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Ievads.

Momentu, kurā divu cilvēku likteņi savienojas
vienā kopējā dzīves ceļā, lai realizētu savas tieksmes

un ģimenes idlli, mēdz dēvēt par «laulības ostu". Šinī

ostā tad liekas, ka pēc rožainiem ceļojumiem pa jaunī-
bas ideju okeānu, viena no meklētām pērlēm tiek at-

rasta un viļinošais dzīves krasts sasniegts. Bet lielais

dzīves rats šos ceļiniekus dzen tālāk uz jauniem mēr-

ķiem un pēc jauniem ideāliem. Dzīves progress māca,

ka palikties uz vietas nevar, bet tiem jādodās plašajos
dzīves ūdeņos, jaunu pērļu meklēšanā un citu uzde-

vumu veikšanai.

Bet tad notiekas, ka tālākos dzīves ceļos tiem

nākas sastapties ar negaidītām dzīves grūtībām, kurās

laulātiem jārāda savas spējas, izturība un prasme. Ja

dzīves vadītājiem trūkst šo īpašību, it sevišķi prasmes,

tad drīz vien rodas nesaskaņas, bet visi cēlie mērķi

pazūd.
Pētnieki un psīchiatri šinī ziņā dod tikai vienu

atbildi — rūpīgu un saprātīgu laulāta dzīves drauga
izvēli. — Bet kā to lai izdara, tas paliek par neatrisi-

nāmu mīklu, jo dzīve rāda to, ka tikai nedaudzi ir

pratuši šo uzdevumu veikt sekmīgi, turpretīm statisti-

skie dati liecina, ka šķiršanās procents ar katru gadu

pavairojas. Tādēļ izmisuma saucienus no tagadējām
laulību ostām mēs dzirdam aizvien vairāk, jo dodoties

dzīvē, sākas nesaskaņas, greizsirdības un dažādas

drāmas.

Jāsaka, ka arī agrākos laikos un vienumēr šinī

«ostā" ir sākušies atrisināties katra cilvēka liktenīgie

ceļi. No sen seniem laikiem tā ir bijusi par noslēpumainu
saistības punktu, kurā cilvēka likteņi krustojas starp
debesi un zemi. Daudzi šī jautājuma pētnieki atzinuši un

apliecina, ka cilvēku laulības nav tikai ārējs savienojums

vien, bet tās dibinājās uz garīgo saišu pamatiem, ku-

rus satur tas maģiskais spēks — mīla.

Tadeļ runājot par laulībām, nevaram mes noklu-

sēt arī par šo neizdibināto, mistisko spēku, vai arī kā
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to sauc — maģisko varu, kura visos laikmetos ir bi-

jusi par neizsmeļamu materiālu avotu poēzijai, drāmai

un glezniecībai. Visi lielākie jūtu pārdzīvojumi izriet

no mīlas darbības, ar kuru saistās viss kas daiļš un

liels, kā prieki, bēdas, dzīvība, nāve un t. t. Pats Dievs

esot mīlestības avots — tādēļ mīla valda pār visu pa-

sauli. Dzejnieks saka — kas esi Tu „mīla" visu dievu

un cilvēces tirāns ? —

Šie mīlas jautājumi ir nodarbinājuši lielākos cil-

vēces prātus un viņi ir tikpat veci kā pati cilvēce, to-

mēr atbilde par visu to vēl glabājās aiz zvaigznēm;

tādēļ dzejnieks saka — jautājiet zvaigznēm, kādu ņemt

sievu. —

Un tā tad, ņemot vērā, ka mīla ir laulību pamat-

motīvs, runājot par laulības problēmu, kā teicu, mums

jāskaras arī pie šī noslēpumu avota, kurā pēc būtības

arī slēpjas īstais laulības jautājuma atrisinājums unpie

kura mēs gribam nokļūt, norādot pēc iespējas uz to,

no kā atkarājas iespējamības atrast savu īsto dzīves

draugu un panākt laimīgas laulības.

Kā jau zināms, tagadējā reformu laikmetā arī lau-

lību problēma nodarbina cilvēku prātus visās pasaules

malās, bet proponētās reformas šinī ziņā līdz šim to-

mēr nekādus reālus panākumus nav devušas. Turpre-

tim lielais laulību šķiršanās procents visā pasaulē to

padara par sabiedrības saistošāko dzīves faktoru, jo

no tā lielā mērā atkarājas tautu nākotne, stiprums un

labklājība. Tādēļ ir po svara, lai pie šī jautājuma ap-

stātos ar nopietnām pārdomām, jo sevišķi tādēļ, ka

laulību šķiršanas un greizsirdību drāmas pieņem aiz-

vien draudošāku raksturu.

Tāpēc visiem tiem, kuru dzīves laiviņa ir sadra-

gāta no nežēlīgā likteņa varas, un kuri meklējot savu

dzīves draugu un mīlas piepildījumu laulības ostā ir

rūgti vīlušies — tiem ir domāts šis mazais ceļa vado-

nis, kas ar jaunām atziņām lai stiprinātu cietušos, lai

dziedētu viņu brūces un dotu jaunus spēkus citu ceļu
meklēšanā. Bet tāpat lai tas arī būtu par ceļa rādītāju

tiem, kuri savu ideju piepildīšanai grib doties tanīs

svešajos un riskantajos „laulības ostas" ūdeņos.



5

Agrās, vēlās un izmēģinājuma laulības.

Atvaļinājumi. Audzināšana un

"laika gara" lozungi.

Kā no ievada dzirdējām, un kā to liecina biologu

un pslchiatru vēsture, tad jāsaka, ka laulību jautājums
visos laikmetos ir bijis katra cilvēka dzīves degpunktā.
Sī uzdevuma pareiza atrisināšana un izvešana dzīvē ir

katra jaunekļa pirmais un svarīgākais ilgu piepildījums,
kurā dzīve sasniedz savu pilnību. Bet pie šī sliegšņa

krustojas daudz ceļu, no kuriem jāizrauga tas, kurš

nosprausts no debesu Vecājā. Te koncertrējas un stā-

jas sadarbībā dvēsele, prāts, jūtas un visi psīchiskie

spēki; tādēļ arī tik raibas ir tās darbības sekas un

parādības, kuras izriet no šī dzīves nervu centra.

Lai nokļūtu tavakpie laulības un mīlas noslēpumai-

nās dabas un viņas darbības cēloņiem, mēģināsim iepriekš

apskatīt, kā šī darbība izteicas dzīvē, un kā to izprot

un tulko cilvēki, lai no šādas analīzes vārētu rast gai-
šāku izpratni, kura atvērs skatu uz patiesību. Tā tad

apgaismos ļaunās parādības un norādīs arī uz to, kā

atrast ceļu uz izveseļošanos.

Novērojot patreizējās dzīves ainas, liekas, ka pē-

dējā laikmeta cilvēks radījis tik vētrainu un strauju

dzīves tempu, ka pa tā saviļņojumiem tas bieži vien

netiek vairs pa godam cauri. Kultūras progress it kā

aizsteidzies parastai džīvei priekšā, bet cilvēki jaunajos

apstākļos nespēj vēl orientēties un dzīvei pazūd ritms,

bez kura, kā redzam, rodas disharmonija un krīze vi-

sās viņas nozarēs, bet cilvēks cīnās savās grūtībās, lī-

dzīgi iestigušām purvā.

Piegriežoties tieši mūsu jautājumiem, kas zīmējas
uz laulību problēmu, laikam nebūs šaubu par to, ka

arī šī dzīves nozare, kā mūsu, tā arī citās pasaules tautās,

pārcieš asu krīzes laikmetu. Viņa nokļuvusi itkā
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riskantos ūdeņos, vai līdzīgi gājējam uz slidena ceļa.
No visām pazīmēm, kuras redzamas šiņī laukā, kā:

ģimenes iziršana, šķiršanās gadījumu straujais pieau-

gums, dažādu ekscesu un traģēdiju notikumi, jānāk pie

slēdziena, ka citādi tās nevarēs tulkot, kā par signā-

liem, kuri nozīmē briesmu stāvokli.

Ja nu mēs, skatoties patiesībai acīs redzam šādu

ainu, tad dabīgi ceļas jautājumi, kas tur vainojams,
kādi šām parādībām cēloņi un kur meklējama izeja ?

—

Kā tur rast līdzekļus, lai tiktu uz droša ceļa, pie miera

un laulāto dzīves harmonijas ?

Kavējoties pie šām dzīves parādībām, kā jau mi-

nēju, redzēsim, kā šie jautājumi daudzās vietās arī tiek

cilāti; tieic meklēti celi, kā lai rast izeju no draudošā

stāvokļa. — Ir jau dzirdēti šinī ziņā arī visādi padomi,

gan diskusijās, gan presē, bet diemžēl neviens no tiem

jūtamu atbalstu līdz šim nav devis. Metot paviršu
skatu dažu autoru spriedumos, atrodam šinī ziņā rak-

sturīgus padomus, tā piemēram: daži ieteic agrās lau-

lības ; lai pāri saietas jaunībā, kamēr tie vēl skaidrāki

un dzīves šķīstāki, caur ko būtu novērsti radušies pre-

tējā gadījumā pārmetumi vienā vai otrā grēkā, kas pie-
dzīvots jaunības gados. Citi turpretīm māca gluži pre-

tējo, ka salaulāšanās būtu izdarāma vislabāk vēlākā

dzīves posmā, kad tā saucamais „aklais laikmets" jau

pārdzīvots un cilvēks mācījies savā dzīvē lietas pazīt

pēc viņu reālās īstenības, lai nekristu par upuri tuk-

šām ilūzijām. Tad diezgan daudz dzirdēts par moder-

nām draudzību jeb izmēģinājumu laulībām, ar kurām

domāts laikam eksperimentu ceļā atmaskot paslēptos de-

fektus un sliktās Īpašības. Bez' minētā vēl ir runāts

par «atvaļinājumu" nozīmi un t. t.

Man liekas, ka visos šajos gadījumos mēs atradī-

sim pa daļai taisnību un pa daļai netaisnību ; katrā pa-

domā ir savas labās un arī sliktās īpašības, kuru vēr-

tību īsumā mēģināsim apskatīt katru atsevišķi.

Skaroties šām teorijām ar īsu apcerējumu, cik to

padomi būtu dzīvei derīgi jāsaka, ka zīmējoties uz

pirmo padomu — došanos laulības kopdzīvē agrākā

jaunībā jāliecina, ka protams nebūs to grēka plankumu,
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kādus drīve uzspiež dažam labam viņa jaunības laik-

metā, kuri vēlāk varētu kaitēt labām attiecībām. To-

ties ievērojot tās vērtības, kādas dod jaunības brīvība,

jāšaubās vai jaunības zaudējums atsvērs ieguvumu,

pie kam nevar taču pirkt vienu vērtību tikai caur ot-

ras nāvi vai zaudējumu.

Mēdz teikt, ka cilvēks dzīvo tikai vienu reizi, kaut

gan pēc jaunākām metafizikas teorijām, skatoties no

evolūcijas redzes viedokļa, attiecībā uz cilvēka garu, tas

nav īsti pareizi, tomēr nevar atzīt tādu padomu, pēc

kura izdevīgas laulības iespējams tikai pret skaistās

jaunības upurēšanu. Jaunības periods savā ziņā ir cil-

vēka ziedu laiks ar savu īpatnēju skaistumu un dzīves

prieku, ko nekāda cita iekārta nedz apstākļi nevar dot,

pie kam iebraucot laulības ostā no tā jāšķiras uz visiem

laikiem. Otrkārt, laulību dzīve ar visām savām prasī-

bām, kuras nebūt nav tik vienkāršas un vieglas, visla-

bāki būs izpildāma tam, kas jau dzīvē būs kaut ko mā-

cījies un pieredzējis kaut novērojumu ceļā, šīs izdevī-

bas zaudē tie, kas dodas laulībā agrā jaunībā. Tādēļ
acimredzot priekšrocība būs tam ieskatam, ka stabīlāka

un pilnīgāka vispārīgi būs to laulāto dzīve, kuri gudri
izmantos jaunību, ar tās vērtībām, ko dod šis skaistais

dzīves laiks un ieturēs mēru tam laika sprīdim, kad

bezbēdīgās jaunības vietā jāuzņemas ģimenes, sabied-

rības, valsts un Dieva pienākumi.

Līdzīga rakstura atbilde varētu būt arī tiem, kuri

proponē vēlās laulības, ar nolūku vairāk izbaudīt no

jaunības prieku putojošā kausa, lai vēlāk tie nav jāno-
žēlo un arī lai šie dzīves piedzīvojumi būtu par ceļa

rādītāju tāļākās gaitās. Uz to jāsaka, ka pa daļai te

būtu taisnība, bet cik dažādi var vilkt robežas starp
šām dzīves prasībām, cik ātri vien šie jaunības «vērtī-

gie piedzīvojumi" un dzīves mācība var pārvērsties

slimīgā baudu kārē, paradumā prasīt un arī ņemt no

dzīves vairāk nekā pienākas un cik tā spējīga dot

Cilvēki aizmirstas par dabas lielā svaru kausa likumību

neievērojot to, ka ja vienā vietā kaut kas tiek ņemts

par daudz, tad citā tas atkal jāatdod. Gluži tāpat notiek

kad jaunībā tiek izbaudīts pāri mēriem, tad vēlāk tas
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nāk uz ģimenes dzīves rēķina un neizbēgami atsauksies

laulību dzīvē.

Vērojot it sevišķi tagadējo civilizācijas laikmetu

ar modernās dzīves, tā saucamā, «laika gara" uzskatiem

— kino, radio un sporta pasaulē, redzēsim, ka jaunatne
šādā dzīves progrāmā laikam gan maz varēs smelties

labo pamācību dēļ laimīgu laulību nodibināšanas. Plašā

kino kultūra un romantiskā literātūra ar dažādu varoņ-

darbu mākslīgiem kombinējumiem, kas ir aktieru fan-

tāzijas produkts, piesātināts ar augstākiem dzīves kai-

rinājumiem, kuriem jābeidzas kādā traģikas vai komikas

ekstāzē, nevar būt par teicamu dzīves progrāmu vai

skolu jaunai paaudzei. Aizraujoties no šādām ilūzijām
un dažām līdzīgām lietām, tās iepotē jaunatnei tādus

uzskatus un tieksmes, ko reāla dzīve vēlāk nevar dot.

Šinī materiālisma laikmetā cilvēkiem ieaug nepareizs
uzskats par dzīves nozīmi. Pasaule kultivē un dievina

vairāk to, kas der miesai un tās iegribām. Visvairāk

tiek cienīts un vērtēts tas, kas sniedz ērtības un bau-

das laicīgai dzīvei, kaut vai uz citu rēķina, jo tas ne-

tiek ņemts vērā, bet gara audzēšanai, kam būtu jādod

priekšrocības, lai tas valdītu par miesām un tādā kārtā

izceltu mūžīgās vērtības, tagadējos dzīves principos
tiek izprasts otrādi. Jaunatne savu lielo enerģiju iztērē

lietās, kuras viņas garam nāk par sliktu. Arī seksuālais

jautājums bieži tiek iztulkots un nostādīts tā, ka tas

kaitē dvēseles īpašībām.

Tādēļ redzam, ka laulātie, skaroties šai patiesībai

dzīvē sastop vilšanos un rezultātā rodas konflikti, no

kuriem tiek bruģēts ceļš uz apgabaltiesu. No tā var

taisīt spriedumu, ka vēlo laulību padomi patreizējā dzī-

ves straumē arī ļoti riskanti un pie dominējošā laika

gara lozungiem, vēlamus rezultātus nedos.

ledziļinoties vairāk šinī raibajā parādību virknē

varētu vēl atrisināt plašas debātes, bet mūsu apceres

šaurajās robežās tas nav iespējams. Tādēļ no visa

minētā varam sacīt tikai to, ka agro, tā vēlo laulību

progrāmas, ņemot katru atsevišķi, jāatzīst ka tās ir

pārāk subjektīvas un praktiskai dzīvei maz noderīgas.
Pie visa tā jāņem vērā arī tas, ka katra cilvēka dzīves
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apstākli ir tik savdabīgi un īpatnēji, ka pat diviem cil-

vēkiem vienāds padoms neder, kur tad nuvēl rast tādu

mērogu, kas labi pielāgotos visiem dažādos dzīves apstāk-

ļos. Tādēļ arī šinī ziņā jāsaka, ka viss ir labs, kam ir

savs mērs un robežas, un labus rezultātus var cerēt tur,

kur tiek darīts gudri un ar apdomu katrā īpatnējā ga-

dījumā. Izlietosim jaunības skaistumu un visu ko viņa

dod, cik tas katram pēc apstākļiem vien iespējams, bet

visās lietās ieturot mēru un robežas, lai laulības ostā

un arī turpmākā dzīvē nenāktos sastapties ar vilšanos

un pārsteigumiem.

Gudra un saprātīga laulības drauga izvēle ir viens

no galvenākiem laulības pamatnoteikumiem,ko ir atzi-

nuši visi šī jautājuma pētnieki, bet kā redzam dzīvē,

tad tā nemaz nav tik vienkārša lieta. Dodoties laulībā

liekas, ka katrs jau bez kādiem padomiem grib to da-

rīt un izvēlas sev to vislabāko, bet ka tas praksē izrā-

dās citādi, to liecina fakti par nesaskaņām un šķirša-

nās gadījumiem.
Ar šām parādībām tādēļ mums ir jārēķinās un jā-

meklē ceļi, kā lai rastu izeju no šī dīvainā un sarež-

ģītā stāvokļa, iekš kam galvenokārt pastāv šī apcerē-

juma mērķis, ar nolūku apgaismot tās noslēptās
cēlonības no kurām atkarājas laulību saites,

mīlestība an saskaņa.

