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Ievadam.

Šī grāmata radusies īpatnējā kārtā. 1934. g. 29. de-

cembrī «Jaunāko Ziņu» 294. num. parādījās mans raksts

«Dzīves dzelzs likums» (skat. turpmāk), kura beigās
lūdzu lasītājus un lasītājas piesūtīt savu piedzīvojumu
vai labi zināmu citu piedzīvojumu aprakstus, kur būtu

redzams, kā atmaksājas cilvēka darbi šinī

pašā dzīvē. Šim aicinājumam bija negaidīti panā-
kumi: ienāca ļoti daudz aprakstu — un ne tikai aprak-
stu — arī pamatojumu tam, ka tiešām cilvēka domām,

vārdiem un darbiem jāatmaksājas jau šinī dzīvē. Tika

izteikti arī citi — pretēji uzskati — tādas atmaksas ne-

esot un nevarot būt. īsākos no šiem rakstiem publicēju,

pievienodams savas piezīmes, «Jaunākās Ziņās» (1935. g.

16., 28., 34., 40., 52. un 63. num.) ar kopīgu virsrakstu

«Par un pret dzīves dzelzs likumu». Tā kā iesūtījumu,
pie tam visai interesantu un vērtīgu, bija sakrājies tik

daudz, ka no tiem varēja sastādīt grāmatu, tad noslē-

gumā lūdzu visus, kam būtu kas te vēl ko teikt un kas

gribētu to darīt, iesūtīt rakstus līdz š. g. 15. apr., lai tos

varētu sakopot paredzamā grāmatā.
Pienāca vēl krietna daļa rakstu, un tā nu bija jā-

ķeras pie to apstrādāšanas.
Lielumlielā daļā rakstu sastopami piemēri un pierā-

dījumi par labu dzīves dzelzs likumam. Zīmīgākie no

tiem atrodami šinī grāmatā, pie kam esmu centies ievie-

tot tos pēc iespējas negrozītā veidā, atlaižot parasto vēs-

tuļu ievadu un beigas, apmainot vietu un personu vār-

dus ar pirmajiem burtiem vai pavisam tos neminot, kur

tas varētu radīt kādus sarežģījumus, un šur tur labojot
dažas stila kļūdas. Neesmu ievietojis tos rakstus, kur bija
minēts mazāk faktu un tikai atkārtojas vispārīgie sprie-
dumi.
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Toties rakstus pret dzīves dzelzs likumu esmu izlie-

tojis visus, izņemot tikai tos, ko vispār nevar iespiest
aiz dažādiem svarīgiem citiem motīviem un ne tāpēc, ka

tie izteiktu kaut ko neatspēkojamu pret dzīves dzelzs

likumu.

Tā tad šīs grāmatas galvenā daļa ir daudzu un da-

žādu — gan pēc savas dzīves vietas, gan izglītības, gan
sabiedriskā stāvokļa autoru darbs. Visi tie rakstījuši

savas labākās apziņas vadīti — noskaidrot kādu ļoti
svarīgu dzīves jautājumu. Tāpēc, lai gan lielākā daļa
raksta garākus rakstus pirmo reizi, tie iznākuši tādi, it

kā tos būtu rakstījis šādā darbā daudz vingrinājies cil-

vēks. Tā lieku reizi attaisnots izteiciens: «Ja sirds pilna,
tad mute runā,» ko varētu papildināt: «un roka raksta».

Ļoti, ļoti pateicos visiem, kas sekmējuši šās grāma-

tas parādīšanos atklātībā — it sevišķi rakstu iesūtītā-

jiem. Esmu pārliecināts, ka vēl daudziem būtu ko teikt

šinī jautājumā — arī tiem, kas jau rakstījuši par to.

Tāpēc vēl reiz mīļi lūdzu visus, kas šo grāmatu lasīs,

uzrakstīt un iesūtīt savus piedzīvojumus, novērojumus
un domas par dzīves dzelzs likumu, lai tos varētu, ja
ienāktu pietiekoši daudz, sakopot jaunā grāmatā vai arī

papildināt ar tiem šo pašu grāmatu, ja tā piedzīvotu
jaunu izdevumu.

Šo grāmatu veltīju ssvai mātei tās 87. dzim-

šanas dienā dziļā pateicībā par to labo, ko viņa
man mācījusi.

L. AUSĒJS.

Rīgā, 1935. g. septembrī.
Hanzas ielā 4.
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Dzīves dzelzs likums.

Cilvēka prātu, pat visu viņa būtni jau no senseniem

laikiem nodarbina kāds milzīgi svarīgs dzīves jautājums,
ko parastajā ikdienas valodā gan izsakām dažādiem

vārdiem, tomēr tā saturs ir viens un tas pats. Šo jautā-

jumu var īsi izteikt tā: kādas sekas ir cilvēka domām,

vārdiem un darbiem, zīmējoties uz viņu pasu, vai citādi:

kā atmaksājas cilvēkam tas, ko viņš domā, runā un

dara?

Vispirms atbildi uz šo jautājumu cilvēks ir meklē-

jis reliģijā. Tāpēc gandrīz visu reliģisko uzskatu pa-

matos atrodama noteikta un nepārprotama doma, ka

viss atmaksājas, gan vairāk nākamajā dzīvē pēc cilvēka

nāves, kad tas nonāk debesīs vai ellē, atkarībā no nopel-
niem šinī dzīvē, kā tas ir pēc kristīgās ticības uzskatiem,

vai arī iekļūst citā dzīvā būtnē, kā tas ir pēc indiešu re-

liģiskajām atziņām. Indieši uzskatīja stādus, dzīvniekus,

cilvēkus, daimonus un dievus par dažādām dzīvības pa-

kāpēm. Atsevišķa dvēsele atdzimdama pārejot uz jau-
nām būtnēm, pie kam gaitas virzienu — uz augšu, vai

uz leju — domāja ciešā atkarībā no darbības nopelna
(karmana). Tāpēc katra cilvēka liktenis šinī dzīvē esot

viņa paša agrāko dzīvju darbības sekas.

Mozus ticīgie sašaurina atmaksas lauku. Pēc viņu do-

mām atmaksa notiek jau šīs zemes dzīves robežās, tikai

cilvēka dzīve jāpagarina ar viņa pēcnācējiem, t. i. cil-

vēks jāsaprot kā atsevišķs individs kopā ar savu nā-

kamo paaudzi. Tie ir noteikti un liktenīgi vārdi, ko

pauž Mozus bauslība: «Es stiprs un dusmīgs Dievs, kas

soda tēvu vainu bērnos līdz trešam un ceturtam augumam
pie tiem, kas mani ienīst, bet rāda žēlastību tūkstotam

augumam no tiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur.»

Diemžēl, mūsu laikos reliģiskajiem uzskatiem vairs

nav tā spēka, tiem bija agrāk, un tāpēc ļoti daudz
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cilvēku maz domā par nākamo dzīvi — kaut tikai šeit

labi klātos! Līdz ar to itkā aizmirstas un zaudē savu

nozīmi arī uzskats par atmaksu, vēl jo vairāk tāpēc, ka

pavirši dzīves vērojumi, liekas, nedod pietiekošu pamatu

pārliecībai, ka jau šeit, šinī dzīvē, un viena paša cilvēka

mūžā jānāk atmaksai. Tiešām, vai savā tuvākā un tā-

lākā apkārtnē neesam redzējuši pietiekoši daudz pie-

mēru, kur netaisnā, nekrietnā un nepieļaujamā kārtā

iegūtā manta vai citi labumi paliek ieguvēja rīcībā un

sagādā tam daudzas patīkamas un, liktos, pat laimīgas

priekšrocības dzīvē? Rādās, ka itnekas to netraucē,

nerunājot jau par kautkādu atmaksu, un tas bezbēdīgi

bauda visādus dzīves labumus. Turpretim tie, kas go-

dīgi un krietni grib vadīt savu dzīvi, un sevišķi tie, ko

apkrāpj un, vārda plašākā nozīmē, aplaupa, šķiet, dzīvē

nekur netiek uz priekšu. Ne par velti radies paklu-
sām sludinātais uzskats, ka tikai muļķi esot godīgi; kas

dzīvē gribot sev iekarot stāvokli, tam neesot jākautrējas

līdzekļu izvēlē. Citiem vārdiem, krietnam un godīgam
būt neesot vērts.

Bet vai patiesībā tiešām tā arī ir? Vai var nākt

pie tāda secinājuma, ja ieskatās dzīvē dziļāk un aplūko
minētās parādības tuvāk?

No savas personīgās dzīves notikumiem, daudziem

novērojumiem pazīstamu starpā un no sarunām ar

ļoti daudzām personām, esmu nācis pie noteiktas pār-

liecības, ka dzīvē valda negrozāms, nežēlīgs likums, ko

tāpēc var saukt par dzīves dzelzs likumu un ko var iz-

teikt tā: dzīvē nekas nezūd, bet viss atmaksājas, t. i.

darītais atgriežas uz pašu darītāju, līdzīgi tam, kā rāmā

dīķī iemestais akmens rada viļņus, kas izplatās uz visām

pusēm, noiet līdz krastiem, atsitas tur un tad atgriežas

atpakaļ uz to vietu, no kurienes cēlušies. Runātā vai da-

rītā atgriešanās bieži notiek tik ātri un tik brīnišķā
kārtā, ka to iepriekš nevarētu nemaz iedomāties, nedz

paredzēt: atmaksa nāk kā vesera belziens pierē, un tad

tikai cilvēks redz, ja grib meklēt cēloņus, ka tas viss no-

ticis tādā savirknējumā, kura pirmais loceklis bieži at-

rodams pašā cilvēkā. Daudzreiz paiet stipri ilgs laiks,
kamēr vilnis nāk atakaļ, un tāpēc tas kādreiz tiešām sa-
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sniedz vairs tikai bērnus vai bērnubērnus. Cik šau-

smīga var būt tēvu grēku sodīšana bērnos, to nepārpro-
tami rāda iedzimtības pētījumi, it īpaši defektīvo (fi-

ziski, intellektuāli vai morāliski) bērnu starpā. Jo

plaši materiāli šinī ziņā ir jau, starp citu, jaunatnes pē-
tīšanas institūtam.

Pa lielākai daļai sekas tomēr zīmējas uz pašu darī-

tāju. Cik tad paliek neatklātu noziedzīgu darījumu?

Agri vai vēlu tie tomēr nāk gaismā, un lai arī kā gribētu

tos noslēpt un lai kādus līdzekļus izgudrotu to maskēšanai,

nekas te nepalīdz — dzīves dzelzs likums, kas prasa at-

maksu, ir stiprāks un gudrāks par pašu spēcīgāko un

asprātīgāko cilvēku. Pie tam bieži iznākums vērojams

tāds, ka tas ir itkā sākuma notikuma sabiezinājums —

labs darbs ir itkā divkāršojies vai trijkāršojiese, kad tas

nāk atpakaļ; tāpat sliktais ir vairojies lielos apmēros.
Ar to nav teikts, ka viss, kas notiek cilvēka dzīvē, ir ti-

kai viņa paša darbu sekas. Nē, dzīvi ietekmē arī citi fak-

tori, bet katrā ziņā neizbēgami ietekmē arī tas, ko cil-

vēks runā un dara — nekas no tā nezūd. Tāpēc arī ne-

var lāgā runāt par grēku piedošanu tādā nozīmē, ka

varētu kādu grēku iznīcināt. Tas nav iespējams; var ti-

kai pats darītājs laboties un nodarīto grēku mēģināt līdz-

svarot ar kādiem labiem darbiem. Līdzīgā kārtā nevar

iznīcināt arī labo. Ja tuvāk ieskatīsimies to cilvēku

dzīvē, par kuriem zināms, ka tie ieguvuši kaut ko ar

nekrietniem līdzekļiem, tad lai ārējais spožums un stā-

voklis mūs nemaldina — ja pat tas kādu laiku pastāv,
iekšējo nemieru un citas nelaimes tie apslēpt nevar, līdz

beidzot sabrūk arī viss ārējais. Ne par velti taču radu-

šies sakāmvārdi, ka «netaisna manta augļus nenes» un

«ko sēsi, to pļausi».

Tāpēc ir gan vērts būt krietnam un godīgam — tas

brīnišķā kārtā atmaksājas ar bagātīgiem augļu augļiem.
Esam līdz šim runājuši par vārdiem un darbiem.

Bet domas? Arī tām ir ārkārtīgs spēks, jo katra

doma cenšas reālizēties, un tāpēc, ko cilvēks

domā, tas agrāk vai vēlāk arī izpaužas darbos, lielā

mērā noteic viņa likteni. Cēlas, spraigas, dzīvespriecī-
gas domas ceļ cilvēku augstumos; zemiskas, īdzīgas,
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baiļu pilnas — to padara mazvērtīgu un nelietojamu.
Bet nu vēl viena lieta: pieminētais dzīves likums

nav tādas dabas, ka šo likumu varētu pierādīt ar kādiem

īpašiem mēģinājumiem un aparātiem. To var secināt

tikai no novērojumiem par notikumiem cilvēku dzīvē.

Jo vairāk būs šādu novērojumu un faktu, jo labāk tas

spēs pārliecināt par savu pareizību tos, kas par to šaubās.

Griežos tāpēc ar laipnu lūgumu pie god. lasītājiem

un lasītājām piesūtīt redakcijai uz mana vārda savu

piedzīvojumu, vai labi zināmu citu piedzīvojumu ap-

rakstus, kur būtu redzams, kā atmaksājas cilvēka darbi

šinī pašā dzīvē. Zīmīgākos no tiem būs iespējams pub-
licēt, neminot, protams, ja iesūtītājs to nevēlas, vārdus.

(.Jaunāko Ziņu" 1934. g. 294. numurā).
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Vienu dari!

Dari vai labu, vai ļaunu, bet zini —

darbi dīgst laukā, kuru pats mini

kājām kā sējējs, sēklu kad sēj.
Darbos ir dīglīši — asnus tie raida

. .
Labie — katram tie priecīgi smaida;

ļaunie turpretim apstākļus gaida
sariebt it visiem, kam vien tik tie spēj.

Sariebj tie tēvam un sāpina māti,

mazo dvēs'lēs griež dziļāko vāti,
kura pat jauniešu sirdīs sūrkst.

Tomēr viens nolikums sadzīvē valda —

darbības sekas; kā veseris tas skalda:

šķembeles — algu ceļ katram uz galda,
mieloties ļaundarim rokas tad gurst.

J. Grietēns.

1.

Dzīves dzelzs likumu protams nevar saprast tādā

nozīmē, kā tas ir ar kvantitātīva rakstura likumiem

dabas zinātnēs. Tas tādēļ, ka «labums» un «ļaunums»
nav ne stingri definējami, nedz arī mērījami lielumi.

Bez tam dzīve ir tik komplicēta, ar bezgala daudziem

faktoriem noteikta parādība, ka tās likumiem droši vien

ir statistisks raksturs.

Ar visu to nav noliedzams, ka dzīvē norisinās viss pēc
zināmiem likumiem, tāpat kā dabā. Mēs vēl nezinām, kā

no dabaszinātniskā viedokļa izformulējams «labums» un

«ļaunums» un kā tie līdzsvarojas, bet intuitīvi nojau-
šam, «ka kaut kas te ir». Varbūt taisnības princips
ir tīri subjektīvs cilvēka gara prasījums, bet — kas gan
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nav subjektīvs? Galu galā visi abstraktie, vispārīgie jē-

dzieni ir cilvēka gara veidojumi, un subjektīvais mo-

ments ir katrā atziņā.
Esmu pārliecināt s, ka labā un ļaunā

atmaksāšanās notiek. Protams, nevar teikt,
ka «par šo labo darbu es saņemšu taisni tādu un tādu

noteiktu laimes vai svētlaimības kvantumu», jo te nekas

nav mērījams. Tāpat nevar teikt, ka katrs atsevišķs

darbs, vai nodarījums ar kādu noteiktu citu notikumu

tiks «neutrālizēts». Tas nav iespējams jau tādēļ vien,
ka viss ir sakarā ar visu, atsevišķi notikumi vai nodarī-

jumi nav no dzīves izņemami «dabīgā veidā», tos ne-

samākslojot.
Kādā veidā tad nu atmaksāšanās vispār var notikt?

Man šķiet, šeit jāizšķir trīs veidi, kur noteikti pa~

rādās šāda atmaksāšanās. Pirmais atmaksāšanās

veids ir tas, ko regulē juridiskie likumi. Par

ļauniem darbiem paredzams sods, bet par labiem atalgo-
jums, paredzot, piem., paaugstinājumu dienesta pakāpē
v. t. I. Ar šo atmaksāšanās veidu protams viss nav iz-

smelts, jo ir daudz nodarījumu, ko likums nemaz neskar,
piem.: «sīki» nodarījumi ģimenē. Visus blēžus nekad

nenoķer. Vēl ļaunāk ir ar labo darbu tiesisku atmaksu,
kas likumiski paredzēta tikai nedaudzos gadījumos.

