīts izvirza vienu no kardinālajiem

estētikas jautājumiem un atbild: «Māksla savā dziļākajā būtībā

allaž ir savas šķiras un viņas cilvēka psihes attēls.» 8

Jo sarežģītāks ir izpētes priekšmets (šai gadījumā — māk-

sla), jo sarežģītāka un gnītak sasniedzama tā būtība. Mākslas

dialektiski pretrunīgā struktūra ir attiecīgi sarežģītas, daudz-

šķautņainas būtības izpausme, un Upīts savā formulējumā uzsvē-

ris vienu mākslas būtisku īpašību.
Lai gan mākslas būtību veido dažādu būtisku iezīmju dia-

lektiska vienība un kopsakars tikai mākslai piemītošā sakausē-

jumā, Upīti šai laikā likumsakarīgi interesē šķiriskā faktora

izpausmes mākslā. Tāpēc viņš secina: «Uz jautājumu par māk-

slas būtību citādi pēc savas sociālās un psihiskās dabas atbil-

dēs buržuāzijas cilvēks un pēc savas atkal citādi strādnieks.» 9

Loģiski, ka, sociāli šķiriski izprotot mākslas būtību, Upīts

uzsver idejiskā satura nozīmīgumu mākslas darbā. Bez tam, kā

atzīmē autors, arī buržuāziskā māksla allaž ir kultivējusi savas

sociālās idejas. «Tāpēc mēs atklāti sakām,» viņš turpina, «ka ide-

jiskais saturs pieder pie mākslas būtības»10
un piešķir mākslas

darbam galveno vērtību. Nav neviena īsta mākslas darba — lite-

ratūrā, glezniecība, mūzikā — bez savas idejiskas tendences, un

šai ziņā proletāriskā māksla nav tendenciozāka par buržuāzisko.

Akcentējot idejiskā satura nozīmīgumu mākslā, Upīts māk-

slas izpratnē nebūt nav vienpusīgs. Viņam raksturīga dzija māk-

slas specifikas izjūta, kuru viņš pauž gan savos teorētiskajos

spriedumos, gan konkrētu darbu kritiskos vērtējumos. «Kaila pro-

paganda nav un nevar būt mākslas nolūks,» raksta Upīts. «Jo tad

jau viņa atteicas no kaut kāda īpatnēja uzdevuma un paliek par

publicistikas vai avīžniecības nozari.»" Lai māksla patiešām

7
U p it s A. Proletāriskā māksla, 77. lpp

8 Turpat, 74. lpp.
9 Turpat, 76. lpp.

1U Turpat, 92. lpp.
11 Turpat, 88. lpp.
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būtu māksla, nepieciešama specifiska mākslinieciskā tēlainība,

kas rosina emocijas un «kaila prata atziņas .. pārvērš par dzī-

vam dziņām. Ideju skeletam viņa [māksla — Z. L.] piešķir dzī-

vas, organiskas formas.»12

Prasība pēc idejiskuma un mākslinieciskuma, idejiskā satura

un mākslinieciskās formas, domu un jūtu dzijas vienības māk-

slā ir ne tikai viens no vērtīgākajiem, nozīmīgākajiem motīviem

Upīša estētiskajos uzskatos apcerējumā «Proletāriska māksla»,
bet ir viena no viņa kā rakstnieka pamatatziņām vispār. Ja ideja
izpaužas kaila, mākslinieciski neizjusta, nepārdzīvota un mākslas

formās organiski neiedzivinata, tad «tā īstenībā vairs nav māk-

sla, bet nemāksliniecisks darinājums. Mākslas pārpratums vai

diletantiskas neveiklības produkts, kas ar mākslas mērauklu ne-

maz nav mērojams.»
13 Tas jau ir principiāls, konsekvents māk-

slas parādību vērtējums.
Bez idejiski mākslinieciska piesātinājuma, bez mākslinieciskās

idejas dzīvas pulsācijas iecerētais mākslas darbs neizbēgami

klust shematisks, ilustratīvs, kur noteikta tendenciozitāte aizstāj
īstai mākslai raksturīgo dzīvo idejiski māksliniecisko patosu.
Sāda mākslas darbu izpratne to idejiski mākslinieciskajā vese-

luma virza Upīša aso kritiķa skatienu pret diletantisma un virs-

pusējības izpausmēm jaunajā proletāriskajā mākslā, jo viņš ir

patiesi ieinteresēts proletāriskas mākslas uzplaukumā un tāpēc
atkārto: «Māksla nav mītiņa orators, nav aģitācijas brošūra, nav

sabiedrisks vai politisks ievadraksts un nav arī idejisks apcerē-

jums.» 14

Mākslinieks savos darbos kļūst par tautas tribūnu, politiķi
nevis tad, kad sausi izklāsta idejas, bet gan tad, kad estētiskajā
attieksmē pret īstenību, dziļākajās jutas paceļas līdz sava laika

progresīvajam, revolucionārajam tendencēm, kad tieši šīs problē-
mas iedvesmo un rosina viņā mākslinieku. «Ikvienas un arī pro-

letāriskās mākslas galvenais prasījums ir tas, lai viņas tēli būtu

pārliecinoši dzīvas, ticamas, organiski veselas būtnes. Lai viņi
dzīvotu dzīvu cilvēku dzīvi ar visam kļūdām un vājībām, ar vi-

sām šaubām un cīņu pēc skaidrības.» raksta Upīts. «Sajā ziņā

proletāriskie domātāji, politiskie darbinieki, publicisti un kritiķi
visvairāk kļūdās. Nereti viņiem mākslas darba novērtējumam tikai

viena mēraukla: cik viņš tieši saskan ar sociālisma pamatteoriju
un tieši popularizē un izcel to. Bez pārspīlējuma var sacīt —

tiem pilnigi sveša mākslas īpatnējā būtība, viņas nolūki un izteik-

smes līdzekļi.» 15 Ņemot par pamatkritēriju idejiskuma un māk-

slinieciskuma sintēzi, mākslas specifikas jautājumu šai plānā

Upīts risina dialektiski.

11 Upīts A. Proletāriskā māksla, 87. lpp.
15 Turpat, 92. lpp.
'« Turpat, 87. lpp.
• 4 Turpat, 88, 89. lpp.
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Tātad «Proletāriskās mākslas» autors uzsver gan mākslas
sociāli ideoloģisko raksturu, gan tos galvenos momentus, ar ku-

riem māksla kā ideoloģiska parādība kvalitatīvi atšķiras no citām

ideoloģiskām parādībām un kuri arī mākslu padara par mākslu

tās savdabībā.

Raksturojot mākslu, Upīts ņem vērā arī tādu garīgās kultū-

ras sastāvdaļu kā zinātni, turklāt nevis krasi pretstatot to māk-

slai, bet uzsver šo divu īstenības apgūšanas veidu dziļo izzinoši

radošo vienību un ciešo kopsakaru. Apzinoties, ka cilvēka domas

un jūtas, loģika un intuīcija ir viena un tā paša garīgi radoša

un organizējoša spēka dažādas puses, mākslinieciskās un zināt-

niskās domāšanas pamatprincipus viņš pirmām kārtām saskata

šo pušu kopībā. Mūsdienās — zinātniski tehniskās revolūcijas

apstākjos — ļoti laikmetīgi skan Upīša secinājums, ka «tikai

apvienotā sadarbībā iespējama viņu [zinātniskās un māksliniecis-

kās jaunrades elementu — Z. L.] nozīme».16

Bet mākslai un zinātnei jāīstenojas kvalitatīvi atšķirīgi. «Pro-

letāriskās mākslas» autora interpretācijā galvenais māksliniecis-

kās un zinātniskās izziņas kvalitatīvais rādītājs ir specifisks do-

māšanas veids — mākslinieciskās domāšanas veids atšķiras no

zinātniskā ar to, ka mākslinieks neoperē abstraktiem jēdzieniem,
bet skata idejas veidošanās gaitu dzīvos tēlos un gleznās.

Lai teorētiski izprastu un profesionāli vērtētu jauno sociālis-

tisko mākslu, Upīts uzskata par nepieciešamu galvenajās līnijās
ieskicēt arī mākslinieciskās jaunrades kā specifiska radoša pro-

cesa savdabību. Rakstnieka pamatnostādne šai estētikas jautā-

jumā ir principiāla — daiļrade ir īpaša cilvēka darbības nozare,

un tā prasa mākslinieciski talantīgu speciālistu jeb radītāju.
Mākslinieciskās jaunrades traktējumā Upīts vispirms noraida

buržuāziskajā mākslas psiholoģijā populāro mistisko «iedvesmas»

teoriju. Pēc viņa domām, «mākslinieciskā radīšana ir darbs. No-

pietns un grūts smadzeņu un jūtu apvienots darbs.»17 Tai pašā
laika šis darbs «nekad nebūs iespraucams praktiskā, mehāniskā

[mehānistiskā — Z. L.] darba noteiktās stundās un šablonā».18

Raksturojot māksliniecisko jaunradi, Upīts uzsver šī procesa

specifiski radošo dabu, kas izpaužas īstenības atspoguļojuma un

radoša pārveidojuma vienībā. Tas nozīmē, ka, attēlojot dzīvi, māk-

slinieks vienmēr kaut ko izmaina, akcentē vai pavājina, līdz ar

to izsaka savu vērtējumu, attieksmi pret attēloto parādību, tātad

«mākslinieks nefotografē un nekopē, bet kombinē, pārrada no

jauna un piepilda ar savu garu».
19 Bez attiecīga garīgi mate-

riāla pārveidojuma māksla nebūtu jaunrade.
No mākslinieciskās jaunrades spējām Upīts īpaši izdala radošo

fantāziju, ko uzskata par galveno psihisko faktoru mākslas darbu

18 Upi t s A. Proletāriskā māksla, 80. lpp
17 Turpat. 108. lpp.
18 Turpat. 197. lpp.
19 Turpat, 101. lpp.
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veidošanā: «.. vienīgi radošā mākslinieciskā fantāzija ir tas spēks
un ta īpatnējā mākslinieciskā spēja, caur kuru rodas īsti mākslas

darbi»20
un kura mākslinieku pasargā no atkārtojumiem, vienmu-

ļības un shematisma.

Kur mākslinieka fantāzija smej ierosmi? Uz šo jautājumu
Upīts atbild materiālistiski — arī mākslinieciska fantāzija nevar

radīt ne no ka; apkārtējās pasaules iespaidi, kas uzņemti galve-
nokārt ar redzi un dzirdi, dod vielu mākslinieciskajai iztēlei un

fantāzijai. Ja radošai fantāzijai ir liels dzīves vērojumu, pie-
dzīvojumu un pārdzīvojumu krājums, mākslas darbs nekad nebūs

šablonisks, nedzīvs.

Tā kā apcerējuma «Proletāriskā māksla» autors labi apzinās,
ka tāds kvalificēts darbības veids, kāds ir jaunrade, izvirza pa-

augstinātas prasības cilvēka psihei un radošajām spējām, izvir-

zās jautājums, kādam jābūt māksliniekam vispār un proletāris-
kajam māksliniekam it īpaši.

«Tikai mākslas profāni un neprašas var iedomāties, ka visi

cilvēki vienlīdz apdāvināti un spējīgi mākslinieciskās radīšanas

darbam,» raksta Andrejs Upīts, un «mākslā radītāji allaž būs

tikai atsevišķi speciālisti». 21 Taču viņš atzīst, ka radošais darbs

nav vienigi mākslinieka privilēģija.
Mākslinieka ka noteiktas kvalitātes radošā subjekta problēmas

risinājumā Upīts noraida buržuāziskajā psiholoģijā un estētikā

izplatīto uzskatu, ka mākslinieks ir īpašs radījums, kura psihe
pilnīgi atšķiras no tā sauktā ikdienas cilvēka parastās psihes.

Pēc Upīša domām, mākslinieks nav ne pārcilvēks, nedz arī anor-

māls. Viņš ir cilvēks starp cilvēkiem, kas no pārējiem atšķiras
tikai ar psihisko īpašību augstāku pakāpi.

No otras puses, nepieņemams Upītim ir arī t. s. pārejas laik-

meta krasi «proletāriskais» uzskats, kas nivelē individualitātes

lomu mākslinieciskajā jaunradē. Viņa uzmanības centrā ir māk-

slinieks kā mākslinieciski radošs indivīds. Turpretī, kā atzīmē

rakstnieks, jaunākajos proletāriskas mākslas meklējumos un mē-

ģinājumos nereti tiek uzsvērts kolektīvais radīšanas veids, resp.,

proletāriskās radīšanas veidam esot jābūt kolektīvam. Pakavējo-
ties pie kolektīvās radīšanas izpausmēm mākslas vēsturē, Upīts
secina, ka kolektīvais mākslinieciskas radīšanas veids vēl nebūt

negarantē proletārisko mākslu. «Proletāriskās mākslas darbu no-

saka kolektīvistiskā ideja, sociālistiska dzīves atziņa un izjuta —

vispār proletāriskais saturs,» 22
uzsver Upīts.

Upīša nostādne mākslinieciski radošās personības jautājumā
ir pieņemama arī šodien. Apcerējumā «Proletāriskā māksla» snieg-
tais proletāriskā reālista optimālo īpašību un spēju komplekss ir

īstas, patiesi vērtīgas mākslas rašanās priekšnoteikums. Proletā-

riskajam reālistam «jābūt zinātniski un sabiedriski plaši

"Upīts A. Proletāriskā māksla, 105. lpp.
21 Turpat. 197. lpp.
22 Turpat, 115. lpp.
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izglītotam, psihiski dziļu pārdzīvojumu spējīgam, sociālistiski do-

mājošam un kolektīvistiski jūtošam —un pie visa tā veiklam māk-

slas tehniķim. Viņam jāpārvalda visi tie mākslinieciskās izteik-

smes līdzekļi, ko iepriekšējie kultūras gadu simteņi izstrādājuši
līdz pēdējam sīkumam. Bet bez tam viņam jābūt spējīgam vaja-
dzības gadījumā jaunam jēdzienam un jaunai sajūtai atrast jaunu,
pieskaņotu izteiksmi. Saturā un formā viņam jābūt

jaunu vērtību radītājam» [Retinājums mans —Z. L.].2%

Sāda tipa un vēriena mākslinieki arī kļuva par novatoriem sociā-

listiskajā māksla.