Tas, par ko vēl būtu no svara piebilst, attiecībā

uz praktisko piedzīvojumu vērtību laulību labā jāsaka,
ka neapšaubāmi ievērojamu lomu spēlē ētisko un morā-

lisko principu ieaudzināšana jaunatnei; bet visvairāk

vērība būtu piegriežama pareizu dzīves uzskatu nosti-

prināšanā, kurā darbā būtu jāņem līdzdalība kā skolo-

tājiem, tā vecākiem un katram, kas šinī ziņā ieņem

attiecīgu vietu un nes zināmu atbildību. Cik to šī laika

atbildīgie autori prot un spēj darīt, tas ir cits jautā-

jums, tomēr nevar teikt, ka tādu nebūtu. Bet, cik no-

vērots, tad modernā cilvēce arī bērnu audzināšanā ir

ļāvusies vadīties no „laika gara" iespaidiem, rīkojoties

pēc kādām jaunlaiku metodēm, kuru sekas nereti nākas

dzirdēt ar bēdīgiem rezultātiem. Sastopamie dzīvē

gadījumi, kad nepieauguši, vai pat bērna gados jaunekli
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jau dodas pašnāvībā dzīves apnikuma dēļ, vai savu

dēkaino darbu dzīti, liecina par viņu sabojātiem rak-

rstuiem, kas ir nepareizas audzināšanas sekas. Bet

audzināšanas galvenais saturs ir rakstura veidojums,

pamatots uz pareizu dzīves uzskatu ieaudzināšanu. Ja

jēdziens par cilvēku un viņa dzīves mērķi ir nepareizs,
tad cilvēkam visa dzīve paliek slima. No šī viedokļa
varam spriest, kādas izredzes var būt to laulības dzīvē,

kuri bērna gados jau izrāda dzīves apnikumu un steidz

izbeigt rēķinus ar savu dzīvību pašā dzīves sākumā.

Tādēļ redzot šādas sekas jādomā, ka acimredzot

paši audzinātāji nav bijuši skaidrībā par to, kādu vir-

zienu dzīves uzskatos dot saviem bērniem un jaunatnei,
Tā kā mani norādījumi attiecībā uz laulības jautā-

jumiem domāti galvenokārt zīmējoties uz tiem cēloņiem,
kuri nav atkarīgi no ārējiem apstākļiem, bet kas dibinājās
uz garīgo likumu pamatiem, kuri var būt izprotami un

realizējami tikai atziņu ceļā, izprotot laulības jēgu un

tās nozīmi no garīgā redzes viedokļa, tad šinī apce-

rējumā pie audzināšanas metodēm sīkāk nekavēšos.

Tie jautājumi tuvāk tiks apskatīti nākošā izdevumā

— „Kas ir cilvēks un kādi ir viņa mērķi". Kas attiecas

uz minētiem diviem padomiem, gribēju pastrīpot vēl to,

ka audzināšanai tomēr ir liela nozīme un par kuras

sekmēm atbildību pret nākotnes cilvēci nes tie, kam

šī svarīgā loma dzīvē ir uzticēta.

Sevišķi šinī dzīves uzskatu krīzes laikmetā jābūt
vienmēr modriem, lai pasargātu jūtīgo jaunatnes dvē-

seli no «laika gara" skarpiona, kura rīcībā atrodas

visas modernās pasaules ierīces, kā : kino, radio, sports,

televizija, brīvdomātāji, kailkultūra un t. t.

Kā vienu no «laika gara" lozungiem, kurš ir pē-

dējās dienas kliedziens, gribētos minēt tā saucamo

„kailķermeņkultūru", kas savā ziņā ir viena no civili-

zācijas atvasēm, kura patreiz jau izpleš savus spārnus

par mūsu vēl samērā dzintartīro Latviju un tīko aprīt
tās jaunatni.

Kādā Rīgas ģimnāzijas vecāku sapulcē šinīs dienās

bija izdevība dzirdēt šīs skolas direktora ļoti vērtīgus

brīdinājumus, attiecībā uz tagadējās «kultūras" un«laika
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gara" draudošām sekām. Pie kam autors ar pārlieci-
nošiem argumentiem norādīja par draudošām jaunatnei

briesmām, ja sabiedrība nemainīs savus dzīves lozun-

gus. Viņš saka, „ka agrāk senlaiku tautas ir gājušas

bojā garīgās kultūras un saprāta krīzes dēļ, tā arī mūsu

laiku kultūrām draud neizbēgama nāve." Tālāk autors

norāda, ka „mēs esam mamona varā, un ja neizbēgsim
lēkšanu ap „zelta teļu", tad grimsim, tāpat kā kādreiz

gāja bojā varenā Grieķija; tas notiek tādēļ, ka cilvēcei

aptrūkst dziļākas gara kultūras. Mūžīgo vērtību un

ideju vietā cilvēki pielūdz — zelta teļu un visu, kas

ar to saistīts".

Un tiešām, iedziļinoties saimniecisko grūtību un

materiālo apstākļu krīzē, pārliecināsimies, ka visa tā

pamatos ir dziļākas gara kultūras trūkuma vaina; cilvē-

kiem zuduse dzīves jēga un tie pielūdz „zelta teļu".
Citiem vārdiem sakot, aizraujas no mazvērtīgām lietām,

atstājot novārtā īsto dzīves mērķi un dvēseles izkop-
šanu. Uz kurieni gan lai ved to jaunekļu ceļš, kad ve-

cākie, vadoties no laika gara lozungiem, saviem mazu-

ļiem kultivēs kailkultūras idejas, kur līdz ar tēvu un

māti piedalās puisītis ar meitiņu katrā augumā un katrā

vecumā, lai tur kopīgi varētu veicināt lielo „kultūras

darbu". Šis kults laikam būs domāts par īsto ceļu uz

cilvēces „brālību un dzīves saticību", visus fiziskos trū-

kumus, kā domājams, tur arī novērsīs bez kādām grū-

tībām ; resnie tur paliks par tieviem, un uz vēlēšanos

arī otrādi; slaidās līnijas, kuras tagad „tik nepiecieša-
mas" dzīvē, izveidos pēc vēlamām kontūrām. Cilvēku

attīstība ies uz priekšu milzu soļiem. Apmeklētāju tē-

viem un mātēm būs par lielu atvieglojumu arī tanī ziņā,
ka tad nebūs jāpūlas un jālauza galvas par sarežģītā
seksuālās dabas jautājuma izskaidrošanu bērniem pu-

bertātes laikmetā, jo mīļie mazuļi tur paši laikus varēs

~iegaumēt" visu dabā un reālākā ceļā. (Bērnu līdzda-

lība šī kulta dzīvē nav izslēgta). Tas, kā redziet, arī ir

viens no laika gara saucieniem, kas tīko pēc katras

dvēseles ieraut savos valgos. Ar šiem un daudz citiem

līdzīgiem lozungiem cilvēkus tas ietin savos tīklos un

apmāc tiem prātus kā dūmakā. Cilvēki vairs' nesajēdz
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kur beidzas kultūra un kur sākas mežonība; kas ir

ētika vai morāle un kas nejēdzība un izvirtība, laika

garā tas viss sajūk kopā.

Ņemot piem. pat sportu, kas pats par sevi ir laba

un nevainojama lieta, bet ja cilvēki savā aizrautībā pa-

zaudē robežas, tad iznāk, kā nupat dzirdējām, ka tie

dancojot ap „zelta teļu" tuvojas bezdibenim. Te gribēju

griest tikai mazu vērību uz dažām mūsu unari citu tautu

jaunavām, cik bēdīgā stāvoklī tās nostāda sevi, pārvēr-

šoties par dienas varoņiem, kad tās stājās puišurindās,

lai izceļot savu puskailo miesu spēkus, varētu izcīnīt

noteikto distanču rekordus. Cik sāpīgi noskatīties tā-

dās būtnēs, kas dzenoties pakaļ šī laika elku dievam,
samin savas vērtīgākās īpašības, kādas no dabas pie-

šķirtas sievietei, kā: maigums, smalkjūtība, sirsnība,

daiļums, naivitāte un viss kas tām piemīt, kas būtu

katras sievietes vērtīgākā manta, uzglabājama rūpīgā

apsardzībā, bet nevis izceļot visa tā kailo nabadzību

Nereti nākās dzirdēt, ka pie laulībām tiek izteikta

zināma pretenzija uz vīrišķīgiem vīriešiem, kas esot

skaistuma nešķirama daļa, pret ko vīrieši nedomā iebil-

dumus celt. Bet vai vīriešiem tāpat nav tiesības pra-

sīt, kā tas arī bieži tiek darīts, lai arī sievietes butu

sievišķas. Bet ja nu tās stājas blakus vīriešu pleciem
un mērojas saviem spēkiem ar vīrieti, kā tas sporta

laukumos redzams, tad te jau zūd viss kas zīmējas uz

sievišķīgumu. Un tā mēs redzam, ka ari sporta kults,
kurš kā izrādās savā ziņā arī ir saistīts ar laulības pro-

blēmu, no tagadējā laika gara uzskatiem tiek kultīvēts

laulībām par sliktu. Līdzīgi sportam varētu minēt arī

citus kultūrēlās dabas sasniegumus, kuri paliek par

dzīvei kaitīgiem elementiem tamdēļ, ka cilvēki aizmir-

stot īstās vērtības, aizraujas no tiem un paliek to

vergi.

Pēdīgi atgriežoties īsumā vēl pie trešā padoma,
kurš laulību sekmēšanai ieteic izmēģinājumu sistēmu,

tas ir kādu līgumu uz noteiktu laiku, praktisku izmē-

ģinājumu nolūkā, tad jāsaka, ka sīkāki motivējumi te

laikam nebūs vajadzīgi, jo šī metode pēc savas dabas

atgādina kaut ko visai līdzīgu „bāra" iekārtai un tā-
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dēļ katram puslīdz saprotama. Ja laulību kopdzīves
labās vai sliktās parādības lielā mērā atkarājas no ētisko

un morālisko uzskatu ieaudzināšanu jaunatnei, tad

nebūs divdomu par to, kur novedīs tāda izmēģinājumu

sistēma- Var iedomāties, kādos apmēros tiktu izman-

tota šāda iekārta ļaunos nolūkos, lai dažs labs „dzīves
varonis" varētu peldēt baudu un kaislību viļņos.

Ja šādā padomā arī varētu saskātīt kādu subjek-

tīvu labumu, tad tomēr, salīdzinot to ar tiem sarežģī-

jumiem, kādi savukārt celsies no šāda dzīves veida —

tas nebūs nekas vairāk, kā dzīvi postoša utopija, kas

galīgi izārdītu katru saiti, kāda līdz šim vēl ģimeni

vienojusi.
Kā piemēru par šādas teorijas nederīgumu varam

redzēt no mūsu kaimiņvalsts iekārtas, kur šī metode

iet vēl tālāk līdz pēdējai galējībai, atļaujot tā saucāmo

„
brīvo mīlu" vai laulību iekārtu, pie kuras likumīgo

formulitātu nokārtošana nav nekas vairāk par biļetes

iegādāšanās uz kino izrādi. Šādos apstākļos vispārīgi
zūd jēdziens par to, kas ir ģīmenes dzīve un kāda tai

nozīme Mūžības priekšā, kā arī jaunās paaudzes au-

dzināšanā un visas cilvēces labklājībā.

Tālāk, kas vēl būtu sakāms par augšā minētiem

tad te jāpiezīmē, ka šādi prombūtī-
bas brīži, kuri krievu vālodā ļoti skaisti apzīmēti ar

vārdu „razlūka", vienmuļīgā ikdienas dzīvē neapšau-
bāmi ienes patīkami atspirdzinošu iespaidu. Veselīgai
cilvēka dzīvei dabīgi noder šādi pārmaiņu brīži, kas

laulātiem atdzemdina pagurušo mīlu un atjauno jūtu
strāvas. Protams, ka speciāli radīt šādus atvaļināju-

mus ne katrreiz dzīvē ir iespējams, bet kam apstākļi
tos atļauj, tie pazīs viņu dziedinošu nozīmi. Te ir jā-

brīdina tikai par to, ka lietojot mākslīgi radītos atva-

ļinājumus un tāpat arī dabīgos, kurus uzliek darba pie-

nākumi, nedrīkstam aizmirsties, lai arī šinī nevainīgajā

„promenādē" cilvēks izsargātos no nejauša «zibens spē-

riena", kurš nāk no dzidrām debesīm. Jāņem vērā, ka

lielās drāmas sākas no maziem romāniņiem...

Pēc visa minētā jāsaka tomēr tas, ka šis atvaļi

nājumu līdzeklis, kā arī visi citi padomi, ir tikai plāk
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sterīši tagadējai laulību kaitei ar maz nozīmīgu vēr-

tību. Šādi padomi var derēt pie vietēja rakstura ma-

zām ķildām, kādas sastopamas vislabākās ģimenēs, bet

ja laulāto pāros nav īsto saišu, t. i. ja viņi nav sasta-

pušies īstie pāri, tad šeit minētie, nedz ari kādi citi

padomi nelīdzēs itin neko. Nepareizus pārus ne ar

kādiem līdzekļiem cilvēki nesaturēs ilgstošā laulībā, jo

pati daba tos cenšas šķirt, kas ir viņas uzdevumā.

Tādēļ arī mans nolūks šinī ziņā ir runāt par tiem

jautājumiem, kuri stāvokli apgaismotu no plašāka re-

dzes viedokļa, dziļākā izpratnē, kas apgaismotu laulī-

llbas nozīmi un nostiprinātu tās pamatus, lai katram

būtu iespēja apzinīgi un patstāvīgi orientēties pie šī

svarīga soļa speršanas —
laulātā drauga izvēlē.

Tādēļ iztirzāt sīkāk visus šos un arī citus līdzīga
rakstura padomus, domāju, nebūtu sevišķas nozīmes,

jo katram, kas tanīs kaut cik iedziļināsies, to vērtība

būs labi saprotama. Nav noliedzami, ka visiem pado-
miem ir sava nozīme un vērtība atkarībā no tā, cik

tos gudri pielieto, tādēļ ieteicams katram ņemt vērā

visus aizrādījumus, kādi vien ir doti no šī jautājuma

pētniekiem. Bet lai runātu par šo lietu kā laulību

problēmas un mīlas noslēpuma atrisinājumu, tad jāsaka,
ka īstais cēlonis tagadējā laulības nepastāvībā un tra-

ģēdijās meklējams citur un citādā ceļā. — Bet kur un

kādā?
—

Dzīves ratu apturēt nevar. Civilizācija ar sa-

viem jaunizgudrojumiem un dzīves mechanizāciju iet

uz priekšu milzu soļiem. Pie kultūras dzidrām debe-

sim šī trāģika aug aizvien lielāka. «Laika gars", bal-

stoties uz civilizācijas sasniegumiem, iekaro 'aizvien

vairāk piekritējus saviem lozungiem. Ja arī jaunatnes
ieskatus morāles, dzīves mērķa, garīgo vērtību un mū-

žības jautājumos varētu veidot audzināžanas ceļā, kas

dotu jūtamu atbalstu laulību gaitās un arī ģimenes

dzīvē, tad tomēr jāsaka, ka, vērojot dzīves ritumu, jā-

šaubās, vai tagadējā cilvēce savā aizrautībā, būdama

civilizētās pasaules varā, sāks sevi kritizēt un apšaubīt

savu uzskatu un dzīves programmas pareizību, lai va-

rētu tos mainīt teorētiski un praktiski reālā dzīvē.

Gribētos vēl griest god. lasītāju vērību uz var-
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diem, kuri bij runāti minētās skolas sapulcē, kur lek-

tors brīdināja par to, ka — ja sabiedrība nemainīs

dzīves lozungus, tad jaunatnei draud briesmas; tā ies

bojā līdz ar tagadējo kultūru, tāpat kā agrāk gājušas

bojā citas tautas ar savām kultūrām. — Man liekas, ka

šie vārdi nav vienigie, bet līdzīgus brīdinājumus lasī-

tāji būs dzirdējuši ari no citām pusēm. Tādēļ, lai būtu

redzams, cik tiem patiesībā nozīmes cilvēku vispārējā

dzīvē, bet it sevišķi mūsu jautājumā, apskatīsim kaut

īsumā, kādu stāvokli mums ieņemt šinī ziņā pret kul-

tūru, zinātni un civilizāciju. Vai mēs drīkstam paļau-
ties uz tām, un vai ir kādas izredzes uz stāvokļa lab-

vēlīgu atrisinājumu no kultūras vai arī no zinātnes

puses.

Kādēļ kultūrēlās zemēs ir visaugstākais
laulību šķiršanās procents un kā

to izskaidro pētnieki.

Metot plašāku skatu pasaules notikumu kronikā

jāsaka, ka šinī ziņā sastopama savāda parādība iekš

tam, ka laulību dzīves pamati šķobās un jūk visvairāk

tieši pie augstāk kultūrēlām tautām. Lai minētu tikai

dažas no civilizēto tautu zemēm, kā piemēram: Ame-

riku, Japānu un arī kulturālākās Eiropas valstis, tad

aina būs tāda, ka tur šķiršanās procents ir visaugstā-
kais.

Kolumbijas universitātes pēdējie statistikas dati

par Savienotām Valstīm vēsta, ka laikā no 1867. gada
līdz 1929. gadam, laulību šķiršanās skaits pieaudzis par

2000°/o, kurpretim laulību skaits tanī pat laikā palieli-

nājies tikai par 400 ,)/o ; kas liecina cik strauji izplatās
šī kaite, pie kam pēdējā laikā šķiršanās temps sasniedz

500.000 gadījumos vienā gādā, kas nozīmē to, ka šķiras
katrs sestais pāris. Šādu, apmēram, stāvokli statistika

rāda arī Japānā, kur pie tam vēl ir stipri augsts upuru

skaits, kas liecina par daudzajām drāmām viņu laulības

dzīvē. Bet ari mūsu lielākās kaimiņvalstīs, kā Vācijā
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un Francija tās lietas nestāv diez cik labāk, jo tur mi-

nētās parādības arī uzrāda rekorda skaitļus.

Viss tas kā redzam liecina to, ka kultūrēlais cil-

vēks ar izsmalcinātā prāta ieročiem un ziņas spriedu-
miem nevar atrisināt šīs problēmas jautājumus un ir

bezspēcīgs lai novērstu Jaunās parādības.
Kaut gan ar cilvēku attīstības un zinātnes sasnie-

gumu līmeņa celšanos, dabīgi būtu gaidāma arī labklā-

jība cilvēkos kā vispārīgi, tā arī saskaņa un miers lau-

lības kārtā, bet dzīvē redzam gluži pretējo. Cik tas arī

nebūtu dīvaini un savādi, tas tomēr tā ir.