Otrais atmaksāšanās veids ir sirdsapziņa*
Sirdsapziņas atmaksu katrs no mums pārdzīvojis, par
to dzirdam ikdienas, lasām daiļliterātūrā un zinām, ka

tā ir tiešām svarīgs faktors cilvēka dzīvē. Taisni «sī-

kie», tiesisko likumu neskārtie nodarījumi te atalgojas
un tiek sodīti tik neapstrīdamā veidā, ka ir tiesība ru-

nāt par likumību. Man prātā ir trīs ļauni nodarī-

jumi bērnības laikā, kas pastāvīgi uzpeld atmiņā un kas
tik daudz ir radījuši nepatīkama, ka labāk būtu bijis
saņemt miesas sodu. Sevišķi viens no šiem gadījumiem,
kur uztraukumā apvainoju savu māti, man ir prasījis
neizsakāmi daudz ciešanu. Es vēl vienmēr neticu, ka ar

savu labo izturēšanos visā vēlēkā dzīvē pret viņu tas

varētu būt izpirkts.
Kas gan nebūs pārdzīvojis pazīstamās rūgtās sajū-

tas, kas nāk tad, kad savam tuviniekam — sievai
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vai brālim esam melojuši. Es dažreiz esmu atzinies ne

tādēļ, ka tas būtu nepieciešams, bet vienkārši lai atbrī-

votu savu sirdsapziņu.

Sirdsapziņa ir arī tā, kas dažreiz atļauj izdarīt kaut

ko citiem šķietami ļaunu kā atmaksu par agrāk saņem-

tām nepelnītām ciešanām.

Sirdsapziņa ir tā, kur atalgojas viss labais, ko esam

darījuši. Par katru dāvanu, ko pasniedzam, bieži vien

paši priecājamies vairāk nekā saņēmējs. Sirdsapziņas

prieks ir visu to cilvēku dzīves gaišums, kas dzīvo ci-

tiem, kas dzīvo lieliem darbiem. Es neticu, ka vecāki,

kas, visu savu mūžu grūti strādājot, ir uzaudzinājuši

bērnus, tos skolojuši un sagādājuši tiem labu dzīvi, va-

rētu būt nelaimīgi un uzskatāmi par neatalgotiem pat

tad, ja šie bērni tos vēlāk pienācīgi neatalgo. Šos vecā-

kus taču vienmēr ir algojis viņu sirdsapziņas
prieks. Tāpat nevar teikt, ka kautkāds liels izgudro-

tājs, kas visā savā dzīvē cīnījies ar trūkumu un nomiris

kā nabags, nav saņēmis atmaksu par savu labo darbu.

Viņa darba prieks un vērtības apziņa ir bijusi
viņa lielā dzīves gaisma! Kas gan var apgalvot, ka tā

dod mazāk nekā bagātīgi klāts galds, lepna pils un ne-

izsmeļams konts bankā!!'

Bet arī ar sirdsapziņas atmaksu visi atmaksāšanās

veidi vēl nav izsmelti, jo iespējams, ka dažiem cilvēkiem

sirdsapziņas balss tik vāja, ka tā nemaz nereaģē uz at-

tiecīgiem nodarījumiem. Trešais atmaksāšanās veids

tad nu ir tas, kas ker arī tad, ja cilvēku tiesa un arī

sirdsapziņa zināmo personu atstājusi sveikā. Šo trešo

atmaksāšanās veidu varētu nosaukt par likteņa vai

dzīves tiesu. Nemaz nav jāmeklē kādi ārkārtīgi
gadījumi, lai to pierādītu. Tādu likteņa tiesu katrs var

konstatēt vai ikdienas. Katrs, kas labi dara savu

darbu, arī labāk tiek uz priekšu. Kaut arī sākumā

varbūt liksies, ka viņš nesaņem pienācīgo atalgojumu;
bet ja vien darbs būs bijis īsts un labs, un tā darītājs

neatlaidīgs savā krietnumā līdz galam, tad gandarījums
nāk vienmēr. Man ir vairāki piemēri no savas zinātnis-

kās darbības, kur darbi, pie kuriem esmu ķēries ar sa-

jūsmu un neatlaidību, vienmēr ir izdevušies un snieguši
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apmierinājumu. Turpretim tie darbi, kuros nebija va-

jadzīgās koncentrēšanās un pamatīguma, nav izdevušies.

Kad savos paidagbģiskā darba pienākumos kādreiz biju

paviršs, jutu, ka zaudēju savu iespaidu skolniekos, par

ko bija jācieš nevien sirdsapziņas pārmetumi, bet jā-

sajūt arī lielākas grūtības darbā un mazāka cienība no

skolnieku puses.

Manas dzīves sasniegumos laimīgiem gadījumiem ir

niecīga nozīme. Redzu, ka viss iegūtais ir sasniegts ne-

atlaidīgā darbā, ko vienmēr pavadījis nevien apmierinā-

jums sirdsapziņā, bet arī attiecīgs atalgojums materiālā

un stāvokļa ziņā. Arī neveiksmju ziņā dzīves tiesa bi-

jusi visumā pareiza. Kad kādu sēmestri ļoti pavirši iz-

pildīju savus lekciju asistenta pienākumus, sabojāju la-

bās attiecības ar priekšnieku un nedabūju cerēto paaug-

stinājumu.

Dzīves tiesa bijusi taisna art tur, kur skolotāji kād-

reiz mani pārāk lutināja un dažos priekšmetos pietie-
koši stingri neizkontrolēja zināšanas. Sākumā man li-

kās, ka te ir laime bijusi, ka laimīgā kārtā esmu ticis

pie labām atzīmēm, kas man pašķirs ceļu. Tikai vēlāk

kļuva redzams, cik rūgti atmaksājās šīs paviršības.
Trūka nevien zināšanu un māku, bet bija jācieš arī paš-
kritikas trūkuma dēļ.

Man zināmi vairāki gadījumi, kur cilvēki, kas

vieglprātības, nolaidības vai ļaunprā-
tības dēļ likuši citiem ciest materiālus

zaudējumus, neko nav sasnieguši, dzīvo

trūkumā, bez īstiem draugiem un izre-

dzēm.

Kādā man tuvā ģimenē tēvs nevērīgi, dažreiz ciet-

sirdīgi izturējās pret saviem bērniem. Viņam bieži bija

draudzenes, kas, protams, sāpināja sievu un nepalika ap-

slēpts arī bērniem. Tagad bērni ir pieauguši, bet tēvs

ir jau krietni vecs. Bērnu attiecībās pret abiem vecā-

kiem manāma uzkrītoša starpība, protams, par ļaunu
tēvam.

Kādas citas ģimenes galva (amatnieks) pazīstams
kā augstākā mērā izpalīdzīgs cilvēks. Viņš audzina
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divus bāreņus, tos apgādājot tāpat kā savus bērnus. Šajā

ģimenē nekad nav ciests trūkums, un vienmēr valda labs

gars.
Dr. chem. Br. Jirgensons.

2.

Sakarā ar Jūsu, nesen laikrakstā «Jaunākās Ziņas»
ievietoto rakstu sēriju par «Dzīves dzelzs likumu», man

ienāca prātā Jums piesūtīt še klāt pielikto sava tēva vēs-

tuli. Pēdējo varbūt varat izlietot kā materiālu kopā ar

citām kādam zinātniskam darbam.

Kad lasīju Jūsu rakstus, es atcerējos šo vēstuli, bet

tad nevarēju to atrast. Tagad nejauši to atradu.

Kā redzat no datuma, vēstule man rakstīta pirms apmē-
rām 9 gadiem. Manam tēvam — vēstules autoram —

tagad 73 gadi. Man nav bijusi izdevība pārliecināties,

cik daudz vēstulē minētie gadījumi atbilst patiesībai.
Sevišķi apšaubāms man šķiet gadījums ar V., lai gan

par citiem vēstulē minētiem gadījumiem šo un to esmu

dzirdējis pats.

Rīgā. J. R.

Mīļais dēls!

Tavu vēstuli saņēmu 9. 111.

«Spēks un viela» pieder D. A. Viņš to grāmatu ne-

pārdod, tik dod Tev izlasīt, un kad Tu brauksi kādreiz

pie mums, tad ved viņu atpakaļ, es jau pagājušā gadā
viņu izlasīju. Tamlīdzīgas grāmatas es jau skolā iedams

esmu vairākas reizes lasījis vācu valodā; latviešu valodā

tādas nemaz nebija. Saka: pārbaudi visu — kas labs, to

paturi. Zinība meklē cēloņus, no kā viss cēlies, bet no-

tikumi dzīvē rāda ko citu. Ir gan kāds gars, kas vada

cilvēku likteni un dzīvi. Vai tas Dievs nu ir tāds kā

bībelē raksta un mācītāji māca, to es nezinu, bet miljoni
notikumu dzīvē rāda, ka ikkatrs ļauns darbs
tiek sodīts, vai nu sods nāk drīz pēc ļaunā
darba, jeb viņš dabūsavu sodu pēc vairāk gadiem.
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Ikkatrā cilvēkā ir savs Dievs un velns — ja tu gribi ko

ļaunu darīt, tad ļaunais tevi skubina: dari vien, būs labi,

bet labais gars saka: nedari, būs slikti, un ja tu savu

sirds balsi neesi nomācis, tad arvien tu paklausīsi tam la-

bajam garam, ļaunu nedarīsi, un tev būs sirdsmiers. Kā

saka: nemeklē citur ne debesis, ne elli, tepat virs zemes ir

debesis un elle: kā tu dzīvosi un uzvedīsies, tā tev būs.

Nemaz nemeklēšu, ko rakstnieki izdomājuši un sa-

rakstījuši savās grāmatās par dievību, bet pieminēšu no-

tikumus, kas tepat pie mums ar zināmām personām no-

tikuši, tad spried pats, vai tur ir kāds augstāks gars, kas

soda cilvēkus par viņu ļauniem darbiem, jeb tas viss no-

ticis dabiski.

Tu zini, ka V. mūs piekrāpa ar savām dzirnavām,

par 3 gadu dzīvošanu paņēma 3000 rubļus; mēs viņam

lūdzām, lai viņš mums atdod, ja ne vairāk, tad 500 rub-

ļus, jo viņš mūs piekrāpis ar savām nederīgajām dzir-

navām, mūsu dzīvi izpostījis un mums nav ne graša, ar

ko uzsākt jaunu dzīvi citā vietā; lai ievēro, ka viens

netaisns grasis apēd 10 taisnus grašus, bet viņš nedeva

ne graša. Mēs raudājām un lūdzām Dievu. Un kas

notika, kad mēs izgājām no dzirnavām: viņš ielika

zelli tur strādāt. Atbrauca viņš zelli pārskatīt, no-

sprāga šķūnī viņa zirgs, tai pašā vasarā iznesa (iz-
rāva) ūdens dzirnavu kanāla dambi, aiznesa kūti un

pirti, izrāva tur dziļāku grāvi nekā vecā upes vieta;
nākamā vasarā nokalta visas ābeles, tā ka no skaistā

dārza nepalika neviens augļu koks. Vai tas nebija
Dieva sods?

L-os, kad kūtis un riju būvēju, bija man jumt-
nieks M., kas stāstīja šādu notikumu. Kad jauns bi-

jis, tad cieši noliedzis Dievu, Dievam neticējis, appre-

cējies. Piedzimis dēls. Kad jau bērnam vajadzējis sākt

runāt, viņš citu neko nemācējis izteikt, kā tik: «Dievs,
Dievs.»

Kad Ogrē dzīvojām, biju es dzirnavās, tur stā-

stīja šādu notikumu. Kāds bagāts saimnieks braucis

uz Rīgu ar saviem trim puišiem. Rīgas tuvumā kāds

nabags stāvējis ceļmalā un lūdzis dāvanas. Saimnieks

teicis uz puišiem: «Dievam gan daudz darba būtu, ka-
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mēr viņš mani pataisītu kā šo nabagu.» Puiši domājuši:
«Ja, jā, bagāts jau tu esi, ko tad Dievs tev var

izdarīt.» Rīgā labi pārdevuši visus savus produk-
tus (linsēklas un miežus), tad sākuši krietni ie-

dzert un uzdzīvot. Tur pa nakti nozagta visa

nauda, braukuši nošļukuši uz mājām. Netālu no

mājām uz ceļa viņiem pateikts, ka mājā visas

ēkas ar visiem lopiem un labību nodegušas. Kad no-

braukuši mājās, nav bijis kur zirgus stallī novietot, tie

palikuši uz lauka. Nakti zirgi nozagti. Vai nu Die-

vam daudz darba bija jādara, lai viņu pataisītu kā to

nabagu pie Rīgas?
Minēšu vēl notikumus no savas dzimtenes. Ne-

gribu visu sīkumā uzrakstīt. Tepat mūsu kaimiņu
gruntnieces tēva brālis, kam būvēja jau otru kuģi, ar

visādiem niecīgiem iemesliem atvilka strādniekiem algu,
neizmaksāja. Tad viens no strādniekiem teicis: ar

abām acīm gan tu redzi, kā tavs kuģis aiziet, bet vai

tu vēl ar vienu aci redzēsi kuģi atnākot, to Dievs zina.

Un kas notika? Vasarā kuģis aizbrauca — rudenī sāka

acis sāpēt. Aizbrauca toreiz uz Tērbatu. Tur pie augst-

skolas vairāki gudrie profesori kopā ārstēja, ārstēja, bet

bija tikai ar vienu veselu aci jābrauc mājā. Pēc kā-

diem mēnešiem sāka otra acs sāpēt, aizbrauca atkal uz

Tērbatu ārstēties, bet atbrauca bez otras acs mājā.
Mazs puika vadāja viņu pie rokas. Tā tad nevienas acs

vairs nebija, kad kuģis pārbrauca mājās.
Otrs bija krodzinieks. Ar viņa dēlu gāju reizē

draudzes skolā. Agrāk, tā sauktajos kalpošanas laikos,

krodzinieks bijis S. muižā par stārastu (darbinieku uz-

raugu). Viņš bijis ļoti bargs un par katru nieku dar-

biniekus nežēlīgi sitis un brēcis: «Ar baltiem kauliem

būs tev manā priekšā stāvēt!» Un kas notika? Dzīvoja
krogū, bija bagāts, bija vairāku kuģu īpašnieks. Tika

slims. Netrūka ne ārstu, ne apkopšanas, slimoja ilgu
laiku, tārpi ēda pie dzīvām miesām, ka balti kauli pa-
lika. Tad visi teica: tā Dievs soda par viņa nežēlībām,
un kā viņš vienmēr brēcis: ar baltiem kauliem būs tev\
manā priekšā stāvēt; tagad tev ar baltiem kauliem, tārpu
noēstiem, jāguļ gultā.
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A. dzīvo kāds vairāku kuģu īpašnieks. Tas

tāpat bijis ļoti netaisns un atrāvis saviem strādniekiem

algu, kur un kā tik varējis, par ko visi viņu lādējušu

Nupat pirms kara viņš un viņa sieva četrus gadus ne-

staigājuši uz divām kājām, bet gājuši rāpus uz četrām

kājām kā kustoņi, nerunājuši vairs cilvēka valodu, bet

rējuši kā suņi. Tagad atkal ejot uz divām kājām un

runājot.
V-ā dzīvoja jau tad, kad mēs pirmo reizi dzīvojām,

kāds T., zirgu zagļu vadonis. Viņa banda bija tik

liela, ka neviens nedrīkstēja viņu uzrādīt jeb liecināt, ka

viņš ir zirgu zaglis: tad bandas dalībnieki tam atriebās

un izpostīja viņu uz beidzamo. Pirms pāris gadiem

man no V-as uz māju braucot kāds stāstīja par viņu:
laicīgam sodam un tiesai viņš izbēdzis, bet Dieva sodam

viņš nevarējis izbēgt. Dievs viņu sodījis, ka viņam
nopuva abas rokas, un viņa māsas vīram, kas tāds pat

zaglis bija, pūst abas kājas. Mūsu kaimiņš B. viņu ru-

denī redzējis, ka viņš sēž mazos ratiņos: vai nu citi pa-
velkot vai arī pats ar rokām gar zemi rāpjoties uz

priekšu. —

No šeit minētiem notikumiem pārliecinies pats, ka

gribi un saproti, vai ir kāda augstāka vara, kas cil-

vēka likteni vada un viņa ļaunus darbus soda, jeb tas

notiek dabīgu Negribu no Tevis nekādu paskaidroju-
mu uz tiem; kad Tu dzīvosi ilgāVi, tad Tev būs pie-
dzīvojumi, un Tu zināsi spriest.

12. 111. 26. Tavs tēvs.

3.

Jūsu raksts par «dzīves dzelzs likumu» atmodināja
dzīves steigā archīvā nodotos dzīves «nolādētos» jautā-
jumus. Tāpēc gribu uzrakstīt savus uzskatus, lai gan

ar to neizpildīšu izteikto vēlēšanos — dot konkrētus

faktus.