Mākslas satura un formas problēmu Upīts pamatos traktē dia-

lektiski, proti, šo abu faktoru mākslinieciskā jēga un vērtība iz-

paužas tikai to speciāli organizētā vienībā. Viņš īpaši pievēršas
formas jautājumam, kas mākslinieciskajā jaunradē rakstniekam

šķiet grūtākais. Tāpēc viņš proletāriskajiem rakstniekiem pama-
toti piekodina: «Nopūlieties, pēc iespējas vairāk pūlieties un

domājiet par ārējo formu. Domājiet par to tikpat daudz kā par iek-

šējo saturu, jo mākslā saturs vien bez formas nav nekas.»24 Inte-

resantākie, oriģinālākie sasniegumi proletāriskajā mākslā radī-

sies jauna satura un jaunas formas saskaņotos meklējumos.

Proletāriskās mākslas teorētisko pamatu

izstrādāšana ir Andreja Upīša apceres galvenais uzdevums. Te

skarto jautājumu loka centrā divas plašas estētiskas pamatpro-
blēmas: pirmkārt, proletāriskās mākslas attieksme pret īstenību

un, otrkārt, proletāriskā mākslinieka attieksme pret pagātnes kul-

tūras mantojumu.
Atbilstoši marksistiskās estētikas principiem Upīts uzskata, ka

proletāriskā māksla izaug no sava laika dzīves, ir objektīvās sa-

biedriskās attīstības nosacīta. Sīs mākslas pamatvirziens būs reā-

lisms, kaut gan autors atzīmē, ka proletāriskai mākslai piemitīs
arī da]a progresīvā romantisma elementu. Tomēr «visvairāk un

visās nozarēs viņa turas pie reālās zemes. Savus tipus un tēlus,
un raksturus proletāriskā radošā fantāzija konstruē un veido no

tieši dzīvē sakrātiem novērojumiem un iespaidiem.» 25 Tāpēc arī

ar romantisku pieskanu proletāriskā māksla pamatos ir reālis-

tiska, cieši saistīta ar proletariāta dzīvi un centieniem.

Upīts vairākkārt uzsver, ka vadošais motīvs proletāriskajā
reālismā ir strādnieka dzīve un cīņa, tāpēc sižetus proletāriskais
reālists galvenokārt izvēlas no strādnieku dzīves, kurā savukārt

galvenā dominante ir darbs. Jāatzīmē, ka mākslas izcelsmi vis-

pār Upīts skaidro visciešākā saistībā ar cilvēka sociālo un darba

dzīvi. Bet proletāriskā māksla kā darba šķiras apziņas forma

"Upīts A. Proletāriskā māksla, 121., 122. lpp
24 Turpat, 125. lpp.
21 Turpat, 117. lpp.
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ipaši ir darba māksla, kas — pēc Upīša domām — sociāli, psi-
hiski un idejiski izaug no darba un visā attīstības gaitā paliek

nesaraujama vienībā un sakaros ar to.

Laikā, kad sarakstīta Upīša apcere, cilvēka darba psiholoģijas,
darba pārdzīvojumu un izjūtu mākslinieciska atklāsme ir vēl maz-

apgūta joma. Proletāriskajā mākslā tā likumsakarīgi ieņems vienu

no vadošajām vietām.

«Darbs ir ass, ap ko griežas zemeslode.» saka Upīts un ir

stingri pārliecināts, ka «darba psiholoģija un darba estētika —

tie ir proletāriskās mākslas pamatelementi līdzās revolucionārās

idejiskās cīņas motīviem.»26 Sociālistiskās mākslas turpmākā pie-
redze rāda, ka daudzveidīgo darba norišu mākslinieciska atklāsme

palīdz būtiski izgaismot mūslaiku cilvēka garīgo pasauli.
Saistībā ar darba un cīņu attēlojumu proletāriskās mākslas

teorijā un praksē izvirzās masu tēlojuma problēma, kam Upīts
veltī īpašu uzmanību. Sis jautājums proletāriskajā mākslā kļūst
aktuāls un nozīmīgs vispirms jau tāpēc, ka sociālistiskais māk-

slinieks principiāli citādi nekā buržuāziskais izprot tautas masu

vērtību. Ja t. s. pilsoniskajai mākslai tauta galvenokārt ir pūlis,
aklu dziņu pārņemts neapzinīgu ļaužu kopums, tad proletāriskajā
reālismā masa iegūst saprāta apgarotu dzīvīgumu un dinamiku,

kur individuālais ir kolektīva atsevišķa daļa.
Masu tēlojumi, pēc Upīša domām, ir proletāriska reālisma gal-

venais saturs, bet līdz ar to arī mākslinieciskas jaunrades grū-
tākā problēma. Buržuāziskajā mākslā šai ziņā paraugu tikpat kā

nav. «Kolektīvu kā organisku kopumu aptvert spēj tika i sociālis-

tiski domājošs un jūtošs mākslinieks,» uzskata Upīts. «Tikai pro-

letāriskais reālisms spēj dziļi izprast masu psihi ar viņas savā-

dībām un notēlot varenās masu trauksmes.» Sai sakarā proletā-

riskajam māksliniekam būs jāizstrādā jauns, kolektīvās psihes un

tautas masu dzīves un cīņu tēlotājs stils. «Un proletāriskie māk-

slinieki, savas šķiras kolektīvam lidzaugdami un līdzveidodamies.

pamazām izstrādās reālo «kolektivistisko stilu*.» 27 Taču tas būs

gadu desmitu un paaudžu darbs.

Raksturojot dinamisko «kolektivistisko stilu», «Proletāriskās

mākslas» autors nonāk pie atziņas, ka nepieciešams pašos pama-

tos jauns kolektīvas izziņas un izjūtas veids un tam pieskaņoti

izteiksmes līdzekļi.
Tas nozīmē, ka jaunas mākslinieciskās metodes rašanos Upīts

saista ne tikai ar jaunu objektīvās īstenības parādību atspogu-

ļojumu mākslā, bet arī ar pasaules mākslinieciskās apgūšanas
veida maiņu, kas izpaužas gan domāšanā, gan jūtās. Lai, piemē-

ram, aptvertu tautas masu kustību, proletāriskā reālista prātam
ir jābūt asi analizējošam un vērienīgi sintezējošam, bet jū-
tām — kolektīvistiski atsaucīgam. Tātad jaunās proletāriskās,

*' Upīts A. Proletāriskā māksla, 96. lpp.
27

Turpat. 120.. 121. lpp.
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sociālistiskās mākslas izveide skar gan mākslinieciskās jaunrades
objektīvo, gan subjektīvo pusi.

Kāda ir proletāriskā mākslinieka attieksme pret objektīvo pa-
sauli, kuru viņš attēlo? Upīts uzsver šīs attieksmes aktīvo, radošo

raksturu: «Proletāriskais mākslinieks vispirmā kārtā nav tikai

pasīvs novērotājs un attēlotājs, bet līdzcīnītājs un lidzradītājs.» 2*

Sociālistiskais mākslinieks kā jaunās dzīves cīnītājs ar mākslas

līdzekļiem īstenību ataino un vērtē zinātniska pasaules uzskata

gaismā.
Atsegt zinātniskā pasaules uzskata nozīmi mākslinieciskajā

jaunradē ir būtisks moments sociālistiskās mākslas teorijā. Tam

nepaiet garām arī Upīts. Pēc viņa domām, intelektuālajam fak-

toram vispār proletāriskajā mākslā ir ievērojami lielāka loma,

nekā tas bija buržuāziskajā mākslā. Sai sakarā svarīgs ir autora

secinājums, ka «proletāriskais reālisms redzami atšķiras no vi-

siem iepriekšējiem mākslas virzieniem ar savu zinātnisko objek-
tivitāti. Reālistiskā radošā fantāzija ar savu kārtojošo, koordinē-

jošo un organizējošo tieksmi atmet visu neīsto, gabalaino un

kroplo. Reālistiskais mākslinieks nav vien sapņotājs, bet ari do-

mātājs.» 29 Tas nozīmē, ka proletāriskais reālists mākslas darbam

raksturīgo psiholoģisko un māksliniecisko patiesību veido uz

objektīvās patiesības stingrajiem pamatiem. Zinātnisks pasaules
uzskats viņam palīdz pareizi izprast sarežģīto sabiedrības attīstī-

bas gaitu, bet šāda izpratne īpaši nepieciešama, radot sociāli pie-
sātinātus darbus.

Joprojām ļoti atzinīgi vērtējama Upīša dialektiskā pieeja —

viņš uzsver gan mākslinieciska talanta, gan zinātniskā pasaules
uzskata nepieciešamību laba mākslas darba tapšanā un apzinās,
ka talants un zinātnisks pasaules uzskats ir divas patstāvīgas
vērtības, kas mākslinieciskajā jaunradē vienlīdz nepieciešamas un

viena otru bagātina un padziļina. Talants bez zinātniska pasau-

les uzskata viegli var radīt nepatiesu dzīves īstenības atklāsmi,

akcentu subjektīvistisku izvietojumu, notikumu nepareizu inter-

pretāciju. Zinātnisks pasaules uzskats vien — bez attīstīta māk-

slinieciskā talanta — savukārt negarantē vērtīgu mākslas darbu

rašanos to idejiski mākslinieciskajā vienībā. Par Upīša princi-
piālo nostāju šai jautājumā spilgti liecina darbā «Proletāriskā

māksla» sniegtais proletāriskās mākslas mēģinājumu kritiskais

vērtējums.
Skatot proletāriskās mākslas pirmos mēģinājumus krievu un

latviešu literatūrā, Upīts par pamatkritēriju to vērtējumā izvirza

augstu makslinieciskumu. Un tad kritiķim nereti atklājas visai

nepievilcīga aina, kur «diletantisks tukšums un tukša uzpūtība
vispirmā un galvenā kārtā raksturo proletārisko dzejnieku vai-

rākumu. Absolūta proletariāta būtības nesajēga, proletāriskās

28 Up ī t s A. Proletāriskā māksla, 105. lpp
29

Turpat, 120. lpp.
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mākslas nevarība un vienkārša dzejas tehnikas nemākulība
.
.».

30

Upitim dziji sāp, ka vairāki «proletāriskie» dzejnieki jeb šie

«rīmju rakstītāji» banalizē nopietnu mākslu un kompromitē visu

proletariāta kultūras darbu. Tāpēc, lai rosinātu estētisko domu

proletāriskās mākslas būtības izpratnei, lai celtu jaunās mākslas

idejiski māksliniecisko vērtību, Upīts īpaši asi pievēršas šīm pro-
blēmām.31

Ciņā pret proletāriskās mākslas profanāciju un māksliniecisko

nevarību likumsakarīgi izvirzās jautājums par mākslinieka at-

tieksmi pret pagātnes kultūras mantojumu un tradīcijām. Upīts
noraida proletkulta saukļus un uzskata, ka apzinīgais strādnieks

nekad nepiekritīs aicinājumiem sadedzināt Rafaela darbus, sa-

graut muzejus un nopostīt vecās mākslas vērtības. Jo proleta-
riāta kultūra kā augstākais posms cilvēces kultūras attīstības

gaitā nevar pastāvēt, nebalstoties uz iepriekšējo paaudžu labā-

kajiem, progresīvajiem mākslinieciskajiem sasniegumiem, un

«glupja runāšana par visa vecā noārdīšanu un noslaucīšanu bez

loģiskiem motivējumiem izklausās vulgāri un proletariāta necie-

nīgi».
32 Tātad saudzīga un kritiska attieksme pret pagātnes māk-

slas vērtībām — tāds ir jaunās mākslas sekmīgas attīstības no-

teikums.

Upīša izpratnē proletāriska, sociālistiskā māksla rodas kā vi-

sas iepriekšējas mākslas attīstības organisks turpinājums, kam

ir jauns sabiedriskais saturs, mērķi un uzdevumi. Tomēr uzskats,

ka «savu mākslu proletariāts radīs tikai paša spēkiem», 33 ir mal-

dīgs. Te vietā būtu atzīmēt, ka arī Upīša sniegtais Raiņa un revo-

lucionārās romantikas vērtējums ir pārsteidzīgs un vienpusīgs.
34

Apcerējums «Proletāriskā māksla» liecina, ka autors apzinās
jaunas, sociālistiskās mākslas misiju. Viņš ir pārliecināts, ka pro-

letāriskā kultūra sniegsies tikpat plaši un dziļi, cik plaši un dziļi
sniedzas revolucionārā proletariāta pasaules pārveidošanas darbs.

Apcerējumā pamatlīnijās ir izstrādāta proletariāta estētiskā

programma, kam ir liela nozīme visā latviešu marksistiskās es-

tētiskās domas vēsturē. Un ne tikai. Kā secina Andreja Upīša
teorētiskā mantojuma pētnieki, «Proletāriskā māksla» ir ievēro-

jama parādība visas Padomju Savienības mēroga, jo «tik plašu,

principiālu un pamatos pareizu darbu par jaunās, topošas

,0 Upīts A. Proletāriskā māksla, 145. lpp.
31 Skat.: Atmiņas par Andreju Upīti. R., 1977. 74. lpp. (Roberta Pel-

šes atmiņas.)
"Upīts A. Proletāriskā māksla, 187. lpp.
33 Turpat. 57. lpp.
34 Par to skat.: Krauliņš K. Andrejs Upīts. R.. 1963. 255. lpp;

Grigulis A. Latviešu padomju literatūras kritikas attīstība no 1917. līdz

1929. gadam. — Grām.: Latviešu literatūras kritika. R., 1962, 5. sēj., 1. grām.,

29. lpp; Zeile P. Estētiskā doma Latvijā. R.. 1976, 441. lpp.; Kalniņš J.

Pretmetu vienība un pretmeti. — Grām.: Andreja Upiša simtgadei. R., 1977,

18.-20. lpp.
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sociālistiskās mākslas principiem un uzdevumiem tai laikā nevar

uzrādīt neviens cits marksistiskais literatūras kritiķis un teorē-

tiķis».35

Cīņā par īstu,
reālistisku mākslu

buržuāziskās Latvijas apstākļos

Andreja Upīša literatūrkritiskajā darbībā 20. gados dominē

asa, konsekventa nostāja pret valdošas buržuāziskās mākslas ide-

jiski māksliniecisko mazvērtību, tās satura seklumu un formas

nevarību. Savas litertūrkritiskās apceres rakstnieks publicē galve-
nokārt žurnālā «Domas», kur vada literatūras un kritikas noda-

ļas. Sai sakarā vispirms pieminama apcere «Skanošais tuk-

šums»36
.

«Skanošais tukšums»

ar šādu izteiksmīgu apzīmējumu Andrejs Upīts raksturo latviešu

buržuāziskās literatūras galvenās iezīmes — tukšu formas kultu

un idejisku pagrimumu, diletantismu un nacionālistisku uzpū-
tību.