Te varbūt daži cels iebildumus tādā ziņā, ka cil-

vēki līdz ar attīstības līmeņa celšanos, top izsmalcinā-

tāki, jūtīgāki un augstākām prasībām bagātāki, ar tālā-

kiem un lielākiem mērķiem, kuru sasniegšana ir daudz

grūtāka un attiecības komplicētākas, nekā primitīvā
cilvēka vienkāršās dzīves prasību apmierinājumi.

Gluži pareizi, ka kultūrēlam cilvēkam šīs prasības

top lielākas, bet tās taču izriet no paša cilvēka, kurš

arī ir kungs par tām, jo cilvēks pats noteic savus mēr-

ķus un iespējamību robežas. Līdz ar jūtu un tieksmju

bagātībām aug arī cilvēka prāts, galvenais ierocis, kurš

kontrolē emocijas un ir noteicējs par visām cilvēka

prasībām. Ar prāta palīdzību cilvēks apgaismo visas

sastopamās dzīves parādības un veido dzīvi tā, lai tā

vislabāk saskanētu ar viņa prasībām.

Cēloņu un seku likums māca, ka dzīves uzdevumi

jeb nospraustie izpildīšanai motīvi, cilvēka dzīves skolā

ir proporcionāli viņu izpildīšanas spējām, gluži tāpat,

kā attiecīgas klases programma skolā, atbilst skolēna

spējām. Tā tad attīstītākais cilvēks nevar savas grūtī-

bas dzīvē, sarežģījumus un ļaunās sekas vispārīgi, kā

arī laulību dzīvē pierakstīt tam apstāklim, ka viņa

dzīves uzdevumi ir smagāki par zemāk stāvoša indivīda

pienākumiem. Tādēļ mūsu temata — laulību problēmas

atrisināšanā, pretī tādiem iebildumiem varētu jautāt, kur

tad bija tās izsmalcināto jūtu novērtēšanas spējas pie

«līguma" noslēgšanas? Kur palika siltie solījumi, ap-

ņemšanās, mīlestības zvērējumi un t. t. ? Kam laulātie

ir uzticējuši sevi un savu mantu dodoties kopdzīvē ? —
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Vēlākā dzīvē laulāto atbilde uz šiem jautājumiem pa-

rasti klusē. Viņi redz tikai to, ka domāts bija labi, bet

iznāca slikti: cerības nav piepildījušās, bet piedzīvota
vilšanās. Citiem vārdiem sakot ir notikuse it kā krāp-
šana vai pašapmānīšanās.

Kā jau tika minēts, šinī dzīves solī, gudra otrās

puses izvēle ir viens no svarīgākiem faktoriem, un tā

liekas, ka pie šī jautājuma izlemšanas cilvēki arī izlieto

visas savas zināšanas un orientēšanās spējas un rīkojas

ar tādu pārliecību, ka dara to vislabāko, tomēr dzīvē

mēs redzamļ ka jo gudrāki paliek cilvēki, jo vairāk

notiek kļūdas, pārpratumi un nesaskaņas.

Tā tad mēs šeit sastopam it kā dīvainu un nesa-

protamu parādību, vai kādu kaiti, kuras diagnozi pēt-
nieki noteikt nevar. Visi tie savus apcerējumus no-

beidz ar slēdzieniem, ka šimbrīžam ar esošiem viņu
rīcībā zines līdzekļiem laulību problēmanavatrisināma.

„Modernas Laulības" autors Dr. V. Štēkels Vīnē, iztir-

zājot šo jautājumu diezgan vispusīgi, starp daudz citiem

domātājiem savu apcerējumu beidz šādiem vārdiem:

— „došanās laulībā ir ļoti atbildīgs solis. Atziņa, pie
kuras mēs nonākuši, nav iepriecinoša. Modernās lau-

lības problēma nav atrisināma mazākais mūsu paaudzei
nē. Nekādi likumi, nekādi pastāvošās morāles grozī-

jumi neizskaudīs nelaimīgās laulības, kamēr cilvēks

savu personīgo nelaimi slepus nesīs līdzi laulībā." —

Pie kam zināmu vērību viņš tomēr piegriež audzinā-

šanai un pastrīpojot tās nozīmi viņš saka tā : „ir tikai

viens sarežģītās laulību problēmas atrisinājums : audzi-

nāšanas reforma un audzināšana, kas izvairītos no vi-

sām kļūdām un ko varētu saukt par audzināšanu dzī-

vei un sagatavošanu laulībai." Tomēr norādījumus, kā

lai cilvēki šo ceļu uzsāk, ko lai viņi nostāda visa šā

pamatā un arī kas būtu audzināšanā reformējams, Dr.

K. Steķels nesniedz, apstiprinot beigās to, ka mūsu pa-

audzei šis jautājums nav atrisināms. — Ļoti bēdīgi, ja
cilvēks iesāk kādu eelu, kuram nezina mērķa un par

kura sasniegšanu protams nevar būt ari pārliecības.
Gribu minēt ari J. Naldas apcerējumu, kurš savā

varas noslēpums" izdevumā skar diezgan sāpīgu
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sabiedrības nervu, norādot uz tagadējo cilvēku «mas-

karādi", tas ir izlikšanos citādiem, nekā tie patiesībā
ir. Viņš saka, ka ar šīs maskas palīdzību cilvēki cen-

šas noslēpt dažus no saviem trūkumiem, bet reizē ar

to viņi neredz sava pretinieka. Šis spriedums man gri-
bētos vēl papildināt ar to, ka visbīstamākais šinī ziņā
vēl ir tas, ka šīs «maskarādes" iemītnieks pazaudē acu

gaismu saskatot patiesību un tad notiek tas, kā bija
minēts, ka jāpiedzīvo pašapmānīšanās vai krāpšana.

Runājat par šām «maskām" tomēr jāpiezīmē, ka

mūsu jautājumā tās domātas vairāk garīgā ziņa jeb

pslcholoģijas laukā, jo neprāts būtu domāt, ka cilvēki

atsvabināsies no visām morāliskām kaitēm, ja tie no-

metīs apģērbu līdz pēdējam kreklam un kā tas agrāk

bija minēts par «kailkultūras" veicinātājiem, kuri dzī-

vojot kaili pa krūmiem, vai paredzētos apartamentos,
atsvabināsies no minētām «maskām" lai sasniegtu lai-

mību. Šādi ieskati ir tikpat slimīgi, ka pate maska

tikai tie ir paradoksāli pēdējai. Protams, ja cilvēkam

ir kāds fizisks trūkums vai seksuāla kaite, ko viņš ir

slēpis pie laulībām, tad tas var būt par iemeslu nelai-

mīgai laulībai, bet tā man šķiet ir tik saprotama un

vienkārša lieta, ka neprasa nekādu izskaidrojumu.

Turpretim laulību krīze, kā mēs to labi zinām, pa lie-

lākai daļai atkarājas tīri no garīga rakstūra cēloņiem

psicholoģijas laukā. Tādēļ, runājot par šādu maska-

rādi — izlikšanos citādam, nekā tas patiesībā ir savā

dabā, jāsaka, kataarī ir viena no diezganbīstamām sli-

mībām, kura samaitā cilvēkus, nereti pat iedzenot tos,

postā, jo šīs maskas īstā daba ir joti radniecīga viltī-

bai. Bet viltība ir visļaunākā lieta pasaulē, jo tā pil-

nīgi iznīcina katru uzticību, bez kuras zūd pastāvība,
saticība un mīlestība. Tādēļ satricinātais patreiz attiecību

stāvoklis vispārīgi visā pasaulē galvenāmkārtām ir šis

uzticības trūkuma dēļ, kas iespaido netikai laulības

dzīvi, bet ari vispārējo labklājību.

Praksē redzam, ka pēc kāzām vai tālākā dzīvē,

skaroties dzīves īstenībai, laulātiem šī maska nokrīt,

tad cilvēks ar izbailēm ierauga kailo patiesību, kuras

dzidrās debesis aizsedza maska. No šī brīža laulāto
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dzīves gaitas sākas šķirtiem ceļiem, kuri tos noved

pie tiesas nama, pie kura durvim sāk uzpeldēt citi

„zemQdens akmeņi," uz kuriem laulību kuģis tiek sa-

dragāts.
Tomēr jāsaka, ka ari maska nav vienīgais iemes-

lis laulību dzīves traucējumos. Ari bez maskām ir vēl

citas sāpīgas kaites daudz un dažādas. Mēs redzējām,
ka vislielākais ierocis, pat cilvēka prāts te ir bezspē-

cīgs un nevar viņa dzīvi vadīt tā, lai tā ritētu pareizās
sliedēs. Kulturālo tautu statistiskie dati par laulību

traģēdijām izglītībai un zinātnei iznes soda spriedumu.
—Kā lai izprast šī paradoksa pslcholoģiju laulību

problēmas nozīmē?

Ja mēs arī pieņemtu, ka maskarāde, vai kāda cita

kaite ir ievērojami ļaunumi šinī lietā, tad tāļāk varētu

jautāt, kādēļ cilvēki ar tiem saslimst? Kādi tam ie-

mesli un kā tos novērst ? — Un mums zem kājām at-

kal noslēpuma un nezināšanas bezdibens. Tuvojošās
atbilde izslīd mums no rokām, bet sāpīgais jautājums

paliek pa vecam neatrisināts.

Tā tad laulība, kā to saka Dr. V. Štēkels, ir —

lēciens tumsā. Lielākais šī jautājuma pētnieks Holan-

des ārsts Van dc Velde šo problēmu cenšas atrisināt

tīri no fiziskās puses un, piegriežot galveno vērību

seksualitātei, sniedz par to vispilnīgāko technikas ap-

rakstu. Laulību saites pēc viņa domām slēpjas un pa-

stāv tikai seksuālajā pievilkšanas spējā, kurā vienīgi

meklējams laulību krīzes glābiņš.

Jāsaka, ka šāds ieskats neapšaubāmi ir pārāk

vienpusīgs, ko brīžam atzīst arī pats autors, kad ne-

var apiet faktiem, kuri skar un izteic laulību garīgās

saites. Tāpat arī bezspēcīgs ir Van dc Velde pie pa-

doma, kā lai izvēlas sev īsto dzīves draugu, kuram so-

lim viņš kaut gan piegriež izcilus nozīmi, tomēr nevar

pateikt, pie kā lai meklētājs turētos sava mērķa sa-

sniegšanai. Un tāpēc, balstoties tikai uz technisko

pusi, kuru viņš kā ārsts būdams apraksta visai sīki,

laimīgas laulības nebūt vēl nevar garantēt. Bez tam

viņa rakstos var sastapt vairākus spiedumus, kuros
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autors pats atzīstas, ka laulību problēma tas noslēpu-
mainos pamatos, nav atrisināma.

Līdzīgu domu laulību izpratnē izsaka arī ievēro-

jamais vācu filosofs Šopenhauers, kurš arī nekādu ide-

jisku atziņu šinī lietā neatrod un noteikta slēdziena par

mīlas noslēpumu nedod, bet domā, ka tā ir tikai sek-

sualitātes produkts.
Šāds spriedums liecina ka arī viņš šinī spe-

ciālā jautājumā ieskatījies loti vienpusīgi, jo kā pret-

argumentu viņa spriedumiem varētu minēt daudz citu

autoru slēdzienus, kuros tiek apliecināts gluži pretē-

jais. Piemēram: Dr. M. Dž. Eksners saka: „Laulību

jēdziens atver plašus horizontus ga-

rīgā pasaulē. Tikai kad fiziskā puse ir

šķīsta un padota garīgai —
laulība sa-

sniedz savu pilnību. Ja dzimumtiek-

smju kaislība ņem pārsvaru, laulātie

tiek atdalīti no īstās mīlas un tā krīt

lidz dzīvnieciskam stāvoklim, kas ir

sēta starp augstāko, īsto mīlu". Tomēr

arī M. Eksners pilnīgu šī jautājuma atrisinājumu ne-

mēģina dot.

Tālāk mēs redzam, ka tāpat arī daudz citi meklē-

tāji pie šī jautājuma demisionē, jo tie savos pētījumos

neņem vērā garīgo pusi. Kāds amerikāņu rakstnieks

V. Kalvertens, pētot laulību lietas, apstiprina to, ka

meklējot tikai ārējās dabas parādības, neesot iespē-

jams noteikt laulību sekrēta ar kuru lai atrisinātu sa-

stopamās ļaunās parādības. Redzot faktus par laulību

satricināto stāvokli, viņš apliecina tikai to, ka laulība

spēlē „bankrotu". Kādā plašākā apcerē par šo jautā-

jumu viņš uzsver tādu spriedumu,ka „mīlas elements lau-

lību problēmu padara tik komplicētu un rada tādas grūtī-

bas, kas nav nemaz caurredzamas un tik viegli novērša-

mas. Varbūt šim jautājumam galīgaatrisinājuma nemaz

nav". —Tādu slēdzienu dod šis aizjūras pētnieks. Lielais

krievu rakstnieks Ļ. Tolstojs, zīmējoties uz laulībām,

teica tā: „kad viena kāja būs jau kapā, bet otra vēl uz

malas, tikai tad pateikšu to, kas ir sieviete", tas ir

centrs, ap kuru griežas laulību ass; kaut gan dzīves
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pārbaudījumos, kā to redzēsim vēlāk, viņš saskata arī

dziļāku nozīmi, tomēr kaut problemātiska atrisinājuma
mīlai viņš arī nedeva.

Redzot visu meklētāju šādu bezspēcību, kuri nav

varējuši atrast drošus pamatus laulību ēkai, dažās ze-

mēs, ar nolūku palīdzēt cietušiem, ir nodibināti laulību

biroji, bet par to panākumiem līdz šim arī nekas nav

dzirdams. Cik man bija izdevība ieskatīties šo bi-

roju darbībā, tad viņu funkcijas pa lielākai daļai

pastāv dažu padomu sniegšanā vienkārši juridiskos jau-

tājumos pie šķiršanās gadījumiem, kuri saistīti ar tiesu

darīšanām; bet kas attiecas uz to, cik tie spējīgi dot

kaut cik vērtīgus norādījumus pie došanās laulībā, vai

ari — laulātiem sniegt atbalstu garīgā ziņā pie mīlas

traģēdijām — biroju darbībai ļoti maza nozīme. Tas ir

gluži dabīgi un saprotami, pie kam tas citādi arī nevar

būt, jo no sacītā mēs jau dzirdējām, cik riskanta lieta

ir dot padomu citam, neredzot cēloņa noslēptās puses.

Tāpat ari nav nekāda nozīme, ja cietējam var ieteik

tikai: savaldīšanos, iecietību, uzupurēšanos vai t. 1.

Tādos gadījumos, kad dzīves pamati šķobās zem kājām

un sirds lūzt, šādiem padomiem nav nekādas nozīmes.

Tādēļ ja šis vadonis, vai ari kaut kurš cits cilvēks,
laulību jautājumu atrisināšanas sacensībā gribētu ieņemt

vedējalomu, tam jābūt gatavībā un skaidrībā ar atbildi uz

jautājumiem — kas ir radnieciskās saites,

no kā izriet mīla un kāda tai loma lau-

tāto dzīvē? Lai tad izejot no šo faktoru izpratnes
varētu atbildēt ari .uz tālākiem jautājumiem —

kādu

padomu lai dotu tiem, kuru dzīve šinī ceļā ir apēnota

no ienaida un greizsirdības tumšiem padebešiem,no ku-

riem izeja tik bieži rit pa šķirtiem ceļiem, vai ari no-

slēdzas kādā traģēdijā ? Kādai mērauklai lai pieturas
visi tie, kas caur laulības ostu grib doties svešajos dzī-

ves ūdeņos ? Ko tie lai ņem savās ceļa somās lļdzi

tādu, kas saturētu viņu saites kopā, lai tas
B
dzīves pa-

matmotlvs" — mīlestība — nepārvērstos par smagām un

nepanesamām važām.

Mēs dzirdējām, ka visu šo jautājumu autori pētot

ārējās parādības līdz šim nekādu atbildi nedz padomu
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nav raduši, bet jautājums vienmēr palicis atklāts. To-

mēr jaunu ceļu meklēšanu tie neviens nav gribējuši

uzsākt. Daudzi atzīstas, ka te ir kaut kāds noslēpums,
bet ieskatīties dziļāki garīgās dabas psichozē tie ne-

grib. Vaļsirdīgi sakot, laulība esot lēciens tumsā, kas

izskaidrot nav pa mūsu spēkiem, tādēļ lai domā par to

jaunā paaudze.
Tādus gala slēdzienus mēs atrodam zinātnieku pē-

tījumos. Labāku viņi nekā nav varējuši izdomāt. Mēs

redzam, ka pētot ārējās parādības viņi nomaldās dažā-

dību labirintā un lai izkļūtu no šādas situācijas ārā,

viņi saka, te ir kaut kāda dzelme, kuras dibena nevar

sniegt...

Laulību līdzšinējās izpratnes apcerējums

jaunu atziņu apgaismojumā.

Ja nu līdzšinējie pētnieki ar zines līdzekļiem par

laulību un mīlas lietām spējuši dot tikai tādus atrisinā-

jumus, kuri bija minēti iepriekšējā nodaļā, tad atstājot

viņus profana lomā, skaidrākas atbildes meklēšana

mums jāsāk citā virzienā, jo patiesība acīmredzot slēp-

jas dzelmē, kurā neviens npv iedrošinājies ieskatīties,
vai ari to darīt atrod par nepiederīgu.

Labākie pētnieki sinl jautājumā var- aprakstīt ve-

selus grāmatu sējumus, parakstot dažādas receptes, bet

iekams tie noslēpuma atbildi meklēs ārējās parādībās
un neķersies pie dvēseles pētīšanas, īsto patiesību tie

nekad neieraudzīs un pie skaidrības netiks.