Man šķiet, ka praktiski svarīgākais ir ļaunu darbu

atmaksas jautājums (noziegums un sods), jo labu dar-



bu, labas firmas un reputācijas nozīme acīmredzama,

bez tam labu cilvēks jau dara iekšēju dzinuļu spiests

(atskaitot farisējisko labdarību). Atbildi dod pati

daba — piemēram, sagandēto pilsētu ūdeņu bioloģiskā

paštīrīšanās. Ļaunums pats sevī jau nes iz -

nīcības dīgli, tāpēc ļauno darbu celtne

pati sevī sabrūk. No šī viedokļa man liekas arī

saprotami Tolstoja uzskati par nepretošanos ļaunumam.
Labs, taisnīgs, gaišs, cēls ir dzīvotspējīgs, kas nes dzī-

vību, uztur dzīvi — ir pati dzīve. Ļauns, netaisns,

tumšs, zemisks — šķiet gan vieglāks cels mūsu iegribu

apmierināšanai, bet savā būtībā grauj dzīves pamatus,

noliedz dzīvību un gaismu, tāpēc art dzīves nespējīgs,
nosmakšanai un iznīcībai lemts. Te arī būs atbilde

tam, ka ļaunums tiek piemeklēts līdz trešai un ceturtai

paaudzei, jo viņš pats sevī un caur sevi iznīks, bet labs iet

līdz tūkstotam augumam. Bioloģiskā paštīrīšanās, līdz-

svars dabā — katra parādība, katrs darbs, katra tieks-

me, kas runā pretim dzīves taisnam plūdumam — evo-

lūcijai, kas cenšas šo plūdumu apturēt vai novirzīt ga-

lējībās — ir lemts iznīcībai, kura nāk neizbēgami. Katrs

spiediens rada pretspiedienu, katra inde — pretindi,
katra galējība — pretējo galējību, kas pirmo iznīcina:

novirzot pakārtu priekšmetu no svērteniskā stāvokļa,
mēs uzkrājam enerģiju, kas darbojas pretējā virzienā.

Jautājums tik ir, vai nu lietot Tolstoja prātniecisko
mieru un nogaidīt, kamēr daba pati nokārtojas, vai

mesties cīņā un neļaut nemaz izvirzīties notikumiem no

normālā rituma. Šķietamas pretrunas ceļas no tā, ka

cilvēks nenovērtē notikumus visā visumā, neuzlūko sevi

kā mazu sastāvdaļu dzīves lielajā mozaīkā, bet visu no-

tikumu centrā nostāda savu es; bez tam dzīvē darbojas
neskaitāmi faktori dažādos virzienos, tāpēc sakaru mek-

lēšanā, cēloņu un seku izlobīšanā var bieži kļūdīties. Šo

dzīves dzelzs likumu mēs tomēr vērojam
dzīvā un nedzīvā dabā, dzīvnieku un cilvēku

starpā, pie idivida un sabiedrības, to mums rāda vēs-

ture. Kas, piemēram, nekaitēja visus šos 15 gadus de-

putātu kungiem: spekulējot uz cilvēku zemākiem in-

stinktiem, tie rīdīja grupu pret grupu, šķiru pret šķiru
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un .. . guva personīgus labumus. Tomēr naids, apka-

rošanās, ieraušana dzīvi neuztur, bet grauj —
to pie-

rādīja 15. maijs ar savu spontāno paštīrīšanos. Dzeno-

ties pēc lētas populāritātes, mēs nositam cenu paši sev;

atraisot ļaunus instinktus, mēs galu galā tos vēršam arī

pret sevi; graujot katru autoritāti, mēs sagraujam arī

paši sevi. Visgrūtāko sodu mēs saņemam caur saviem

garīgiem un miesīgiem bērniem. Pat aizgrābjoša uz-

upurēšanās bērnu labā, ja tā saistīta ar netaisnību un

noziegumu pret citiem, ja tā bērna raksturu, kura

negātīvās īpašības vissāpīgāk vēršas pret vecākiem.

Beidzot gribētu vēl piemetināt, ka labākais pierā-

dījums dzīves dzelzs likuma esamībai mājo katra cil-

vēka apziņā, lai arī cik apslēptā veidā tas būtu. Tas

mājo arī manī, lai gan mani uzskata par cilvēku, kam

nekas nav svēts, kas par visu prot tikai smieties un ņir-
gāties.

Pļaviņās.
N.

4.

Mani personīgie piedzīvojumi un novērojumi ir

noteikti apstiprinājuši hipotēzi, ka dzīvē nekas

nezūd, bet viss atmaksājas.
Dabas zinātnieki jau sen vienprātīgi apstiprina at-

ziņu, ka pastāv vielas un enerģijas nezūdamības tikums,
bet par to, ka varētu pastāvēt arī mūsu domu, jūtu un

gribas darbības veidu nezūdamība darbā, tas nu parasti
atstāts dažādu reliģiju zināšanai.

Pēc manas personīgās pārliecības tieši zinātniekiem

vajadzētu novērot dzīves parādī b a s, lai tad to-

9j?ķ* mēģinātu pamatot hipotēzes, ko parasti dažādās
re-

liģijas tīri dogmatiski iztulko.

Esmu savas un citu dzīves novērošanā nācis pie no-

teiktas pārliecības, ka visas mūsu domas, jū-
tas un darbība noteikti lielāka vai

ma-

zākā mērā, agri vai vēlu atmaksājas. It

iespējams, ka arī mēs izbaudām sekas, ko darījuši mūsu
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tēvu tēvi, jeb cietīs vai priecāsies mūsu bērni mūsu ta-

gadējās darbības un domu dēļ, bet ka lielākā daļa jau
drīzā laikā pierāda atmaksas sekas, to nu gan katram

derētu novērot*

Pastāstīšu dažus piemērus no savas dzīves* Esmu no

nabadzīgas vecāku dzimtas. Bez skolas izglītības, grū-

tā darbā bija jāuzsāk patstāvīga, cīņas pilna dzīve. No

vecākiem bērnībā biju ieaudzināts akli ticēt reliģiskiem

dogmatiem. Tad satikšanās ar sēkti — adventistiem, zi-

nātniski meklējumi, materiālisms un atkrišana galīgā
ateismā ar sekojošiem egoistiskiem uzskatiem: ticēt ti-

kai sava prāta uzvarai; ar lozungu: baudīt dzīvi un

nesadurties ar likumīgo zemes tiesu.

Pamazām arī guvu panākumus saimnieciskā dzīvē*

Pēc tam es iekļuvu dažādu krāpnieku rokās, kas veikli

prata piesavināties to, ko gadiem ilgi biju krājis*
Citi man sagādāja materiālus zaudējumus, bet citi

vēl morāliskos: sirsnīgi palīdzot, ieguvu ienaidniekus,
t* i* pret labsirdību saņēmu krāpšanu un nicināšanu kā
atmaksu.

Tas, ko nupat teicu, pavirši ņemot itkā runātu

pretim tam, ka katrs darbs un doma taisnīgi atmaksātos.

Bet tuvāk ņemot, es vēlos tur uzrādīt īsto pamato-
jumu.

Atskatoties uz savu ateisma laiku, kad ticēju sa-

vam spēkam un zināšanām, vajadzēja nākt apstākļiem
un cilvēkiem, kas manu egoistisko iedomību jo krietni
pazemotu, še, blakus minot, gribu aizrādīt uz auto

fabrikantu Sitroenu. Tas ir spilgts piemērs, kā cilvēks
pat no slavas augstumiem tiek nosviests postā. Tad tā-
lāk piedzīvojumi, kur daži cilvēki

manu labsirdību ļauni
atmaksāja: man bija tādēļ vajadzīgi piedzīvojumi, lai
es pareizi prastu vērtēt cilvēkus, kaut, ārīgi skatot, tie
būtu īstie dzīves pabērni.

Pēc tam es sastapu domu biedrus, kas noteikti tic,
ka mūsu dzīves labums vai sliktums ir mūsu pašu no-

pelns.

ledziļinoties dzīvē, arī es pamazām pašauti sāku
redzēt citā skatījumā, un ticēt augstākai varai,
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kam pat vārda nezinu nosaukt, manis pēc to lai apzīmē

par Dievu, likteni, kannu v. t* t.

Man tā ir augstākā vara, kas dabu veido zināmās

likumībās, kurās cilvēkam kā augstākam šīs zemes ra-

dījumam ir dota iespēja izvēlēties rīkoties labi

vai ļauni, bet atbildība pēc nopelna agri vai vētu jānes*

Tālāki vērojot citu dzīves, starp tām art dzīvi tiem,

kas mani piekerāpuši, es redzu viņu dzīves ļoti nožēloja-

mā stāvoklī, turpretim mana dzīve jūtami uzlabojas*

Novērojot arī savu ģimenes dzīvi, jo spilgti šo

dzelzs likumību esmu novērojis, un proti, jo sirsnīgāk

un taisnīgāk es rīkojos savās attiecībās ar citiem piede-

rīgiem, jo laimīgāka ir visa dzīve*

Labuma tsto vērtību mēs parasti tad protam vēr-

tēt, kad parallēli redzam ļaunumu. Pasaulē mēs maz

redzam daiļuma, sirsnības un taisnīguma, tādēļ mums

visiem ir pienākums veicināt dzīves īstās vērtības: tais-

nīgi domāt un rīkoties, cienīt mākslu, zinātni un iz-

kopt savas domas un jūtas. Tā mēs šīs zemes «elli»

pārvērtišim «paradīzē»*

Mūsu saprāts arī ir dabas zināma sastāvdaļa, bet

mēs nedrīkstam lepoties un iedomāties, ka bez mūsu sa-

prāta dabā vairāk nekādas pārākas būtības nebūtu! Pēc

manas pārliecības šī augstākā būtība nav art pielūdzama
parastā nozīmē, piemēram, skaitot pātarus v. t. t., bet

savās jūtās un darbībā tieši dzīvē jāpārdzīvo svētuma

izjūta. Lai tik iedomājam, cik skaista būtu dzīve pa-

saulē, ja visiem cilvēkiem būtu vienmēr ņemta pamat-
doma:

Visi labi darbi, domas un jūtas tiks

noteikti atalgoti!

Arī ar ciešanām jāapmierinās: arī

tās tagadējās vai pagātnes dzīves paša
pelnītas!

Rīgā. Jūlijs Ejābs.
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5.

Par šo problēmu — dzīves dzelzs likumu — izteik-

tas dažādas domas. No dažādiem viedokļiem ir mēģināts
uzrādīt šās hipotēzes drošāko ticamību. Daudzi lasītāji

apstiprina, ka viņu dzīve un novērojumi apkārtnē no-

teikti apliecina, ka viss, ko cilvēks domā un dara, agri
vai vētu noteikti atmaksājas. Es personīgi lielāku no-

zīmi šās problēmas pareizākai atrisināšanai piešķiru zi-

nātniskiem argumentiem, t. i. šāds uzskats pamatojams
pēc iespējas zinātniski ar loģiski sakarīgām hipotēzēm.

Parasti par īsti zinātniskiem atzinumiem gan var

runāt tikai tad, ja tie ir atzinumi par priekšmetiem, ko

var ierindot «C. G. 5.» sistēmā, t. i. centimetra, grama

un sekundes sistēmā. Citiem vārdiem: tikai tad var

runāt par īsti zinātniski apskatāmu priekšmetu, ja to

var mērīt, svērt un zināmā laikā uzrādīt. Bet mūsu

praktiskā dzīvē ir daudzas parādības un priekšmeti,
kuri gan ir mūsu dzīves nepieciešama sastāvdaļa, bet

nav ierindojami «C. G. S.» sistēmā. Piemēram, cilvēku

sirsnība, saprātība, mākslas mīlestība, reliģija v. t. t.

nav ne mērījamas, ne sveramas, kaut gan šās parādības
norisinās zināmos laika momentos. Tamdēļ, pēc ma-

nām domām, arī zinātniski meklējošam cilvēkam dažā-

du problēmu atrisināšanai blakus šai «C. G. 5.» sistē-

mai ir jāņem loģiski pamatotas hipotēzes, kas pēc iespē-
jas vairāk var tuvināt īsti zinātniskai «C. G. 5.» sistē-

mai, pirmā vietā liekot patiesību, kāda viņa tiešām ir,

un otrā vietā patiesību, kādai viņai vajadzētu būt, bet

kas vēl nav īsti pierādīta. Citiem vārdiem, mums bla-

kus īsti zinātniskiem pētījumiem jāņem palīgā ticība

ar loģiski pamatotām hipotēzēm.

Lai mēģinātu pamatot apgalvojumu, ka pastāv tāds

dzīves dzelzs likums, tad, no vienas puses, mēs vācam

piedzīvojumus dzīvē, kuri šo hipotēzi apstiprina, no

otras puses, mēs griežamies pie loģiskā saprāta kā pie
visaugstākā tiesneša un jautājam, kādi pierādījumi būtu

tam, ka viss, ko cilvēks dara, agri vai vēlu lielākā vai

mazākā mērā atmaksājas. Pēc manām domām, cilvēkiem
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vajaga censties izveidot savu pasaules uzskatu, liekot

pamatā sekojošo:

1) Dabā nekas nezūd, no nekā nekas nerodas, bet

viss tikai zināmās likumībās pārveidojas.

2) Cilvēka loģiska domāšana — domas kā visvēr-

tīgākais priekšmets dabā arī ir zināma reāla daļa dabā,
tā tad kautkādā veidā patiesi pastāvošas, bet svērt un

.nērīt tās mēs vēl nevaram un nezinām, vai kādreiz to

varētu visā pilnībā panākt.

3) Cilvēki kā loģiskas domāšanas nesēji savstarpēji

ļoti atšķiras, atrodas dažādās pakāpēs. Ir liela starpība

starp vienu un otru, un tie, kas piegriež lielāku vērību

domāšanai, no dabas pievelk sevī lielāku domāšanas

spēju stiprumu. Tā tad būtu jāpieņem, ka dabā domu

«pamatviela» pastāv neatkarīgi no tā, vai ir cilvēki, kas

tās sevī uzņem, vai nē. To var salīdzināt, piemēram, ar

tādu parādību, ka pastāv radioviļņu pamatenerģija ne-

atkarīgi no tā, vai ir radiouztveršanas aparāti vai nē.

4)Arī vissaprātīgākam cilvēkam ir tikai daļa no tā

saprāta, kas ir dabā, tā tad jāpieņem, ka dabā valda

kāds saprāts, kas daudzkārtīgi, pat bezgalīgi pārāks

par cilvēkā esošo saprātu. Šo «kosmisko saprātu» kā

augstāko sastāvdaļu mēs varam dažādi nosaukt, bet tas

jau viņa pamatbūtību negroza, vienalga, vai to sauc par

Dievu, sātanu, likteni vai kā citādi. Arī tas nav sva-

rīgi, kā mēs šo «kosmisko saprātu» sev priekšā stādāmies:

vai kā kādu «personisku» būtni, vai tikai kā kādu

«vielu» vai «enerģiju», bet galvenais ir tas, ka mēs zi-

nām — saprāts ir iekš mums, tas ietekmē visu mūsu

dzīvi un mūsu personību, tā tad jāpieņem, ka arī tā

sauktais «kosmiskais saprāts» var ietekmēt ne tikai at-

sevišķa cilvēka dzīvi, bet arī Veselas tautas, visas cil-

vēces dzīvi. Varbūt, arī visas planētas tā sauktā «ne-

dzīvā daba» ir padota šim augstākam saprātam.
5) No augšminētā mēs varam iedomāties, cik liela

nozīme būtu, ja cilvēki izveidotu savu uzskatu, apzi-
noties, ka katrs darbs, katra doma ir saistīta ar pilnīgu
atbildību un sekas nenovēršami labas vai ļaunas attiecībā
uz pašu darītāju, galvenā kārtā uz viņa personīgo dzīvi,
bet arī uz vecākiem un viņa bērniem. Šajā nozīmē ne-
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līdz lūgšana: «Kungs, esi man, nabaga grēciniekam, žē-

līgs!» v. t. t., bet līdz tikai noteikta labošanās, labo

darbu pavairošana, līdzsvarojot izdarītos pārkāpumus.

6) Tad arī reliģija gūst jaunu spēcīgu saturu, sa-

skanīgu ar zinātnisku domāšanu. Lūgšanas, pazemoša-

nās šās augstākās varas priekšā, pēc manām domām, jā-
atsvabina no visām liekām un liekulīgām ceremonijām
un kultiem, liekot to vietā dziļu meditāciju, nogremdē-
šanos savā sirdsapziņā — meklējot apstiprinājumu lo-

ģiskā domāšanā. Šajā ziņā palīdz arī attiecīga svinīga

mūzika, māksla, apkārtnes noskaņojums v. t. t. No vi-

sām reliģijām un dažādām ceremonijām par derīgu varu

atrast tikai to daļu, kas patiesi ietekmē cilvēkus būt la-

bākiem un būt atbildīgiem par saviem darbiem un

domām.

Rīgā. Jūlijs Ejābs.

6.

Mana visdziļākā un visnopietnākā pārliecība ir, ka

viss atmaksājas un atmaksājas jau šeit.

To varu teikt, vispirms, no savas dzīves izejot, otrkārt,

no novērojumiem par citu cilvēku dzīvi.