Kāda ir literārā situācija Latvijā 20. gados? A. Upīša skatī-

jumā tā ir visai nožēlojama, jo «tagadējās literatūras smalksnī

jāizbrien lieli plašumi, lai ieraudzītu kaut kādu galotnīti paceļa-
mies pāri izpūstai pliekanai vidišķībai». Bet pats galvenais ir

tas, ka «latviešu literatūras vēsture nezin otra laikmeta, kad kus-

lais diletantisms būtu tādas pašiedomības sists un lielības aiz-

ņemts. [.. ] Tagad tā te ir valdošā un noteicošā strāva — ne

vien toņa un noskaņas piedevēja, bet kategoriska virzītāja un de-

magoģiska normētāja. Diletantisms ir pacelts par tikumu, vidiš-

ķība — par nopelnu. Sajaukti jēdzieni par lielo un mazo, par
mākslu un spalvas sportu.» 37 Bez tam kritika, kuras tiešais uzde-

vums ir izskaidrot un vērtēt mākslas darbu tā satura un formas

vienībā, norādīt uz diletantismu un palīdzēt veidot sabiedrisko

domu, godīgi un principiāli nepilda savas funkcijas. Gluži ot-

rādi, tieši pilsoniskā kritika visvairāk sekmējusi un izkopusi no-

žēlojamo diletantisma kultu, kurš sevi daudzina par «latvju
literatūras renesansi». Rakstniekam rakstnieku savstarpēji ap-

slavinot, tie visniecīgākie darbiņi tautai tiek ieteikti par pasaules
literatūras šedevriem, tās vārgākās rakstnieku personībiņas pa-

celtas par diezin kādiem gara varoņiem un literatūras korifejiem.
Šādos apstākļos klauvēt pie snaudošās pilsoniskās un mākslinie-

35 .X raul i ņ š K. Andrejs Upīts, 254. lpp.
39

Domas, 1924, Nr. I—s.
37 Upī t s A. Skanošais tukšums. — Grām.: Latviešu literatūras kritika.

R. 1960, 4. sēj., 1. grām., 49. lpp.
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ciskās sirdsapziņas Upīts uzskata par vienu no saviem uzdevu-

miem.

Upīts tolaik (20. —30. gados) ir kritiķis, kam jau izveidojies
marksistisks pasaules uzskats, nostabilizējušies marksistiskie es-

tētikas principi un kritēriji. Tas ir stingrs pamats, uz kura torei-

zējos apstākļos viņš veido un attīsta savas kritiskās un estētis-

kās domas. Upīša sniegtās buržuāzisko literātu darbu konkrētās

analīzes un vērtējuma pamatā ir plaši, estētiska rakstura vispā-
rinājumi. Tāpēc atsevišķa rakstnieka vai atsevišķa darba kritika

apcerē «Skanošais tukšums» pārvēršas par plašu, trāpīgu buržuā-

ziskās Latvijas valdošas kultūras vērtējumu.
Kadi ir latviešu buržuāziskas literatūras «skanošā tukšuma»,

pagrimuma un mākslinieciskas domāšanas aprobežotības cēloņi?
Pēc Upīša domām, galvenie no tiem ir, pirmkārt, latviešu jaunā-
kās literatūras negatīvo parādību sociālās saknes; otrkārt, māk-

slas atrautība no dzīves daudzveidības; treškārt, satura un for-

mas vienības saskaldīšana, pārspīlējot formu.

Objektīvs literatūras vērtētājs nevar neredzēt, ka 20. gadu
buržuāziskajā literatūrā nomācošs motīvs ir «vecu vecais seksuā-

lisms», kas plūst kā plata, duļķaina upe. Sāda erotiska satura

literatūras sociālas saknes balstās pēckara buržuāziskās sabied-

rības šauro garīgo prasību un zemas morāles augsnē. Attiecīgs
sociālais pieprasījums un «vārda brīvība» Jauj izteikties un vai-

roties t. s. «Erosa cilts» pārstāvjiem literatūrā, pie kam šī «Erosa

cilts» «nav iznicināma, kamēr pastāvēs sabiedriski ap-

stākļi, kas viņu izaudzinājuši un uztur» [Reti-
nājums mans — Z. L.]. 3et

Interesanti, ka pēc desmit gadiem — 1934. gadā — atkal kon-

statējot latviešu pilsoniskas rakstniecības zemo līmeni, Upīts šo

literatūru kvalificē ka «aizmigušu mākslu».39 Noietais ceļa posms

apstiprina jau rakstā «Skanošais tukšums» sniegto pilsoniskās
rakstniecības galveno iezīmju raksturojumu — buržuāziska lite-

ratūra ir tieši tāda, kadu prasa laiks un sabiedrība, kādā ta

radusies. Sī literatūra tāpēc atbilst savas sabiedrības garīgai

sejai.
Arī raksta «Literariskas ekskursijas» (1930.) noteiktas literā-

ras parādības skaidrojuma Upīts būtiski saskata un uzsver šīs

parādības dziļākos cēloņus — sociālos pamatus un saistību ar

sava laika valdošās sabiedrības garīgajam prasībām. «Rakstnie-

cība nav tikai viņas pašas un pašu rakstnieku lieta. Tas ir no-

pietns sabiedrisks jautājums un kā tāds ari apspriežams..», se-

cina kritiķis. 40

Tā kā buržuāziskie literāti ir uzticīgi savas šķiras kalpi, kas

vienmēr centušies izdabāt pilsoniskajā sabiedrībā valdošajiem
instinktiem, ari valdošajā literatūrā dziļāku idejisko saturu velti

38 Up ī t s A. Skanošais tukšums, 76. lpp.
39 Upits A. Aizmigusi māksla. — Dienas Lapa, 1934, Nr. 38.

10 Skat.: Latviešu literatūras kritika, 4. scj., 1. grām., 107. lpp.
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meklēt. Analizējot spilgtākos šīs literatūras paraugus, apceres
«Skanošais tukšums» autors pārliecinoši parāda, ka buržuāziskā

demokrātija nav varējusi veicināt un nodrošināt patiesu mākslas

uzplaukumu jeb tā dēvēto «latvju literatūras renesansi».

Par otru buržuāziskās literatūras pagrimuma cēloni Upīts uz-

skata mākslas atrautību no daudzveidīgās realitātes. «Latviešu

jaunākā rakstniecība ir pazaudējusi dzīvo, apaugļojošo kontaktu

ar sava laika dzīvi,» atzīmē kritiķis. Sāda nostādne liecina par
mākslinieciskās jaunrades objektīvo pamatu zinātnisku izpratni.
«Lieli vēji šajos pēdējos gados šalkuši tautai pāri — tikai vāji
čabinošas atvēsmas no tiem šur un tur saklausām jaunākā rakst-

niecībā. Ļaužu masas cēlušās, sadūrušās un cīnījušās kā viļņi
jūrā — mūsu rakstniecībā joprojām tiek risināts tikai vecu vecais

sīkstošais individuālisma un subjektīvisma kults. Sakarā ar liela-

jiem politiskajiem un sabiedriskajiem pārkārtojumiem visa pa-
saule rūgst jaunu ideju briedumā, visa cilvēce deg jaunu vērtību

meklējumos — mūsu literatūra sēd turpat pie vecā pavarda un

drīzāk lūkojas atpakaļ nekā uz priekšu.»41

Latviešu buržuāziskajā literatūrā dominējošais satura sek-

lums, motīvu nabadzība un bezkrāsainība ir īstenības vājas māk-

slinieciskās izziņas tiešas sekas. Arī pārspīlētā pievēršanās savam

«es», plātīgā pašreklāma un pārspīlētais individuālisms liecina

par plašāku garīgo interešu un potenču trūkumu pasaules ap-

guvē. Piemēram aplūkojot V. Eglīša «daiļradi», Upīts asprātīgi

parada, ka šī dzejnieka «es» vairs nav prizma, kas uztver un

atstaro arī apkārtni, bet gan vienīgais vērojuma un intereses ob-

jekts. Tādējādi visa pasaule kā aiz necaurredzama mākoņa no-

slēpjas aiz šāda rakstnieka pretenciozās figūras.
Pareizi, marksistiski izprasta māksla ir līdzīga spogulim. Vie-

nīgi jājautā, ko tas atspoguļo. Upīša nopelns ir tas, ka, uzsve-

rot buržuāziskās mākslas atrautību no daudzveidīgajām dzīves

norisēm, viņš vienlaikus apzinās, ka arī buržuāziskā rakstnie-

cība, kur dažādās variācijās pludo seksuālisms, ir spogulis. Un

šis spogulis rāda buržuāziskās inteliģences deģene-

rāciju.
Doma par buržuāziskās literatūras atrautību no dzīves nopiet-

nības un sarežģītības akcentēta arī kritiskajā pārskatā par lat-

viešu dramaturģiju un teātri «Latviešu dramatiskās literatūras

pēdējais gads» (1931.). «Vienmēr vēl paliek spēkā konstatējums,
ka latviešu drāma ir pazaudējusi organiskos sakarus ar dzīves

īstenību un līdz ar to pazaudējusi arī savu rosītājas un virzītā-

jas spēku,» raksta Upīts. «Latviešu komēdija grib tikai izpatikt
sensāciju, pikantēriju un smieklu kārajai publikai . .»

42

Zaudējot dzīvinošo saikni ar dzīvi, ar lielākām idejām un pro-

blēmām, valdošā buržuāziskā literatūra zaudējusi kontaktu ar

4

ļļ Upīts A. Skanošais tukšums. 50. lpp.
*: Skat.: Latviešu literatūras kritika, 4. sēj.. I. grām., 166. lpp.
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plašam tautas masām — «rakstniecība ir aizgājusi no tautas un

tauta novēršas no tās».43 Tātad māksla, kas atrauta no dzīves,

atrauta arī no tautas.

Latviešu 20. gadu buržuāziskās literatūras zemā līmeņa tre-

šais būtiskais cēlonis ir valdošās šķiras rakstnieku un kritiķu
veicinātais un propagandētais formas kults. Upīts argumentēti
parada, ka pilsonisko literātu pretenzijas uz izsmalcinātu, pilnigu
formu izvēršas par sausu un pliekanu formālismu, par tukšu tra-

faretismu, īsi sakot, — par nekulturālu formu. «Latviešu formas

lirika pa lielākai tiesai ir vai nu diletantiski nevarīgs un tukšs

ražojums, kur formas veiklības nav vairāk kā kadā Lapas Mār-

tiņa gaudu ziņģē, vai pēc šablona un trafareta pagatavots, auk-

sta prāta darināts klabošu vārdu savirknējums.» Un viņš secina:

«Vienā, kā otra gadījumā mēs še stāvam tā paša skanošā tuk-

šuma priekšā.» 44

Kāpēc šāds izteikts formas vājums vērojams tieši formas kulta

laika? Upīša šīs parādības teorētiskais skaidrojums atbilst māk-

slas formas marksistiskajai izpratnei — forma ir noteikta satura

izpausme, tā ir atkarīga no satura un pakļauta saturam. Ignorē-
jot satura un formas dziļo organisko saistību un mijiedarbību,
visu uzmanību veltot tikai formai, buržuāziskajā literatūra likum-

sakarīgi rodas saturā tukši savarstijumi ar zemu idejiski māk-

sliniecisko vērtību. «Forma bez satura nav vairāk vērts kā izēstas

olas čaumala,» 45 raksta Upīts. «. . bez nopietna satura, ar for-

mas mahinācijām vien nerodas nekāda liela māksla, bet gan
tikai skanošs tukšums».46 Un vēl kodolīga atziņa: «Formas mek-

lējumi īstenībā ir sava paša dziļāka satura meklējumi. Nav un

nevar būt skaistas formas bez idejiska satura.»47 Labi apzinoties
formas aktivo lomu mākslas darba, šai gadījuma Upīts akcentē

satura dominanti. Tātad satura un formas cieša organiska vie-

nība ir nepieciešams priekšnoteikums mākslas darba mākslinie-

ciskumam.

Upīša kritiskās domas asums vēlreiz liecina, ka tikai kritiķis,
kas labi pārzina un izjūt mākslas specifiku, var autoritatīvi vēr-

tēt mākslas darbus. Arī latviešu buržuāziskās mākslas nesaudzī-

gajā vērtējuma viņš konsekventi balstās uz diviem pamatkritēri-
jiem — darba idejisko saturu un māksliniecisko izveidi. Ide-

jiskais tukšums un mākslinieciskas nepilnības buržuāziskajā
rakstniecībā iet roku rokā. «Pastāvošās iekārtas dievināšanā sa-

stinguši, urrapatriotisma dvingā apmulsuši, viņi [buržuāziskie
rakstnieki — 1. L.] brēc: Mums nevajag vairs nekādu saturu, ne

ideju. Ta visa mums jau parbagātīgi — tagad tikai formu,

formu par visām lietām!» tā Upīts rezumē jaunākās literatūras

45 Upi t s A. Skanošais tukšums, 53. lpp
41 Turpat, 82. lpp.

Turpat, 50. lpp.
46 Turpat, 54. lpp.
4T Turpat, 88. lpp.
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•diletantisma un tukšuma cēloni.48 Tāpēc, lai kādas ilūzijas arī

lolotu formas apoloģēti, latviešu buržuāziskā rakstniecība palie-
košas vērtības spēj radīt tikai retumis.

Latviešu buržuāziskās literatūras pagrimuma nepievilcīgajai
ainai Upīts pretstata lielu ideju spārnotu, dzīves īstenībā spē-

cīgi sakņotu

progresīvu, reālistisku mākslu.

Upīša tematiski sazarotā teorētiskā darbība buržuāziskās Lat-

vijas laikā liecina, ka rakstnieks dziji izprot Jeņinisko divu kultūru

■cīņas principu buržuāziskajā sabiedrībā. Divu kultūru — val-

došās buržuāziskās un demokrātiskās — cīņas gaismā viņš vērtē

latviešu literatūras attīstības procesu un propagandē pasaules
reālistiskās mākslas labākos sasniegumus. Tādējādi buržuāzijas
kundzības apstāk|os, aizvien pieaugošas sociālās un politiskās

reakcijas laikā Upīts darbojas divos virzienos — cīnās pret pil-
soniskās literatūras idejiski māksliniecisko pagrimumu un de-

dzīgi aizstāv progresīvu, reālistisku mākslu.