Šāda sprieduma pārliecībai pietiks raksturot da-

žus relatīvas dabas piemērus, kuri var būt pamācoši

ari tanī ziņā, lai redzētu, kur meklētāju kļūdas slēpjas,

un ka padomi, pēc cilvēku uzskatiem, bez pareizas

stāvokļa izpratnes šinī lietā, ir ne tikai nederīgi, bet

var būt pat kaitīgi. Tādēļ varētu jautāt: vai kāda cil-

vēka dzīves piemērs izdevīgu laulību ziņā var būt par

ceļa rādītāju otram ? Vai viena cilvēka sarežģījumu

atrisinājums var noderēt par atslēgu otra dzīvei? Man

šķiet, ka nekādā ziņā nē. Taisnība gan, ka dzīve ir
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skola, no kuras mēs visu mācamies, tomēr šinī ziņā viens

kaut ari labs padoms divos dažādos gadījumos vienādi, ne-

der, jo katra cilvēka iekšējā daba un dzīves apstākļi ir tik

savdabīgi un īpatnēji, ka garīgā ziņā, dvēseles lietās, tiem

nevar pielāgot vienu kopēju mērogu vai padomu. Gudrs

un lietišķs padoms vienam var izrādīties par nederīgu ot-

ram. Vecais sakāmvārds skan: «vienammāte, otram meita",

«ko viens mīlē, otrs nē", un tas ir gluži pareizi, jo ir teikts,
ka katram sava «Grietiņa", bet tiklīdz ko netrāpa savu, tad

ir slikti. Te izteicas dvēseles darbība, kura ar apstākļiem

un prāta slēdzieniem nerēķinās. Cilvēki turpretim laulības

būtību pazīst un daudzreiz vērtē vairāk no ārējās puses.

Patiesībā viņi redz tikai savas darbības sekas un attiecības

laulāto starpā, bet tiem pilnīgi sveša un nepazīstama laulību

iekšējā daba, laulību nozīme no garīgā redzes viedokļa, t. i.

radniecīgo saišu cēlonība. Itin kā izslāpušam
tuksnesi neder atrastā dārgā pērle, tāpat ari šinī ziņā ne-

līdzēs visskaistākais padoms, ja nepazīstot kaites īsto cē-

loni kāds mēģinās apmierināt sāpes. Bieži redzam dzīvē,

ka prāts šinīs lietās atkāpjas, bet uzvar kāda noslēpta vara.

Tādēļ iztirzāt lietas un jautājumus, kādus daži ieskata par

laimīgu laulību noteicējiem, no kuriem, pēc viņu domām, at-

karājas saticība vai šķiršanās, kā piem.: temperamenti, rak-

sturu kvalitāte, dzimumu tieksmju harmonija, kaislība, tiku-

mība, grācija, skaistums, reliģiskie unsociālistiskie uzskati un

1.1. un 1.1., par kuriem varētu atrisināt bezgalīgas debātes,

šinī gadījumā, domāju, tiem nebūtu sevišķas nozīmes. Pro-

tams, ka visas šīs lietas iespaido laulāto attiecības, tādēļ ir

labi, ja cilvēks prot tās regulēt apzinīgi, lai būtu spējīgs
valdīt pār apstākļiem, novēršot varbūtīgas nesaskaņas; bet

par šām lietām ir diezgan daudz rakstīts gan presē, gan

grāmatās, tā kā šeit to iztirzāšana būtu lieka. Vadoties no

garīgā redzes viedokļa, drīz vien pārliecināsimies, ka šo ap-

stākļu pretešķlbas ar nolūku tiek paredzētas un iepītas lau-

lāto dzīves uzdevumā kā līdzekļi dvēseles un gara audzinā-

šanai. Tamdēļ pie šām lietām nevar vadīties no prāta loģi-

kas, it kā izdevīgas un laimīgas laulības būtu sasniedzamas

tikai tad, ja laulāto draugu izmeklēs ar visām vēlamām īpa-

šībām. Šo apstākļu dēļ pētnieki nonāk pretrunās un nevar

tikt skaidrībā, kā lai jautājumu varētu atrisināt.
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Gluži pareizi, ka vecākie saviem bērniem grib vēlēt

tikai to labāko, bet ja tie nezina noslēptās patiesības, tad

viņu padoms nesasniedz mērķa un var būt pat kaitīgs.
No pirmā acumirkļa liekas, ka tādi spriedumi un pra-

sības, lai bērns savu dzīves draugu izvēlētos no piemēro-
tas sabiedrības ar attiecīgu stāvokli, izglītotu, labu raksturu,
fiziski veselu, skaistu v. 1.1, nemaz nebūtu vainojamas pra-

sības, bet jāņem vērā, ka tie likumi, pēc kuriem tiek zīmēta

divu cilvēku savienošanās, daudzreiz kā par spīti diktē gluži

pretējo, un tad skaistās vēlēšanās nevar piepildīties. Pie

kam, ja cilvēki savas prasības nostāda kategoriskā veidā,

tad meklētājiem tās var sagādāt daudz rūgtu pārdzīvojumu,

jo cilvēka dzīves programmā, varbūt, rakstīti pavisam citi

uzdevumi viņa garīgā „Es" mērķiem, kurus nedrīkt kavēt

nekādas materiālas lietas. Tādēļ, par cik cilvēks pieķeras
šām valdzinošām lietām un paliek no tām atkarīgs, par tik

viņš var kaitēt savai garīgai dzīvei, it sevišķi šinī solī pie
laulību noslēgšanas. Tāpēc arī vecākiem, iekams tie nav

ieguvuši pareizas atziņas un izpratni par laulību garīgo sa-

karu nozīmi, savos spriedumos jārīkojas uzmanīgi un ar

apdomu, jo katrs nepareizi uzspiestais solis draud ar dzi-

ļiem sarežģījumiem. Kaut gan šī garīgo sakaru puse nav

saredzama un cilvēki negrib tai piegriezt vajadzīgo vērību,

tomēr tai ir ļoti liela nozīme, un laulību aktā, kā mēs re-

dzēsim vēlāk, tā spēlē galveno lomu.

Jāpastrīpo vēl tas, ka arī likumdošanas ceļā ar kādām

reformām nebūs iespējami rast reālas un pastāvošas saites

laulāto starpā, jo ja salaulātie tās nav atraduši dabīgā ceļā,

tad arī spaidu kārtā, vai mākslīgi radītas, tās jūtamu panā-

kumu nedos. Turpretim, jo vairāk iespaidos ārēja vara, jo

lielāks rāsies spraigums un drīzāk tas izvērtīsies traģēdijāk

Ja tagad ievestu kādu agrāka laika likumu, kas pilnīgi no-

liedz šķiršanos, tad droši varam teikt, ka upuru skaits ne-

nesaskaņu dēļ vairākkārt dubultotos. Tādēļ šimbrīžam

vismaz apsveicams ir tas, ka mūsu likumdevēji ir atzinuši šo

patiesību un šķiršanās atvieglojumos pretīmnākuši līdz pē-

dējai iespējamībai, lai mazinātu ļaunās sekas bezizejas ga-

dījumos, kad kopdzīve nav paliekāma.

Izejot no šada redzes viedokļa, mēģināsim ieskatīties

aizvien dziļāk garīgās dabas noslēpumos, kur mums atklā-
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sies lielas prespektīves un jautājums nostāties gluži citādā

apgaismojumā.
Bet lai mēs patiesībai tuvotos ar vajadzīgo izpratni un

būtu sagatavoti jauno atziņu uzņemšanai, apskatīsim kaut

īsumā vēl tos spriedumus, no kuriem cilvēki vadās pie lau-

lību noslēgšanas un kādu nozīmi tie redz laulību aktā no

parastā cilvēku saprašanas viedokļa.

Tādēļ, kā teicu, lai būtu sagatavots ceļš jaunāmatziņām

mums jāredz medālei abas puses, lai pie pārejas katram būtu

skaidri redzama veco uzskatu vērtība un jauno atziņupriekš-
rocības. Bet lai nebūtu jāiegrimst sīkumos, kas aizņemtu

pārāk daudz laika pie to paražu un ieskatu apceres, kādi

pastāv zemāk attīstīto tautu slāņos —
kur pāri tiek salau-

lāti bērnībā pret pašu grību, vai arī dažās tautās, kur sie-

vas tiek zagtas un pārdotas kā kāda tirgus prece
— minēšu

tikai vairāk sastopamos dzīvē uzskatus, kurus ņemot pēc

zem vidējās kulturēlā līmeņa pakāpes, kas uz mūsu tautu

zīmētos mazākā mērā, tomēr prasības varētu sadalīt divās

grupās, šķirojot ārējo apstākļa motīvus no cilvēka iekšējās
dabas impulsiem.

So divu jēdzienu ierosināti, cilvēki tiecas pēc laulību

nodibināšanas un zīmējoties vairāk uz vīriešiem, kā uzrunā-

tājiem, pie tā saucamo «partiju" taisīšanas, otro pusi ieskata

1) par veikalniecisku, materiāla stāvokļa, vai arī valdnieku

šķirās pat par starptautisko intresešu sasniegšanas objektu;

pretendējot pie tam, kā parasts, uz attiecīgu sabiedrisko stā-

vokli, izglītību, skaisumu, fizisku veselību un d. c. īpašībām
un 2) Tīrās mīlas varas dzīti, kas stāv aiz visiem minētiem

spriedumiem, prasībām un likumiem.

No šādu motīku kopojuma pieskaitot vēl klāt seksuālās

dabas instinktu sastādās tie principi, uz kuriem pa lielākai

daļai tiek dibinātas laulības. Te, protams, nav domāti tie,
kuri sevī vadās no gara iespaida un kuru dvēseles darbība

jau izteic mūžības ideālus.

Tā tad, pirmās grupas motīvi, kā redzam, izriet no cil-

vēka saprāta un zines spriedumiem, vadoties pie tam no

dažādiem ārējās pasaules iespaidiem ; kurpretim otrās grupas

darbība pieder iekšējo jūtu dinamiskai varai jeb neapzinīgām
dvēseles funkcijām. Tā tad divi dažādi un pat pretēji vir-

zieni, kuru principi nav savienojami; kamdēļ mēdz teikt, ka
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— kur sākas saprāts, tur beidzas mīla, bet ari otrādi,kur mīla

sākas, tur saprāts izbeidzas. Un tas ir gluži pareizi, tā no-

tiks vienmēr, kamēr pastāvēs mīla un lailibas, un kamēr cil-

vēki apzinīgi nepazīs kā vienu tā otru.

Skaroties kaut īsumā šām parādībām jāpiezīmē, ka ne-

būs noliedzams tas uzskats, ka no praktiskā redzes viedokļā

prāta slēdzieni arvien tiks attaisnoti, dibinoties kaut tikai

uz tiem reāliem faktiem, ka mīla liekas ir pārējoša parā-

dība, kas pieder jūtu pasaulei, kurpretim pirmās grupas lie-

tišķie uzskati aptver reālas vērtības, uz kurām vairāk izre-

dzes dibināt dzīves pamatus. — Ko līdz mīlestība un vai

par to var jūsmot, ja dzīve ir apēnota no trūkuma un naba-

dzības. Vai nav taisnība sakāmvārdam, kas skan — kad

nabadzība pa durvīm iekšā, tad mīlestība pa logu ārā. Tā

jau liekas tāda dzīves patiesība, kuru grūti atspēkot. Bet

vai tikpat neapšaubāmu faktu kā šis spriedums, navar stādīt

pretējo slēdzienu, kurš ne mazākā mērā apliecina savu tais-

nību un reālitāti, ja saka — ko līdz manta un stāvoklis, ja
nav iekšējā miera un saticības. Vai šis spriedums nav tik-

pat svarīgs kā pirmais ?

No iepriekš sacītā dzirdējām, ka pie kulturālākām ļaužu

šķirām, kuras taču ir labākā materiālā stāvoklī, ģimenes tra-

ģēdijas sastopamas visvairāk, kas liecina to, ka materiālais

stāvoklis nebūt vēl negarantē ģimenes laimi. Pie tam arī

lielie praktiķi un saprāta cilvēki savus nelokāmos uzskatus

prot uzturēt spēkā tikai tik ilgi, kamēr tos neskar kāds ne-

jauš mīlas dzenols, bet tad tie apklust un viņu skaļie lozungi
un apņemšanās ir vējā. Kaut gan vēlāk pats laulātais ap-

galvo, ka otreiz tādas „mulķlbas" vairs nepielaistu, bet tad

ir par vēlu, jo slazdā ir iekšā.

Šāda laulāto ieskatu šķobīšanās un mainīšanās liecina to,

ka viņi neesot skaidrībā par sevi, nedz ari par laulības jēgu,

dzīvojot līdz tam nepareizās ilūzijās, vai arī iespaidoti no

maldīgiem sabiedrības ieskatiem, skaroties šai patiesībai,

piedzīvo vilšanos, zaudē attiecībās līdzsvaru un dzīves prieku.

Ģimenes dzīvi vēlāk velk kā kādu jūgu, un kad pacietība zūd,
tad meklē krustceļus, lai atbrīvojoties no vecā jūga, va-

rētu uzsākt atkal tādu pašu gājienu no jauna, izdarot, kā

bija teikts
—

lēcienu tumsā. Un tā mēs redzam, ka nezinā-

šanā par to, kas slēpjas cilvēka dzīves jēgā un tāpat ari
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zīmējoties tieši uz laulībām — ko nozīmē šo divu cilvēku

saites, harmonija vai pretstati, plusi un minuši, un kamdēļ
tie visi iepīti dzīvē

—
notiek nepareiza laulātā draugaizvēle,

nesaskaņas tālākā dzīve un daudzāš šķiršanās.
Kā jau minēju, biologi un psihiatri pētot šo jautājumu

uzsver, ka laulību gaitās lielu lomu spēlē mīla, pret kuru

pat prfits ir daudzreiz bezspēcīgs, tādēļ tiešām notiek tā, kā

bija teikts
—

kur sākas mīla, tur izbeidzas saprāts.
Un tā tad mēs redzam, ka pēc cilvēku ieskatiem, tik

dažādu nolūku un mērķu sasniegšanai, kas norit ļoti raibos

un dažādos apstākļos, divi sveši cilvēki apvienojas kopējā
dzīvē un darbā. Apņēmās uz visu mūžu kalpot viens otram,

mīlēt otru un staigāt vienu ceļu līdz pat mūža vakaram;

vārdu sakot, paliek par vienu nešķiramu objektu. Bet šāds

objekts pastāv nedalāmā vienībā tikai tad, ja savienojamās

pretpolu magnētiskās strāvas iztek no radnieciskiem elemen-

tiem, tikai tad viņas darbojas kontaktā, papildina viena otru

un atrod otrā daļu no sevis; aizpilda savstarpējos tukšumus

un tādā kārtā rada atmosfēru ar savādu mistisku spēku,

kurš uzvar dzīves grūtības un sastopamās pretešķības. Kā

spilgtu piemēru par to dzirdam no lielā Goethes vārdiem,
kad viņš kādreiz rakstīja savai mīļākai tā: — es redzu cik

mazs es esmu pats par sevi un cik nepieciešama palikusi
Tava esamība, lai no manis kļūtu kas vesels. — īsti pāri

jūtas kā „savi cilvēki". Dēļ šī mērķa vairs nav vajadzīgs

ne klasisks skaistums, ne kādas citas kategoriskas prasības.
Pat rakstūri var būt nevienādi, dažādi temperāmenti, ari

kaislīgumam te maz nozīmes. Pat Van dc Veldes technika

te nespēlē nekādu noteicošu lomu. Rakstūru īpašības var

būt abos individos vienādas, un bieži vien tā tās arī ir, bet

tās nav laulības saišu noteicošie faktori. Lai tikai ieskatā-

mies dzīvē, kā ar pretējiem rakstūriem cilvēki nodzīvo garo

mūžu, un tomēr šķiršanos tie nekādā ziņā nepielaistu, jo tās

„magnētiskās strāvas" viņus satura.

Minēšu tikai vienu piemēru par plaši pazīstamā L. Tol-

stoja laulības dzīvi, kuru no tās izskata vēsturnieki nosauca

par «Tolstoja ģimenes drāmu", kurā cīnījās divu cilvēku

gluži pretējās dabas tieksmes un rakstūri. Tomēr 48 gadu

kopdzīves laikā konzekventi šķirties tie nebija spējīgi, ne-

skatoties pat uz to, ka Levs Tolstojs vairākkārt bēga no
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mājas asu ģimenes nesaskaņu dēj, bet dzijās un viņiem pa-

šiem nesaprotamās saites tos saistīja ar nepārvaramu spēku,
kaut gan apzinīgi viņi šo spēku nepazina. Šo divu cilvēku,

ģimenes traģēdija līdz šai dienai ir palikuse par neizsmeļa-

mu pētīšanas materiāla avotu laulību noslēpuma meklētājiem.
So cilvēku dzīvē visspilgtāk izteicas divu minēto grupu

pretējie spēki un viņu darbības simptoni: 1) ārējo apstākļu

iespaidi un 2) iekšējas, dvēseles darbības impulsi. Tas ir :|

viņu nesaskaņas sabiedriskās dzīves uzskatos un raksturu

pretešķībās, kas radīja viņu dzīvē plaisu un ķildas, no kā

pēc parastās cilvēku domas varētu taisīt slēdzienu, ka viņi

nav bijuši īsti pāri, lemti kopīgai dzīvei; bet turpretīm otrs

simptons, kas izteicas savā spēkā, saturot viņus tomēr 48ļ
gadus ilgas laulības kopdzīvē, ir pierādījums par noslēpu-
maino saišu darbību un spēku, kuras visiem par brīnumu

izrādījās stiprākas par visām pretešķtbām. Šis spēks uzvar

naidīgo rakstūru sadursmes un aizvien no jauna izlīdzina

radušās plaisas, izpildot līdz ar to šinīs svārstībās kādu no-

spraustu uzdevumu vai misiju, ko cilvēki savā nezināšanā

nenojauš.
Mēs lasām izteicienus, kurus L. Tolstojs raksta šādos

krīzes brīžos, kad viņš saka : „Tās ir lielās dzīves mācību

stundas, kurās mums jāārstē savi maldi iekš tam, ka citiem

cilvēkiem nav jādomā un jāskatās uz visa tā, kā to redzu

un saprotu es."