Kāda nozīme piekrīt domām un vārdiem? Tie iero-

sina gan mani, gan (kas jau vairo ļaunumu) arī citus

uz ļauniem darbiem, ja domas ir destruktīva virziena

un rakstura. Jau senie klasiķi to novērojuši, sacīdami:

ļauna sabiedrība bojā labus tikumus. Doma, vārds ie-

rosina darbu, paplašina aģentu novadu. Ļaunums aug.
Bet kāda atmaksa par to sagaida darītāju? Cilvēkus,

kam kāda sevišķa kaislība, vienalga, kādā novadā, agri
vai vēlu šī kaislība noved pie sadursmes ar likumu (zā-
dzība atkārtojas, līdzīgi laulības pārkāpšana vedina to

atkārtot, karšu spēlmanis nonāk pie svešas mantas pie-
savināšanās, narkotikis — slimnīcā v. t. t.), vai iznī-

cina cilvēka fiziskos un morāliskos spēkus. Uz nor-

mālākiem tipiem, kam vēl ir paškritika un garīgs līdz-

svars, runā sirdsapziņas balss, kas vienu otru var vēl
izvest atpakaļ normālā dzīvē. Izsmalcinātām un ja-
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tekliskām baudām padotas personas kaislības noved pie

lozunga: «baudi!», tā tad pie eudaimonisma un līdz ar

to arī pie notrulinātas garīgas dzīves un pesimisma, kas

ir eudaimonisma loģisks noslēgums. Tamdēļ starp

ateistiem un dzīves baudītājiem ir lielāks pašnāvnieku

procents. Varētu minēt piemērus no mūsu pašu dzīves,

bet aiz piētātes pret mirušiem to nedarīšu. Daudz pā-
restības mēs nodarām arī savai miesai (alkohols, niko-

tīns, aiz paša vainas mantots sifiliss v. t. t.). Atmaksa

nāk dažreiz īsti traģiska un briesmīga. Zinu gadījumu,
kur tēvu ārsts brīdinājis, ka viņam sākas tabes dorsalis

(jaunības grēku sekas). Slimnieks paziņojis to savai

sievai. Tā bijusi tā satriekta, ka kopā ar vīru izdarīja

pašnāvību, atstājot savus divus bērnus piederīgo gā-
dībai. Šbpenhaueram taisnība: ja vienā svaru kausā

liktu visas ciešanas un otrā visas kaislības un iekāres,
svari gandrīz būtu līdzsvarā. Vairums ciešanu ir sods.

Kamdēļ vispār cilvēkam atmaksājas viņa darbi? At-

ļaujos izteikt šādas domas. Cilvēks fiziski-bioloģiskā

ziņā ir apbrīnojami smalks, saskaņots, mērķtiecīgs,

mērksakarīgs radījums. Tāds ķermenis ir padots fizi-

kāli -ķīmiski - bioloģisko norišu likumiem. Modernā

struktūras psīcholoģija (Ed. Šprangers) rāda, ka katrs

indivīds ir kautkas īpatnējs, vienreizīgs, neatkārtojams.
Katrā indivīdā ir liktas noteiktas iespējamības, kuras au-

dzinātājs var tikai izraisīt, attīstīt. Tā tad arī te mo-

dernais psīchologs mācās tikai atklāt un pazīt indivīdā

ielikto garīgo likumību. Un ja mēchaniskā pasaulē pa-
stāv savi fizikāli-matēmatiski likumi; ja organiskā pa-

saulē pastāv savi fizikāli-bioloģiski-psīcholoģiski liku-

mi, kas ietver visu esošo stingrā atkarībā un sakarībā,
— kamdēļ šo likumību mēs lai nepaplašinātu, attieci-

not to uz visu indivīda darbību, ieslēdzot še ētiku un

morāli, un nostādot cilvēku tādā alternātīvā, ka

viņš vai nu pakļaujas šai likumībai, vai iet pret

sevi ārpus tās. Šo pilnīgo, noslēgto likumību, kas

aptver visu (dabas zinātnes šo likumību ierobežo

ar redzamo dabu un tīro pieredzi), un visus, vi-

sumā ir izpratusi kristīgā reliģija. Viņā par to

runā divās zīmīgās vietās: Jēkaba grām. 1, 14
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līdz 15 un Jāņa evaņģ. 3, 18. Vieta Jāņa cv. ir inte-

resanta tai ziņā. ka tā izteic domu (ar ko es papildinu

autora teikto par kristīgās ticības izpratni atmaksas

ziņā): tam. kas tic dzīves garīgai likumībai, ko izteic

Jēzus persona, un kas atrodas kopībā ar šo likumību, ir

dzīvība (harmoniska, pareiza dzīve) un tas nav padots
tiesai. Pretēji, kas netic šai garīgai likumībai, tas at-

raujas, tas izslēdz sevi no dzīvības, tamdēļ tas ir padots

tiesai, sodam un nāvei (oriģinālā burtiski: tas ir jau tie-

sāts). Te ar sodu nedraud pēdējā dienā (pastardienā),
sodu izpilda, ja cilvēks netic un dzīvo neticībā. Jāņa

evaņģēlijs (kā jaunākais) konstatē vēsturiski kristietī-

bas uzskatu maiņu: soda diena (jūdaismā), pastardiena

(pirmkristietībā) kā ārējs vienreizīgs akts top pārsta-
tīts cilvēka psīchiskā plāksnē un top par cilvēka domu,

runas un darbības procesu, kura rezultāts jau izsakās

šajā dzīvē, šajā reālā pasaulē.

Rīgā.
X.

7.

Mans stāvoklis nav augsts, un mana doma nesnie-

dzas tālu pār ikdienu un apkārtni, tādēļ gars, šo pašu
sīko domu radītājs, biezi vien saduras ar pretrunām dzī-

vē un meklē izskaidrojumu, atbildi. Esmu uzmanīgi
sekojusi pārrunām par dzīves dzelzs likumu un, par

sevi runājot, man jāsaka, ka tas ir neatlaidīgi sekojis
manām domām, vārdiem un darbiem. Tās netais-

nības, ko, kaut arī tikai domās, esmu no-

darījusi citiem, noteikti piemeklē arī

mani p ašu. Tie darbi, kas citiem sagā-
dājuši kaut mazākās pārestības, arī pie
manis pašas atribušies.

Tā nu ir ar visu ļauno. Bet kas notiek ar labo un

cēlo? Vai tas nesniedzas tālāk par to, ka sagādā darī-

tājam baudu tai acumirklī, kad labo darbu dara? Uz

to nu man gribētos atbildēt ar pašas piedzīvojumiem
nesenā pagātnē. Es dzīvoju apmierināti savu dzīvi, cen-
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tos pildīt pēc labākās sirdsapziņas savus pienākumus,

labot dzīvē pielaistas kļūdas. Viss, likās, ritēja gludi.

Bet tad nāca smagi, jo smagi pārdzīvojumi, cits pēc

cita. Tie mani tiktāl lieca, ka es galīgi pazaudēju

līdzsvaru, bet draugi, kam citkārt centos būt izpalī-

dzīga un uzticīga, no manis novērsās. Vētrās pat koks

pie koka labprāt liecas, saka veci ļaudis, bet es nu biju

palikusi dzīves negaisos pilnīgi viena. Kad jau likās,

ka lūzīšu un vienīgais glābiņš vēl meklējams tikai nā-

vē — uzpeldēja negaidīti cilvēki, ar kuriem dzīvē gan

kādreiz biju tikusies. Viņi nāca nejauši, bet tomēr itkā

kādas lielas neredzamas varas uzdevumā, pasniegdami

man roku un mani morāliski balstīdami. Es agrāk ne-

biju to nekad manījusi, tikai tagad redzēju, cik viņi
bij garā lieli, cēli un pašaizliedzīgi. Tas atgrieza mani

atpakfd pie dzīves, deva jaunus spēkus darbam, radīja

jaunas atziņas un pārliecību. Es taču nebiju šiem cil-

vēkiem nekā laba darījusi — tas manī stiprināja pār-

liecību, ka nevis cilvēks cilvēkam ik reizes atmaksā labu

ar labu, bet vispār mūsu domas, vārdi un darbi ir tie,

kas mūs ceļ vai gremdē. Arī man par maniem pārkā-

pumiem nāca sods, bet bojā iet aizkavēja tas labais, ko,
varbūt, kādreiz citiem biju darījusi. Pēc šiem piedzī-

vojumiem es nedomāju vairs, ka mēs vienmēr varam

paļauties uz tiem, kam labu darām un vēlam. Nē,

dažreiz taisni viņi atmaksā ar ļaunu, pazemo un apsmej.
Bet labā darba augļi tomēr nezūd, tie

nāk, kaut arī citos apstākļos un caur ci-

tiem. Tāpat nepaliek nesodīta neviena ļauna doma,
vārds vai darbs; ja arī ne ikreizes uz vietas, tad tomēr

kādreiz un kaut kur dzīves gaitās sods nāk.

Jo vairāk uzklausu domas par dzīves dzelzs li-

kumu, jo vairāk arī pati jūtos kā sīks loceklītis šai dzī-

ves dzelzs likuma ķēdē. Kad izlecu no šā likuma no-

teiktā ritma, rodas traucējums, kura dēļ citiem vai man

pašai jācieš.

Rēzeknē. Kāda rēzekniete.
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8.

Atmaksa nav kādas augstākas varas akts, bet iz-

riet no paša cilvēka psīches* Jēdzieni «labs» un «ļauns»
ir relatīvu Mūsu tagadējā «laba» un «ļauna» izpratne
ir vēsturisku faktoru rezultāts* Spēja saprast labu un

ļaunu dota mums katram* Šo spēju izteiksmes pakāpe
atkarīga no psīches konstitūcijas, t. i* viens vai otrs

atradīs, ka «labs» varēja būt vēl labāks, vai «ļauns» —

vēl ļunāks* Cilvēka psīche, kā zināms, ir saskaldīta ap-

ziņā un neapziņā, resp* zemapziņā* Visu cilvēka dar-

bību ietekmē šīs divas «apziņas»: viena tieši, otra, tā

sakot, aplinkus, bet toties jo spēcīgāki. Ja cilvēks, ko

uzsākdams, vēl nav skaidrībā par to, vai darāmais būs

labs vai ļauns, tad viņā notiek īsa cīņa, un tiklīdz iezih

šaubas par darāmā labumu, tās pāriet zemapziņā, un

uzsāktā darba liktenis ir jau izšķirts uz . . . neizdoša-

nos: iedarbojas zemapziņas «aparāts», dažādie kom-

pleksi, rodas nemiers, nospiests garastāvoklis, tas, par

ko saka: «mani kremt» — un pats cilvēks, neapzināta

spēka dzīts, savu darbu padarīs bezvērtīgu un būs lai-

mīgs, ka ticis no tā «sloga» vaļā. Tā tad cīņa par labo

un ļauno notiek pašā cilvēkā, t. i. starp viņa apzināto
un neapzināto (zemapziņu), tik ar to starpību, ka

katrā gadījumā uzvara būs pēdējās pusē. Tas notiek

ar dabas likumu neatvairamību.

Par zemapziņas spēku, starp citu, no psīchoanalizes
varētu minēt šādu mazu piemēru. Cilvēkam guļot, daži

smadzeņu centri apstājas darboties, bet apziņa pilnīgi
tomēr nav izslēgta, un tai ir iespēja (kādā veidā, nav

vēl noskaidrots), stāties sakaros ar zemapziņu, uz

mirkli, tā sakot, ieskatīties tās noslēpumos. Cilvēks

sapņo (simbolos), redz ainas v. t. t. Tas ir sapnis. Pēc

kāda laika cilvēkā rodas impulsi kaut ko uzsākt, kaut

ko darīt, un pēc tam tas paskaidro: «Es jau nosapņoju,
ka tā būs.» — Lieta tā, ka sapņos tika uztverts tas, kas

zemapziņā «perinājās», bet pašam izpildītājam nebija
zināms, t* i* nebija nonācis apziņā; tā iznāk, ka cilvēks

sapnī bija «paredzējis» nākotnes lietas*
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Zemapziņas iespaids uz mūsu dzīvi nav vēl izpētīts*

Ne par velti saka, ka nākotnes zinātnes būs fizika un

psīcholoģija.

J. B.Rēzeknē*

9.

Mazvērtīgs nevar radīt vērtīgu, tāpat ļaunums ne-

var radīt labumu. Tāpēc dziļi netaisns darbs

cilvēka dzīvē spēj galu galā atnest tam

tikai ļaunu. Tas ir likums, ko vārda pilnā no-

zīmē var nosaukt par dzīves dzelzs likumu, ko uzstā-

dījis un sargā tas pats neredzamais spēks, kas uzstādījis
visu dabā esošo un pašu cilvēku. Kas šo likumu negrib

saprast un ievērot, tam jāsaņem sods. Neviens nevar

noliegt šo neredzamo likumu, aizbildināties ar nezinā-

šanu, ar nesaprašanu. Cilvēkam šis tikums

runā caur sirdsapziņu. Kāds ir cilvēka pie-
nākums pret visu un ikkatru, to likumdevējs ierakstījis
katra cilvēka sirdsapziņā. Visa tā kopojumu dzīve iz-

saka vārdos: «Nedari otram to, kas tev pašam nepatīk.»
Ar to pietiek, lai cilvēks katrā brīdī spētu pārbaudīt,
kāds ir viņa darbs.

Ejot ceļu, ko sirdsapziņa aizliedz, agri vai vēlu var

nonākt pie ļaunuma bezdibeņa, kurā jāiekrīt. Dažreiz

liekas, ka daži cilvēki, staigājot ļoti tumšus ceļus, to-

mēr laimīgi nodzīvo savu mūžu, un nekāds sods viņus
neskar. Jāsaka, tādos gadījumos mēs tomēr katrreiz

neesam skaidrībā par to garīgo laimi un labklājību vai

traģēdiju, kas norisinājusies cilvēka iekšienē un palikusi
neievērota vai apslēpta. Šā iemesla dēļ viegli iespējams

maldīties, iedomājoties, ka šādos gadījumos atmaksa iz-

paužas tikai pēcnācēju dzīvē. Protams, katram darbam

ir savas sekas un nozīme arī pēcnācēju dzīvē, jo gluži

dabīgi pēcnācēji iemanto savas īpašības no priekšgājē-
jiem. Bet nekāds izcils un pat pārcilvēcīgi uzstādīts ārē-

jais stāvoklis nespēj paglābt no iekšējās traģēdijas.

ledziļinoties ikdienišķā dzīvē, nākas redzēt daudzus



29

gadījumus, kad cilvēki izcieš sodu par saviem dziļi ne-

taisniem darbiem. Kāds saimnieks, kas dzīvoja netālu

no manis, bij noziedzīgs nodevējs 1905. gadā. Tas bija
nodevis tikai aiz personīga naida pat gluži nevainīgus
cilvēkus. Turpmākie gadi šai saimniecībai nesa ļau-
numu pēc ļaunuma. Pašam saimniekam slimība parali-

zēja dažus locekļus. Slimība nepārgāja, bet mocīja no-

devēju vairākus gadus, līdz iznīcība uzspieda viņa pie-
rei savu zīmogu. Man zināmi vairāki citi līdzīgi gadī-

jumi, kur nav klājies labāk vēl dažiem nodevējiem, kas

pakalpojuši 1905. gadā soda ekspedīcijai.

Tiešs aculiecinieks man stāstīja par kādu cilvēku,

kas ļoti uzkrītoši mēdzis izsmiet, nonievāt un apzīmēt
palamām gandrīz katru cilvēku, arī dzīvniekus. No viņa
vārdiem sevišķi nācies ciest kādam fiziski slimam cil-

vēkam — kroplim, kas dzīvojis tuvumā. Kad šis cil-

vēks, kas mēdzis visu saviem vārdiem aptraipīt, pats no-

dibinājis ģimenes dzīvi, kā par brīnumu, daba arī viņa
ģimenei uzdāvinājusi fizisku kropli. Tad tas arī pats

atzinis, ka saņēmis to, ko mute nopelnījusi. Esmu arī

dzīvē vērojis, ka labi neklājas cilvēkiem, kas ar nepa-

reizu aprēķinu un slepus apzaguši savus darba devējus,

pakalpojot atsevišķiem cilvēkiem, piemēram, malšanā,

koku materiālu apstrādāšanā un daudzos citos līdzīgos
darbos. Ja arī viņi nav pieķerti un tiesas sodīti, tad

tomēr sodu uzliek kāds cits, un noziedzīgi ieņemtā nau-

da vai manta velk atpakaļ trūkumā un postā.

Bet kāds ir cilvēka pienākums pret dzīvniekiem? Vai

sirdsapziņa atļauj viņu mocīšanu? Nē. Arī to sirdsap-
ziņa aizliedz, tā tad arī dzīves dzelzs likums to aizliedz.

Daudzi zemkopji stipri dara pāri saviem zirgiem. Peļņas
nolūkos diendienā krauj tiem smagus vezumus un ne-

skaitāmiem pātagas sitieniem dzen novārgušos un nepil-

nīgi barotos lopus, kam bieži trūkst pat piemērota ap-

kaluma. leskatoties tāda cilvēka dzīvē, parasti redzam

— tur tomēr rēgojas tikai tukšums un iznīcība.

Rudbāržos. G. Rudovskis.
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10.

Ir taisnība, ka labā atmaksu ar labu vērojam dzīvē

mazāk. Man liekas, ka tas arī nav nemaz vajadzīgs, jo

labais slēpj jau pats sevī algu. Neticu, vai

ir kāds cilvēks, kas nebūtu kādreiz dzīvē izbaudījis to

labsajūtu, kāda ir pēc nesavtīga laba darba. Visa pa-

saule liekas gaišāka, dvēsele kļūst skaidrāka, spēcīgāka.