Kāpēc Andrejs Upīts pastiprināti pievēršas reālisma problē-
mām literatūrā? Pirmkārt, reālisms ka daiļrades metode atbilst

paša Upīša mākslinieciskajai individualitātei un viņu interesē kā

rakstnieku; otrkārt, Upīts labi apzinās reālisma progresīvo lomu

ideoloģiskajā cīņā. Kā, atskatoties uz savu darbu reālisma iesak-

ņošanā un attīstībā buržuāziskās Latvijas rakstniecībā, atzīmē

pats Upīts, «reālistiskā literatūra, it sevišķi kritika, bij viens no

asākajiem strādniecības, inteliģences un tautas demokrā-

tisko slāņu ieročiem cīņā pret reakcionāro buržuāziju». 49

Ciešā saistībā ar sava laika apstākļiem un ideju cīņu rakst-

nieks reālisma principu literatūrā raksturo un vērtē krasā pret-
statā romantisma principam. Sāds reālisma un romantisma pret-

statījums likumsakarīgi rodas un ir ideoloģiski nepieciešams
sociāli un estētiski reakcionārajos laikmetos, kad romantismā iz-

pausmi rod to ideoloģiskās un mākslinieciskās tendences. Ņemot
vērā konkrēto vēsturisko situāciju buržuāziskajā Latvijā, kļūst

saprotama Upīša krasā nostāja. «Tiešā pretstatā romantismam

reālisms savā dziļākajā būtībā allaž ir aktīvi progresīvs,»
50 viņš

raksta. «Lai groza un meklē, kā grib, romantisms visos laikos

un visu tautu literatūras allaž bijusi reakcionāra strāva.» 51 Pro-

tams, romantisms un reālisms kā daiļrades metodes nav polāri

pretstati un to pretstatījums nav absolutizējams un vispārināms.
Mākslas attīstības pieredze liecina, ka konkrētas romantisma iz-

41 Upīts A. Skanošais tukšums, 88. lpp.
49 Upīts A. Reālisms literatūrā. levadam. — Grām.: Upīts A. Ko-

poti raksti. R., 1951, 17. sēj., 462. lpp.
so Upi t s A. Reālisma princips literatūrā. — Grām.: Upīts A. Kopoti

raksti, 17. sēj., 640. lpp.
■ Turpat, 639. lpp.
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pausmes progresu var gan veicināt, gan kavēt. Kritiķa saasinātā

interpretācija vedina domāt, ka romantisma un reālisma pret-
statījumā šai gadījumā viņš galvenokārt runā par reakcionāru,

pasīvu romantismu.

Reālisms ir nozīmīga estētikas problēma, un šim jautājumam
Upīts pievēršas rakstos «Reālisma princips literatūrā» (1926.),
«Reālistiskais stils literatūrā» (1926.), «Reālistiskā traģēdija»
(1926.), «Masu tēlojuma problēma literatūrā» (1924.), kuros
ietvertais problēmu loks pievērš uzmanību svarīgiem, aktuāliem

reālistiskās metodes attīstības momentiem.

Reālisma būtība un specifika pirmām kārtām parādās attiek-

smē pret īstenību. Raksturojot reālistisko daiļrades metodi, Upīts
šo attieksmi konsekventi liek izklāsta pamatā. Reālisma galvenā
īpašība, pēc viņa domām, ir tuvība dzīvei. Tas nozīmē, ka māk-

slinieks reālists vēro patieso dzīvi, cilvēkus, pētī vietu un laiku,
kur tie izauguši, un rāda dzīvu sava laikmeta ainu. Tāpēc reā-

listiskam rakstniekam jābūt ar labām reālās pasaules novēroša-

nas spējām.
Tomēr tēze, ka reālisms patiesi attēlo apkārtējo pasauli, cil-

vēku un sabiedrību, prasa konkretizāciju, ko Upīts arī veiksmīgi
dod, uzsverot, ka reālisms nebūt nav mehāniska un nedzīva da-

bas un dzīves kopija, nav bezpersoniska māksla. Dzīves sarež-

ģīto daudzveidibu un tās loģiku reālists atklāj, nevis fiksēdams

gadījuma parādības, faktus un sīkumus, bet «izvēlēdamies cilvēkā

un apstākļos tos raksturīgākos vilcienus, kas izskaidro šīs

parādības» [Retinājums mans — Z. L.].hi

Pretstatā romantiķiem reālisti rāda, ka patiesais skaistums

un vērtība ir pašā dzīvē, nevis pasakās, māņos un ilūzijās. Ne-

vairīdamies no dzīves daudzpusības, pretrunu un tumšo pušu pa-
tiesas atklāsmes, reālisms (it sevišķi kritizētājs reālisms) kapi-
tālisma apstākļos veic progresīvu misiju. Reālisms veidojas kopā
ar jaunajiem, augošajiem sociālajiem spēkiem kā viens no ietek-

mīgākajiem dzīvi virzītājiem un veidotājiem faktoriem.

Sādā reālisma idejiski māksliniecisko iespēju izpratnē un aug-

sta novērtējumā sakņojas Upīša spriedumi par traģēdiju un ko-

mēdiju. Reālistiskajā traģēdijā viņš saskata laikmeta mākslas

augstāko pakāpi, kur «dzijāka, aptverošākā sociālā doma sintē-

tiski apvienojas ar sabiedriskas kultūras izaudzēto individuālo

dzejisko intuīciju».53 Ja traģēdija, pēc Upīša uzskata, visdziļāk

spēj izgaismot cilvēka intelektuālo un emocionālo dabu, tai stin-

gri jābalstās reālajā dzīvē un apstākļos, kuri šo dabu veidojuši.

Tāpēc tikai reālistiski domājoši mākslinieki var tiekties pēc jauna,

augstāka traģēdijas veida, kas sintezē laikmeta kultūru.

Jaunā traģēdijas veida rašanās pamatā ir zinātniski izprasta

personības un masu loma vēsturē. Tāpēc, kā atzīmē Upīts,

•** Upī t s A. Reālisma princips literatūrā. 642. lpp.
15 Upits A. Reālistiskā traģēdija. — Grām.: Latviešu literatūras kri-

tika. 4. sēj., I. grām., 238. lpp.
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«mūslaiku traģēdija iespējama tikai kā sociāla traģēdija. No reā-

lās dzīves dzi|akiem satvariem, no lielām sociālām un politiskām
cīņām un pārvērtībām, no pretišķu idejisku strāvu sadursmēm

izaug tie spēki, kas veido traģiskas personības . .»
54 Lai radītu

reālistisku sociālo traģēdiju, rakstnieka darbā būtiska ir kāpināta
intelektuālā faktora izpausme.

Sai ziņā interesi izraisa Upīša domas par sociālo komē-

diju, kas izteiktas rakstā (1922.) sakarā ar viņa lugas «Peldē-

tāja Zuzanna» pirmizrādi. Raksta autors akcentē, ka īsta sociālā

komēdija ir «dzīves, sabiedrības un cilvēku kritiska un filozo-

fiska izziņa un novērtējums un tātad šinī ziņā tuvu rada traģē-

dijai».55 Arī komēdijai Upīts izvirza augstas idejiski mākslinie-

ciskās prasības — tai jārosina skatītājs domāt un nevis tas tikai

jāizklaidē.
Jāatzīmē, ka, runājot par reālistisko stilu literatūrā vispār,

Upīts īpaši uzsver spēcīga intelekta nozīmi, jo ir pārliecināts,
ka dziļš reālisms mākslā prasa tādu intelektuālu koncentrāciju,
domas spriegumu un paškritiku, kāda emociju pārņemtiem liris-

kiem dzejniekiem nav raksturīga.
Uzsverot reālisma ievērojamo lomu pasaules progresīvās

literatūras attīstībā, kā arī reālistiskas literatūras nozīmi prole-
tariāta atbrīvošanās cīņā, Upīts veic svarīgu darbu buržuāzijas
un tās balstītā reakcionāra romantisma valdonības laikā. Buržuā-

ziskas Latvijas apstākļos Upīts bija vienīgais, kas konsekventi

pievērsās reālisma problēmai mākslā un pārliecināti cīnījās par

šo daijrades metodi latviešu literatūrā.

Sabiedriski politiskā cīņa buržuāziskajā Latvijā 20. gadu bei-

gās un 30. gadu sākumā savdabīgu izpausmi rod arī Andreja
Upīša polemika ar L. Laicenu, E. Frosu un citiem buržuāziskās

Latvijas revolucionārās strādniecības žurnālu «Kreisā Fronte»

(1928.—1930.) un «Tribīne» (1931 .—1932.) līdzstrādniekiem. Po-

lemika ir sevišķi asa, sarežģīta un ilgstoša. 56

Upīts savu nostāju minētajā polemikā izteicis rakstā «Piezī-

mes par literatūras kreiso fronti» (1928.) un brošūrā «Linarda

Laicena pozīcija un manējā» (1931.).

Kāpēc «kreisās frontes» pārstāvji Andreju Upīti uzskatīja

par savu pretinieku estētikas jautājumos? Upītim nav pieņe-
mami «kreisās frontes» estētiskie pamatprincipi.

Lai gan latviešu literatūras «kreisā fronte» nav identificē-

jama ar krievu «Ļefu», tomēr zināma uzskatu radniecība pastāv.

Upīts pamatoti kritizē kreisā sektantisma noraidošo attieksmi

pret pagātnes mākslu un estētiku, taču galvenās Upīša un Frosa

54 Upīts A. Reālistiskā traģēdija, 241. lpp.
"Upīts A. Sociālā komēdija. — Grām.: Latviešu literatūras kritika,

4. sēj., 1. grām., 233. lpp.
i 8Par to skat.: Latviešu literatūras kritika, 4. sēj., 1. grām., 26.—31. lpp.;

Krauliņš K. Andrejs Upīts, 289.-297. lpp.
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un Laicena domstarpības ir atšķirīgā proletāriskās mākslas bū-

tības izpratnē.
Jautājumā, ka proletāriskajā mākslā jaunajam dzīves saturam

ir meklējami arī jauni izteiksmes veidi, abas polemizējošās puses
ir vienis prātis. Bet kadi veidi? Pēc Frosa domām, kas koncentrē-

tas viņa rakstā «Lietišķā literatūra» (1928.), revolūcija vispirms

nepieciešama literatūras stilā. Tas nozīmē, ka jaunais stils un

leksika meklējami dažādos publicistikas žanros, lietišķu darījumu
un sarunu vai oficiālu iesniegumu valodā. Tātad — visai šauri

izprasts lietderīgums. Fross raksta: «Veidodami uz estētisku for-

mību nepretendējošus darbus, kuri tomēr būs reāli vajadzīgi, ne-

pieciešami, izveidosim jaunus formības veidus, radīsim un nostip-
rināsim jaunas formības paņēmienus. Tā radīsim jaunu estētiku,

jaunu stilu. Revolucionārajā ceļā.»57 Upītim šādas jaunas —

«lietderības estētikas» un «lietišķās literatūras» radīšanas teo-

rija bez nopietniem iebildumiem nav pieņemama. Viņš labi sa-

skata, ka šāda kreisa nostādne, izkropļojot mākslas un mākslinie-

ciskās jaunrades specifikas izpratni, izkropļo un sašaurina arī

proletāriskās mākslas izpratni, vulgarizē un mākslinieciski no-

plicina literatūru.

Piemēram, analizējot «kreisās frontes» liriku un dzejoļu krā-

juma «Nost!» ievada teorētisko deklarāciju, Upīts atsedz, kādu

Jaunumu proletāriskajai cīņas dzejai nodara estētisko vērtību no-

liegums. «Dzeja bez estētiskām vērtībām — kas tā tada ir par

dzeju?» viņš jautā. «Vai tā nav gaužām tuvu rada Frosa ieteik-

tajam romānam, kas nav nekāds romāns, bet «rokasgrāmata nā-

košiem cietumniekiem» ar dažādām lietišķam praktiskām pamā-
cībām? Tad šī dzeja nemaz arī nav dzeja ..» Un talak: «Dzeja
panāk to, ko ar prozas vardu nav iespējams sasniegt. Viņa tapec
ir dzeja, ka viņai nešķirami un neatņemami piemīt estētiskās vēr-

tības, bez kurām viņa pārvēršas par pantos rakstītu prozu, par

rīmētu publicistiku, par literatūras izdzimteni bez jebkāda reāla

spēka.» 58 Pretstata «kreisās frontes» literātiem Upītim nepiemīt
vienkāršota mākslas izpratne, viņš saprot, ka nekāda «revolū-

cija», patiess novatorisms māksla nevar īstenoties, ja netiks ievē-

rota mākslas specifika.
Tā kā Upīts — gan teorija, gan praksē — ir pārliecināts reā-

lisma aizstāvis, viņš cīnās arī par reālistisku, monumentālu pro-
letārisko mākslu, turpretī «kreisās frontes» literatūrā ir «par
daudz lozungu un par maz dzīves». 59 Sī parādība ir kreisās estē-

tikas kļūdaino težu praktiskas sekas.

Andrejam Upitim un «kreisās frontes» pārstāvjiem ir atšķi-

rīga arī pieeja proletārisko dzejnieku iesācēju darbu vērtējumā.

7
Fross E. Lietišķā literatūra. — Grām.: Latviešu literatūras kritika,

4. sēj., 1. grām., 525. lpp.
i$ Upīts A. Piezīmes par literatūras kreiso fronti. — Grām.: Latviešu

literatūras kritika, 4. sēj., 1. grām.. 565. lpp.
19 Turpat. 546. lpp.



Upīts proletāriskās māksfas mēģinājumiem krievu un latviešu

literatūrā augstas mākslinieciskās meistarības prasības izvirzīja
jau «Proletāriskajā mākslā» un turpina šo līniju, vērtējot arī

«kreisas frontes» literatūru. Taču «kreisās frontes» aizstāvji aso,
bet labvēlīgo kritiku aizvainoti uzņem kā «ienaidnieka uzbru-

kumu» pašas kreisās strādniecības idejiskajai un politiskajai
frontei. Protams, ideoloģiskie pamati Upītim un revolu-

cionāras kreisās literatūras frontes darbiniekiem bija kopīgi.
Proletāriskās literatūras attīstības interesēs Upīts uzskata

par savu pienākumu vērsties pret revolucionārās mākslas banali-

zāciju un nolaidēm mākslinieciskuma ziņā. Viņš pamatoti atgā-
dina, ka cilvēka piederība pie progresīvas, revolucionāras šķiras
vēl nebūt negarantē augstvērtīgu mākslu un spriedumu parei-
zību estētika un kritikā.