Lasot vēsturi par Tolstoja traģēdiju redzams, cik bieži

starp viņiem notikušas asas vārdu maiņas, naidīgas izskaid-

rošanās un smagas scēnas, tomēr,kā biogrāfi apgalvo, Tolstojs

savu daudzkārtējo apņemšanos — aizbēgt galīgi no mājas

un šķirties no sievas, dzīvē izvest nevarēja, jo viņus sai-

stīja tās lielās saites, ko pētnieki citādi iztulkot nevar, kā

— mīlestība. Viņi saka — kaut gan šī noslēpumainā

vara tika padota lieliem bārbaudījumiem, tomēr ārējie spēki
salauzt to nespēja. Naids ar apkampieniem, asaras ar prieka

smaidiem, atriebība ar piedošanu cīnījās un mainījās viņu

starpā. Un šinī cīņā Tolstojs atrada kautko lielu un vēr-

tīgu, par ko viņš teica tā : „Lai augtu iekšējais cilvēks, se-

kojat un izpildāt Kristus mācības, viņam nav jāmaina ārējie
dzīves apstākļi, bet pietiekoši — un tas ir pats galvenais —

ka mēs vienmēr augam, pakāpeniski nostiprinām un spodri-
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nam sevi caur savu iekšējo dzīvi, paliekot tanī stāvokli,
kurā liktens mūs ir nolicis."

—
Tāda ir ģēniju izpratne par

laulību dzīves nozīmi ar visām tās variācijām, kuras tiek

saturētas un veidotas uz noslēptiem mīlas pamatiem; pie
kam šos rūgtos dzīves brīžus viņš nosauc par «lielajām
dzīves mācību stundām". Un tiešām, vērojot dzīvi redzam,

kā, jo lielāks ir viņas izpildītājs, jo lielākas un smagākas

viņam ir tās «mācību stundas", uzdevumi un pārbaudījumi.
Lasot Sofijas piezīmes viņas dienas grāmatā redzam,

ka starp neskaitāmiem «lielās drāmas" tumšiem mākoņiem
velkas cauri tāds nesaraujams pavediens, kurš dažās vietās

izlaužas uz āru skaņā, kad viņa raksta — „ja tu aiziesi, es

došos pašnāvībā, bez tevis dzīvot es nevaru, bet ari dzīves

veidu mainīt es nespēju". Tā tad to pašu mēs redzam arī

šinī pusē, ka lielie pārdzīvojumi, apzinīgi vai neapzinīgi pil-

dīja lielo mācības stundu darbu. Šādas dabas piemērus va-

rētu minēt arī dažu mākslinieku dzīvē, kā piemēram visai

līdzīga rakstūra attiecības bija komponista Mocarta laulības

dvīvē, kur viņam sagādāja posta pilnu dzīvi viņa vieglprā-

tīgā sieva, augstākā mērā koķete un iedomīga sieviete, kāda

bijušā zufliera meita. Tāpat ļoti asas pretešķības izteicās

Haidna dzīvē, kad pretim viņa humānas dabas raksturam,
sieva bija bezgala strīdīga, tomēr abi šie pāri nodzīvoja il-

gus mūžus saistīti no tāda pat mīlas spēka. Novērojot mūsu

apkārtējo dzīvi, šādi gadījumi ari nebūs reti.

No visa tā mēs redzam, ka mīlē un cieš arī visi lielie

cilvēki, tāpat kā katrs mazais mirstīgais, kas liecina to, ka

neredzamās saites, kuras laulāto dzīvē izpilda tādu svarīgu

lomu, šīs problēmas atrisināšanai acīmredzot būs viens no

galvenajiem faktoriem, kurš pēc augšminētā grupējuma pie-
der otrās grupas motīviem.

Atkārtoju, ka minētie piemēri apliecina to, ka īstie pāri
un pareizās laulības nav domātas tikai tad, ja abas puses ir

vienādā materiālā stāvoklī vai garīgā attīstības līmeni. Ne-

reti mēs dzirdam sabiedrībā izbrīnās jautājumus — kādēļ

gan dzīvē tiem labākiem cilvēkiem gadās tādas sliktas sie-

vas ? — Un patiešām jāsaka, ka bieži tā tas arī ir, bet tas

paliks skaidrs un saprotams, kad mēs nāksim pie citām at-

ziņām un redzēsim, ka laulības dzīvē tiek pildīti nezināmi

mums uzdevumu pēc noteikta plāna, kurš zīmēts no cēloņu
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un seku darbības virknes, ko savā ziņā varētu saukt par

norēķinu Visaugstākā priekšā. Tādēļ arī tika griezta vē-

rība uz to, ka tiem, kas laulību aktā vadās no sabiedriskiem

ieskatiem un priekšroku dod pirmās grupas motīviem —to

ceļš var būt krustots ar dažādiem šķēršļiem, kuri dzīves

drauga nepareizas izvēles gadījumā agri vai vēlu viņus no-

vedīs pie šķiršanās sliegšņa; bet ja tas pēc apstākļu gaitas,

nebūs panākams, tad neizbēgami savu spriedumu izpildīs
nāves sūtnis, kurš pārtrauks nepareizi uzsākto dzīves ceļu.
Cilvēki, protams, šos gadījumus tulko savā valodā, vienkārši

par neārstējamiem slimības gadījieniem, vai nokavētu palī-
dzību un t. t. Bet ja psichologs šinīs notikumos taisīs cē-

loņu un seku analīzi no garīgā redzes viedokļa, tad viņam
tādas dzīves bilde runās skaidru valodu gluži citādā nozīmē.

Lai tikai ieskatāmies vērīgāk notikumos, tad pārliecināsi-

mies, ka daudzos gadījumos būs saskatāma šāda sprieduma

pareizība.

Pēc noslēgtām laulībām, kurās īstie radnieciskie ele-

menti nav sastapušies, bet ir sveši, cilvēki neizbēgami no-

nāk dzīves konfliktā, kas ir nepieciešams, lai tos atgriestu

no maldīgi uzsāktā ceļa. Šādu pāru atvienošanu, kurus ne-

saista īstās radnieciskās saites, nedrīkst kavēt nekādi cil-

vēku likumi nedz formas. Tādēļ, kā jau teicu, apsveicami
ir tas, ka tie tiktālu grozīti par labu, lai pie nepareizaspāru

savienošanās tie šķiroties varētu atkal atgriezties savā

dzīvē, lai turpmāk meklētu jaunus ceļus, vadoties varbūt

jau no citādiem motīviem un citiem ideāliem, jo ceļš uz pa-

tiesību, kā ir teikts, iet caur maldiem un kļūdām.

Tādēļ lai atvieglotu dažreiz tik sarežģītos laulību ceļus,
ir no svara katrs vērtīgs mājiens, saprātīgs vārds un gudrs

padoms, kas nāk no īsta patiesības avota, jo tikai tāds aiz-

rādījums cilvēku var vest uz droša ceļa, pie kam tas var

būt sasniedzams vienīgi nākot pie jaunām un pareizām at-

ziņām, kuras cilvēkam tikpat, nepieciešamas kā gaiss un

ūdens. Pareizas atziņas dzīvē ir tikpat vērtīgas kā gaisma

tumsā, un tādēļ šī vadoņa mērķis laulību jautājumā ir ap-

gaismot tās noslēptās dabas parādības, kuras līdz šim nav

ņemtas vērā no citiem autoriem.
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Radnieciskās saites. "Skaistā puķe bezdibeņa malā."

Simpātijas un antipātijas. Mīla un greizsirdība
dzīvnieku valstī.

Atsedzot aizvien tālākos aizkarus savos jaunu atziņu

ceļos, gribētu piezīmēt vēl to, ka, lai arī cik no tagadējā
redzes viedokļa cilvēki šinī ziņā grēkotu, jāsaka, ka patrei-

zējos apstākļos nevar tomēr vainot viņus pilnā mērā un so-

dīt šinīs kļūdās vai pārkāpumos, ja viņi tos izdara neapzi-

nīgi. Tomēr šāda neapzinīga rīkošanās laulību lietās, kā to

rāda šķiršanās statistika, pieņem bīstamus apmērus, palie-
kot par kronisku kaiti.

Vadoties no praktiskiem prāta spriedumiem, iespaidoti

pie tam no ekonomiskām tagadējā laika dzīves grūtībām,
tie vairāk tiecas pirmās grupas mērķiem un izejot dzīvē at-

rod gandrīz vai par galvenāko — materiālā stāvokļa nodro-

šinājumu un vienkārši saka —ja nevar taisīt «partiju", tad

precēties nav vērts — un sper šo soli stingri pieturoties šā-

dam lozungam.

No cilvēku parastā redzes viedokļa viņi redz, ka izvēle

taču ir tik liela un bagāta, un tā liekas — kamdēļ gan šīs

iespējamības neizmantot ? Kamdēļ tad no bagātās izvēles

neizmeklēties to vislabāko ? — Vai tad pret šādiem ieska-

tiem varētu celt kādus iebildumus ? — Bet te lūk, tieši ši-

nīs, liekas, nevainojamos centienos notiek tās lielās kļūdas

ar kļūmīgām sekām un traģēdijām. Un tas ir tādēļ, ka cil-

vēks nav uzklausījis savu iekšējo balsi un nav piekāpies

savu prasību priekšā, kuras pasaules troksnī, skaņo lozungu

dievinātas, apklusinājušas viņa „klusības balsi", tamdēļ vē-

rosim, ko rāda medales otrā puse.

Meklētājiem te ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai savu kuģi
izvadītu starp šām klintīm pa godam cauri. Dažreiz ir jāiz-
tukšo rūgts biķeris, vai ari jāpārvar lieli šķēršļi, lai nepa-

zaudētu savu īsto mērķi. So brīdi —
laulātā draugaizvēlē,

kāds dzejnieks ir salīdzinājis ar skaistu puķi, kura aug bī-

stama bezdibeņa malā, dēļ kā meklētājam vajaga labas dū-

šas, lai to sasniegtu. It īpaši tagadējā mēchanikas un sausā

materiālisma laikmetā, kad cilvēki pēc visa tiecas ātrāk,

vieglāk, izdevīgāk tikai nopraktiskā redzes viedokļa, kad ide-
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jiskas lietas tiek atbīdītas pie malas, uzmanīgi jāvēro ta šaurā

taciņa pa bezdibeņa malu, lai piekļūtu pie skaistās puķes.
Man nāk prātā divi lielie pasaules ģēniji, amerikānieši:

Henrijs Fords un T. Edisons, kādu neaprakstāmu bezdibeņu
malā atradās viņu izraudzītās dzīves draudzenes, kad pirmā
— Forda līgava, būdama ganu meitene, bija jābildina cilvē-

kam, stāvošam pasaules augstākos kalngalos. Tāpat arī

Edisons, apņemot par sievu vienkāršu telegrāfisti, vienā

mirklī salauza gigantus aizspriedumu vaļņus pasaules acis.

Pie tam šo ģēniju laulības jāatzīst par teicami laimīgām.
Varam iedomāties to stāvokli, kādā bezdibeņa malā at-

radīsies tāds cilvēks, kas ir pilnīgi atkarīgs no kādas etiķe-

tes, vai aizspriedumu varas, kad viņa otrā puse, īsta dzīves

draudzene no augstākās varas būs nozīmēta šādā, priekš

viņa «šausmīgā" stāvoklī. Vai te tiešām nevajadzēs „lielas

dūšas", lai šo «biķeri" spētu tukšot un savu uzdevumu pa-

reizi veikt.
—

Un ka šādu gadījumu dzīvē nav mazums, to

katrs var pārliecināties apkārtējos notikumos. Tikai nezinā-

tājs te izturēsies ar greizu spriedumu un maldīgu kritiku,

kurpretim tam, kas atzīst garīgo individualitāti un cēloņu li-

kumību, šādi dzīves pārbaudījumi būs saprotami pēc viņu
īstās būtības. Cik daudzreiz praktisks cilvēks no «augstā-
kām" aprindām sniedzas pēc savas puķes tikai tad, kad šķir-
šanas vai nāves gadījumi ar laulāto no «piemērotām aprin-
dām" to ir nosvieduši šādā bezdibeņa malā, kur viņš pēc

pārciestiem daudz negaisiem saņem, varbūt, jau novītušo

vai pa daļai no citiem samīdīto, savu rozīti.

Tomēr jāatzīst, ka pēdējā laika revolūciju viļņi tālu ir

skāruši šo aizspriedumu pasauli un šinī ziņā ir noskalojuši
daudz augstu vaļņu, caur ko tie «bezdibeņi" zināmā mērā

ir izlīdzināti. Daudzos gadījumos, kā to redzam pie augstā-
kās sabiedrības aprindām, sastopami piemēri, kad laulību

lietās virsroku ņem sirdsapziņas pārliecība. Pat karalnamu

dzimtās jau bieži tiek pārkāptas stingrās veco laiku tradī-

cijas, kuras bija saistītas ar starptautiski-politiskām intere-

sēm, kurpretim tagad jaunie prinči vaļsirdīgi izvēlas savu

dzīves draugu, kādu diktē viņu personīgā pārliecība un

sirdsapziņa, nerēķinoties ne ar galma etiķeti, nedz ar kara-

lisko „tīrasinību."

Šāda rīkošanās ir apsveicama no garīgā un patiesības
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viedokļa, un tā tas būtu darāms arī citiem visos gadījumos,
lai izvēles brīvība netiktu aprobežota ne no kādiem apstāk-

ļiem nedz tradīcijām, jo viss tas ir tikai šķēršļi šinī ceļā,
radīti no pašu cilvēku rokām un nepareizām iedomām. Jā-

saka, ka daži, samērā retie gadījumi, kad tā „puķe" arī tiek

noplūkta kāda bezdibeņa malā, tad laulības tomēr bieži vien

nesekmējas, ja tās notiek kādu citu motīvu vai mērķu nolū-

kos, tad dzīve tomēr sāk irt un laulības izjūk. Tas notiek

tādēļ, ka viņi darbojas neapzinīgi, jo neapzinīgi staigājot pa

«bezdibeņa malu", tie ātri vien arī iekrīt tanī. Gluži tāpat

kā viņi klejojot neapzinīgi nokļuva uz sava īsta ceļa, tāpat

viņi arī nomaldījās no tā. Kaut gan pate daba rūpējas par

Īsto pāru savešanu kopā, tomēr, ja tiem ir saudzīgi mērķi,

vai kaislība pasaulīgās lietās, kas dvēseles jūtas apslāpē,
tad daba tiem atļauj brīvību, lai caur kļūdām un ciešanām

paši tie nāktu pie patiesības atziņām. Kā sevišķi* spilgtuun

raksturīgu šim spriedumam piemēru gribētu minēt visiem

pazīstamās Zubkova laulības, par kurām pasaulē tik daudz

tika runāts, bet kuras bija reti interesantas tanī ziņā, kā

šis pāris liktenīgā dzīves rotaļā parī bezdibeņiem sasniedza

savu mērķi un tāpat ar neredzamās rokas palīdzību tika

pasargāts no noslēgto derību izjaukšanas. Jo, kā to zinām,

tuvojoties laikam, kad konkrēti bija pacelts jautājums par

šķiršanās ievadīšanu, nāve pēkšņi aizsauca Viktoriju mūžībā,
tādā kārtā viņu laulību līgums no viņiem pašiem palika ne-

aizkārts un tagad ja Zubkovs arī apprecētos vai šķirtos vēl

vairākas reizes, tad mūžības priekšā no visām viņa laulību

draudzenēm īstā būs tikai viena, šinī gadījumā— Viktorija. Tā

mēs redzam, ka nāve piestājas un palīdz, kā jau bija minēts,

tādos gadījumos, kad nepareizi sagājušies pāri ir jāšķir, bet

arī tad viņa palīdz un glābj, kad pareizie pāri neapzinīgi

grib šķirties. Sādu valodu protams sapratīs un atzīs tikai

tie, kas atzīst Mūžību un garīgās pasaules likumus. Tādēļ
redzam dzīvē, ka par cik pasaule paliek materiālāka, par tik

tā attālinās no patiesības, jo materiālisma troksni tā pazūd
un nav saskatāma. Jāpiezīmē, ka piemērs par Zubkovu un

Viktoriju nav minēts tikai tādēļ vien, ka Viktorija nomira

līdz viņu laulību šķiršanai, bet tādēļ, ka šinī laulībā, cik

skeptiski arī cilvēki uz to neskatītos, mērķis bija ideālā mīla,
kuru Zubkovs aizraujoties materiālās lietās nepratauzglabāt,



34

tomēr tie bija īstī pāri, savesti uz garīgu likumu pamata.
Uz tādiem pašiem pamatiem savu īsto dzīves draugu saska-

tīja 70 gadu vecais pasaulsslavenais zinātnieks Bechterevs,

kad viņš apņēma par sievu 35 g. veco gulbenieti no strād-

nieku ģimenes un bija reti laimīgi savā laulībā. Pāris ga-

dus atpakaļ avīzes vēstīja par 40 g. veco Orleana princi Lvi

Burbonu, kurš apprecēja 73 g. veco princesi dc Brolji. Tad

Leuchtenburgas hercoga laulības ar frizieri Ellu Miller, kuri

dzīvo laimīgu dzīvi un daudz neskaitāmu piemēru varētu

atrast, kuros šādas laulības nemaz nav utopija, bet tās di-

binātas uz brīnišķīgiem garīgo likumu pamatiem. Negribētu
šaubīties par to, ka mūsu intelliģences daudzie pāri, kādi

mums visiem zināmi, sagājušies laulībā ar lielu starpību kā

vecuma, tā materiālā ziņā, tomēr dzīvo teicamā harmonijā
un šinī ziņā tie visi būtu solidāri ar manu spriedumu. Lai

cilvēki tulko kā grib, bet psīchologa acs šos noteikumus

redz pēc to patiesās būtības.

Izklausot augšminētos spriedumus par dzīves drauga

izvēli, nedrīkstam iekrist pretējā galējībā un izprast to tā,

it kā kad tiktu noliegts skats uz augšu, vai tieksme pēc
kaut kā labāka. Tā tas arī nav domāts. Sava dzīves drau-

ga meklēšanu var darīt katrs visaugstākos stāvokļos un vis-

labākā sabiedrībā. Pie izvēles drīkst lūkoties visaugstākās

galotnēs, bet skats lai vienmēr būtu brīvs, uzmanīgs un

koncertrēts uz vienu mērķi —
sirds draugu; tādu, kuram ir

kaut kas tāds, kas citam nevienam nav, ko sirds klusībā

izjūt. Tikai tad sirds uztvers to, kas viņai der, pēc kā viņa

ilgojas un kas priekš viņas jau sen ir nolemts no pašas
Mūžības.