Ja ir kas, kas šo labsajūtu traucē, tad taisni tas,ka mēs

sākam gaidīt, kas nu mums par to būs. Tādā gadījumā

mēs bieži savu labdarību liekam izjust kā smagu nastu,

kuru — nav nekāds brīnums — iegribas arī kādreiz no-

kratīt. Tad nu mēs vēlāk ar rūgtumu visiem klāstam:

«Nepateicība pasaules alga!» Bet kas vainīgs? Labu

darbu nevar būt par daudz, bet viņiem jābūt tiešām

labiem, skaistiem, nesavtīgiem un tādiem, kas otru cilvēku

nepazemo.

Par ļaunuma atmaks dzīvē jāsaka: ja šī at-

maksa arī nenotiek katrreiz redzamā

veidā, tad tas vēl nenozīmē, ka atmaksa

nav notikusi. Kas ir sakaitinājis tās bezmiega nak-

tis un asaras, ko grēks sev nesis līdz?! Viena otra cil-

vēka bezrūpība un acīmredzama laime vēl nekā nelie-

cina par cilvēka dvēseles īsto stāvokli. Taisnība, ir cil-

vēki, kas ir apmierināti, priecīgi, ka viņu ļaunie darbi

izdevušies. Bet cik ilgi? Agri vai vēlu nāk grēka ap-

ziņa. Un jo vēlāk, jo ļaunāk. Jo agrāk mēs at-

mostamies no grēka, jo vairāk mums iespējas sa-

vu ļauno darbu labot. Vēl dzīve priekšā, vēl daudz ko

var grozīt. Bet ja nu šī apziņa nāk īsi pirms nā-

ves? Vai nav šausmīgi, pēdējā brīdī apzināties visu

ļaunu un zināt, ka ir par vēlu, daudz par vēlu, lai jel
ko labotu — dzīve ir jau pagājusi! Un ja nu šī mo-

cošā apziņa līdz ar dvēseli turpina dzīvot arī pēc nāves?

Ir, protams, vēl jautājums, vai ar nožēlošanu vien

pietiek. Ja mēs nevienu mirkli no savas dzīves nevaram

otrreiz pārdzīvot, kā gan mēs drīkstam domāt, ka va-

ram izsacītu ļaunu vārdu, izdomātu ļaunu domu, vai

izdarītu grēka darbu padarīt par nebijušu! Vajadzētu
dzīvot tā, lai nekad nenāktos nekā nožēlot.
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Par saviem personīgiem piedzīvojamiem varu lie-

cināt, ka, otram pāri darot, nekad nav bijis tās gaišāš
laimes sajūtas, kāda ir bijusi dažreiz pat niecīgu labu

darbu darot. Zinu arī cilvēkus, kas ir gribējuši un ir

darījuši man ļaunu. Lai aan nekāds «ārīgs» sods viņus

nav piemeklējis, viņi tomēr ir dvēselē daudz nelaimīgāki

nekā es.

Ērberģē. L. Z.

11.

Bez kādiem liekiem tēlojumiem un izpušķojumiem,
īsos vārdos un teikumos sniegšu savu dzīves aprakstu,
kurā būs spilgti saskatāma dzīves

dzelzs likuma ne ar ko neapturamā

stiprā vara, taisnais spriedums un viņa
precīzā izpildīšana.

Priekš vairāk desmit gadiem nobeidzu apriņķa sko-

lu — tā saucamo «kreisskolu» ar uzslavu. Rožainu ska-

tu raudzījos nākotnē, jo biju turīgu vecāku vienīgais
dēls. Tiem bij iekrāta nevien sava artava, bet piede-
rēja arī liela lauku māja ar prāvu mežu, labi iekoptiem
laukiem un pļavām, bija, tā sakot, gan kūtī, gan stallī,

gan klētī — vis iegūts, pelnīts un sakrāts taisnā, go-

dīgā ceļā.
Vēl šodien nevaru saprast un atrisināt mīklu, kādēļ

man no maniem skolas biedriem vislabāki patika kāds

E., no kura citi ar īgnumu novērsās. Toreiz domāju,
ka šī citu biedru atraušanās no E. izskaidrojama ar

viņa diezgan nemīlīgo, pat atbaidošo izskatu. Sevišķi

nepatīkamu iespaidu atstāja viņa gandrīz vertikāli stā-

vošās acis un nejaukā balss. Mana drauga E. tēvs bija
iegātnis, kas bija apprecējis kādu lielu māju īpašnieka
meitu. Viņas vecāki un brālis bija sevišķi godīgi, tais-

nīgi un visā apgabalā labi ieredzēti un iecienīti cilvēki.

Gadi nāca un gāja. Es ieņēmu labi atalgotu vietu

Rīgā. Bieži satikāmies ar E., kas iebrauca no laukiem.
Dažu labu reizi krietni «iemetām», spēlējām kārtis un

citādi tērējāmies. Viss tas notika tādos apmēros, kas
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lika saprast, ka mans draugs dzīvo pāri visiem līdzek-

ļiem. Manas aizdomas apstiprinājās kādā vakarā, kad

pats savām acīm redzēju, cik veikli E. aizcēla» kādam

viesim naudas maku. Lai mans stāsts neievilktos garu-

mā, pateikšu īsi, ka kādu laiku vēlāk no sava principāla
kases paņēmu krietnu summiņu naudas, cerēdams to pēc
laba vinnesta atlikt. Vinnesta vietā tomēr nāca ne-

lūgtā paspēle. Vēl pāris reizes atkārtojās šis pats pa-

ņēmiens, tad nāca «krachs» — pazaudēju vietu un bez

tādas arī paliku.
Braukt uz mājām pie tēva bija no sākuma tā ne-

ērti, jo — ko gan mājinieki teiks? Bet kaut kā bija

jāiztiek: vēders prasīja savu, un iesāktā uzdzīve vēl

vairāk. Sāku lietot E. mākslu, un — līdzekļi radās.

Pie tam tik viegli: izstiept tik roku un paņemt — un

naudas diezgan! īsā laikā no atbildīga kantorista biju

pārvērties vienā no izveicīgākiem zagļiem, par ko pat E.

izteicās ar atzinību. Viņa pierunāts, «nekrāmēties» še

Rīgā ar «sīkumiem», bet ķerties pie «vīra loma», aiz-

braucu tam līdz uz viņa mājām. lepazinos tur ar viņa
brāļiem — V. un A., un nu vajadzēja iet tai lietai vaļā.
Biju uzņemts plašā zagļu organizācijā, kurā ietilpa vai-

rāku apkārtējo pagastu saimnieki un daudzi citi ne-

mantīgi gari. Pār mums visiem kā pats galvenais «pro-

fesors», «darba» vietu ierādītājs un «lomu» dalītājs bija
E. tēvs D. Uz ievērojamākiem «ķērieniem» tas arvien

nāca pats personīgi līdz, izpildīt sardzes uzdevumus.

Strādādams savā saimniecībā un staigādams iemīļotās
nakts gaitās, tas tai pat laikā ieņēma arī baznīcas «pēr-
mindera» vietu. Daudz bērnu viņa kristīti, daudziem

kapa runas tas runājis. Dažu labu reizi sestdienas

naktī, kad bijām pārbraukuši no «lomiem» un paslēpuši
iegūto, mūsu D. sāka steidzīgi vien posties uz baznīcu,
kurā netrūka gandrīz nevienu svētdienu.

Mani tā tad uzņēma šai «biedrībā». Kā pārbaudī-

juma «darbu» man uzdeva — «izcelt» mana paša tēva

zirgu. Tas bija man ciets rieksts. Ne tik daudz aiz mī-

lestības un cienības pret saviem vecākiem, bet tamdēļ,
ka zināju — mūsu klēts un staļļa atslēgas un stieņi nav

pie durvīm likti tikai dekorācijas dēļ. Bet pie kodola
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jātiek bij, un to panācām, pieturoties pie D. plāna un

padomiem. Tā kā līdz Mārtiņiem bija vairs tikai pāris
dienu, tad E. aizvedīs mani pie mana tēva uz tēva vārda

dienu, it kā no Rīgas braucošu labu dēlu. Es palikšu tur-

pat, bet E. brauks pēc īsas paciemošanās atpakaļ uz

savām mājām, lai pašā Mārtiņu naktī atkal ierastos un,

ārā norunātā stundā un vietā gaidot, saņemtu no manis

vajadzīgās atslēgas. Pēc kādas pusstundas atslēgas es

varēšu atkal saņemt un nolikt agrākā vietā. Lai apdzir-
dītu Mārtiņu svinētājus, vīnu un liķierus es būšot paņē-
mis līdz no «Rīgas». (Patiesībā tie bija turienes apriņķa

pilsētas tirgotāja vīni, ko mums bagātīgi «piegādāja»
viņa uzticības vīrs M. Šo lāga puisi E-am nācās sevišķi
grūti piedabūt uz mūsu pusi. M. ņēma bēdīgu galu ne-

pilna gada laikā, jo to drīz pieķēra. Lai gan vīnu tir-

gotājs viņam visu piedeva, M. tomēr no kauna par savu

noziegumu pārgrieza pats sev ar nazi kaklu un tā no-

beidza savu mūžu pašā ziedonī.) D. plāns bija labs, to

pieņēma un izveda, tikai ar to starpību, ka viena zirga
vietā bija paņemti visi trīs ar labākajām zirgu lietām.

Tā kā uz rīta pusi bija uznācis sniedziņš, par pēdu dzī-

šanu nebija ne domas. Vienu zirgu, veco Anci, dabūjām
rokā: tas bija pamests uz ceļa, jo nebija varējis pārē-
jiem diviem līdzi izskriet.

«Tekuļi un bēgļi lai tie ir visu mūžu!» noteica

mans sirmais tēvs. «Bet tu, dēls, daudz nebēdājies, gan

jau atkal tiksim pie zirgiem. Turpretim tiem —ne bi-

jis, ne būs. Tik tu uz Rīgu atpakaļ vairs nebrauc, paliec

mājās, lai būtu kāds pašu cilvēks vairāk. Jūtu pie sevis,
ka nespēšu vairs ilgi saimniekot. Arī māte veca un ne-

spēcīga. Precies un saimnieko tepat, māja diezgan iene-

sīga. Pilsētas dzīve gan vieglāka, bet dārgāka — ko

nopelnīsi, to arī izdosi. Ja vēl atgadās, ka jāzaudē
vieta, tad paliksi kā uz sēres . .

.»

Saprotams, es paliku. Vecāki viens pēc otra drīzs

aizgāja aizsaulē, un es uzsāku patstāvīgi saimniekot. Bet

tā lieta negāja. Es cietu vienu neveiksmi pēc otras. Jau

pirmajā gadā viens zirgs pārlauza kāju, otrs sadūrās ecē-

šās, nobeidzās visas cūkas, vairākas govis izmetās. Visu

vainu uzkrāvu gājiejiem, lai gan pats apzinājos, ka esmu
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rupju kļūdu izdarījis, atlaizdams jau pirmā pavasarī

visus vecos strādniekus un viņu vietā pieņemdams jau-

nus, man patīkamākus. Veco Pēteri, kas pie mana tēva

bija nokalpojis vairāk par pusmūžu, aiztriecu pašu pir-

mo tamdēļ vien, ka tas saprata lauksaimniecību labāk

par mani, prata darbus pareizi iedalīt un mēdza mani

pamācīt. Pēc pāris gadiem biju jau tik tālu, ka pārdevu
vēl atlikušo mežu, pēc tam arī mājas inventāru, un pašu
saimniecību izrentēju, bet pats nonomāju uz sešiem ga-

diem kādu krogu. Kad šis laiks bija notecējis, mans fi-

nancu «barometrs» bija nokrities jau tik zemu, ka rā-

dīja vētras tuvošanos. Un tā nāca. Uz mājas ie-

taisītie parādi piespieda to pārdot, tā nāca jauna saim-

nieka rokās, un es kļuvu par viņa — otro pusgraud-
nieku.

Rudenī, kad mans darba biedrs, otrais pusgraud-
nieks, gulēja ļoti slims, kādu nakti kopā ar V. (E. to-

reiz bija ieticis kādā muižā par stārastu) nogādāju pus-

graudnieka aitas D-im, nolīdzinādams savu parādu vi-

ņam par naudu, ko tas man bija iedevis «saimniecības

uzsākšanai». Arī kā graudniekam man neveicās. Atkal

nobeidzās zirgs, un kādā jaukā vakarā es, pametis sa-

vas bezvērtīgās grabažas un sievu likteņa ziņā, bez

graša kabatā, sēdēju mazas pilsētiņas krogus tumšākajā
kaktā ar tukšu vēderu, bet «plāniem» pilnu galvu. Tiku

turpat par sētnieku. Bija daudz darīšanu ar iebrau-

cējiem — lauciniekiem, no kurienes dažs labs brauca

mājās no pilsētas ar žvinguli galvā, bet bez pulksteņa vai

maka, dažreiz bez vērtīgākiem iepirkumiem. Nepagāja

pusgads, kad jau biju kādas alus bodes īpašnieks. No

sākuma mans veikals plauka. Bet tā kā nekad manā

veikalā netrūka kāda no manas profesijas speciālistiem,
tad nav nekāds brīnums, ka citiem viesiem dažreiz kaut

kas pazuda. Visvairāk ar šo nozušanas slimību sirga
maki un taisni tie pilnākie! Tā savus klientus ātri vien

zaudēju, ar veikalu sāka iet uz leju, bet kaut kā vēl tu-

rējos, līdz — beidzot vadzis bija pilns.
Visus šos gadus, līdz pat 1904. gadam, arvien vēl pie-

kopu arī savu «nakts amatu», biju D. «komandā», ku-

ras darbība bija tik enerģiska, ka neviena saimniecība
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pēdējā laikā nejutās droša no māsu apciemojumiem. Ne-

tika saudzēti pat māsu tuvākie radi. Tā D. māsas vī-

ram iztukšojām visu klēti un piedevām vēl aitas. Māsu

«darba rajonā» ietilpa pāri par 50 verstīm plašs rajons.
Kādreiz saņēmu ziņu, ka nākošā naktī man jābrauc līdz

D-im uz 40 verstis attālo N., kur toreiz E. izpildīja
muižas pārvaldnieka vietu. Devāmies ceļā divatā, jo A.

ar V., māsu valodā runājot, bija jau «iekrituši» citās

vietās un «sēdēja» — viens uz trim, otrs uz sešiem mē-

nešiem. N-ē mās netālu no baznīcas jau gaidīja E. Šo-

reiz māsu «iecerētais» izrādījās N-es melderis V. E-am

še visas vietas bija labi zināmas un pazīstamas, un tā kā

mums nebija arī nekas «jāatbuferē» (jāuzlauž), tad ti-

kām viegli galā īsā laikā, un pie tam «ķēriens» bija va-

rens: pielādējām pilnu vezumu ar izstrādāšanai, velša-

nai un presēšanai nodoto vadmalu, kuras vērtība snie-

dzās pie 3000 zelta rubļiem.
Māsu apriņķa pilsētiņas krievu policija saņēma ar-

vien no mums bagātīgus kukuļus, dažreiz pat lauvas

tiesu, it īpaši uradņiks C, kas parasti ieradās uz D.

māju kratīšanu, ar ko tad arī izskaidrojams, ka visas

kratīšanas un meklēšanas pie D. beidzās bez panāku-
miem. Priecājāmies, ka arī melderis V. nezin kamdēļ
bija griezies ar pieteikumu pie māsu apriņķa policijas.
Mums par nelaimi, uradņiks C. šoreiz bij aizkomandēts

uz citu vietu, un V. bija dabājis sev līdz uz kratīša-

nām citu uradņiku Ķ., kas, bādams jauns iesācējs, gri-
bēdams izpelnīties un nezinādams, ka D. mājām pie-
šķirts pastāvīgs taupīšanas laiks, ņēma visu tik pama-

tīgi, ka pēc divpadsmit stundu ilgas meklēšanas māsu

«noliktavu» namiņā zem grīdas atklāja. Tīri žēl bija

noskatīties, kā māsu izggadīgos «darba» augļus policija
pievāca bez kādām sevišķām pālēm. D. ieslodzīja krā-

tiņā uz ilgāku laiku. Nedaudz vēlāk arī es dabāju ie-

pazīties ar «kroņa maizi». Apgabalā zādzības kā uz

burvja mājienu piepeši mitējās, daudzi dabāja atkal rokā

zudušo, bet enerģiskajam uradņikam šī lieta maksāja
dzīvību. Lai gan viņa slepkava līdz šai dienai nav vēl

atklāts, tomēr manī mājo nojauta, ka tas bija E. darbs.

Pēc soda izciešanas es ar šo blēžu bandu vairs ne-



36

pinos, jo noņēmos uzsākt godīgu dzīvi, kas man arī iz-

devās. Uz priekšu tikt tomēr nevaru. Uzsācis jaunu

dzīvi, iepelnīju tik daudz, ka tiku atkal pie zirga, uz-

sāku smagā ormaņa darbu, bet jau otrā nedēlā, mežā

kokus laižot, priede uzkrita zirgam un to nosita. Tā

klizma pēc klizmas un nelaime pēc nelaimes — vilnis

aiz viļņa nemitīgi sviež atpakaļ, bet ausīs skan: «Teku-

lis un bēglis, tekulis un bēglis . .
.»