Noskaidrojot savu pozīciju polemikā ar Laicenu, Frosu un

citiem «kreisās frontes» pārstāvjiem, Upīts uzsver, ka viņa galve-
nais uzdevums ir darboties jaunās proletāriskās mākslas attīs-

tības veicināšana, jo «atbildība savas šķiras priekšā uzliek ari

neatlaižamu pienākumu gādāt, lai revolucionārās mākslas vietā

neieviešas šīs mākslas surogāts, lai uz idejiski spēcīgas, māksli-

nieciska izpausmē virzošās literatūras rēķina netiek pēc primitīvi
vienkāršotas metodes kultivēts diletantisms un proletāriskā sik-

šņošana». 60 Savukārt, cīņa par revolucionāru mākslu buržuāzis-

kās Latvijas apstākļos prasa arī nesaudzīgu pilsoniskās māk-

slas kritiku, ko rakstnieks veic ar lielu atmaskojošu spēku.
Kad 1932. gadā iznāk Strādnieku teātra jubilejai veltīta bro-

šūra «Latvijas Strādnieku teātris», Upīts taja publicē skici «Strād-

nieciska luga», kur raksta: «Kā strādnieku šķirai, tā viņas māk-

slai tagadnē ir divējāds uzdevums: cīnīties pret veco, grūstošo,
un celt jauno pasauli.» 61 Savā teorētiskajā un literatūrkritiskajā
darbībā buržuāziskās Latvijas laikā pats rakstnieks šos uzdevu-

mus nopietni īsteno.

Andreja Upīša estētiku mēdz apzīmēt kā cīnītāju estētiku.

Viņa darbība buržuāziskās Latvijas periodā tam ir spilgts ap-

liecinājums.

•° Upī t s A. Linarda Laicena pozīcija un manējā. — Grām.: Latviešu

literatūras kritika, 4. sēj., 1. grām., 664. lpp.
81 Turpat, 244. lpp.
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Tēlotājas mākslas pārstāvju
estētiskās idejas

(1920.—1940.)

20.—30. gados latviešu tēlotāja māksla veidojās un attīstījās
reakcionārās buržuāziskās kultūras krīzes un nepārtrauktas poli-
tiskas un ideoloģiskās cīņas apstākjos. Jau ar pirmajiem buržuā-

ziskas Latvijas pastāvēšanas gadiem politiskās un ideoloģiskās
cīņas robežšķirtne iezīmējās starp plašajiem demokrātiskajiem
spēkiem, kuru pusē cīnījās arī latviešu komunisti, un atklātu

nacionālismu, kas vēlāk pārauga šovinismā. Sī robežšķirtne ir

arī mēraukla procesu apskatā un estētiskās domas vērtējumā. 1
Ideoloģiskas cīņas apstākļos literatūra un māksla bija izpla-

tīti dažādi estetisķie strāvojumi. Latviešu tēlotāja mākslā iezī-

mējas četri galvenie estētisko ideju loki.

Joprojām turpināja pastāvēt tas demokrātisko un reālistisko

ideju kopums, kas bija izveidojies un nostiprinājies latviešu tē-

lotājā mākslā laika posmā no 19. gs. otrās puses līdz 1917. ga-

dam. Tā pamatā bija atziņa, ka tēlotājas mākslas pamats ir

objektīvās pasaules daudzveidīgas parādības, ko mākslinieks at-

veido caur savas radošās individulitātes, pasaules izjūtas un tem-

peramenta prizmu. 20. gadu sākuma šis estētisko uzskatu ko-

pums bija visai spēcīgs, jo atbalsoja vēl impulsus no Oktobra

revolūcijas notikumiem, kā arī no lielajiem kultūras dzīves pār-
kārtojumiem 1919. gadā — neilgajā padomju varas laikā Lat-

vija. Tāpēc, piemēram, 20.—30. gados bija iespējams tāds para-

doksāls fakts kā monumentālās tēlniecības spilgts uzplaukums
Latvijā. Gan K. Zāles Brāļu kapu ansamblī, gan K. Zemdegas
Raiņa kapa piemineklī, gan T. Zajkalna monumentālās tēlniecī-

bas kompozīcijās jaušamas V. I. Ļeņina monumentālās propagan-
das plāna ideju atbalsis.

Reālistiskas un demokrātiskas estētiskās idejas noteica lielā-

kās daļas latviešu mākslinieku radošās darbības virzienu 20.—

30. gados. So ideju ietvaros (ar nelielām novirzēm) darbojās

gandrīz visu šā laika dažādo mākslinieku grupējumu izcilākie

spēki. Uz reālistiskās demokrātiskās mākslas principiem pamatojās

'Samsons V. Par idejiski estētisku kritēriju kultūras mantojuma iz-

vērtēšanā. — LPSR ZA Vēstis. 1979, Nr. 6, 39.-44. lpp.
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arī V. Purvīša vadītās Latvijas A\ākslas akadēmijas jauno
mākslinieku sagatavošanas darbs. Viens no dedzīgākajiem reālis-

tiskās mākslas tradīciju aizstāvjiem bija akadēmijas pedagogs
Kārlis Miesnieks (1887. —1977.). Miesnieka uzskatu pamatā bija
agrākās «Rūķa» grupas un T. Ūdera estētiskās idejas. Par māk-

slas pamatu viņš konsekventi uzskatīja objektīvo īstenību un

saistīja to ar plašo darba tautas slāņu dzīvi, ar tautas likte-

ņiem, dzimtās zemes skaistumu un mīlestību, to visu pats īste-

nodams praksē, it īpaši 20. gadu sākumā (tieši uz šo laiku attie-

cas Miesnieka labākie darbi ar vejas mazgātāju, fabrikas strād-

nieku, bezdarbnieču, puķu pārdevēju un malkas zāģeru tēliem).
Situācijā, kad daļa mākslinieku tiecās vieglu prātu atteikties

no sūri veidotās jaunās latviešu nacionālās mākslas skolas reā-

listiskajām un demokrātiskajām tradīcijām, lai izkustu moder-

nisma kosmopolītiskajos virzienos, Miesnieka raksti aicināja aiz-

stāvēt šīs latviešu mākslas skolas nacionālo patstāvību. Viņš
konsekventi vērsās pret ārzemju jaunākās mākslas iespaidu ne-

pārstrādātu atspoguļošanu. «Mākslai jābūt brīvai un nacionāli

īpatnējai,» viņš rakstīja. «Sim Pikaso varu stādīt pretī musu

tautu un viņas pagātni, uz kuras jāceļ musu īpatnējā māksla

nākotnē; ceļu jau rādīja mūsu mirušie mākslinieki — Alksnis,
Oders, pa daļai Rozentāls.» 2

Nopietnus, vienotus metodoloģiskus pamatus estētiskajā domā

centās ieviest arī ievērojamais krievu padomju mākslas zināt-

nieks Boriss Vipers (1888.—1967.), kurš 20.—30. gados dzīvoja
un darbojās Latvijā un šajā laikā vietējā presē publicēja apce-

rējumus par latviešu tēlotāju mākslu, kā arī vairākus teorētis-

kus rakstus 3. Tomēr Vipera lielākais devums — Latvijas Mākslas

akadēmijā un Latvijas Universitātē lasītie zinātniski izstrādātie

lekciju kursi vispārējā mākslas vēsturē un teorijā — palika
nepublicēti. Studējošās jaunatnes vidū Vipera lekcijas bija ļoti
iecienītas, un tajās paustie uzskati izplatījās tieši demokrātiskās

radošās inteliģences vidū.

Pēc Vipera atziņas, īsta mākslas zinātne nevar pastāvēt bez

savas stingras viengabalainas estētiskās koncepcijas, tāpēc viņš
centas tādu izstrādāt arī sev. Tolaik Vipers vēl nepazina marksis-
tisko metodoloģiju, tāpēc viņa interešu lokā iekļāvās dažādi tā
laika estētiskie strāvojumi. 20. gadu sākumā viņa uzmanību sais-

tīja šveiciešu mākslas zinātnieks, viens no formālās estētikas

teorētiķiem, H. Velflins (1864.—1945.). Vipers augstu vērtēja

2 Miesnieks K. Japāņu zīmējumu izstāde. — Latvijas Sargs. 1921.
30. janvārī.

3 Nozīmīgākie Borisa Vipera raksti: Trīs stili (Ritums, 1924, Nr. 9, 10);
Primitīvo māksla (Ritums, 1925, Nr. 2, 3); Māksla bez īpašības (Izglītības
.Ministrijas Mēnešraksts. 1925, Nr. 5); Mākslas krīze un mūsdienu kultūra
(Latvijas kareivis, 1938, 22.-25. oktobrī); Latviešu mākslas vēstures pro-
blēmas (Studentu Dzīve, 1938, 14. maijā) Bez tam Vipers sarakstījis ari
grāmatas: Latvju māksla (1927.); Latvijas māksla baroka laikmetā (1937 );
Jāzeps Grosvalds (1938 ); Lart Letton. Essai dc svnthēse historique (1940 ).
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Velflina precīzo un spēcīgo mākslas vērojumu un līdz ar to viņa
vispārējo stila likumsakarību asos fiksējumus, taču nepārņēma
Velflina shematismu, vienpusību un pārspīlējumus, kas atrāva

māksliniecisko formu no satura un mākslas attīstības konkrēta-

jiem nosacījumiem. Cenzdamies iedziļināties mākslas evolūcijas
likumsakarībās, Vipers mākslas attīstību stingri saistīja ar sa-

biedrības vēstures notikumiem. Lekcijās viņš sniedza dziju sa-

tura un formas vienības analīzi, šādā aspektā aplūkojot un iztir-

zājot tādas svarīgas mākslinieciskās formas kategorijas kā kom-

pozīciju, zīmējumu, kolorītu.

20.—30. gados zināmu ieguldījumu mākslas procesu zināt-

niskajā analīzē un izpratnē deva arī publicists un mākslas zināt-

nieks Kristaps Eliass (188G.—1963.). Eliasa uzskati, it īpaši poli-
tiskie, visumā ir pretrunīgi un vērtējami kritiski, tomēr viņa
20. gados publicētie teorētiskie raksti par mākslas jautājumiem,
tādi kā «No impresionisma līdz ekspresionismam», «Par jauno
mākslu», «Par naturālismu mākslā»4

v. c. pelna uzmanību.

Autors pieturas pie stingras metodoloģijas, kas balstās uz ma-

teriālisma filozofiju. Lidz ar to viņš spēj objektīvi, zinātniski

vērtēt daudz sava laika jaunāko parādību Latvijā un visā

Eiropā. Eliass saskata modernisma dekadentisko raksturu un

meklē ta cēloņus kapitālisma vispārēja krīzē. «Eiropas māksla

jau ilgāku laiku pārdzīvo smagu iekšējo krīzi,» viņš raksta. «Cē-

loņi šai krīzei dažādi. Visi tic tomēr stāv sakara ar tiem nelab-

vēlīgiem apstākļiem, kādos 19. gadu simtenī līdz ar kapitālisma

galīgo uzvaru bija nostādīta mākslas attīstība.» 5 Eliass pirmais
latviešu mākslas zinātnē izvirza tēzi par mākslas un mākslinieka

atsvešinātību kapitālismā («Māksla, ncatrazdama plašākas sa-

biedrības bāzes, attālinājās no dzīves, izolejas, tapa par paš-

mērķi šauram pulciņam, nespēja dot dziļāku izteiksmi savam

laikmetam, kļuva nesociāla»6 ). Tādejādi modernisma virzienus

viņš uzskata par sociāli nosacītiem, kas «nav iznīcināmi ar zob-

galībām vai izsmieklu».

Mākslas anarhiju, nespēju radīt visā kapitālisma posma vienu

noteiktu laikmeta stilu Eliass izskaidro ar haosu un anarhiju,
kāda valda paša kapitālistiskajā ražošanā un sabiedriskajā dzīvē.

«Liela stila mākslai,» viņš saka, «ir nepieciešami zināmi sociāli

pamatoti, zināmi sabiedriski priekšnoteikumi, kuru mūsu laikme-

tam trūkst.» 7 Tāpēc Eliass kritizē H. van dc Veldes darbu «Vom

neuen Stil» (1917.), kurā autors ar betona būvju, ritmisku mašīnu

utt. palīdzību mēģina pamatot veselu estētisku teoriju par 20. gs.

mākslas stilu. Eliass uzskata, ka «visa šī teorija balstās uz pār-

pratuma par mākslas patieso būtību, kurai nav un nevar būt

* Publicēti žurnālā «Ritums». 1921, Nr. 1-3; 1922, Nr. 8, 9; 1923. Nr. 6.7.
5 Eliass K. Par jauno mākslu. — Ritums, 1922, Nr. 9, 698. lpp.
6 Turpat, 700. lpp.
7 Turpat, 699. lpp.
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nekā kopēja ar praktiskā mašīnisma principiem». 8 Eliasa raksts

«Par jauno mākslu» oponē arī tiem utopiskajiem uzskatiem, kas

20. gadu sākumā bija vērojami Latvijā, un tādējādi stiprina reā-

listiskos un demokrātiskos estētikas principus.
20.—30. gados nonākot pastāvošās buržuāziskās ideoloģijas

krīzes apstākļos, demokrātisko, reālistisko ideju kopums ar laiku

tomēr zaudēja savu spēku. So procesu veicināja gan latviešu

ekstrēmā nacionālisma ideoloģijas uzspiestās estētikas sistēmas

ietekme, gan arī no Rietumeiropas ideālisma estētikas virzieniem

pārņemtā formālā jeb morfoloģijas metode, 9 kas estētisko atrāva

no izzinošā un ētiskā un par pamatu mākslinieka daiļradē izvir-

zīja materiālu. No šīs metodes izaug tendence mākslas darba

kvalitāti cieši saistīt ar ārējās formas kategorijām — galveno-
kārt ar krāsu, kolorītu, otas rakstu utt. Sādu pieeju it īpaši po-

pularizēja gleznotājs un mākslas kritiķis Jānis Šiliņš (dz. 1896.),

kurš 20.—30. gados bija viens no aktīvākajiem latviešu mākslas

vērtētājiem un popularizētājiem. Līdzīgā garā rakstīja arī glez-

notājs Jānis Dombrovskis (1885.—1953.), kurš tāpat daudz uz-

manības veltīja mākslas kritikai un mākslas vēsturei. Savā grā-
matā «Latvju māksla» (1925.) viņš latviešu nacionālās glezniecī-
bas skolas īpatnības metafiziski saistīja vienīgi ar formālām

iezīmēm un meklēja vienojošu «nacionālo» sārto, mējo un zilo

toņu saskaņu, sākot no K. Hūna līdz pat 20. gadu mākslinieku

darbiem.10

Pirmā pasaules kara satricinājumi, sociālistiskās revolūcijas
grūtais cejš Latvijā un beidzot reakcijas uzvara izraisīja apju-
kumu radošās inteliģences slāņos. Sīs noskaņas īpaši skara jau-
nos māksliniekus, kuri, tāpat kā liela daja Krievijas sabiedrības,

bija dzīvojuši neskaidrās priekšrevolūcijas sociālu pārmaiņu gai-
dās.