Bet tā kā cilvēce šos Mūžības likumus nepazīst kaut

vai teorētiski, tad laulāta drauga izvēle pa lielākai daļai no-

tiek neapzinīgi, un, Dievam žēl, tālākā dzīvē pie nesaskaņām
un naidiem, tādā pat kārtā neapzinīgi tie arī šķiras, sevišķi

mūsu laikmetā, kad tās mīlas saites no tikdaudz šķēršļiem
tiek traucētas. Tomēr tas notiek samērā reti, jo starp īstiem

pāriem šīs, kaut vai nobālējušās mīlas vietā, dzīvē paliek

kaut kas tāds mistiski maģisks spēks, kuru daži pētnieki ir

ļoti labi nosaukuši, apzīmējot ar vārdu «radnieciskas saites",
vai arī citos gadījumos, kad iztirzājot mīlas varas ieročus,

kur apstākļi rāda, ka mīlas iedegšanai un mīlamā iekaroša-
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nai nemaz nav vajadzīgs kāds sevišķs skaistums sievietei,

varonība vīrietim, vai kāda cita izcilus īpašība, lai sirdi līdz

nāvei savaldzinātu — un šos valgus tad nosauc par «simpā-

tijām", kas ari ir kaut kas īpatnējs. J. Naids savā «Mīlas

varas noslēgums" apcerējumā, pienākot diezgan tuvu šīs

problēmas atslēgai apstājas tomēr pie tā, izsakoties, ka «mīlu

ar pievilkšanas likuma palīdzību vēl nevar izskaidrot". Viņš

saka „jādomā, ka šeit ir vēl kāds cits nezināms likums." —

Šis «nezināmais likums" patiesībā ir tas smaguma punkts

«burvības riņķi", iekš kura mēs gribam iekļūt, lai redzētu

uz kā viņa ass griežas. Tas ir, mēs gribētu atbildēt vēl uz

to pēdējo jautājumu — kas tad nu ir tās «radnieci-

skās saites", «simpātijas" vai «maģiskais spēks"?

jeb ari tā tēlotā «puķe bezdibeņa malā"?

Lasītājs varbūt teiks, kad tad nu tiks celts tas noslē-

puma aizkars, lai varētu redzēt solāmo «brlnumpili"? — Bet

vēl tikai mazliet uzmanības, mēs jau pie tās tuvojamies. Me-

tīsim skatu vērīgāk apkārtējos notikumos, tad pārliecināsi-

mies, ka ieeja tanī visiem atvērta, tikai vajadzīga īsta vēlē-

šanās un nelokāma griba, tad gudrības tempļa durvis tiks

atvērtas un būsim pie mērķa.

Jāņem vērā,ka idejiskās mīlas brīnišķīgās saites ir ļoti

smalkjūtīgas, kristāltīras un caurspīdīgas, kā saules stari,

vai viegli ūdens tvaiki, kurus ar fiziskām acīm grūti saska-

tīt, tāpat arī tās nav taustāmas ar kādiem līdzekļiem. Pēc

viņu dabas, tās piemājo drīzāk pie tādiem cilvēkiem, kuri

zināmā mērā vadās no jūtām un sirdsapziņas.
Tā kā šis saites nāk no garīgās pasaules, tad arī to

ieguvējam jābūt garīgi idejiskam cilvēkam. Tamdēļ mēs

redzam, ka pie morāliskā līmeņa pagrimšanas, viņas pilnīgi

pazūd materiālisma un kaislību viļņos. Šo jūtu vietā cil-

vēki pielūdz kādu «zelta teļu", pārvēršot mīlu par baudu

kāres objektu, kas egoista acīs arī tiek saukts par «mīle-

stību", pie kam tāds mīlētājs saka, — ja mani šī persona

nemīlēs un pie manis nenāks, tad es viņu, protams,no «lielas

mīlestības" nonāvēšu; vai ari atrod par nepieciešamu „at-

brīvot" mīlamo no dzīves saitēm, lai arī pats izrēķinātos
tādā pašā ceļā. Tā jau palikusi ikdienišķa parādība. — Tik-

tālu novesta īstās mīlas izpratne un tādēļ nav jābrīnās par

to sarežģīto stāvokli, kāds tagad valda mīlas lietās un tās
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tulkojumā. Tomēr, kā mēs redzam, nenoliedzams fakts

paliek tas, ka šis mistiskais spēks laulību dzīvē apzinīgi vai

neapzinīgi spēlē galveno lomu; tamdēļ arī nevar būt kāda

nozīme ārējām reformām, iekams šīs lietas pamatprincipā
cilvēki nepieņems jaunas un pareizas atziņas, dibinātas uz

garīgo likumu pamatiem.
Ja visas liecības un cilvēku piemēri nevar pārliecināt

skeptiķus par šāda sprieduma pareizību, tad lai tie paskatās
dabā un dzīvnieku valstī, kā tur izteicas mīlas spēks. Pie-

tiks uzlūkot mazo putniņu, kā tas trīc par saviem mazuļiem

ligzdiņā, izteicot dziļākās mīlestības jūtas. Kam tas nebūs

gadījies redzēt, kā ģimenes galva, tēvs vai māte, aizstāv

savus mazuļus paši iedami nāvē. Šie dzīvnieki labāk par

cilvēkiem pierāda īsto mīlas dabu un apliecina, ka mīla ir

stiprāka par nāvi. Bez tam apbrīnojama parādība ir novē-

rota pie putniem tanī ziņā, ka tie no liela gabala pazīst savu

otrās puses «personību".
Kāds angļu biologs apraksta savus novērojumus pie

stārķiem, kad starķe sēdot ligzdā uz olām, vai arī otrādi,

kad ģimenes galva ir mājās, bet viņa otrā puse aizlaižas

kaut kur tālākās medibās — kā viņi lielos attālumos pazīst
viens otru ar savu noteiktu un īpatnēju izturēšanos. Tādos

gadījumos, kad tālumā saredzams sveš apmeklētājs, «mājas

sargs to nosaka bez kļūdīšanās, vai tas ir viņa otrā puse"
vai nelūgtais viesis. Cilvēka acs šinī ziņā ar labāko binokļa

palīdzību nevarētu atrast nekādu starpību, turpretīm putni

savas attiecības mana unpazīst abprīnojamā kārtā. Tas būtu

ņemams vērā arī cilvēkiem, lai arī tie mācītos iegūt tādas

īpašības sava dzīves drauga pazīšanā.

Līdzīgi nostāsti sastopami arī par putnu mīlas psicho-

loģiju, kuru attēlo novērojumi pie stārķu greizsirdības starp

tēviņu un mātīti. Sevišķu vērību pelna gadījums, kas nori-

sinājies šogad kādā Mazāzijas sādžā Esebejā, kur viens pāris

ierīkojis ligzdu vietējā aristokrāta Mechmeta Efendija nama

jumtā. Pēdējais kādu vakaru ieraudzījās, ka stārķu ligzdā
norisinās kaut kas neparasts. Stārķis un stārķiene atgrie-
zušies gan ligzdā ar barību, bet neķērušies vis pie savu

mazuļu barošanas, turpretīm iesākuši asas ķildas. Bijis
redzams, ka stārķis stārķienei kaut ko asi pārmet un ka

viņa aizstāvas cik vien iespēdama. Piepeši ģimenes galva
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pacēlies spārnos un aizlaidies uz kaimiņu mājas jumtu. Tur

drīz vien salaidušies arī citi stārķi un noticis kaut kas līdzīgs

apspriedei. Debates šinī «mītiņā", kā bijis redzams, bijušas

ļoti asas, spriežot pēc liela trokšņa, kādu stārķi sacēluši. —

Kad apsriede beigusies, tēviņš atgriezies divu stārķu — dele-

gātu pavadībā uz savu ligzdu. Tur notikuse briesmīga soda

tiesa un viņi visi trīs stārķieni nogalinājuši,izdarot to knābju
cirtieniem. Pēc tam ģimenesgalva paņēmis vienu no mazuļ-
iem knābi un nometis uz ielas bruģa. —

Visas šīs asiņainās
drāmas iemeslis bijis tas, ka viens no mazuļiem nebijis vis

stārķis, bet tītars. Stārķis tamdēļ to uzskatīja par pierā-

dījumu, ka viņa «laulātā draudzene" bijuse viņam neuz-

ticīga.
Šis drāmatiskais notikums saviļņojis visu Esebejas sā-

džu, pie kam tika ievadīta lietas noskaidrošana. Izrādījās,
ka pirms kāda laika kāds zens uzkāpis uz jumta un pār-

mainījis vienu stārķa olu pret tītara olu. Stārķiene izperē-

jusi šo olu tikpat rūpīgi, kā visas citas, bet par to viņai
nācies samaksāt ar savu dzīvību.

Līdzīgi gadījumi ir konstatēti ari citās vietās, kad

stārķa olas bija samainītas ar vistu olām. Arī tanīs gadīju-
mos stārķi nogalinājuši stārķieni.

Cik šie piemēri liktos mazvērtīgi mūsu jautājumos, to-

mēr tas liecina to, kāda liela nozīme ir uzticībai, jo arī šinī

gadījumā, pie minētā stārķu pāra,, drāma notika neapšau-
bāmu pierādījumu dēļ, par stārķienes neuzticību. Kaut gan

šinī gadījumā viņa cieta nevainīgi, jo viltīgais puika olu

bija samainījis, tomēr stārķa acīs tā bija neapšaubāma «lau-
lības pārkāpšana" no stārķienes puses, par ko tiesas sapulcē
tika iznests nāves spriedums.

Lai tad nu pēc visa tā vēl cilvēki mēģinātu noliegt
radnieciskās saites, no kurām izaug lielais mīlestības spēks

un arī greizsirdība.
Minot greizsirdību jāpiezīmē, ka greizsirdība kā tāda,

pie apzinīgiem pāriem nemaz nav iespējama, jo tur tai ne-

būs auglīgas zemes. Bet tā kā laulību pilnība vēl stāv diez-

gan tālu, tad arī greizsirdība ir tāds brīdinājuma signāls

par radušamies šaubām stāvokļa drošībā. Mēdz teikt, ka

laiku pa laikam tā drusku noder, lai tā sakot atveldzinātu

snaudošo mīlu. Tomēr pie īstiem un apzinīgiem pāriem tā
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nav iespējama. To mums apliecina arī dzīvnieku valsts,
kur valda mīla bez viltības.

Nav man iespējams šinī īsajā apjomā skārties un ap-

gaismot to izpratni, kura zīmējas uz ūniversālo mīlu,

to ideju principiem —
kā lai būtu izprotama tā mīlestība,

kuru sauc par
— visas dzīves pamatmotlvu, un

kuras atribūts ir — mīlēt savu ienaidnieku. Tas prasītu

plašāku apcerējumu metafizikas atziņu gaismā par mūžības

un gara pasaules sākumiem, izejot no Absolūta redzes vie-

dokļa. Bet tā kā mans nodoms bija caur jaunu patiesību

atziņām rast cilvēkos gaišāku un ari dziļāku izpratni tikai

par to, kas zīmējas tieši uz laulības nozīmi, tad šis apcerē-

jums mīlas jautājumu skar tikai tikdaudz un tanī ziņā, cik

tas saistās ar laulības jautājuma atrisināšanu.

Mīlas spēks iekš "ja" un „ne", kuŗu priekšā
lokas visas varas. Miljonārs Brauns savā jachtā

pēc noraidītās mīlas.

Ta tad beidzot apcerējumu par radnieciskām saitēm,
kādas mēs tās redzam un saprotam no ārējās puses, pie ro-

bežu pārejas jaunu ideju pasaulē, kur slēpjas mīlas cēloņi,

jāsaka, ka pārlaižot skatu par visu lasīto un ari kādreiz

dzirdēto no citiem autoriem, man šķiet, gūsim tādu pārliecī-

bu, ka pareizai laulību izpratnei un mīlas noslēpuma atrisi-

nāšanai, ārējo reformu un pētījumu vietā jāizdara iekšējās
reformas. Jāreformē atziņas un pamatideju principi, vai

pareizāk sakot reformu vietā jāpieņem jaunas atziņas, jo kā

mēs no visa redzējām, tad mīlas izpratnē līdz šim nekādas

reliģijas vēl nav bijis, tādēļ ari nav ko reformēt.

Mīla ir gan apdzejota un aprakstīta, tēlota un gleznota*
bet nav pateikts, no kā viņa atkarājas un kas viņa ir? To

gan visi zina, — kāda viņa ir, nosaucot par : lielu, mazu, augstu,

zemu, laicīgu, garīgu, karstu, aukstu, agro, vēlo,pirmo, otro,

pēdējo, laimīgu, nelaimīgu, mirstīgu, mūžīgu, svētu, kaislīgu,

debešķīgu, neizprotamu un t. t., trūkst tikai ceptas, vārītas,

žāvētas un sālītas. Viss tas tomēr nelīdz atbildei uz mazo

jautājumu — kas viņa ir?
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Kāds Ņujorkas universitātes profesors Dr. KolTnss nesen

nācis klajā ar senzacionēlu apgalvojumu, ka mīla ir tikai

tukš vārds, kuram pavisam prozaiski pamati. Viņš mēģina

pierādīt, ka mīlai nav nekā kopēja ar dvēseli, bet ka tā at-

karīga tikai no māgas, t. i. gremošanas orgāniem. Mīlas

cēlonis, viņš saka, ir minerāls mangāns.

Bet lai nu paliek šoreiz profesora spriedums, jo kā jau

teicu, līdzšinējā ceļā nekādi pētījumi nedz eksperimenti še

atbildi nedos, tādēļ ka mīla nav ne taustāma ne saskatāma,
nedz ar kādiem elektriskiem vai X stariem uztverama. Tā

ir katra cilvēka tāds īpašums, spirituēls spēks, kuru neviens

nevar ne atņemt ne iedot, ne pirkt ne pārdot un ari ne

aizdot citam. Laikam tāda kā Dieva dāvāna. — Cik dažreiz

miljonārs ar mieru atdot visu savu bagātību, lai tikai viņa
izredzētā atslēgtu savas sirds durvis un parādītu kaut mazu

mīlas stariņu. Tomēr ja iztrūkst tās „saites" un sauciens

neatrod atbalsi, tad viss tas nelīdz itin neko. Visu pasaules

bagātību, greznību un godu, pat karāliskos troņus atbīda ar

vienu mazu vārdiņu — nē.
. .

Cilvēks ar savu prātu, varu

un naudu valda par lieliem spēkiem, bet šim mazajam vār-

diņam tas netiek pāri. Katra vara pret to ir bezspēcīga.

Turpretīm otrādi, var teikt, ka pret mazo „ja" vārdiņu, lo-

kās visaugstākie stāvokļi, gods un vara. Tam loka savus

ceļus naudas karāļi un personas augstos amatu tituļos. Ar

šī vārdiņa palīdzību tiek atvērtas durvis ar vislielākām bru-

ņām. — Tāds spēks ir šai noslēptai varai.

Pievedīšu mazu piemēru no visai raksturīga gadījuma
ar kādu amerikānieti, vairākkārtīgu miljonāru B. Braunu,
kura saloniskā izpriecas dzīve šī vārdiņa „nē" dēļ pārvērtās

par līdzīgi sastingušu nāves ēnu. Apstākļi īsumā šādi:
trīsdesmit gadu vecumā B. Brauns karsti iemīlējās kādā

skaistā jaunavā, kuru tas nolēma par katru cenu iegūt sev

par mūža biedreni. Viņš bildināja jaunavu, bet tā viņam at-

teica ; ari vēlākos bildinājumus tā strupi noraidīja. Te nu

Braunam bij jāpārliecinājas, ka pastāv vara, pret kuru tas ir

bezspēcīgs ar visiem saviem miljonu miljoniem. Miljonārs
bij tik dziļi satriekts, ka viņš nolēma uz visiem laikiem no-

slēgties vientulībā. Šim nolūkam viņš iegādājās sevišķi
greznu izpriecas jachtu, uz kuras viņš pārcēlās 1890. gadā
un līdz pat savai nāves dienai, 25 gadus ilgā laikā, viņš ne-
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nokāpa no šī kuģa, nepielaizdams uz tā par visu šo laiku

it neviena cita cilvēka, izņemot komandas ļaudis, kuri ap-

kalpoja kuģi. Vienīgā, kam viņš uz neskaitāmiem lūgumiem

atļāva 5 min. ilgu sarunas laiku, bija viņa māsa, kura ar

asarām acīs izmantojot šīs 5 min. lūdza viņu grozīt savu

lēmumu un atgriesties dzīvē, bet uz to bija lakoniska atbilde

ar vienu vārdu — nē. Pēc piecām minūtēm viņš sarunu

pārtrauca un tā bija vienīgā šinī laikā un arī pēdējā viņa
mūžā. Savā kajītē ieslēdzies miljonārs pavadīja dienas un

naktis. Tikai vēlu vakaros viņš uznāca uz kuģa klāja un ar

tāļskati ilgi novēroja zvaigžņotās debesis. . . Tā viņu bija
satriecis tas mazais vārdiņš „nē", pārvēršot viņa grezno

dzīvi par sastingušu klinti visus 25 gadus otrā pusmūžā.
Vienā rītā, kad Brauns uz klauvējieniem neatbildēja,

atlauza viņa kajītes durvis, kur to atrada mirušu no sirds-

triekas.