Atgriezies bēgļu atplūdos no Krievijas, kā ēnā se-

koju savu agrāko biedru — zagļu dzīvei un piemeklēju-
miem. Visi tie ir saņēmuši atmaksu par savām nozie-

dzīgām gaitām. E., kas arvien bija pratis no visām kliz-

mām izvairīties, beidzot tomēr kaut kur bija noķerts un

tiktāl pērts, ka, saslimojis dažus mēnešus, nomira, tes-

tāmentā novēlot izmitināt viņa tēvu D. un māti no mā-

jas ienākumiem, kas pēdējā laikā bija pārgājusi viņa ro-

kās. Viņa dēli šo testāmentu tomēr apstrīdēja un ne-

pildīja, un abi apgādājamie palika vārda pilnā nozīmē

bezizejas stāvoklī. Beidzot D., kam bija triekas ķertas

kājas, pieņēma Rīgā dzīvojošā A. otrā sieva. V., vai-

rākas reizes līdz nesamaņai sasists, savas pēdējās dienas

pavadi jā galvenā kārtā pa cietumiem. Vecā māte M.,
kas savā laikā bija bijusi bandas noorganizētā ja un ie-

dvesmotāja, bada nespēkā rudenī bija pakritusi dubļos,
no kurienes to pārsalušu bij izvilkuši dēla dēla kalpotāju
Tā mira savos netīrumos, smagā nāvē. Acīmredzot, tas

bija sods arī par to, ka tā savu brāli bija nežēlīgā kārtā

nobendējusi. Viņas brālis bija goda cilvēks, tik mīlēja
dažreiz krietni iedzert. Var jau būt, ka skurbumā viņš
meklēja aizmiršanos

no nepatikšanām, kādas tam sagā-
dāja māsas noziedzīgie darbi. Kādā aukstā ziemas va-

karā, kad tas bija aizgājis pāri aizsalušai upei uz krogu,
viņa māsa ar vīru D. bija izcirtuši viņa iemītā celiņā
āliņģi, kurā ieskurbušais brālis, pēc pusnakts mājās
nākdams, bijis iekritis. Tas nebija gan noslīcis, bet tā

pārsalis, ka, pēc ilgāka laika izvilkts no āliņģa, ar to

pašu aizgāja no šās pasaules, un tā viņa māsa ar savu

vīru kļuva par māju vienīgiem mantiniekiem. Bet ko

viss tas deva? Kas bija iegūts ar laupīšanām, neskaitā-

mām zādzībām un slepkavībām? Tik bēdīgu mūža galu,
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ar tādu trūkumu un slimībām, droši vien, arī ar sirds-

apziņas pārmetumiem, pat es tiem nebūtu novēlējis, kādu

tie piedzīvoja. Pīšļi un pelni palika pāri no darītāju
miesām zemes klēpī, bet virs zemes — ne ar ko neizdzē-

šams traips un lāsts uz vairākiem augumiem.
Vēl daži vārdi par E. Viņš bija ticis vairākās mui-

žās gan par stārastu, gan par tā saukto muižkungu.
Vienā no tām tas bija apprecējis barona mīļāko. No tās

viņam piedzima dēls, kura mūža sākums bija labs: kara

dienestā tas uzkalpoja līdz augstai pakāpei. Bet tēva

un tēva tēva amats arī tam bija asinīs, un intendan-

tūrā, kur viņš bija kalpojis, to pieķēra pie lielākas nau-

das summas izšķiešanas. Vēlāk tas apkrāpa art savu

māti un brāli un dažus citus cilvēkus. Otrs dēls noveda

kapā divas jaunavas, iegrūzdams galējā postā arī vienas

jaunavas ģimeni. Kā viņš savu dzīvi beigs, grūti zināt.

Gandrīz itin visi zagļu bandas dalībnieki, no ku-

riem daudzi bija lielu māju īpašnieki, pirms atstāja šo

pasauli, bija nonākuši līdz übagu spieķim.
Varbūt tas dzīves stāsts, ko esmu pastāstījis, dos

daudziem iespēju pilnīgāk redzēt un izprast dzīves

dzelzs likumu. Apsveicu pārrunu ierosinātāja labo no-

domu, laist klajā grāmatu par šiem jautājumiem. Droši

vien, dažam labam tie piedzīvojumi, kas te būs apskatīti,
aizkavēs izvest darbos domās nobriedušās ļaunās idejas;
liks daudziem pārtraukt jau iesāktos grēka darbus; būs

daudziem krustceļos nonākušiem par ceļa rādītāju. Lai

mācās tie, kas dzīves dzelzs likumu nav vēl izjutuši, iz-

prast viņu no tiem, kas saņēmuši kaut gan smagu, bet

taisnīgu atmaksu.

Kāds taisnīgu atmaksu saņēmušais.

12.

Apmēram priekš trīsdesmit gadiem, kad biju vēl

maza meitene, piedzīvoju šādu atgadījumu. Maniem

vecākiem bija labi pazīstami uz laukiem Vidzemē ļoti
godīgi, strādīgi cilvēki, kas bija ietaupījuši mazliet nau-

das. Šo paziņu tuvi radi bija aizņēmušies no viņiem 300

rubļu naudas pret godavārdu, bet naudu negbribēja atdot,
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kaut gan atdošanas termiņš sen jau bija notecējis. Vi-

sādi izpūlējušies atdabūt savu naudu, naudas aizdevēji
beidzot iesūdzēja savus radus tiesā. Pie tiesas izrādījies,
ka sūdzība iesniegta par vēlu, jo pagājuši jau desmit

gadi, bet bez tam naudas aizņēmēji vēl nolieguši, ka viņi
naudu vispār būtu aizņēmušies. Abi blēdīgie parād-
nieki, vīrs ar sievu, pēc tam kādu dienu bija braukuši

pie ārsta, jo vīrs saslimis. Kamēr sieva bija gājusi ap-

tiekā pēc zālēm, vīrs, sēdēdams pajūgā, bija miris ar

sirds trieku. Tai pašā dienā ceļā bija nobeidzies arī viņu

zirgs. Tā atmaksa par saviem radiem un labdariem no-

darīto pārestību bija nākusi ļoti ātri.

Par šo pašu labsirdīgo cilvēku, ko apkrāpa viņa
radi, varu pastāstīt vēl kādu citu atgadījumu. Man bija
toreiz sešpadsmit gadu, un mana māte kalpoja toreiz šo

cilvēku plašā, labi iekoptā saimniecībā, ko tas rentēja
kādā muižā. Citā apriņķī Vidzemē mūsu saimniekam

dzīvoja jaunākais brālis, kam arī piederēja mājas. Brā-

lis nomira, atstādams sievu ar divām meitām, kuru stā-

voklis bija ļoti grūts. Vīrs mājas bija galīgi nolaidis,
mežu pārdevis un mājas tiktāl iedzinis parādos, ka mā-

jai draudēja ūtrupe. Sieva atbrauca pie sava vīra brāļa
un asarām acīs lūdzās, lai nāk viņas glābt. Labsirdīgais
cilvēks atkal gribēja palīdzēt saviem radiem. Kaut gan

viņam te vecā vietā bija plaši iekopta saimniecība, tas

likvidēja to un pārgāja dzīvot brāļa mājās. Viņš izglāba
sava mirušā brāļa sievas īpašumu no ūtrupes, samaksāja
visus parādus, pavasarī apsēja ar savu sēktu visus lau-

kus, samaksāja iekrājušos parādus visiem gājējiem, pui-
šiem un meitām. Kopā ar māti mēs gājām toreiz sa-

vam saimniekam līdz uz jauno dzīvi. Bija tāļš ceļš —

apmēram simts verstis, un lopiņi, ko dzinām šo garo ga-

balu, bija galīgi noguruši. Brāļa sieva nezināja kā pa-
teikties savam labsirdīgajam radiniekam, teica, ka viņš
visu mūžu varēšot viņas mājā dzīvot. Viņam bija divi

dēli, un jaunākais apprecēja savu māsīcu — atraitnes

jaunāko meitu. Astoņpadsmit gados, priekšzīmīgi dzī-

vojot un saimniekojot, māju lieliski iekopa. Nejaušs
atgadījums visu līdzšinējo saskaņu un apstākļus tomēr

strauji pārgrozīja. Dēlu nonāvēja noziedznieka roka,
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jauno atraitni apprecēja kāds svešnieks, un pēc tam tā

kopā ar savu jauno vīru izdzina no mājas savu tēva

brāli, kas šās mājas kādreiz bija saglābis. Vecajam sirm-

galvim dziļā vecumā bija jādodas meklēt jauna dzīve.

Šais mājās viņš bija atstājis visu savu mantu, te viņš
bija arī pazaudējis savu jaunāko dēlu, un nu viņam bija

jādodas atkal svešumā. Asarām acīs viņš šķīrās no mā-

jām, kurās tik ilgi bija nodzīvojis, bet viņam izdevās at-

rast jaunu mājvietu, un viņš dzīvo atkal pārticis. Tagad

tam ir jau pāri deviņdesmit gadiem, bet arvien vēl viņš
it spirgts un apmierināts. Turpretim jaunajam pārim,
kas izdzina veco sirmgalvi, nāca neveiksme pēc neveik-

smes. Uz mājām sakrājušies atkal parādi, pašus īpaš-
niekus piemeklējušas grūtas slimības un citas likstas.

Pastāstīšu vēl pāris mazus sīkumus no savas perso-

nīgās dzīves. Kādreiz pie manis ienāca vecāka sieviņa
un lūdza, lai es viņai kaut ko iedodu. Kaut gan citās

reizēs gandrīz katram kaut ko esmu iedevusi, šai sieviņai,
nezin kamdēļ, es nekā neiedevu. Projām iedama, viņa uz

mani ilgi paskatījās. Es teicu, lai viņa iet uz pilsētas
sociālo apgādi. Viņa noskatījās manī un atbildēja, lai

nu Dievs dotu, ka man pašai drīzā laikā piešķirtu so-

ciālo apgādi. Patiešām, pēc tam man gāja ļoti grūti, un

mani piemeklēja daudz un dažādas likstas, tā ka es vien-

mēr pieminēju veco sieviņu, kas bija runājusi par sociālo

apgādi.
Otrs gadījums bija mazliet citāds. Biju nodomājusi

uzsākt jaunu darbu ar tirgošanos. Pirmā dienā, uzsā-

kot jauno darbu un aizejot no rīta uz tirgu iepirkties,
pie pirmās iepirkšanās vietas man pienāca klāt kāda sveša,
slima vecenīte un lūdza, lai viņai kaut ko iedodot. Es

paņēmu no maka 20 santīmus un iedevu. Vecenīte bija
par to tik laimīga, ka sāka raudāt un teica: «Mīļais
bērns, lai Dievs tev tūkstoškārtīgi to atmaksā, un lai tavā

dzīvē vienmēr ir Dieva svētība!» Patiešām, man jau-
najā darbā bija necerēta laime, kādu nemaz nebiju gai-

dījusi. Esmu pilnīgi tai pārliecībā, ka visas at-

maksas, labās un ļaunās, nāk pēc nopel-
niem.

Rīgā. Anna Lācis.
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13.

Pastāstīšu dažus patiesus gadījumus, kas apstip-
rinās dzīves dzelzs likuma esamību.

Apmēram priekš trīsdesmit gadiem N. pilsētiņā dzī-

voja tirgotājs B. — veikala un divu māju īpašnieks. B.

bija neprecējies. Viņa ilggadīgie veikala kalpotāji bija
A. un C. Kad B. nopietni saslima un gulēja slimības

gultā. A. uzņēmās viņa apkopšanu. Slimības gultā B.

taisīja testāmentu, kuru rakstījis A. Testāmentā B. no-

vēlējis veikalu un abas mājas savam kalpotājam C, bet

A-am — looo rubļus. Rakstot testāmentu, A. abus vār-

dus samainījis: ierakstījis sev to, kas novēlēts C-am, un

otrādi. Lasot tirgotājam priekšā testāmentu, A. lasījis tā,

kā B. vēlējies, t. i. vārdus grozījis. Pēc dažām stun-

dām B. miris, un A., pamatodamies uz testāmentu, sācis

rīkoties saskaņā ar to, palicis par veikala un māju īpaš-
nieku, bet C-am izmaksājis 1000 rubļu. A. veda īstu

«kunga» dzīvi. Bet tad viņam piedzima dēls, kuram

labā rociņa bija līka, pievilkta pie sāniem un uz zemi

nokārusies kā savītusi. Ar šo rociņu viņš nevarēja nekā

darīt —p ne rakstīt, nedz strādāt. Drīz pēc tam A-am

sākās ar veikalu dažādas neveiksmes, parādu dēļ tas pār-
deva mājas un veikalu ūtrupē, un pats aizbēga uz Rīgu,
kur tas tagad esot kaut kur par sētnieku. Sieva ar bēr-

niem dzīvojot N. pilsētiņā trūkumā un pat nezinot, kur

vīrs atrodas. Turpretim C. dzīvo N. pilsētiņā mierīgu
un bezrūpīgu dzīvi. Tā tad A-am netaisnā ceļā iegūtā
manta nesa tikai postu un nelaimi.

Komūnistu laikā S. pilsētiņā viens no bendēm K. bija

sējis notiesātiem rokas uz muguras ar dzeloņdrātīm, lai

tie ceļā uz nošaušanu neaizbēgtu. Pats bende K. aizbēga
lieliniekiem līdz uz Krieviju. Viņa sievai piedzima dēls,

un tā rociņas bija saliektas uz muguras pusi, nevis tā

kā normāliem. Te tēva grēki piemeklēti pie bērna.

V. pilsētiņā dzīvo kāds dedzīgs Darvina apustulis,
kas visiem apgalvo, ka cilvēks cēlies no mērkaķa un

katra teikuma galā saka: «Mērkaķis tāds.» Viņam
bija meitiņa, kas 23 gadu vecumā bija tikai vienu olekti
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gara, ar daudzām mērkaķa kustībām un pazīmēm. Tā

sēdēja uz loga ar sakrustotām kājiņām, bet vislabāk gri-

bēja sēdēt uz skapja augšas. Viņa mira 23 gadu vecumā.

Komunistu valdīšanas pirmās dienas V. pilsētiņā
atveda no R. apcietinātos «buržujus». Satrakotais pū-
lis, redzot tos, sauca, lai šaujot tūlīt nost. Dažus ieslo-

dzīja cietumā, bet astoņus aizveda uz kādu tīrumu un

nošāva. Apmēram pusstundu vēlāk kādā V. pilsētiņas
ielā vienam no lielinieku varas vīriem nejauši sprāga ro-

kas granāta un nogalināja astoņus lieliniekus, kas atra-

dās tuvumā.

Savā laikā komūnisti gribējuši saspridzināt Vij-
ciema baznīcu, jo izteiktas aizdomas, ka esot «balto» no-

vērošanas punkts. Uzstādījuši lielgabalus un notēmējuši
uz baznīcu. Kāds no viņiem protestējis un uzstājies, lai

baznīcu neaizkar. Pārējie trīspadsmit viņu izsmējuši
un izšāvuši. Šāviens tomēr nav gājis vis uz baznīcu, bet

lielgabals turpat eksplodējis. Visi trīspadsmit lielinieki

vieglāk vai smagāk ievainoti, vienīgi tas, kas negribējis

ļaut šaut uz baznīcu, palicis pilnīgi sveiks un vesels.

Kādā pilsētiņā dzīvoja vairāku māju un konditore-

jas īpašnieks S., kuram bija ļoti skaista sieva. Kondito-

rejā strādāja jauns skaists zēns P., ar kuru S. sieva bija

nodibinājusi intimas attiecības. S. sāka slimot ar nezi-

nāmu kaiti un pēc gada nomira. P. apprecēja S. atraitni

un mājas pārrākstīja uz sava vārda. Drīz vien arī viņa
sieva sāka slimot un pēc gada nomira. (Pastāv aizdo-

mas, ka P. viņus abus noindējis.) Liekas, sirdsapziņas

mocīts, P. sāka dzert, iekrita parādos un sāka pārdot

mājas. Pie viņa par apkopēju gāja kāda amatnieka sieva.

Arī to P. atvīla viņas vīram, tā šķīrās no vīra un palika

pie P. Redzēdama, ka P. pārāk dzer, viņa bija tam ne-

zinot paņēmusi Ls 5000 un iedevusi savam dēlam, lai

nopērk māju. Dēls bija aizbraucis uz D. pagastu un tur

kritis krāpnieku rokās. Tas bija nopircis kādu lauku

māju no cilvēka, kuram nekas nepieder, un tam naudu

jau samaksājis. Dabūjis visu to zināt, P. dzēra vēt tra-

kāk, līdz dzērumā palika bez dzīvības. No visas lielās

mājas un mantas nebija vairs pat tik daudz palicis, ka



42

varētu nopirkt zārku. To paņēma uz parāda —un vēl

šodien par
zārku neesot samaksāts. Netaisnie graši tā

tad apēda daudzus, daudzus tūkstošus.

J. Vanags.Spārē.

14.

Pievienojos N. kunga (no Pļaviņām) pārliecībai, ka

«ļaunums jau pats sevī nes iznīcības dīgļus, tamdēļ ļau-

numa celtne pati sevī sabrūk». Bet visspilgtāk arī ma-

nus uzskatus ir izteikuši L. Z. kundze no Ērberģes, t. i.,
ka katrs darbs — labs vai ļauns — saņem iekšķīgu
atmaksu cilvēkā. Ar to, man liekas, viss jau ir iz-

teikts. Par ārējām likstām un nelaimēm, kas piemeklē

ļauna darītājus, nemaz nevajadzētu runāt, jo katram zi-

nāms, ka tās pašas bēdas un arī lielākas uzbrūk arī sirds-

skaidriem, labiem cilvēkiem. Tas ir tāpat kā bībelē

teikts: «Saule spīd pār labiem un ļauniem, un lietus

līst pār labiem un ļauniem, taisniem un netaisniem.»