Jau pirms pirmā pasaules kara vairākiem Rīgas pilsētas māk-

slas skolas audzēkņiem bija iezīmējusies zināma estētisko uz-

skatu kopība, kas izpaudās kā sliecība novērsties no īstenības

uztveres analītiskās metodes un uzmanību veltīt galvenokārt
mākslas tēla sintezējošiem aspektiem. Ar to izskaidrojama viņu
lielā interese par franču — postimpresionisma (it īpaši P. Se-

zanna) glezniecību. Kad 1914. gada vasarā no Parīzes Rīgā
ieradās jaunais gleznotājs Jāzeps Grosvalds. kurš bija ne tikai

dziji iepazinis franču jaunākas mākslas parādības, bet arī teorē-

tiski izglītots, šī tikko iezīmējusies estētisko uzskatu kopība
ieguva konkrētāku ievirzi. Tas bija laiks, kad brieda jauna bur-

žuāziski demokrātiska revolūcija, kurā nozīmīga vieta bija nacio-

nālās atbrīvošanās cīņai, kas deva spēcīgus impulsus dažādās

kultūras jomās. Tāpēc arī jauno mākslinieku uzmanības centrā

* Eli a s s K. Par jauno mākslu. 698. lpp.
6 So terminu lieto krievu padomju teorētiķis un literatūrzinātnieks M. Bah-

tins savā darbā «Bonpocbi jjHTepaTvpu ■ 3ctcthkh». M., 1975.
10 Dombrovskis J. Latvju māksla. R., 1925, 74. lpp.
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izvirzījās jautājums par nacionālās glezniecības nākotni, par tra-

dīciju un novatorisma radošu apvienošanu, par jauniem satura

meklējumiem, kas būtu saistīti ar tautas likteņu un centienu at-

veidojumu, par tēla kāpinātas emocionālās izteiksmes jautāju-
miem, par liela stila mākslu. 11

Jaunie mākslinieki tiecās paplašināt to pasaules mākslas tra-

dīciju loku, uz kurām latviešu māksla bija balstījusies līdz šim.

Ja T. Ūders tikai izvirzīja postimpresionisma mākslas principus,
kuri varētu saistīt arī latviešu mākslinieku uzmanību, tad jaunie
mākslinieki šos principus saka konkrēti studēt. Bez tam viņi
centās iepazīt arī franču lielos pagātnes meistarus — klasicisma

izcilā gleznotāja N. Pusēna (1594. —1668.), kritiskā reālisma aiz-

sācēja O. Domjē (1808.—1879.), reālista G. Kurbē (1819.—1877.)
estētiskos uzskatus un mākslas principus. Savas pārdomas un

atziņas viņi demonstrēja 1915. gada sākumā marionešu izrādē

«Zaļā puķe». Sis nosaukums kļuva par simbolu jauno māksli-

nieku meklējumiem, kas neapsīka arī vēlāk, kad daja no tiem,

Rīgai 1915. gada vasarā evakuējoties, pārcēlās uz Penzu, kur

turpināja izglītību vietējā mākslas skolā.

Jauno mākslinieku estētiskajās idejās bija daudz pozitīvu,
aktivizējošu iezīmju. Tas deva ievirzi paša J. Grosvalda un arī

J. Kazaka daiļrades uzplaukumam kara laikā (bēgļu un strēl-

nieku tēmas monumentālie risinājumi). Taču tajās bija arī vel

daudz intuitīva un īsti neapjausta. Vislabāk šo jauneklīgās sa-

jūsmas garu raksturo J. Kazaka vārdi: «Mēs ticējām, ka pēc

briesmīgajiem pārbaudījumiem dzīvos latviešu tauta un māksla

mēs runāsim nedzirdētu valodu.»12

Buržuāziski demokrātiskās revolūcijas uzplūdu posmā da|ai
sabiedrības spēcīga nacionālās atbrīvošanās cīņa aizēnoja to

cīņu, kas norisinājās starp progresīvajiem un reakcionārajiem
spēkiem pašā tautā. Arī jauno mākslinieku estētiskās idejas bal-

stījās uz «vistautas» pozīcijām, tāpēc vēlāk, sabiedriski politis-

kajai situācijai saasinoties, deformējās. Pēc 1917. gada februāra

notikumiem, kad buržuāziski demokrātiskā revolūcija sāka pār-

augt sociālistiskajā revolūcijā, šķiru pretrunas vairs nevarēja

palikt nemanītas. Bet tas jaunos māksliniekus mulsināja.
Buržuāziskās Latvijas sarežģītajos apstākļos viņi savu mul-

sumu, apjukumu un stihisko neapmierinātību pauda, noliedzot

visu veco, tai skaitā arī kultūras mantojumu, un tuvinoties Rie-

tumu modernisma virzieniem, it īpaši ekspresionismam. Par tādu

lūzuma momenta apliecinājumu jauno mākslinieku daiļrades

11 Sie uzskati atspoguļoti J. Grosvalda autobiogrāfiskajā rakstā «L'art

dc Latvie» (La Revue Baltique, 1919, Nr. 1). mākslas zinātnieka O. Gros-

valda priekšvārdā J. Grosvalda darbu izstādes katalogam 1924. gadā, J. Ka-

zaka apcerējumā «Dzīve Penzā» (1917., manuskripts), vēstulēs, ko Penzā

dzīvojošie jaunie mākslinieki rakstījuši J. Grosvaldam uz Rīgu (glabājas

Latvijas PSR Mākslas muzeja bibliotēkā).
"Kazaks J. Dzīve Penzā. (Manuskripts, glabājas privātā kolekcijā.)
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gaitā var uzskatīt 1919. gada rudenī izdoto linogriezumu mapi
«Ekspresionisti» (autori J. Kazaks, R. Suta.O. Skulme, K. Übāns,
V. Tone, N. Strunke), kuras darbi gan saglabā iepriekšējo, ar

karu un latviešu begju traģēdiju saistīto tematiku, tomēr māk-

slinieciskajā izteiksme jau ir eksaltēti kāpināti.
Taču ekspresionisms Rietumeiropā tolaik jau šķita sevi izsmē-

lis. 1920. un 1921. gadā ekspresionisma teorētiķi V. Voringers
un V. Hauzenšteins pat nāca klajā ar paziņojumiem, ka ekspre-
sionisms ka virziens ir pārdzīvots posms. Tad arī latviešu jauno
mākslinieku emocionālais nemiers meklēja jaunas izpausmes for-

mas.

Spēcīgu iespaidu uz daju mākslinieku bija atstājušas Prolet-

kulta darbības atbalsis Padomju Krievijā. Proletkults izveidojās
1917. gadā kā proletāriskās pašdarbības brīvprātīga organizā-

cija dažādās mākslas nozares. Proletkulta ideologi propagan-

dēja uzskatu, ka strādnieku šķirai mākslīgā veidā, uzmanību it

īpaši koncentrējot uz formu, jārada sava proletāriskā kultūra

(no tā arī organizācijas nosaukums), kas būtu atšķirīga no

iepriekšējās. Sī nostādne bija krasā pretrunā ar marksistiski ļe-

ņiniskās estētikas līniju, ko 1920. gadā iezīmēja V. I. Ļeņins, un

proti, ka proletāriskā kultūra «nav tādu cilvēku izdoma, kuri

sevi sauc par proletāriskās kultūras speciālistiem.[. .] Proletāris-

kajai kultūrai jābūt to zināšanu krājumu likumsakarīgai attīs-

tībai, kurus cilvēce izstrādājusi kapitālistiskās sabiedrības, muiž-

nieku sabiedrības, ierēdņu sabiedrības jūga.»
13 Taču Proletkul-

tam vairākās padomju pilsētās bija savi periodiskie preses

orgāni, un ar rakstītā vārda palīdzību tā idejas izplatījās visai

plaši, it īpaši tur, kur marksistiski ļeņiniskā teorētiskā doma

nebija augstā līmenī. 20. gadu sākumā Proletkulta organizācijas

pastāvēja pat Vācijā un Anglijā. Tās bija populāras arī buržuā-

ziskajā Latvijā — ne vien nihilistiski, bet pat kreisi noskaņotās
inteliģences vidū, it sevišķi 20. gadu sākuma.

Tēlotājā mākslā Proletkulta teorētiķi aicināja mācīties no

kubisma un konstruktīvisma formālajiem meklējumiem, kas, pēc
viņu domām, mākslā sakot pedejo vārdu un atsvabinot to no

novecojušās klasikas mantojuma. Sādā sakarā abi šie moder-

nisma virzieni zināmu laiku nonāca arī vairāku latviešu jauno
mākslinieku uzmanības lokā. Praktiskie meklējumi apvienojās ar

rosīgu teoretizēšanu.

Jaunās estētiskās idejas prese dedzīgi propagandēja Romāns

Suta (1896.—1944.) un Uga Skulme (1895.—1963.). Sākotnēji
notika pat mēģinājums tās saistīt ar buržuāziskās Latvijas ideju.
Šādas saistības meklējumi izskaidrojami ar jucekli un pretru-
nām pašu teoretizētāju uzskatos, ko izraisīja ārkārtīgi sarežģita
politiskā un sociālā situācija.

"Ļeņins V. I. Jaunatnes savienību uzdevumi. — Ļeņins V. I.

Raksti, 31. sēj., 248. lpp.
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Kad 1919. gada maija padomju vara krita un Padomju val-

diba atstāja Rīgu, Suta šo notikumu uzņēma kā vienkāršu amat-

personu maiņu un turpināja tāpat darboties tālāk. Trūkstot vie-

notai izstrādātai kultūras politikai, vairāki latviešu valdošās

buržuāzijas pārstāvji Sutas darbību vērtēja pat atzinīgi, vēl jo
vairāk tāpēc, ka 20. gs. pirmajos gadu desmitos, kad latviešu

marksisti un demokrātiskā mākslas kritika cīnījās par saturīgu,
ar dzīvi saistītu mākslu, reakcionārās buržuāzijas ideologi
(M. Valters, V. Eglītis v. c.) vērsās pret tēlotājas mākslas sais-

tību ar dzīvi, dēvējot to par «kalpošanu politikai». Tagad Eglītis,
kā bijušais Penzas mākslas skolas audzēknis, turklāt vēl kā cara

režīma laikā cietušais (resp., no skolas izslēgtais), bija pratis
ar jaunajiem māksliniekiem sadraudzēties un kļūt viņiem par
sava veida aizgādni un padomdevēju. Eglītis cildināja jauno
mākslinieku formālos meklējumus, rūpējās, lai viņiem tiktu dota

vieta izteikties vadošo buržuāzisko avīžu slejās. Un tā, baltajam
teroram trakojot, Suta 1919. gada 15. jūlijā uzsāka publicēt savu

garo rakstu (7 turpinājumos) par latviešu glezniecības pašrei-
zējo stāvokli un nākotni.14 Rakstā viss latviešu mākslas tālākais

process bija orientēts uz buržuāziskās Latvijas valsts ideju, ap

kuru, kā izsakās autors, «jākoncentrē.. visi radošie spēki», jo
buržuāziskais režīms bus tas, kas Jaus pilnībā izvērsties māksli-

nieku radošajai darbībai un valsts uzplaukums vedīs «pretī Lat-

vijas renesansei».

Apcerējumā apkopotās Sutas estētiskās idejas tomēr bija
pretrunīgas. No vienas puses, autors aicināja radīt lielu, šai «Lat-

vijas renesansei» atbilstošu mākslu, bet, no otras puses, prasīja
atsacīties no idejiskuma, no sociālās tematikas un sižetikas, pir-

majā vietā izvirzot tikai ārējo formu. «Dažādas idejas,» rakstīja

Suta, «lai tās slēptos aiz kādiem ētiskiem lozungiem slēpdamās,
ir svešas patiesai mākslai.» 15 Cituviet viņš miglaini izsakās, ka

jaunie mākslinieki gribot būt «patstāvīgi ne ārējā butaforiskā

formā, kura jo stipri izveidojās Krievijā zem cperedvižņiku» for-

mas ar Makovskiem, Repinu un citiem, bet gan savā iekšējā na-

cionālā būtībā».16 Minētie citāti Jauj secināt, ka te nav runas par

stingri noformējušos estētisko uzskatu sistēmu un uz tās pama-

totu daijrades metodi, bet drīzāk gan par neskaidriem un dziji

pretrunīgiem meklējumiem.
Aktīvi šai laikā publicējās arī U. Skulme, tikko pārbraucis

no Petrogradas, kur uz viņu spēcīgu iespaidu bija atstājis uz

ideālistiskās filozofijas principiem pamatotais estētiskās domas

virziens, kādu pirms revolūcijas popularizēja žurnāls «Ano.n.iOH».

Sis virziens pauda utopisku ilūziju par mākslas absolūto patstā-
vību un spēju pārveidot pasauli. Skulmes interesi saistīja ari

u Suta R. Par mūsu glezniecību. — Latvijas Sargs, 1919. 15. jūlijā
24. jūlijā, 30. jūlijā, 17. augustā; 1920, 1. janvārī, 24. februārī. 29. februārī

11 Turpat, 1919. 24. jūlijā.

Turpat.
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V. Matveja (1877. —1914.) atstātais teorētiskais mantojums, kas

zināma mērā sasaucās ar minētajā žurnālā paustajiem uzskatiem.

Tāpēc viņš sāka Matveja rakstus tulkot un pirmo reizi populari-
zēt Latvijā. 17

Matveja estētiskās idejas Latvijā līdz tam bija maz populā-
ras. Pirmkārt, jau 1910. gadā tām parādoties presē, šīm idejām
tika dots stiprs pretspars 18

; otrkārt, gandrīz visi Matveja apce-

rējumi (ar pseidonīmu Vladimirs Markovs) iznāca krievu va-

loda Pēterburgā un izdevumu ierobežotās tirāžas dēļ līdz Lat-

vijai nemaz nenokļuva.