Tāda ir šī neizprotamā vara, kura paklausa tikai tam,

kas ir tās cienīgs un kam uz to ir dotas īpašuma tiesības

no Mūžības varas. Tādēļ arī mēs redzam, ka nepareizību

gadījumos no tās ir tik smagas sekas, kad no viena vārda

vai soļa atkarājas cilvēka laime vai nelaime, dzīve vai iznī-

cība. Raksturīgi to apzīmē kāds Dr. Rv. Suits, kurš savā

„Mīlas kritikā" saka tā: „Maz ir cilvēkam tādu pārdzīvo-

vojumu, kuri spēj tik vareni un paliekami satricināt cilvēka

dvēseli, kā mīla un viss kas to pavada; cerība, laime,

šaubas, sāpes, ticība, prieki, un apmierinā-

jums. Caur šiem dvēseles viļņiem viņa mūs

iemet vai nu drošā ostā, vai satriec pret
klinšainu salu." Un tiešām, kā iepriekš bija minēts,
ka nepareizus pārus, kā nesaderošus elementus, ja nešķir

laicīgā vara, tad spriedumu saka nāves roka. Bet ir arī

gadījumi, kad meklētājs savu dārgo pērli ierauga tikai tad,

kad tā jau ir pazaudēta, vai nu laicīgi jeb arī mūžīgi, kad

pielaistās kļūdas nav vairs labojamas. Tad tikai acis atve-

ras — kas tā mazvērtīgā puķe tanī bezdibeņamalā ir bijuse,
bet tad jau daudzreiz ir par vēlu. Tad varbūt rastos dūša

arī to sasniegt visbīstamākā vietā, bet viņas vairs tur

nava. . .

Šinīs pārdomas Lai pakavējas katrs, kas to ceļu grib

iesākt, un lai apdomā labi, ko izvēlēties par vērtīgāko, jo
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šis solis pēc būtības sperams tikai vienreiz dzīvē, un tādēļ

darāms ar vislielāko apdomu lai nebūtu jānožēlo.

Protams, ka katrs jautās — bet kā to izdarīt?

Uz to šoreiz jāsaka, ka ja meklētājs pie šī jautājuma

nāks ar īstu nopietnību un neliekuļotu vēlēšanos, tad atbilde

zināmā mērā tiks dota un rezultāti neizpaliks ; bet tie atka-

rāsies arī no tā, cik šos norādījumus katrs centīsies ievērot

un kā būs spējīgs jaunās atziņas uzņemt. Indijas garīgo

ideju paudējs Dz. Krišnamurti saka, ka pasaules trūkumi un

posts stāv atkarībā no divu cilvēku šķirām: pirmās —
tiem

kas griba bet nevar un otrās — tiem kas var, bet negrib.

Tāpēc arī mūsu padomus un atziņas iegūs un izmantos tikai

tie, kas stāv ārpus šām divām kategorijām, kaut gan pie
labas gribas, pa lielākai daļai rodas arī iespēja. Bez tam

jāņem vērā vēl tas, ka ievērojot to, ka jauno ideju pamati

slēpjas garīgā pasaulē, šie padomi ir domāti tikai priekš

tiem, kas atzīst garīgās pasaules esamību. Tādiem, kas savu

dzīves mērķi līdzina kustonim un kas mīlā atrod tikai kais-

lības apmierinājuma objektu, kura vērtība, kā dzirdējām,
stāv stobra galā bez kādas garīgasatbildības, tiem šie padomi
nav domāti. Dr. Rv. Suits saka — „mūsu laikos nav ma-

zums cilvēku, kuri pār mīlu izsakās zaimojoši, bet šādas per-

sonas mīlā saskata tikai sakropļotus «zemes veidus", neno-

jaušot tās īsto nozīmi, dziļumu un vērtību." Tālāk viņš

saka: «Patlaban mēs atrodamies liktenīgās

ceļa jūtīs, kur mainas nevien mūsu dzīves

formas, bet arī jēdziens par mīlu. Kādreiz

nāksim pie atziņas, ka varbūt arī mīla nav

pasaules pēdējā izpausme, bet ka aiz tās vēl

slēpjas neaptveramas lietas." Tāpēc domāju,
ka šis spriedums attaisnos mani pret tiem, kuri manu ideju
nosauks varbūt par utopiju. Ar saviem slēdzieniem tādēļ
atklātībā nāku droši, jo zinu, ka tie dibinājās uz daudzu

un lielu garu vadoņu domām ka — laulība nav tikai juri-
disks līgums, bet tā ir garīgs savienības simbols, kura cē-

loņi glabājās Mūžībā, tādēļ arī mīlestība ir gara un dvēseles

darbība. Lielais cilvēku dvēseles psichologs Prentis Mul-

fords norāda un saka: «katram cilvēkam zemes

virsū mājo jau no mūžības nolemta ti-

kai viena dzīves draudzene,'kas ir viņa
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īstā sieva," Tāļāk viņš brīdina — „t āp ē c cil-

vēkiem un cilvēku likumiem nebūs ie-

spējams šķirt tos, kuri no Mūžības pa-

tiesi viens otram lemti." — „Vai virs, vai sieva —

tava dzīve nebūs pilnīga, tu necelsies no spēka uz spēku

pretim pilnībai, pirms nebūsi saticis savu otro ES — savu

piepildījumu otrā dzimumā,pirms nebūsi to skatījis un pazinis

garīgi. — Pēc tādas pazīšanās vairs nebūs

šķiršanās."

Laulību un mīlas noslēpums. Kas ir īstais laulātais

draugs un kā to atrast.

Un tā tad galu galā lai konkrēti dotu atbildi par mīlu

un sakarā ar to arī par laulību dabas noslēpumu, visupirms
un galvenām kārtām mums jāatzīst, ka cilvēks nav

tikai materiālu savienojumu fizisks mēchanisms,

kurš pēc nāves sabrūk un līdz ar miesām pārvēršas

pīšļos, bet noteikti, skaidri un ar pārlie-

cīgu apziņu mums jāzin, ka īstais cilvēks

ir garīga būtne, neatkarīga no zemes mie-

sām, kaut gan ar miesīgām acīm neredzama,

tomēr aktīva un nemirstīga. Jāzin, ka mie-

sās mājo patstāvīgs gars, kurš pie tam ir

eksistējis jau agrāk līdz zemes dzīvei ci-

tās sfērās un citos stāvokļos. Un tātadarī

par turpmāko jāsaka, ka tas pēc atbrīvo-

šanās no zemes miesām, ko mēs saucam par

nāvi, turpinās apzinīgi dzīvot garīgā pa-

saulē mentālās miesās piemērotā viņām
stāvoklī.

Ja nu šāda garīga būtne, uz kādu tic

visa reliģiozā pasaule, ir mums redzamais

cilvēks, kurš zemes dzīvē izpilda savu dzī-

ves missiju dēļ individuālā „E s
u

garīgās

attīstības, dzīvojot šinī pasaulē nonāk tu-

vos sakaros ar kādu citu būtni, kuru vīrs

nosauc par sievu, bet sieva par vīru, tad

pēc nodzīvotā zemes mūža un kopīgi pa-



43

vadītās dzīves, daloties ar visu savā dzlvē
ļ

kā priekos tā bēdās, varam droši un loģi-

ski domāt, ka aizkāpa dzīvē viņi arī sa-

stapsies, kā to neapstrīdami māca visi

garīgie raksti, ar to pašu savu pastāvīgo

draugu, vīrs ar sievu un arī otrādi, kuri

bija salaulāti zemes virsū, lai tur atkal

turpinātu jauno dzīvi kopīgi tālāk.

Bet ja nu pēc šīs zemes dzīves, garīgā pasaulē viņi

sastopas dibinājoties uz šīs zemes laulību saitēm, kuras cil-

vēki formulē ar laulību akta garīgo ceremoniju, tad tik-

pat neapšaubāmi un skaidri ir tas, ka viņi abi tika

sūtīti uz zemi, no kādas garu valsts, kurā

tie jau agrāk bija kopā un viens otru

pazina. Kur tie gadusimteņus un pat tūkstošus bija dzī-

vojuši, cietuši un viens otru mīlējuši dažādās dzīves saistī-

bās, nākot uz atkārtoti pat vairākās dzīvēs. Tad,

iemiesojoties šiem savstarpēji tuviem gariem fiziskās miesās

zemes virsū, katram svešā individuālā stāvoklī un jaunos
dzīves apstākļos, tie abi kaut gan no ārējās puses neredz

savu agrāko saišu pastāvību, sastopot viens otru tagadējos
dzīves ceļos — tie instinktīvi sāk izjust un

manīt savstarpējo iekšēji-garīgo sakarību

un personīgi-radniecisko saišu iespaidus,
kuri papildināti ar seksuālo jūtu un erotikas kai-

rinājumiem izpaužas bezgalīgā mīlas spēkā. Tadā patval-

dīgā spēkā, kuru ja kāds grib ierobežot, tad tas eksplodē

un sagrauj visu, kas tam stājas priekšā viņa ceļā. Redziet

kur rodas tās radnieciskās saites kuras nevar patapināt
ne no kādiem citiem apstākļiem vai piemēriem ; kuras ne-

saskan ne ar vienu citu personu, kā tikai ar to, ar kuru ir

bijušas agrākas saistības, savstarpēji pienākumi, pavadīti

kopēji prieki un bēdas agrākās dzīves attiecībās. Šī ir tā

„brīnumpils v

,
kura slēpjas pašos cilvēkos. Šādos garīgo sa-

karu apstākļos rodas tā mīla, kura spīd un silda kā saules

stars caur .mākoņiem; kura panes visu, piedod visu un iet

pāri visiem cilvēku likumiem. Par neatrisināmu mīklu,
vai tumšu lietu tā bija un paliks tiem, kas neatzīst garīgo

pasauli, bet meklē to ārējās parādībās. Turpretim sapro-

tama, skaidra un ticama tā būs katram tam, kas atzīst garu
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valsti un Mūžību, kurā slēpjas pirmcēloņi, uz kuriem dibinā-

jās lielais mīlas spēks un visas parādības zemes virsū.

Varbūt sākumā lasītājam rāsies dažas dīvainības un

neskaidrības, par piemēru : kā izskaidrot to, ka viens cil-

vēks var mīlēt vairākas personas, kā to dzīvē redzam ? —

Tas tomēr paliks saprotami, kad mēs iepazīsimies ar šo garu

pasauli tuvāk un redzēsim kādi sakari ar visām šām lietām.

Agrāk jau bija minēts, kā saucamo «mīlestību" cilvēki iero-

sina un imitē, dažādu tieksmju un mērķu sasniegšanai, bet

ja kādā gadījumā viņi būtu spējīgi īsti mīlēt arī vairākas

sievietes, vai otrādi — sieviete vīriešus, tad tomēr starp
tiem visiem viens būs tāds, pret kuru tās saites un attie-

cību izjūta izpaudīsies īpatnēji savādas. Mīla bez garīgām

saitēm, lai tā cik karsta liekas sākumā, agri vai vēlu pāriet
kā rīta salna. Sākumā to uztura mākslīgi seksuālā daba,
bet vēlāk līdz ar tās atdzišanu, izbeidzas arī šāda mīla. Bez

tam, ja izrādās, ka tiešām kādu personu šinī dzīvē saista

neizprotamas mīlas saites ar vairākām būtnēm, bez kādiem

ārējiem iemesliem, tad par cik tas nebūs, kaislības augļi
šādas mīlas izteiksme nebūs nekas cits, kā mūsu pašu ag-

rākās darbības sekas un sakari ar šām personībām.
Viss tas paliks saprotams, kad iepazīsimies ar

cēloņu un seku likumiem, kuri izskaidros, ka šādā ga-

dījumā ņemtais subjekts laikam agrāk ir saistījies un

iespaidojis citas būtnes, kuras darbības rezultāti ir tagadējo

parādību sekas. Jāzin, ka uz garīgā fona no cilvēku darbī-

bas nezūd ne mats. Katrs solis un katra doma ir «grams"
uz lielā svaru kausa. Mīlestība tiek atmaksāta ar pretmīle-

stību, bet ja mums kāds tagad dara ciešanas, tad laikam

kādreiz un kaut kur mēs esam citiem likuši ciest. Protams,

ka te var būt runa par daudz un dažādiem apstākļiem un

parādībām, kas šeit nav iespējams iztirzāt, jo mēs apskatam
tikai galvenos principus.

Tādi ir tie likumi, kurus mēs neredzam, bet no kuriem
mēs visi esam atkarīgi un kuri iespaido mūsu dzīvi. Katram

gadījumam garu pasaulē ir savs cēlonis un arī attaisnojošs

izskaidrojums. Daudzas parādības cilvēkiem liekas dīvainas,

nesaprotamas un pat netaisnīgas, bet tas ir tādēļ, ka

mēs neredzam viņu' sākuma un nezinām to cēloņus, kuri iz-

saukuši redzamas sekas, parādības un mūsu ciešanas. Tam-
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dēļ vienam tas celiņš rit pa rožainu taku, bet otram pa bez-

dibeņa malu. Mēs pļaujam, ko esam sējuši un pļausim

nākotnē to, ko sējam tagadnē.
Šo neredzamo likumu dēļ, tik raibas dažiem ir šis dzī-

ves likstas. Reti kādu izcilus pērsonu no mākslas pasaules

aprindām atradīsim, kuram nebūtu mīlas romantikas, ciešanu

un pat drāmu. Ne mazums bijis tādu, kuri nespēdami atri-

sināt savas dzīves miklu mīlas lietās, patvērumu meklējuši

klosteri, vai ari izvēlējušies par labāku aiziet aiz zvaigznēm,
lai tur meklētu taisnību. Bet daudz ir arī tādu, kuri nav

pratuši izvēlēties no tā «puķu dārza" un palikuši vientuļi

līdz sava mūža vakaram. Varētu minēt veselu rindu ievēro-

jamu vecpuišu, kā: Kants, Šopenhauers, Nitše, Bēthovens,

Brāms, Šuberts, Šopēns, Rafaels, Peierbachs un d. c, kuri

visi savā laikā ir karsti mīlējuši un cietuši, bet šo ideālo

mērķi tomēr nav varējuši sasniegt.

Mēģināt atrast iemeslus, te būtu gluži neiespējami, jo

viņu dzīves ir ļoti raibas, ar bagātiem un raibiem piedzīvo-

jumiem. Neapšaubāmi, ka tur ir bijuši gadījumi, kuros viņu
lemtās un īstās dzīves draudzenes atradās «bezdibeņa malā",

pēc kurām tiem nebija dūšas sniegties. Bija ari gadījumi,
kur romantika bij gribēta savienot ar praktiskām lietām, kas

nekad nav iespējams izdarīt un tādēļ tie turot augstāk par

mīlu materiālas vērtības, pazaudēja savas «simpātijas". Da-

žiem šķēršļus ir likuši ceļā viņu tuvākie radinieki un pat
vecākie. Tā piemēram lielais Francis Lists bija spiests aiz-

iet klosteri, kad viņa līgavas vecākie tai kategoriski no-

liedza iet pie „
vienkārša" mākslinieka par sievu.

Neapšaubāmi, ka šo vecpuišu dzīves sīka biogrāfija ar

tās aizkulisēm sniegtu daudz vērtīga materiāla šai mīlas

teorijai par labu. Tomēr dzīves intīmās puses nevienam nav

zināmas pareizā gaismā un tādēļ izlietot šos piemērus nav

iespējams. Bet, kā jau teicu, daudzi no gara milžiem atzīst

šādu problēmu par pilnīgi loģisku un neapšaubāmu. It se-

višķi akulto zinātņu mācības to izskaidro un apstiprina ar

neapstrīdamiem faktiem. Arī Goethe pēc saviem plašajiem

piedzīvojumiem romantikas laukā, kādā dzejā izsakās šādi:
«Jel teic ko gatavo mums liktenis, ka tā saistīt

mūs ?
. . Ak, bijusi gan agrākos laikos man māsa vai ar

sieva tu."
— Arī Dante apstiprina šo pārliecību vārdos :
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— Mīlestības jūtas tver iekšā pagājušā dzī-

vē un sniedzas ari nākamajā, radot nešau-

bāmu pārliecību par kādu jaunu ,ES* un par

viņa atkārtoto atdzimšanu aizvien jaunās
miesās. —

So un daudz citu lielu personību dziļi pārdzīvojumi un

bagātie piedzīvojumi dod slēdzienus, kuri neskaroties nemaz

okultām teorijām,liecina par šādas teorijas pareizību. Kaut gan

mūsu konservatīviem reliģijas uzskatiem tās liekas brīni-

šķīgas un pa daļai apšaubāmas, bet īstenībā tās ir reālas,

patiesas un tikpat vecas, kā pati cilvēce. Metafiziskās mā-

cībās tās jau gadusimteņiem un tūkstošiem atpakaļ ir for-

mulētas un atzītas par neapstrīdamām. Protams, ka iesācē-

jam šis domu atrisinājums daudzus garīgas dabas jautāju-
mus vēl nepadarīs tūlīt saprotamus: sākumā daudzas lietas

stādīsies priekšā kā miglā un izliksies pa daļai fantāzijai

līdzīgas. Pirmie soļi šinī ziņā ir tikpat šaubīgi un nedroši,
kā mazam bērnam, kurš tikko sāk mēģināt pacelties uz kā-

jām, bet savā nespēkā krīt. Tomēr, tiklīdz ko daži soļi būs

sperti jaunu atziņu pasaulē, tad iesācējs redzēs un jutīs, ka

aiz viņa ikdienišķās dzīves atveras plaši horizonti jaunām

esp ējamlbām. Viņš redzēs, ka atrodas uz jauna ceļa, kurš

ved pāri iznīcībai uz patiesības gaismu un Mūžību. Tā tas

ir bijis ar katru jaunu atradumu vai atziņu, kas no sākuma

tiek apšaubīts un turēts par neiespējamu, bet vēlāk, kad tas

ieiet apziņā un dzīvē, tad paliek par vienkāršām un sapro-

tamām lietām. Nezinātājam daudzas elementāras lietas lie-

kas par gluži neiespējamām, kurpreļim pieaudzis prāts par

to tikai smejas.
Cilvēki jūt un mana, ka eksistē un aktīvi darbojas ga-

rīgs spēks un negrozāmi likumi, bet ka par tiem runā un

norāda to cēloņus, tad daudzreiz nievā un neparko negrib
tos atzīt un pieņemt apziņā. Lielā, okulto zinātņu pētniece
Dr. Annie Besant saka: «Cilvēki tik maz pazīst
savas dvēseles dabu un tās būtību, ka, ja vi-

ņiem tiek dota kāda bilde par dvēseles pār-

dzīvojumiem ārpus miesām, tad viņi zaudē

katru īstās realitātes izjūtu un iedomājas,
ka viņi pārgājuši fantāziju pasaulē." Gluži

tāpat ir arī ar mūsu jautājumu. Mīlas realitāti neviens ne-
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var noliegt, jo to apliecina visa pasaule, bet ja iet runapar

to, kas viņa ir, tad labāk nosauc to par mistēriju, neatrisi-

nāmu mīklu, lēcienu tumsā un nezin kā vēl, bet negrib pie-

krist augstākās loģikas teorijām.

lepriekš tika minēta universālā mīla, kas savā ziņā ari

ir saistīta ar laulības mīlu, jo tā iztek no visuaptverošās

dievišķās mīlestības, kas ir Mūžībā. Šī dievišķīgā dzirkste-

līte, kas ir dvēseles sākums, mājo katrā cilvēkā, tikai ar to

starpību, ka iekš viena tā izteicas aktīvi un stipri, bet pie

cita tā vēl nav manāma, jo tur tās daba vēl ir ieslēgta iekš

daudzām matērijas segām, kuras pēc zināma laika un formu

maiņas atkrīt un tad tā aug un progresē saskaņā ar lielo

pasaules plānu. Šis jautājums ir īpatnējas dabas un neie-

tilpst mūsu programmā, tāpēc tas tiks apskatīts turpmākā

izdevumā: «Cilvēks un viņa dzīves mērķi". Bet

tā kā laulību jautājums, kā mēs to redzējām, ir cieši saistīts

ar garīgo pasauli, tad katrs garīgo lietu apgaismojums būs

par svētību un atbalstu ari laulības dzīvē.