Galvenā atmaksa notiek cilvēkā iekšķīgi — viņa dvē-

selē. Bet tas, kas notiek mūsu dvēselē, atspoguļojas
mūsu sejā, izstaro no visas mūsu būtnes, noteic mūsu

darbību un ietekmē mūsu apkārtni, kas atkal savukārt

ietekmē to. Tā tad, ja gribam savu sirdsmieru paturēt,

mums jāievēro skaistais bauslis: «Mīlējiet savu tuvāko

kā sevi pa š v.» Tā ir labākā mēraukla mūsu laba-

jiem darbiem. Un — darīt labu ne ļaužu priekšā, bet

tā, kā Kristus ir teicis: «Lai tava kreisā roka nezina,
no labā dara,» negaidot par to nekādu atmaksu. Dzī-

ves dzelzs likums — man gribētos teikt, tas ir pats
Dievs —ir taisnīgs. Par katru darbu saņemam atmaksu

caur sirdsapziņu un jūtām. Pat katra klusa, netaisna

doma un nelietīga iekāre mūsos, kas līdzcilvēku acīm

paliek apslēpta, saņem atmaksu caur jūtām. Lai tikai

pamēģinām sliktā gara stāvoklī atcerēties, ko iepriekš
esam domājuši vai darījuši! Es to bieži mēģinu darīt,
un panākumi ir pārsteidzoši: gandrīz vienmēr atrodu

savu vainu. Kad nosodu sevi un apņemos turpmāk cīnī-

ties būt labākam, sliktais gara stāvoklis uzlabojas.

Rīgā. L. Audze.
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15.

Šo pašu dzīves dzelzs likumu es saucu

par mīlestības likumu un pastāstīšu par cil-

vēku kopību, kas centušies savu dzīvi izveidot pēc šī

likuma.

Šī cilvēku kopība dzīvo kādā klusā Zemgales stūrīti.

Saimniecībā, kas atrodas uz ne visai lielas zemes platības,
dzīvo kopā pāri par trīsdesmit cilvēku. Visi ir labi pa-

ēduši, pieklājīgi apģērbušies, kārtīgi nomaksājuši valsts

un pašvaldības nodevas, visiem ir kārtīgi dzīvokļi. Ir

siltumnīcas un dažādas citas labierīcības. Visu to mī-

nētie cilvēki ieguvuši pašu pūlēm, bez jebkāda pabalsta
no valdības, bez aizņēmumiem no kādas bankas. Pirms

pasaules kara šī pati saimniecība tikko spēja uzturēt

astoņus cilvēkus. Visa šī kopīgā labklājība panākta vie-

nīgi ar mīlestību, kas ir visas dzīves veidotāja un vadī-

tāja. Ir ieradušies no Rīgas advokāti, teologi, ārsti,
skolu un banku direktori apskatīt šo dzīvi. Ir braukuši

skolotāji un citi intelliģenti no Jelgavas un Liepājas.
Visi ir izteikušies, ka šāda dzīve ir pareiza, ka vajadzētu

rūpēties par tās izplatīšanos arī ārpus mūsu kopības.
Bet — nav vēl dzirdams, ka būtu kaut kur tamlīdzīga
dzīve iesākta. Varbūt vienīgi tāpēc, ka šis dzīves veids

prasa mīlestību, kas spēj vairāk dot nekā ņemt; mīles-

tību, kas neskatās uz to, vai tikai citi nepadara mazāk

nekā es, bet gan cenšas padarīt grūtāko, cenšas pēc iespē-
jas citu nastas atvieglot.

Dzīves dzelzs likumam, ko saucu par mīlestības li-

kumu, esmu licis par pamatu: «Tev būs Dievu mīlēt

pāri visam un savu tuvāku kā sevi pašu.» Visu savu

mūžu esmu centies dzīvot pēc šī likuma, un varu aplie-

cināt, ka ir laimīgs tāds cilvēks, kas cenšas savu šī mūža

dzīvi dzīvot pēc šī likuma. Tāds nes paradīzi savā iek-

šienē, nes Dieva valstības sākumu sevī. Dieva valstība

dzīvo jau viņā, neskatoties uz to, ka viņš dzīvo tai pašā
pasaulē, kur lielākā daļa cilvēku cieš neizsakāmas mo-

kas. Esmu pilnīgi pārliecināts un ticu: ja cilvēki sāks

dzīvot pēc šī likuma, būs paradīze zemes virsū, un būs

Dieva valstība sākusies. Tā nebūs vairs meklējama kaut
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kur kādās iedomātās debesīs, ar atsevišķu Dieva goda

krēslu, bet būs tepat virs zemes. Ja viņas šimbrīžam vēl

nav, tad tā ir vienīgi mūsu pašu vaina. Mēs nepalī-
dzam Dievam nedz viņu radīt, nedz iekārtot. Jo Dievs

nav radījis cilvēku kā nevarīgu radījumu, kas cita nekā

nevar kā grēkot. Dievs ir radījis cilvēku sev par pa-

līgu, sev par līdzstrādnieku, un viņš nevar nekā darīt

cilvēka īstas laimes un labklājības labā bez pašu cil-

vēku brīvās gribas un izvēles. Vienīgi mīlestībā vie-

noti mēs varam radīt jaunu, labāku dzīvi.

Lestenē. J. P.

16.

Atstāstīšu dažus raksturīgākos gadījumus savā

personīgā dzīvē, kurus nevaru izskaidrot ar vienkāršu

apstākļu sagadīšanos, bet kuros saskatu kādas aug-
stākas varas vadību un atmaksu par la-

biem ļauniem darbiem.

Pasaules karam iesākoties, dzīvoju kādā Sibirijas

pilsētā. Briesmīgais karš pārsteidza mani pašā jaunībā,
kad dzīve solīja vaiņagot manu līdzšinējo centīgo un

nenogurstošo darbu. Šai laikā saņēmu pavēsti, ka neka-

vējoties jāatstāj darbs un jāierodas kara priekšniecības
rīcībā.

Kādā rezerves bataljonā, kur mani ieskaitīja, laiks

drūmi ritēja uz priekšu. Veltas bija visas cerības, ka

dažos mēnešos karš izbeigsies. Laikraksti nesa jaunas

un ļaunas ziņas no frontes par Sibirijas pulku sakau-

šanu, tāpēc ikkuru stundu arī mūs varēja nosūtīt tiem

palīgā. Dzīvoju kā ļaunā sapnī. Vissmagāk mani no-

spieda domas par to, ka man būs jādodas uz fronti, pie-

spiedīs mani šaut un kaut cilvēkus, kas man nekā ļauna
nav darījuši. Šo domu nospiests, kādu rītu steidzos uz

nometni, kad piepeši manas ausis saklausīja kādu balsi,
kas teica: «Nebaidies, karš tev nekā ļauna nenesīs! .. .

Tu dzīvosi labāk nekā pirms kara... Strādāsi uz

dzelzceļa ..
.» Steigā iegriezos kādā šķērsielā, piezīmēju

šos teikumus kabatas grāmatiņā un klausījos tālāk, ko
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noslēpumainā balss man vēl teiks, bet vairāk nekā ne-

dzirdēju.

Noslēpumainās balss pēdējais teikums, ka es strā-

dāšu uz dzelzceļa, man izlikās pavisam nesaprotams, jo

nebiju nekāds speciālists — dzelzceļnieks, un šai laikā

pat visus speciālistus nevarēja novietot dzelzceļu darbos.

Nākošā dienā vairākus simtus kareivju, kuru starpā
atrados arī es, nozīmēja uz fronti. Bet pašā pēdējā acu-

mirklī pie aptaujas mani izsauca no ierindas un ieskai-

tīja rezerves bataljona orķestrī, kas pašlaik organizējās.
Tā paliku atpakaļ. Pagāja vairāki mēneši bez sevišķām

pārmaiņām. Kādu dienu, otru cilvēku aizstāvēdams,

nonācu asā konfliktā ar savu tiešo priekšniecību. Mani

gribēja atkomandēt no orķestra un nosūtīt uz fronti.

Tomēr notika atkal brīnums. Kad ierados vakarā ve-

cajā darba vietā, lai pirms aizbraukšanas vēl nokārtotu

visu nenokārtoto, mani pieaicināja pie tālruņa. Ru-

nāja kāds man nepazīstams vīrs, kas sauca sevi par gu-

berņas agronomu. Tas brīnīdamies jautāja, cik ilgi es

kavēšoties ierasties darbā pie viņa, jo es jau priekš vai-

rākām dienām atkamondēts no pulka un skaitoties viņa
rīcībā — pie maizes apgādes. Ja es rīt pat neieradīšo-

ties darbā, minēto rīkojumu anullēšot. No visas šīs sa-

runas nesapratu nekā. Domāju, ka noticis vienkārši

kāds pārpratums, jo nepazinu ne tāda agronoma, nedz

tādas apgādes. Nākošā rītā tomēr uzmeklēju šī agro-

noma kanceleju un tur nu redzēju, ka nekāda pārpra-
tuma nav, jo agronoma rokās atradās uz mana vārda sa-

gatavotie nepieciešamie dokumenti. Kā viss tas bija no-

ticis? Izrādījās, gubernātors un armijas komandieris

bija saņēmuši no Pēterpils rīkojumu organizēt maizes

apgādi. Šim darbam kāds labvēlis bija minējis arī manu

vārdu, bet tā kā mana militārā adrese viņam nebija zi-

nāma, nekādus tuvākus norādījumus vai paziņojumus
no viņa nesaņēmu. Tikai tagad es ar attiecīgiem rīkoju-
miem un dokumentiem ierados savā pulkā un pāris stun-

dās nokārtoju visas formalitātes. Biju atkal brīvs. Nā-

košā dienā saņēmu vairāk simtu rubļus avansa un iz-

braucu uzpirkt pa sādžām un ciemiem armijai vajadzī-

gos produktus. Bija jau piepildījies noslēpumainās
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balss pirmais un otrais pareģojums: karš nekā ļauna
man nebija nodarījis, un es dzīvoju labāk nekā pirms
kara, jo saņēmu labu atalgojumu.

Maizes apgādes aģentu un darbinieku darbs bija

grūti kontrolējams un balstījās galvenā kārtā uz cilvēka

godīgumu un krietnumu. Daudzi darba biedri godīgumu
un krietnumu novēlēja «muļķiem», rīkojās stipri brīvi

un patvaļīgi. Tomēr drīz vien nāca arī sods: daudzus

darba biedrus citu pēc cita aizkomandēja no apgādes

atpakaļ uz pulkiem, bet citus nosūtīja uz fronti. Es

biju apņēmies palikt arī šajā darbā godīgs un tāds arī

paliku. Skauģi izlaida par mani melu valodas, pat

priekšniecība sāka šiem metiem ticēt, taisījās arī mani

aizsūtīt uz pulku. Tomēr meliem bija īsas kājas. Kad,

pabeidzis pirmo darba kampaņu, ierados sava priekš-
nieka kancelejā ar dokumentiem un aktiem par 200 000

pudiem labības, kas nosūtīta uz fronti, un nekāda iz-

trūkuma un pārpratuma nebija, priekšnieks ieveda mani

kancelejā un visu darbinieku klātbūtnē noskūpstīja, sa-

cīdams: «Visas ļaunās valodas un tenkas par šo dar-

binieku ir meli un nepatiesība.» Es uzgavilēju savā

sirdī, izjuzdams: ir tomēr vērts būt krietnam un go-

dīgam.

Pagāja vairāki gadi, visi mani agrākie darba biedri

jau bija aizsūtīti atpakaļ uz pulkiem, tikai es vēl strā-

dāju tai pašā vietā. Caur manāmrokām gāja vairāki mil-

joni pudu labības; katrs, kas vien bij «gudrs», iedzīvojās

kapitālā, jo ar pāris spalvas vilcieniem varēja «nopel-
nīt» pusgada algu, bet es ietiepīgi apmierinājos ar savu

algu un paliku godīgs. Piepildījās beidzot arī mana

priekšpasludinājuma trešais teikums. Es strādāju dzelz-

ceļa stacijā un pārzināju visa rajona produktu nosūtī-

šanu armijai.
Beidzās pasaules karš, un iesākās brāļu karš. Mūsu

organizācija pārgāja vairākas reizes gan sarkano, gan

balto rokās. Ikreizes mani kā organizācijas priekš-
nieku apcietināja, bet ikreizes drīz vien atkal izlaida

laukā un uzdeva turpināt darbu. Nekā ļauna pie
manis neatrada, arī nekādu bagātību man nebija. Bet

kas notika ar maniem «gudrajiem» biedriem, kas bija ie-
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dzīvojušies namos, īpašumos un kapitālos? Tie ātri

vien kļuva daudz nabagāki par mani. Tie pazaudēja ne

tikai savus namus, kapitālus un īpašumus, bet pazaudēja
arī savu brīvību un ar aptraipītu sirdsapziņu sēdēja
cietumos.

Atskatoties uz visu savu pagātni, varu sacīt, ka vi-

sur, kur esmu centies būt krietns un godīgs, tas bagātīgi,

ar agļu augļiem atmaksājies. Tamdēļ neviens ne-

būs maldījies, kas dzīves dzelzs likumu

būs dziļi ierakstījis savā sirdī.

Sibirietis.

17.

Gribu pastāstīt kādu dzīves dzelzs likuma piemēru.
Tā pēdējo daļu novēroju pati, bet sākumu man atstāstīja
ticama persona, kas visu pati novērojusi. Stāstītājs

bijis vēl mazs zēns, kad tuvējos kaimiņos notikusi ne-

laime. Kaimiņu saimniekam
— braucot ar liniem uz

Rīgu — uzgāzies linu vezums un to nospiedis. Mājā

palikusi atraitne ar trijiem bērniem: divām meitenēm

un tikai pāris mēnešus vecu dēliņu. Pati gan bijusi vēl

diezgan braša sieva, bet ar saimniecības vadīšanu gājis

grūti, tamdēļ nodomājusi otrreiz precēties. Kara klau-

sības likumi toreiz bijuši citādi nekā tagad: kas appre-

cējis atraitni, kam saimniecība un bērni, no karaklausī-

bas atbrīvots. Tā arī šī atraitne izraudzījusies kādu

«nekrutu» — kā toreiz saukuši karaklausībā iesauca-

mos jaunekļus — kaimiņu saimnieka brāli. Tas arī bi-

jis gājējs, tikai iebildis, ka tas mazais zēns viņam ne-

patīkot; par meitenēm nekas — būšot vēlāk gani, bet

ar zēnu viņa paša dēlam vēlāk būšot liela dalīšanās. Tā

kā pašreiz notiekot māju iepirkšana par dzimtu, tad to

viņš gribot darīt uz sava vārda. Beidzot vienojušies, un

kāzas nodzertas, bet pēc kāzām saimnieces mirušā vīra

brāļi gribējuši iepirkt māju uz mazā zēna vārdu. Tas

bijis vēlu rudenī. Laiks bijis auksts. Saimniecei vaja-
dzējis cirpt aitas un ilgāku laiku uzkavēties kūtī. Ma-

zais dēliņš — toreiz jau gadu vecs — bijis tāds nemie-
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rīgs, tādēļ māte, aiziedama uz kūti, lūgusi, lai nu jau-\
nais tēvs bērnu paauklējot. Abas meitenes aizgājušas
mātei uz kūti līdz rādīt pie aitu cirpšanas uguni. Rijā,
kur toreiz dzīvojuši, palicis tikai jaunais tēvs ar mazo,

padēlu. Tikko saimniece ar meitenēm aizgājusi uz kūti,

jaunais tēvs aizkūris rijas krāsni. Pabeigušas darbu,
pēc ilgāka laika saimniece ar meitenēm atgriezušās uz

riju. Bet ko viņas ierauga? Pa rijas durvīm, kā jau
parasts, nāk biezi dūmi, bet mazais puisītis uzgulies uz

slapja, apledojuša rijas sliekšņa, sasalis gluži zils, aiz-

vērtām actiņām ...
Kur tad jaunais tēvs? Aizkūris

rijas krāsni, tas aizbraucis pēc siena, par zēnu esot tīri

piemirsis .. .
Sekas: pēc trijām dienām puisītis no-

miris.

Nu jaunajam tēvam nekas vairs nestāvējis ceļā.

Māju viņš, ar sievas piekrišanu, iepircis uz savu vārdu.

Viss nu bija tā, kā gribējis, tikai — gaidītā dēla vietā

saimniecei piedzimusi meitene. Pēc pāris gadiem atkal

otra meitene, lai gan ļoti vēlējušies dēlu. Vairāk bērnu

nebijis .. . Pagājuši vairāki gadi. Abas bārenītes jau

izgājušas tautās, arī jaunā tēva meitas izaugušas glītas
meitenes. Bet tā kā jaunais tēvs bijis diezgan slinks

darba darītājs, tad saimniecība bijusi tāda paputējusi.