Viss Matveja atstātais estētiskais mantojums ir stipri pret-

runīgs, un tam nepieciešama detalizēta pieeja. No vienas puses,
atzīstams ir Matveja ieguldījums glezniecības materiālu un fak-

tūras analīzē, 19 viņa domas par skulpturālā tēla vispārinājuma

principu paplašinājumu. 2o Tās zināmā mērā bagātināja māksli-

nieciskās iespējas. No otras puses, Matveja estētiskie uzskati 21

balstās uz dažādām subjektīvā ideālisma atziņām. Tie noliedz

mākslu kā reālās īstenības atspoguļojumu, noliedz reālistiskās

tradīcijas un līdz ar to mākslas klasisko mantojumu, neatzīst

mākslas saites ar sabiedrību. «Jau no neatminamiem laikiem

brīvā daiļrade ir māksla sev,» viņš izsakās, «skatītāji, publika tai

ir pilnīgi nejauša parādība.» «Vajag ļaut dvēselei vaļu.. iet

akli, bez mērķa.» 22 Matvejs noliedza Eiropas tautu profesionā-

lajā, reālistiskajā mākslā valdošos skaistuma principus (harmo-

niju, proporcijas, līdzsvaru), uzskatīja šīs mākslas ietekmi par

nivelējošu un kaitīgu primitīvajai tautas mākslai, kurai vienī-

gajai viņš piedēvēja tautiskas un nacionālas iezīmes. («Kur tikai

Eiropa neiespiežas ar savām dzelžainajām doktrīnām, ar savu

ortodoksālo reālismu, tā saēd, nivelē nacionālo mākslu, paralizē
nacionālās daiļrades attīstību.» 23) Tādējādi Matvejs tradīcijas
meklē galvenokārt primitīvo tautu mākslā, uzmanības lokā gan

paturot arī austrumu (Bizantijas) mākslu un viduslaiku gotiku,

jo paša popularizēto jauno mākslu zināmā mērā uzskatīja par

gotiski romantisko centienu atkārtotāju. Matveja estētiskās idejas

nebija oriģinālas. Tās sasaucas ar tolaik Eiropas mākslā izplatīto
modernisma virzienu (it īpaši ekspresionisma) estētiskajām plat-
formām.

17 Skulme U. Voldemāra Matveja piemiņai. — Latvijas Vēstnesis,

1921, 14. maijā, 31. maijā, 4. jūnijā.
18 Skat.: Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Lat-

vijā (1900.—1920.). R., 1977, 268., 269. lpp.
" MapKOR B. npHHunnbi TBopiecrßa b n.nacTHMcCKHx hckvcctb;ix. OaK-

Typa. Cnc, 1914.
20 MapKOB B. Hckvcctbo Herpoß. rieTepGvpr, 1919.

21 Skat. rakstu «Krievu seccsija» (Dzimtenes Vēstnesis. 1910, 16. (29.)

jūlijā), kā arī ievadrakstu krājumam «Cok» mo.ioaokh», 1912, Ni 1. 2.

" Cok>3 mo/ioaokh, 1912, Nv 2, c. 17.
23 Turpat, Nr. 1, 8. lpp.
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Skulme savos rakstos sāka popularizēt nevis to A\atveja man-

tojuma daju, kura ir zināms racionāls kodols (par krasu un

formu smaguma principu, plastisko simbolu, faktūras nozīmi),
bet gan to, kas noliedz mākslas saites ar sabiedrību.

Sutas un Skulmes teoretizēšanas rezultātā radās utopisks mē-

ģinājums «Zaļās puķes» (1915), kā arī vēlāk, iau Penzā

(1916. —1917.) dzimušos, estētiskos ideālus, kuru mērķis bija likt

pamatus savdabīgai nacionālai mākslai, savienot ar Matveja
kosmopolītiskajiem estētiskajiem uzskatiem. No pirmajiem tika

saglabāta vienigi doma, mācoties no frančiem, radīt jaunu spē-
cīgu latviešu mākslu, taču atmetot tas idejisko pamatu — ar

tautas reālo dzīvi un likteņiem saistīto saturu un tematiku, kas

tik spilgti iezīmē J. Grosvalda un J. Kazaka strēlnieku un bēgļu
tēmai veltītos darbus. Savukārt no modernisma virzienu estētikas

tika pārņemtas idejas, ka māksla nav reālās īstenības atveido-

jums un reālistiskās tradīcijas progresīvai mākslai ir kaitīgas.
Lai gan paši teoretizētāji domāja, ka lielā mērā turpina «Zaļās

puķes» centienus, īstenībā tomēr to nedarīja, jo atstāja bez ievē-

rības šo centienu idejisko kodolu.

Jaunie mākslinieki apvienojās savā grupējumā, ko 1919. gadā
nosauca par Ekspresionistu grupu. 1920. gadā tā pardēvējās par

Rīgas mākslinieku grupu. Savus īpašos estētiskos uzskatus viņi
pēdējo reizi publiski demonstrēja Rīgas mākslinieku grupas pir-
mās izstādes kataloga ievada. «Ne dabu, objektīvo dabu mēs

gribam tagad dot savos darbos,» viņi rakstīja, «kā tas bija vēl

visu mūsu mākslinieciskās gaitas sākumā, bet paši savu indivi-

duālo dabu, savu būtību.»24

Taču drīz vien izrādījās, ka ne šāda veida teoretizēšana, ne

arī pēc kubisma un konstruktīvisma virzienos izplatītās tipolo-

ģijas un stilistikas radītā māksla latviešu buržuāzijai, kas tagad

bija kļuvusi valdoša, nebija pieņemama. Arvien noteiktāk atska-

nēja balsis, ka vajadzīga māksla, kas visiem saprotami un at-

klāti kalpotu buržuāzijas politiskajām un sabiedriskajam idejām.

Tāpēc buržuāzijas ideologi drīz vien atsacījās no «sadarbības»

ar jaunajiem māksliniekiem. Sabruka Sutas sapņi par Mākslas

ministriju un tās posteņiem, par radošiem pabalstiem v. tml., iz-

raisot milzīgu vilšanos un neapmierinātību. Uzliesmoja naids,

kas izpaudās, piemēram, arī Sutas pret buržuāzijas vadoņiem

vērstajās karikatūras. Ap 1922. gadu jau sākās jauno mākslinieku

tuvināšanās demokrātiskajiem slāņiem, pārorientēšanās uz kreisi

noskaņotām aprindām.
Pirmais mēģinājums nopietni teorētiski pamatot latviešu

mākslā kubismu un konstruktīvismu saistās ar žurnālu «Laik-

mets», ko 1923. gada Berlīnē sāka izdot tēlnieks K. Zāle kopā

ar A. Dzirkali. Kārlis Zāle (1888.—1942.), kurš bija aktīvi atsau-

cies uz revolūcijas aicinājumu, gan piedalīdamies 1918. gada

24
Rīgas mākslinieku grupas izstāde Rigā 1920. g. 7.-28. 111. (Katalogs.)
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V. I. Ļeņina monumentālās propagandas plāna realizēšanā, gan

1919. gada sākumā Padomju Latvijas laikā izstrādādams monu-

menta projektu boja- gājušajiem komunāriem, pēc padomju varas

krišanas aizbrauca uz Vāciju, kur nodevās kubisma un konstruk-

tīvisma studijāpi. Seit viņam izdevās noorganizēt pat savu

grupu. Ar grupas iniciatīvu tad arī iznāca minētais žurnāls, kas

teorētiski centās pamatot un aizstāvēt kubisma un konstruktī-

visma pozīcijas.
«Laikmetā» savas estētiskās idejas, kas tēlotājā mākslā atbal-

stīja konstruktīvismu, sāka popularizēt arī pazīstamais rakstnieks

un kultūras darbinieks Andrejs Kurcijs (1884. —1959.). 20. gadu
sakuma uzturēdamies Vācijā, viņš iepazinās ar aktīvisma strā-

vojumu mākslā. Tā pārstāvji grupējās ap žurnālu «Aktion» (iz-
nāca kopš 1911. gada). Aktīvisms Vācijā radās kā reakcija pret
modernisma virzieniem, kuri noliedza mākslas saites ar dzīvi.

Aktīvisma piekritēji (K. Kolvica, O. Diks, G. Gross v. c.) noro-

bežojās no ekspresionisma un prasīja mākslas aktīvu iejaukša-
nos dzīves procesos, uzskatīdami, ka gleznot gleznošanas dēļ ir

tas pats, kas ienest istabā laivu. Aktīvisma sabiedriskais patoss
izpaudās tā antiimperiālistiskajā, antinacionālistiskajā, pretkara
noskaņojumā. Aktīvisma estētiskos pamatus izstrādāja K. Hillers.

Tie pamatojās uz ideālistisko filozofiju un savdabīgu humānisma

izpratni. Tāpēc aktīvisms nespēja saaugt ar zinātniskā sociā-

lisma mācību (lai gan stipri simpatizēja proletariātam) un jau
20. gadu vidū kā virziens sāka apsīkt.

No aktīvisma Kurcijs pārņēma ideju par mākslas nepieciešamo

aktivitāti, par tās sūtību iespiesties dziļāk īstenībā. Tāpēc savu

estētisko uzskatu sistēmu viņš nosauca par «aktīvo mākslu»25
,

šādu pašu nosaukumu dodot arī grāmatai, kurā sniedz aktīvās

mākslas formulējumu, deklarē tās attieksmi pret citiem virzie-

niem (it īpaši pret koncepciju l'art pour l'art) un īstenību, skaidro

tās nozīmi latviešu nacionālās mākslas veidošanā. Tomēr ne-

vienā no izvirzītajiem principiem autors nespēj būt konsekvents,

jo uz viņu lielu ietekmi bija atstājušas arī dažādu pasaules
avangardisma virzienu estētiskās platformas. Kurcijs gan mēģina
teorētiski norobežoties no tīrā formālisma un abstrakcionisma,

atzīdams, ka tāda nevar būt nākotnes māksla. («Runāt par

mākslu priekš mākslas, l'art pour l'art, būtu tagad vēl neparei-
zāk nekā jebkad.»26 ) Taču arī pats ideju par mākslas nepiecie-
šamo aktivitāti saista nevis ar reālās dzīves atspoguļojumu, ar

aktīvu attieksmi pret sabiedrības procesiem, bet gan ar jaunu
māksliniecisko formu, par galveno izvirzot tās konstruktīvās uz-

būves aktīvus risinājumus, kuriem it kā nav jābūt saistītiem ar

dabu, ar reālo dzīvi, jo «caurmēra reālisms, dabas un sociālās

dzīves pieredzes nosacīts, ir saraustīts un nemodina iekšējās ne-

25 Apcerējumā aplūkoti tikai tie A. Kurcija uzskati, kas saistāmi ar tēlo-

tāju mākslu.
2rt

Kurcijs A. Aktīvā māksla. Potsdama, 1923, 31. lpp.
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pieciešamības izpratni, bet drizak gan nodibina dzīvē un mākslā

konvencijas varu».
27 Mākslinieks, pēc autora domām, var ienirt

īstenības būtībā dzi|āk un atrast savā mākslā tādus formas

līdzekļus, kas ārēji var būt pilnīgi brīvi no «priekšmetības šab-

lona Līdz ar to netika atzīta ne tēma, ne sižets, kā to izprot
reālisma estētika.

Tā kā mākslas darbā galvenais ir konstruktīvā iorma, tad

arī tā analīzē jāpievēršas tikai plastiskajam vērtībām. Autors

kritizē «tendenci pārnest socioloģiskās pētīšanas metodes māk-

slas formālo jautājumu apspriešanā». Viņš atsaucas uz Engelsu,
kurš līdzās sociālekonomiskiem faktoriem uzsvēris arī pašas māk-

slas iekšējo likumību nozīmi. Tomēr Kurcijs pārak vienpusīgi ak-

centē tikai mākslas iekšējo likumību nozīmi un nemaz nerunā

par sociālekonomiskiem nosacījumiem, uzskatot tos mākslinie-

ciskās apziņas veidošanā par nenozīmīgiem.
«Aktīvās mākslas» autors nonāca pretrunās arī, mēģinot risi-

nāt nacionāla kategoriju, jo nacionālo meklēja nevis lietu un pa-
rādību savdabīga uztverē, sižetā, tipāžā, tautas vēstures un sociā-

lās dzīves būtisku problēmu atainojumā, bet vienigi formas plas-
tikā, kolorītā, kompozicionālajā kārtojumā, jo, kā saka autors,

«mēs cenšamies mākslu izprast viņas konstruktīvā likumībā».28

Protams, tādejādi konstatēt nacionālas iezīmes bija gandriz neie-

spējami, un to spiests atzīt arī pats autors.

Darbā «Aktīva māksla» Kurcijs faktiski izstrādāja tēlotājā
mākslā savu konstruktīvisma modeli, kas neatbilda tam, ko ar šo

jēdzienu saprata Rietumeiropas modernisma pārstāvji un arī Pa-

domju Krievijas avangardisti (V. Tatlins). Savā proponētajā
konstruktīvismā, ko dēvē arī par «aktīvo mākslu», Kurcijs par

galveno izvirzīja tēla uzbūves konstruktīvos principus. Tas īsteni

bija kubisma pirmā, t. s. sintētiskā posma principu vietējs va-

riants. Uz to norāda arī tas, ka autors par «aktīvās mākslas» iz-

cilākajiem paraugiem min tieši P. Pikaso, Z. Braka un H. Grīna

kubisma sintētiskā posma darbus.

«Aktīvās mākslas» estētisko principu pretrunas savā laika

kritizēja jau revolucionārais rakstnieks L. Laicens: «Ja aktīvisms

nevarēs uzstādīt sintēzi, ja viņš nenonāks teorētiski un praktiski
pie skaidra saturformas jēdziena, dodot formas un satura vietā

tiklab jaunu jēdzienu apzīmējumu, kā jaunu jēdzienisku saturu,

tad viņš nebūs ne zinātnisks, ne laikmetisks. Kā zinātniskam,

sabiedriskam un laikmetiskam viņam teorētiski jāatsvabinās no

duālisma, t. i., satura un formas jēdzienu atsevišķības.» 29 Kur-

cija aktīvisms to, protams, nespēja.
30. gados Kurcija estētiskie uzskati noskaidrojas. Apcerējumā

«Par mākslu» (1932.) viņš savas atziņas jau balsta uz Marksa

27
Kurcijs A. Aktīvā māksla, 31. lpp.

" Turpat. 32. lpp
"Laicens L. A. Kurcija «Aktīvā māksla». — Domas, 1924. Nr. 6,

82. lpp.
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un Engelsa, G. PJehanova un A. Lunačarska darbiem, tādējādi
nonākot pie marksistiskas metodoloģijas.

Jauno mākslinieku eksperimentiem un viņu piekritēju teorē-

tiskajiem prātojamiem sākotnēji simpatizēja ari vairāki revolu-

cionāri noskaloti latviešu kultūras darbinieki (L. Paegle, L. Lai-

cens v. c), saskatot to darbībā zināmu pasīvu protestu pret val-
došo buržuāzisko kultūru.