Ja cilvēki savos laulību ceļos izies ar šādu izpratnes

pārliecību, tad daudzām materiālām lietām, kurām parastā
dzīvē tie piegriež tādu lielu vērību un kuras bieži ir par

iemeslu lielām scēnām un dažādiem sarežģījumiem, skatoties

no garīgā redzes viedokļa, tām tiks ierādīta pavisam cita

vieta un daudzi asie naida dzenuļi paliks nekaitīgi. Ja

laulātie savā starpā zinās un jutīs šādas saites un sapratīs
ko nozīmē viņu radniecība — tad daudzas nesaskaņas rim-

sies to priekšā, jo visas tās izliksies sīkas un mazvērtīgas

pret Mūžības lietām. Šādai apziņai nāk palīgā liels spiri-
tuēls spēks, kurš palīdz pārvarēt daudzas diferences laulāto

starpā kā garīgā, tā materiālā ziņā. Tas pats spēks arī pa-

ceļ noslēpuma aizkaru no tā nezināšanas stāvokļa, kurā viņi
līdz tam atradās un tad rodas nojautas un redzes spējas
saskatīt jaunas patiesības, kuras atver aizvien jaunus skatus

garīgā pasaulē, kas ir mūsu īstā dzimtene. Tanī slēpjas
daudzi cēloņi, kuri tagad izliekas tik dīvaini unnesaprotami,
bet to izpildīšana ir daudz svarīgāka, nekā šīs pasaules lai-

cīgās lietas. Tādā dzīves izpratnē laulātie izjutīs un manīs,
vai viņu starpā ir tās radnieciskās saites, kuras tos sakausēs

mīlestības spēkā, vai arī ne. Uz to viņiem norādīs arī

motīvi, uz kādiem bija dibinātas viņu laulības. Katrā ziņā,
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ja par to nepieciešamību tiks domāts un tās tiks meklētas,
tad tās izteiksies savā spēkā un būs saredzamas. Bet ja
šie elementi būs sveši, tad arī tas stāvoklis liks sevi manīt

un tālākā dzīvē viens vai otrs no laulātiem ar nepārvaramu

spēku tiks saistīti uz citu pusi. Cilvēki šādus gadījumus pa

lielākai daļai asi nosoda kā netikumību,kas ir ļoti nepareizi.

Protams, ka te nav jāņem vērā gadījumi, kas ir izvirtīgas
dzīves sekas zem alkohola iespaida, turpretim brīviem mīlas

iespaidiem, kuri nepārvarami izteicas pret pašu gribu,
katrā ziņā ir savi attaisnojoši pamati, kuri meklē iespēja-
mību izteikties uz āru. Tās ir vērā ņemamas parādības, jo

pierādīts nepārprotami, ka kopdzīve un sakari ar nepareizu
individu attālina īsto dzīves draugu, kurš agri vei vēlu caur

šķiršanos vai kapa bedri būs jāatrod lai savienotos kopā.

Turpretīm var teikt, ka īstie pāri atzīstot šādas garīgo saišu

likumības, tās nostiprina vairāk un padara daudzkārt stabi-

lākas. Tādā gadījumā tie uzvarēs visas dzTvē sastopamās

grūtības, jo īstā mīlestība vienmēr ņem virsroku un beigās
tie varēs teikt ar mierīgu sirdi, ka mīlēt un ciest to-

mēr bija vērts!

Bet nu pēdīgi nāk vēl ar jautājumu tie, kuri tiecoties

pēc augstāka dzīves piepildījuma, grib atrast dārgo pērli, lai

caur laulības ostu varētu tikt savienoti ar savu īsto dzīves

draugu un jautā — ja nu es pilnīgi piekrītu izteiktām do-

mām un šādus uzskatus atzītu par pareiziem un ticamiem,
vai tad pēc visa tā es varēšu tūlīt atrast savu no Mūžības

izredzēto, kura man ir jāuzmeklē un kurai varbūt es jau

pagājis garām ? — Ja tā varbūt atrodas, kā bija teikts, bezdi-

beņa malā, kā lai es to ieraugu un kā lai uztveru tās rad-

nieciskās saites ? — Šie ir pēdējie, bet ari lietišķie jautā-

jumi, uz kuriem atbilde nevar izpalikt, jo tad visam sacītam

galu galā nebūtu nekādas nozīmes. —
Uz to tad nu jāsaka,

ka tikko pēc šīs grāmatiņas izlasīšanas, aizverot tās vākus

ciet, jūs tūlīt laikam gan nesteigsaties uz norunāto vietu,
lai tur pateiktu pēdējās ardievas savam intīmajam drau-

gam, ar kuru līdz šim uzturējāt mazu mīlas romāniņu, un

kā nepareizi mīlētam steigsiet sniegt roku, lai šķirtos no tā.

Tāpat arī nevarēsiet aizturēt uz ielas, saķerot aiz rokas to,

kas būtu tas īstais izredzētais no augšienes. Bet jūs ziniet

ari to, ka dažiem pāriem sastopoties dzīvē ir bijis tāds pir-
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mais acu skats, kurš ir izteicis nepārprotamu valodu un kas

palicis pa liktenīgu tālākām gaitām. Turpretim dažreiz ir tā,

ka īsto mīlu atrod tikai pēc tuvākas un ilgākas iepazīšanās.
Vienādi vai otrādi šī atziņa kā jau bija teikts, pate par

sevi nāks jums palīgā un atklās redzes spējas jaunām iespē-

jamlbām. Šinī apziņā slēpjas magnētisks spēks, aizskarot

kuru uz jums tieksies spirituēli padomi no tūkstots avotiem.

Garīgu mērķu sasniegšanai nav vajadzīgi ne tērauda šķēpi,
nedz arī zelts. Ļaujiet dvēselei izcelties un augt, tad zudīs

šķēršļi, kuri kavē jūsu panākumus un dvēsele sasniegs to,

pēc kā tā tiecas. Dvēseles darbība uzvār daudzas dzīves

kaprīzes, kas ir panākams tikai garīgi noskaņotiem
cilvēkiem.

Kas attiecas uz visām jūsu tālākām spējām un sekmēm,
tad tās atkarāsies no jums pašiem, kuras tomēr garantēti
var teikt, ka neizpaliks, ja ņemsiet vērā visu to, kas te bija
minēts. Pašiem par brīnumu jūs sāksiet redzēt tādas lietas,

par kurām līdz šim jūs nevarējāt pat nojaust.
Kā jau teicu, šis mazais vadonis plašajā garu pasaulē

un noslēpumuvalsti ir kā bērna pirmais solis tam, kas no ga-

rīgām lietām līdz šim bija gluži svešs. Turpretim nešaubos

par to, ka tiem, kas šinīs jautājumos jau paši ir meklējuši

izskaidrojumus un ir novērojuši šis pasaules sakarības ar

garu valsti, tie pēc šo domu ierosinājuma bez šaubām savā

lietā izies kā uzvarētāji. Tomēr neviens lai nezaudē cerības ;

kā jau bija teikts, vajaga tikai gribas, kura pāvarēs šķēršļus

nutad visas šīs lietas būs sasniedzamas, jo tās ir katra

cilvēka īpašums. Gribas spēkam garīgās lietās

nav nekādu robežu, un to iegūšana, kā teicu, ir brīva kā

gaiss un ūdens. Vajaga tikai radīt vēlēšanos un viss tas

nāks pie jums no neskaitāmiem avotiem.

m
Kāds gan stāvoklis būs tam, kas šo soli laulību gaitās

spers kā — lēcienu tumsā, un kādas turpretim izredzes uz

panākumiem būs jums, ja jūs ar uzmanību un vērību esiet

izklausījuši šo mazo «ceļa rādītāju," pārdomājot visus aizrā-

dījumus, brīdinājumus un pamācības par ko te bija runāts.

Vai jums nebūs tā, kā kad ejot pa svešu un tumšu ceļu,
rokās būs tāds mazs laktēnīts, ar kuru varat saskatīt savu

ceļu un varbūtīgus šķēršļus. Domāju, ka šie aizrādījumi

nevar palikt bez panākumiem.
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Nezaudējiet cerības, ja līdz šim nav izdevies atrast tādu,
kuram jūs savusirdi varētu atvērt. Ziniet to, ka viņš to-

mēr ir un pienāks laiks, kad tas nāks pie jums, agri vai

vēlu, jo viņš nevienam citam nepieder, kā tikai jums. Kā

kāds dzejnieks teicis ka — labāk starp svešiem vienam mirt,

nekā ar svešu sievu dzīvot. Pie tādas pārliecības palie-
kat. Kā jau bija minēts, pati daba rūpējas par īsto pāru

savešanu kopā. Tādēļ ilgām, kuras ir vērstas uz jūsu per-

sonīgo īpašumu — savu dzīves draugu, ja to jūs dariet ap-

zinīgi — visa daba un apstākļi stāsies jums

palīgā. Šo dzīves ritmu sarežģī tas, ka cilvēki savā ne-

prātā daudzreiz atstumj to, kas viņiem pieder, bet tiecas pēc

lietām, kas viņiem rada sāpes un ciešanas.

Agāk šie uzdevumi bija vieglāk veicami, kad cilvēki

bija garā nosvērtāki, mierīgā dzīves tempā jūtīgāki,

atsaucigāki un sirsnīgāki, kādiem daba daudz vieg-
lāk var piekļūt klāt ar saviem iespaidiem. Dzīvē bija har-

monija un arī laulāto starpā valdīja miers un mīlestība, kur-

pretīm tagad, kad no kara sekām un civilizācijas iespaida
tas viss ir satricināts līdz pašiem pamatiem, cilvēki nav

spējīgi gūt līdzsvaru kā dzīvē, tā laulībā. Bet nav par to

jābrīnās, kad mēs zinām, ka par to jau sen ir rakstīts, ka

nāks laiki, kad mīlestību samīs ar kājām un tai spļaus

ģīmī, ko mēs tagad piedzīvojam.
Neskatoties uz visu to, man gribētos apgalvot, ka lat-

vju jaunatnes lielā enerģija, gaišā dzīvotgriba un nesalau-

žamais spēks, stāties risam pretim, lai uzvarētu šķēršļus,
— radīs jaunu Latviju ar citiem uzskatiem un ideāliem, kas

šķiru cīņas un naida vietā, tautu vienos kopīgā dzīvē, darbā

un priekos.
Ja šī mazā filosofija ir radījusi jūsos kaut mazu inte-

resi, tas nozīmē,ka tā satur patiesību, kura var būt par pa-

līgu šo ceļu gaitās. Tāpēc nepaliekat stāvot, meklējiet jau-
nus izskaidrojumus saviem piedzīvojumiem un pārdomājiet
katru nesaprotamu lietu. Ņemiet palīgā garīgo lietu litera-

tūru, kuras izvēle patreizējos romānu plūdos ir no lie
.

svara, tomēr tagad tā ir diezgan bagāta lai atrastu to, kas

der šinīs jautājumos. Bagātākā izvēle gan ir krievu un vācu

valodās, tomēr daudz vērtības var atrast arī izdevumos lat-

viešu valodā. Mūžības jautājumu apgaismošanai sākumam
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var labi noderēt tulkotie no manis Ramačaraka darbi grā-

matā — Pasaules Pamatu Apskats, kurā ir dziļas

patiesības šinīs jautājumos kā arī vispārīgi par cilvēka garīgo

evolūciju v. t. t. Krievu valodā minētā autora filozofija ap-

tver daudz biezus sējumus, ar lielām patiesības vērtībām,

bet tā kā šī plašā sērija katram navpieejama, tad iesācējam
tas būs atrodams minētā izdevumā, kas tulkots latviešu

valodā. Mazu ierosmi par gara pasaules idejām sniedz

arī izmeklētie domu graudi, sakopotie no daudziem autoriem

brošūriņā „Austrumzemju un Eiropas domātājua f o r i s m i."

Bez tiem ir daudz citu izdevumu, kurus vēlāk var izvēlēties

pēc patikas.
Ar katru jaunu patiesības atziņu jūsu garīgais intelekts

augs un paliks arvien bagātāks, lielāks un pilnīgāks. Apziņa

pate sāks orientēties, kas ir patiess un kas nē, kas reāls un

kas iznīcīgs; kam var ticēt un kas ir māņi. Tad sāksiet

manīt, ka tā «gudrības acs", kura noteic visas noslēpumainās
lietas, sāks Jums rādīt dažādas bildes un ainas vienu inte-

resantāku par otru. Tanīs lietās un apstākļos, kuros Jūs

agrāk neredzējāt un nesapratāt nekādas sevišķas nozīmes,

tagad Jums sāks atklāties brīnišķīgas bildes, kuras runās

skaidru un saprotamu valodu. Daudzās vietās Jūs smiesaties

redzot cilvēku neapzinīgu rīkošanos, kā viņi taisa sev slaz-

dus, lai pēc tam paši tanīs iekristu. Tiekdamies pēc lietām,
kas viņiem nav vajadzīgas un kas viņiem nepieder, viņi

apdedzina savus pirkstus un pēc tam raud, kad tie čūlo.

Sastopamās pēdējā laikā tik biežas pašnāvības — ir

nepareizu dzīves uzskatu sekas. Cilvēks ar dvēseli nespēj
darīt slikta ne sev ne arī citam, un jo vairāk pret mīlestību

tas panesīs visu. Bet kas mīlestības vārdā nokauj, tas ir

tukš cilvēks, kam nav ne dvēseles nedz arī jēgas par to,

kas ir cilvēks un kas ir mīla.

Kas zīmējas tieši uz dzīves drauga izvēli, tad turoties

pie augšā minētām atziņām, jūsu garīgais intelekts bez šau-

bām jūs izvedīs pa īsto dzīves taku un jūs atradīsiet to,

«»as ir jūsu. Tas ir dabas likums, kuram paklausa visi

spēki. Tikai uzklausiet to un paļaujaties — laiks darīs savu

darbu un apstākļi tā iekārtosies, ka jums viss tiks pasniegts.
Šī uzdevuma veikšanu pirmā uzņēmās pate daba, bet ja
cilvēki maldīgu principu dēļ, to atstumj, tad neizbēgami
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tie nonāk ciešanās. Turpretim, tam kas apzinīgi iet savu

ceļu un zina mērķi, pēc kura tas ar ilgām tiecas, ari dabas

palīdzība būs iespējamāka un tas var būt drošs, ka savā

ceļā nenomaldīsies.

Runāt par to, kādu ņemt sievu — būtu noziedzība, jo
šo prasību izteic katra atsevišķa sirds pēc savas vēlēšanās,
kuras ir īpatnējas katram atsevišķam cilvēkam. Tāpēc ja

jūsu „puķe" ari izrādītos bezdibeņa malā, tad ņemiet to bez

kauna un Jbailēm, lai cilvēki lauza rokas savās «žēlabās" par

jums. Uiņi jūs tik un tā nesapratīs un tādēļ neklausiet arī

viņu padomus. Tie var būt vairāk par sliktu, nekā par labu.

Tāpēc droši, ar uzticību un paļaušanos uz priekšu, soli

pa solim, sākiet visu novērot ar paškritiku. Attīstāt visās

lietās lielāku novērošanas interesi, kas ir pirmais dzinējspēks,

pēc kam jūsu apziņa un redzes spējas augs ar katru bridi.

Tādā ceļā jūs drīz vien panāksiet to, ka netikai patstāvīgi
un apzinīgi varēsiet orientēties mīlas un laulību jautājumā
savās lietās, bet drīz vien redzēsiet ari citu ceļus, kļūdas

un nepareizības.
Bet vienu lietu liekat pie sirds un ievērojiet, ka par

visiem saviem ieguvumiem un jaunām pārliecībām nestāstiet

tūlīt citiem. Nesakiet par to nekā, ka jūs ieraudzīsat pirmos

sava garīgā stāda pumpurus un ziedus. Neizejiet par to

tūlīt ārā un nestāstiet savam kaimiņam, draugam vai radam,

kurš vēl to nesaprot un varbūt negrib to saprast ne zināt,
lai jūs netiktu saplosīti. Jo viņi teiks, ka jūs esiet fanātiķis,
samaitāts cilvēks un slims, kas nekam neder. Mierīgi un

droši turpiniet savu ceļu un jūsos notiks pārvērtības, kuras
citi neredzēs un nenojautīs. Tomēr atklājiet savu sirdi tam,

kas ar īstu vēlēšanos meklē šās patiesības, jo tās gaida ik-

vienu, kas pie tām nāk ar patiesu aicinājumu. Ja ar šādu

apziņu dosaties ceļā uz laulības ostu, tad

jūsu meklētā pērle būs — īstais dzīves draugs.
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