20. gadu otrajā pusē jauno mākslinieku meklējumi kubisma

un konstruktīvisma garā beidzās, nepāraugot konsekventā pa-

dziļinātā sociālā protestā. Izņēmums bija vienīgi gleznotāja un

grafiķa J. Liepiņa darbība. Liepiņš savu mākslu, it īpaši grafikas
jomā, 20. gadu otrajā pusē — 30. gados saistīja ar kreiso arod-

biedrību darbību. Vairums jauno mākslinieku atgriezās iepriekšējo
daijrades principu gultnē, pievēršoties galvenokārt zemnieku un

zvejnieku darba patiesam tēlojumam, dzimtās dabas tēlam, izjus-
tām klusās dabas kompozīcijām, psiholoģiskajam portretam, tādē-

jādi ar savu mākslu palīdzot stiprināt un uzturēt latviešu reā-

listiskās demokrātiskās mākslas tradīcijas. Apsīka arī teoretizē-

šana kubisma un konstruktīvisma virzienā. Tam bija vairāki

iemesli.

Pirmkārt, modernisma mākslai Latvijā tolaik trūka sociālas

bāzes. Valdošā buržuāzija, kā iepriekš redzējām, no šādas māk-

slas atteicās, bet atsevišķu mantīgu sociālo grupu, kas to spētu
uzturēt, kā tas šādos gadījumos mēdz notikt Rietumeiropas kapi-
tālistiskajās zemēs, Latvijā toreiz nebija. Pamazām par to zuda

interese arī kreisi noskaņotajās aprindās. Ap 1925. gadu Prolet-

kulta darbībai visā Padomju Savienībā tika dots spēcīgs trieciens,

un tā apsīka. Līdz ar to kreisi noskaņotajās aprindās visā Ei-

ropā (tai skaitā arī Latvijā) sāka nostiprināties marksistiskā

estētiskā doma un nostabilizēties arī uzskats, ka progresīvā māk-

sla atšķiras no buržuāziskās mākslas nevis ar ārējo formu, bet

gan ar savu saturu.

Otrkārt, paši mākslinieki sāka atskārst, ka tīrās formas mek-

lējumu rezultāti viņus radīšanas procesā neapmierina. Raksturīgs

piemērs šai ziņā bija K. Zāle, kurš, 1924. gadā atgriezies Lat-

vijā, sāka veidot Rīgas Brāļu kapu arhitektoniski tēlniecisko an-

sambli, atmetot formālu konstruktīvismu un iekausējot konstruk-

tīvās uzbūves racionālo kodolu reālistiskā mākslas tēlā.

Visbeidzot, jau 20. gadu sākumā visā Eiropas buržuāziskās

sabiedrības mākslā bija nostabilizējusies prasība pēc jaunām
formām. Populārs kjuva lozungs «Atpakaļ pie Engra!», t. i., at-

pakaļ pie stingrām līnijām, solīda modelējuma. Sīs jaunās ten-

dences pauda trīs lielākie virzieni: neoklasicisms Francijā, jaunā
priekšmetība jeb maģiskais reālisms Vācijā un novečento Itā-

lijā. Ikvienam no šiem virzieniem bija savas īpatnības, taču ko-

pējs visiem bija tas, ka savās pamatkoncepcijās tie atgriezās pie
dažiem akadēmisma un klasicisma principiem, eklektiski tos sa-

vienojot ar atsevišķiem iepriekšējo modernisma virzienu paņēmie-
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niem. Tādējādi kubisms un konstruktīvisms, tā sakot, izgāja no

«modes».

20.—30. gados revolucionārās kustības ietekmē Latvijā pieņē-
mās spēkā marksistiskā estētiskā doma, gan galvenokārt uz lite-

ratūras bāzes. Te īpaši izcēlās Andreja Upīša darbība. Tēlotājā
mākslā zinātniski marksistiskās estētikas domas nostiprināšanos
sākumā kavēja ultrakreisie noskaņojumi, Proletkulta idejas. Taču

20. gadu beigās arī tēlotājā mākslā marksistiskās estētiskās ide-

jas kļuva daļai mākslinieku par radošās darbības pamatu.
1923. gadā pie Rīgas Tautas augstskolas tika atvērta zīmēšanas

un gleznošanas studija. Lai gan šī mācību iestāde atradās refor-

mistiskās sociāldemokrātu partijas vadībā, tajā mācījās arī revo-

lucionārie darba jaunieši, kas nāca no kreisajām arodbiedrībām

un nelegālās Komunistiskās partijas pagrīdes šūnām. Sie revolu-

cionāri noskaņotie jaunieši 1932. gada (saziņā ar LKP) nodibi-

nāja Aktīvo mākslinieku grupu. Tas dalībnieki bija: A. Pupa

(priekšsēdētājs), K. Bušs (priekšsēdētāja vietnieks), S. Haskins,
A. 2urgins, S. Gutmanis, V. Šiliņš, J. Lorencs, E. Bauze, E. Ako-

lovs, L. Vīgante, K. Janelsītis, vēlāk arī A. Segliņš un V. Pie-

sis. Grupa 1933. gadā izdeva revolucionāru linogriezumu krā-

jumu «Laikmeta seja», kas asi atmaskoja kapitālisma būtību, tā

ka drīz pēc iznākšanas buržuāziskas varas iestādes to konfis-

cēja. Krājuma priekšvārda, kas bija tulkots arī krievu un vācu

valodā, koncentrētā veida atspoguļoti jauno progresīvo māksli-

nieku estētiskie principi. Priekšvārda teksta autors bija revolu-

cionārās kustības aktīvs dalībnieks žurnālists Emils Sudmalis

(1897.—1964.).
Sos estētiskos uzskatus jau spēcīgi caurstrāvo marksistiskais

pasaules uzskats. Tāpēc pirmajā vieta mākslā tiek izvirzīts pro-

letāriskais partejiskums. Priekšvārdā teikts, ka sabiedriski aktīva

un vēsturiski vertiga ir tikai tā māksla, kas izteic un veicina

proletariāta centienus.30 Par mākslas pamatu tiek uzskatīta pati
dzīves īstenība. No mākslinieka tiek prasīta aktīva līdzdalība sava

laikmeta veidošanā, attīstības procesa virzīšanā, jo māksla «nav

laika kavēklis, bet sabiedrisks audzinošs, attīstību virzošs faktors,

tādēļ māksla nevar pastāvēt ārpus laika un dzīves, nevar būt

pašmērķis, lieta par sevi». 31

Aktīvo mākslinieku grupas darbību pārtrauca 1934. gada fa-

šistiskais apvērsums. Oficiāli grupu likvidēja 1935. gada jūlija.
Pēc grupas likvidēšanas tās biedri turpināja darbu kopā ar ci-

tiem revolucionāri noskaņotiem māksliniekiem nelegālajos un

puslegālajos preses izdevumos, jo jebkura marksistiskā estētiskā

ideja pēc fašistiskā apvērsuma tika vajāta un apspiesta.
Līdztekus aplūkotajiem estētisko ideju lokiem jau 20. gadu

sākumā radās vēl viens — galēji labējs estētisko meklējumu vir-

ziens, kas pamatojās uz nacionālisma ideoloģiju.

30 Laikmeta seja. R., 1933. 5. lpp.
31 Turpat.
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Latviešu buržuāziskais nacionālisms teorētiskā ziņā bija ek-

lektisks «dažādu politisku, sociālu, vēsturisku, filozofisku kon-

cepciju fragmentu konglomerāts». 32 Tas, protams, nosacija ari

uz Sī nacionālisma balstītās kultūras un mākslas ievirzi.

Jau 20. gadu pirmajā pusē, kad buržuāziskie ideologi sāka

aktīvi domāt, kādai jābūt valsts turpmākajai mākslas politikai,
tika izvirzīts stingrs postulāts, kam piekrita visi, un proti, lat-

viešu nacionālās mākslas pamatā jāliek reliģija (pēc zināmās

ideālistiskās doktrīnas, ka «mākslas serde ir reliģija»). Attiecībā

uz reliģijas sistēmu bija dažādi priekšlikumi. Vieni domāja, ka

no visām reliģijām vajadzētu radīt jaunu; otri gribēja reformēt

un lokalizēt luterāņu konfesiju. Pārsvaru beidzot guva trešais —

mitoloģiski restaurējošais virziens, kas aizstāvēja domu: lai ras-

tos nacionāla māksla, nepieciešama nacionāla reliģija. So vir-

zienu pārstāvēja Ernests Brastiņš, tolaik vēl gados jauns glez-
notājs, kas 1916. gadā bija beidzis Pēterburgā Stiglica centrālo

tehniskās zīmēšanas skolu un aizrāvās arī ar latviešu senatnes

pētīšanu.

Brastiņš šķietami balstījās uz pareizas atziņas, ka nacionā-

lai kultūrai un mākslai jāizaug no savas iepriekšējās garīgās
dzīves tradīcijām. Taču viņš šo atziņu galīgi deformēja, saistot

nacionālās tradīcijas galvenokārt ar senās latviešu cilšu reliģi-
jas mākslīgu atdzīvināšanu, dajēji pat ar izdomu. Un tā

1926. gadā Garīgo lietu pārvaldē tika reģistrēta «restaurētā» sen-

latviešu reliģijas sistēma «dievturiba».

Balstoties uz dievturību un metafiziski saistot to ar tautas

folkloru un etnogrāfijas materiālu, Brastiņš izstrādāja galēji ar-

haisku teoriju, kas virzīja latviešu tēlotāju mākslu uz norobežo-

tību un stagnāciju. Par īstas latviešu nacionālās mākslas tradī-

ciju pamatu, pēc Brastiņa domām, bija jātop tautas ornamenta

elementiem un to ritmiskajiem kārtojumiem, jo savā kompozīcijā
jeb salikuma šis etnogrāfiskais ornaments vispilnīgākā veidā

paužot latviešu tautas iedabu jeb raksturu. «Mūsu glezniecībai,»
viņš rakstīja, «jāizaug no paša tautas kailuma un tieši jāsaskaras
ar tautas garu.»

33 Vēlāk Brastiņš kļuva par vienu no Ulmaņa
režīma kultūrpolitikas sagatavotājiem un paudējiem. Jau

1931. gadā Brastiņš dedzīgi pauž uzskatus, ka latviešu kultūrai

jābalstās uz ekstrēmā nacionālisma un vienpersonīga valdonības

principa. «Saimnieku vajag ievest visos kultūras pasākumos,»
raksta Brastiņš, «ar viņiem samainīt anarhiskos kolektīvus.» 4

Dievturības reliģiskā sistēma, protams, tautas masām palika
sveša un izraisīja vienīgi neizpratni un zobgalības. Arī ar to sais-

tītās estētiskās idejas inteliģence «apguva» |oti lēni. Tikai pēc
Ulmaņa autoritārā režīma nodibināšanas tika radīta vesela eks-

trēmā nacionālisma mācības sistēma, kuras izstrādājumā Bras-

M Par to skat. V. Sams o n a rakstā šī krājuma 54 —80. lpp.
n Brastiņš E. Glezniecības pastardiena. R., 1922, 65. lpp.
34 Brastiņš E. Latvija, viņas dzīve un kultūra. R., 1931, 190. lpp.
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tina uzskati saplūda ar E. Virzas, V. Reiznieka, J. Lapiņa un

citu latviešu buržuāzijas fašistisko ideologu uzskatiem. Sajā sis-

tēmā redzamu vietu ieņēma uz iracionālismu un subjektīvo ideā-

lismu pamatotas estētiskās idejas. Līdz ar to lietišķajā mākslā

ieviesās etnogrāfiskums, kas nereti izvērtās par pseidoetnogrā-
fiskumu, bet stājmākslā izauga īpatnējs mitoloģiskais žanrs,

ienāca patriarhālisma un arhaizācijas tendences, vadonības kults

un vadonības ģenealoģijas apliecinājums. Sīs estētiskās idejas
skāra tādu mākslinieku kā A. Cīru|a, J. Bīnes, L. Liberta,

H. Vikas v. c. daiļradi.
Jaunā buržuāziskā ideoloģija prasīja «saliedēšanos ap va-

doni», tāpēc uz ekstrēmo nacionālismu pamatotā estētikas sis-

tēma izvērtās par oficiālo, valdošo. Radās tendence estētisko

domu šādā garā (it īpaši tēlotājas mākslas jomā) unificēt. Citi

estētiskie uzskati un ar tiem saistītie mākslinieku grupējumi
kjuva nevēlami. Līdz ar to pastāvošos mākslinieku grupējumus
likvidēja un 1938. gadā visus apvienoja Latvijas Tēlotājas māk-

slas biedrībā, kuru savukārt pakļāva Latvijas Rakstu un mākslas

kamerai.

Mākslas dzīvē ieviesās jēdziens «latviskais stils», kas latviešu

seno cilšu pagāniskās reliģijas tendences mēģināja sapludināt
ar intuitīvisma, subjektīvisma un reliģiskā misticisma sludinā-

šanu. Rakstnieks J. Veselis pat teorētiski centās pamatot senlat-

viešu dievu sintēzi ar kristietību. «Vispār buržuāziskās Latvijas
filozofiskajā un estētiskajā literatūrā daudzas problēmas tika izvir-

zītas, balstoties uz reliģiju, un risinātas ar «dieva palīdzību».»
It īpaši 30. gadu otrajā pusē visa estētiskā doma buržuāziskajā
Latvijā bija ideālisma un reliģiskas mistikas caurstrāvota. Sādā

ievirzē savus apcerējumus publicēja arī tā laika vadošie estēti-

kas speciālisti — Z. Mauriņa, P. Jurevičs, P. Rudzītis un citi.

Sī estētiskās domas intuitīvā un reliģiski mistiskā ievirze stipri

ietekmēja arī tēlotājas mākslas kritiku, kas savukārt noteica māk-

slas darbu vērtējumus un izpratni.
Latviešu tēlotājas mākslas praksi šie teoretizējumi vēl nepa-

guva pārāk dziļi skart. Mistiskas un reliģiskas noskaņas vēroja-
mas tikai atsevišķu mākslinieku (piemēram, E. Geistautes, H. Vī-

kas) darbos. Svētbilžu glezniecības ietekme jūtama arī A. Cīruļa

mitoloģiski ornamentālajos gleznojumos. Laikmeta radītās no-

skaņas galvenokārt izpaudās centienos idealizēt lauku dzīvi, sa-

domātās, arhaizētās sadzīves ainās, arī kā zināms tēlu kontem-

platīvisms (pēdējais it īpaši vērojams A. Annusa glezniecībā).
Latviešu tēlotājas mākslas pārstāvju estētisko ideju aplūko-

jums liecina, ka 20.—30. gados tās bija gan sociāli, gan šķiriski

diferencētas. Līdz ar to arī māksla praksē veidojās neviendabīga,
zināmā mērā pat pretrunīga, šķelta ar demokrātisko spēku un

ekstrēmā nacionālisma ideoloģiskās cīņas robežšķirtni.

» Zeile P. Estētiskā doma Latvijā. R. 1976, 456. lpp.
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