Tādēļ sācis gudrot vecākai meitai ņemt iegātni. Tāds

drīz vien arī gadījies. Bijis diezgan turīgs ir naudā, ir

mantā, bet gandrīz tikpat vecs kā pats jaunais tēvs.

Meita gan negribējusi tādu ņemt. Teikusi: labāk lai ve-

dot viņu uz kapsētu, nekā ar tik vecu laulāties uz baz-

nīcu. Nu arī saimniece ņēmušies meitu pierunāt, ka viņa
pirmajam dēlam norakstīšot māju. Beidzot kāzas no-

dzertas, bet pēc gada jaunā sieva dzemdējusi

puisēnu un pati mirusi. Nu visi bijuši stipri apbēdi-

nāti, sevišķi meitas tēvs palicis tāds savāds. legātnis pa

to laiku
— ar savu naudu un mantu — saimniecību jau

labi uzkopis; bijis darbīgs un rūpējies par visām lietām.

lesācis celt arī jaunu dzīvojamo ēku, bet bez saimnieces

negribējis dzīvot. Tā kā nu vecai saimniecei un viņas
vīram nepaticies, ka vedīs svešu sievieti mājās, tad vieno-

jušies ar znotu-iegātni, ka tam jāprec viņa pasu otra

meita, 18 gadus veca. Tā arī sākumā negribējusi ne
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dzirdēt, ka viņai jāprecas ar māsas vīru — atraitni, bet

beidzot vecie atkal panākuši savu, un kāzas atkal no-

dzertas. Nu jaunlaulātais vīrs un abi vecie bijuši lai-

mīgi, tikai jaunā sieviņa staigājusi klusa un skumja. Pēc

gada tā dzemdējusi meitiņu, bet pati pēc trijām dienām

mirusi. Nu pie mirušās meitas gultas viņas tēvs dziļā
izmisumā izsaucies, ka visas tās ciešanas Dievs uzlicis ti-

kai par viņa grēku . . .

Tā nu pirmajam iegātnim cerētā dēta vietā palika,
tikai maza meitas meita — bārenīte. To nu visi trīs vecie

cilvēki audzināja un deviņpadsmit gadus vecai ieprecēja
atkal iegātni, tagad gan viņas pašas izraudzītu. Nu šai

mājai bija jau trīs iegātņi, jo abi vecie tēvi bija vēl diez-

gan spirgti. Atkal visi gaidīja jaunai saimniecei dēlu,
bet atkal piedzima meitiņa. Tagad no tā laika pagājuši
jau 24 gadi, un drīzumā ievedīs ceturto iegātni: arī tre-

šajam iegātnim dēla nav.

L. N.

18.

1926. gadā biju beidzis pamatskolu un dzīvoju
pie sava tēva. Tā kā tēvam bija vairākas bišu saimes,
man vajadzēja viņam šad un tad palīdzēt. Bija ļoti
karstas jūnija dienas, un bites gatavojās spietot. Divas

dienas priekš Jāņiem saņēmām vienu spietu un ievieto-

jām stropā. Otrā dienā tēvs stāstīja, ka bites jūtoties
nemierīgas un pāris dienas būšot jāuzskata, lai neizbē-

got no stropa. Es biju vēl ļoti jauns bitenieks un vi-

ņam visai labi neticēju, bet dažas stundas vēlāk man bija

jāatzīst, ka viņam taisnība. Sākās spiedīgs karstums.

Es aizgāju uz aploku pēc zirgiem. Zirgus mājās pār-

vedis, dabūju zināt, ka bites aizgājušas no savas mītnes

un aizlaidušās dienvidu virzienā. Tēvs aizsteidzās vi-

ņām līdzi. Tēvs pārnāca mājās stipri pret vakaru. Se-

kodams bitēm, nonācis pie kaimiņu pagasta mežā uz-

liktā stropa, lai gan tādus stropus bišu ķeršanai tiesības

izlikt vienīgi tieši saimniecības dārzā. Aizgājis pie
saimnieka un izstāstījis notikušo. Saimnieks atbildē-
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jis, ka tās esot viņa bites, un neiešot tak savas bites at-

dot otram. Nekā nepanācis, tēvs atgriezās mājās.
24. jūnijā pie mums atnāca kaimiņš un stāstīja, ka

minēto māju saimniekam nobeigusies govs. Painteresē-

joties tuvāk, dabūjām zināt sekojošo. Minēto māju
saimnieks sējis uz papuvi mākslīgos mēslus, starp ku-

riem bijusi arī kālija sāls. Nepaspējis mēslus, izsēt, pus-

maisa kālija sāls pārvedis mājās un iebēris baļļā pie kūts

sienmalas, atstājot baļļu vaļā. Vakarā aizgājis uz mežu

pēc «savām» bitēm. Mājās tikmēr atrāvusies viena

govs, piegājusi pie baļļas un ielaizījusi kālija sāli, pēc
kam nobeigusies.

Nabes Pļaviņās. A. Ķ.

19.

Bērnībā bieži vien dzirdēju pasaciņu par ļauno dēlu,
kas savu slimo un nespēcīgo tēvu aizvilcis uz mežu un

atstājis briesmīga likteņa varā. Mājā pārnācis, ļaunda-
ris ieraudzījis savu mazo dēlēnu kaut ko cītīgi strādājot.

«Ko tu dari, dēliņ?» viņš jautājis.
«Taisu ragaviņas, ar ko tevi aizvilkt uz mežu, kad

tu kļūsi vecs un nespēcīgs,» mazais ātri atbildējis.
Šai pasaciņā spilgti izpaužas tas dzīves dzelzs li-

kums mūsu senču izpratnē, par ko savā rakstā runā doc.

Longīns Ausējs. Šo likumu apstiprina arī vecais sakām-

vārds: «Kas otram bedri rok, pats iekrīt.»

Dzīvē man zināmi gadījumi, kad šis sakāmvārds

burtiski piepildījies. Zinu vecu augļotāju, kas nekad

nepazina žēlastības parāda piedzīšanā. Mūža vakarā

viņu aplaupa, un viņš nonāk nabagu mājā.
Tad kāds redzams sabiedrisks darbinieks, kas savu

idejisko pretinieku pulgošanā neatteicās ne no kādiem lī-

dzekļiem, neizslēdzot nepatiesu denunciāciju. Beidzot

šā paša cilvēka dzīve izvērtās atklātā sabiedriskā skan-

dālā.

Uz taukiem nesaticība kaimiņu starpā nav reta pa-

rādība. Zinu gadījumu, kad kaimiņš grib noindēt otra
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kaimiņa vistas, bet graudus uzlasa viņa paša putni un

nobeidzas. Zinu gadījumu, kad kaimiņš atviļ otram

kaimiņam darba laikā puisi, cerēdams iegūt labu strād-

nieku. Puisis izrādās zaglis, apzog savu saimnieku un

aizbēg.
Kara laikā godīgi cilvēki pārvērtās laupītājos un

izlaupīja savu kaimiņu atstātās mājas. Nereti šādā

ceļā iegūtā manta apēda taisno līdzi. Pa lielākai daļai

ieguvums ir izkūpējis un nesis tikai nelaimi. Vienu no-

māc slimība, otrs mantu pazaudējis spekulātīvos uz-

ņēmumos, citu izputinājusi sieva v. t. t.

Spilgti dzīves dzelzs likums novērojams ģimenes

dzīvē, kad kāda sieviete atviļ otrai sievai, pat savai mā-

sai vai draudzenei vīru, bet vēlāk tiek pati pievilta un

atstāta, vai arī kad vīrs par neuzticību saņem neuzticību

pretim — daudzi tādi gadījumi būs zināmi katram la-

sītājam.
Grūtāk ar piemēriem no dzīves pierādīt, ka labi

darbi atmaksājas ar labu.

Kāda labsirdīga veca māte ziedo savai ugunsgrēkā
cietušai kaimiņienei visu savu ietaupījumu — Ls 40.

Pēc dažiem gadiem viņu pašu piemeklē nelaime, un viņa
saņem no kaimiņienes trīskārtīgu summu. Vecs skolo-

tājs palīdz savam bijušam skolniekam turpināt izglī-
tību. Skolnieks dienās kļūst par lielu vīru, bagātīgi at-

līdzina savam labdarim un uzceļ viņam pēc nāves pie-
minekli.

Saka, ka Dieva dzirnavas maļot lēni, bet smalki.

Galu galā dzīvē vienmēr uzvar taisnība.

Netaisnie darbi sagrauj cilvēka morālisko spēku.
Pēc savas dabas neviens nav tik ļauns, ka gaišo sirdsap-
ziņas balsi varētu apslāpēt ļaunā iedvseme.

Cilvēku pavada viņa darbi, ko iedvesmo vārdos iz-

paustās domas. Cilvēks, kas nomelno savu draugu, tiks

pats nomelnots. Zaglis nepaturēs netaisnā ceļā iegūto
mantu, noziedznieku iznīcinās viņa noziegums. Tādi

ir morāles likumi mūsu senču izpratnē.
Lai apkarotu ļaunumu tautas dzīvē — jāveicina

skaidrās senču dzīves izpratnes atdzimšana, kas atspogu-

ļojas tautas dainās. Mūsu sentēvi un senmātes nedo-
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māja, ka cilvēks par saviem darbiem saņems atmaksu

tikai pēc nāves. Tad ētiskās skaidrības iemiesojums —

senču baltais dieviņš — staigāja pa zemes virsu, klau-

sījās, ko cilvēki domā, runā un dara. Pēc senču ticē-

juma, labie darbi tika atmaksāti un ļaunie sodīti katra

cilvēka dzīvē jau virs zemes.

Rīgā. Paula Balode.

20.

Nevarēšu minēt kādus spilgtus, konkrētus faktus,

kas pastiprinātu izteikto domu par dzīves dzelzs

likumu, bet esošo patiesību tik dziļi

sirdī izjūtu, ka iegribējās ļoti pateik-

ties par skaisto ierosinājumu.

Pilnīgi piekrītot domām par vārdu un darbu atbal-

sošanos kaut kad, kaut kur, vai nu agrāk vai vēlāk, tu-

vāk vai tālāk, — es tomēr allaž esmu bijusi neskaidrībā

par to, kur paliek izdomātās domas — izdomātās, bet

ne vārdos, ne darbos nereālizētās. Ko gan visu es daž-

reiz neizdomājos visā klusībā, savās ikdienas darba gai-
tās ejot! Dažreiz liekas, ka visas šās domas izzūd vēl

nenozīmīgāk kā tvaiks, kā rīta rasa; dažreiz atkal šķiet,
ka viņas sakrājas kaut kur gaisā, un cilvēki tās ieelpo,
un tās tad uz viņiem kaut kā reaģē . . .

Kā gan tas varētu

būt patiesībā?
Ir dažreiz parādības, kas, pavirši vērojot, liekas ne-

saprotamas. Piemēra pēc pastāstīšu par divām kaimiņu
mājām. Pirmās pēc bēgļu gaitām atgriezās vecā saim-

nieka znots, bijušais pagasta rakstvedis, rosīgs un iecie-

nīts sabiedrisks darbinieks. No sākuma ieņem rakst-

veža vietu, tad aiziet pensijā, bet tūliņ ieņem vislabāki

atalgotos sabiedriskos amatus, starp citu ienesīgo krāj-
aizdevu sabiedrības valdes locekļa un grāmatveža vietu.

Pārdod par diezgan augstu cenu kādu viņam piederošu

mazmājiņu, pārdod mežu, dzīvo taupīgi, nelieto alko-

holu, nesmēķē, — nomirst un atstāj paprāvus parā-
dus . . .

Visi neizprašanā par to, jo nekur nav zināms,



53

ka būtu bijuši kādi ārkārtīgi izdevumi. Tagad saim-

nieko viņa dēts, ļoti darbīgs saimnieks ar vēl jo čaklāku

saimnieci. Strādā gandrīz pāri spēkiem, pat svētdienas

nesvētī. Ārējs spožums aug. Saimniecība jau skaitās

priekšzīmīga visā apkārtnē. Bet tādas īstas iekšķīgas svē-

tības mājās nejūt.
Otras mājas apmēram tāda paša lieluma. To saim-

nieki no vecu veciem laikiem bijuši dievbijīgi ļaudis. No

bēgļu gaitām atgriezās tāpat tukši kā pirmie. It ne-

kādu blakus ieņēmumu nav bijis. Tagad nekādu uz-

krātu kapitālu nav, bet nav arī parādu, un visā mājā

jūtama it kā kāda sevišķa svētība. Visa kā diezgan. Ne-

vienu lūdzēju vai nabadziņu neatraida. Daudziem,

daudziem tur ar devīgu roku šis un tas pasniegts.

Kamdēļ šāda starpība starp divām mājām? Vai arī

te kaut kādu nezināmu iemestu dēļ neizpaužas dzīves

dzelzs likuma sekas?

Vēl viens piemērs. Skaistas, no veciem laikiem aris-

tokrātiskas mājas. Ļoti lepni tur kādreiz dzīvots. Vec-

vectēvs tomēr nodevis nepatiesu zvērestu. Tagad pēcnā-
cēji izputēja, un gandrīz nevar pateikt, kādēļ izputēja.
Mājas pārdotas un jau pārgājušas vairākās rokās. Ne-

vienam īpašniekam tur neiet labi.

Bārbeles pag. E. C.

21.

No saviem piedzīvojumiem varu teikt, ka pasaulē
pastāv negrozāma dievišķa kārtība, un cilvēkam

viņa darbi atmaksājas atkarībā no no-

pelniem jau šinī dzīvē. Kamēr es savā perso-
nīgā dzīvē, domās, vārdos, darbos, nebiju patiesa, ma-

niem darbiem nebija nekādas svētības. Tā manta, ko

es, savu labumu meklēdama, ar viltus domām biju krā-

jusi, man visa aizgāja bojā. Visur radās neveiksmes.

Tad sāku vairāk piegriezties reliģijai un tā mācījos pa-

zīt dievišķo kārtību, kura nosaka, ka mums būs būt

patiesiem domās, vārdos un darbos. «Mums būs Dievu
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mīlēt pār visām lietām un savu tuvāku kā sevi pašu!»
Dievu mīlēt nozīmē — katrā darbā pirmā vietā darīt

Dieva prātu, otrā vietā ievērot sava tuvāka labumu un

tikai trešā vietā pašam savu labumu. No sākuma tas

man izlikās ļoti grūti, gandrīz neiespējami* Bet kad

sāku vingrināties patiesībā, izrādījās citādi. Sāku sa-

just, ka patiesība paliek dzīva manā iekšienē, un šī dzī-

vība mani vilktin vilka pēc patiesības, tā ka nevienu

vārdu neesmu vairs varējusi pateikt pārprotami. Un

darbi, kaut gan tie likās zaudējumus nesam, kad pati
sevi trešā vietā iedalīju, ir tomēr brīnišķi svētīti. Varu

tagad teikt, ka tie darbi, ko es ar patiesām domām esmu

darījusi, man atmaksāti ar lielu svētību jau šinī dzīvē.

Tā tad varu liecināt, ka viss padots negrozāmai dieviš-

ķai kārtībai. To esmu novērojusi kā savā, tā daudzu

citu cilvēku dzīvē. Kas dievišķo kārtību ņems sev par

priekšzīmi, tā darbi atmaksāsies ar svētību, ar augļu
augļiem. Ar nepatiesiem darbiem varam gan kādu lai-

ciņu papriecāties, bet tie ir bez svētības, un viņu augļi
izput kā pelus vējā. Tāpēc ir gan vērts būt taisnam

un patiesam, saskaņā ar mīlestību, jo mūsu darbi mās pa-
vada — šeit laicīgi un tur māžīgi.

Rīgā. B. M.

22.

Kas vērīgi būs skatījies dzīvē, tas atkarīgi no dzī-

ves veida daudz laba un ļauna būs novērojis sava paša
un citu dzīvē un daudz ko no sava paša netaisnās dzī-

ves un sekām varētu citiem par biedināšanu atklāt, ja
tikai tas spētu pārvarēt iedzimto zemisko patmīlību.
Neviena netaisnība nav labu galu ņē-
musi un neviena taisnība nav uz mūžu

pazudināta; izgākā vai īsākā laikā viss vairākkār-

tīgi atmaksājas. Bet vai katrs no viņa atkarīgo netais-

nību atzīst par netaisnību un cenšas to labot un no-

stāties uz patiesības dzīves ceļa, ja tikai valsts tikums

tam nedraud? Diemžēl, ir ļaudis, kas savus
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netaisnos darbus neatzīst par tādiem,
un ja arī atzīst — tad aiz iedzimtās patmīlības tas ne-

vien necenšas tos labot, bet meklē «taisnības iemeslu»,
lai tikai tā cilvēku priekšā būtu «balts», un jūtas ap-

mierināts (gan tikai ārīgi), ja tam liekas, ka to panā-
cis, ja neviens ar pirkstu taisni acīs nedur. Tas tomēr

aizmirst vai netic, ka reizi tam pašam vai viņa pēcnā-

cējiem būs jāsaduras ar neapejamo, nesaudzīgo dzīves

dzelzs likumu, kura negrozāmais izpildu spriedums ir

netaisnā cilvēka pazemošana un iznīcināšana uz bērnu

bērniem. Cik es savos 70 mūža gados esmu novērojis,
tad neviena netaisna dzimta ilgāki par otro paaudzi nav

pastāvējusi, bet apbrīnojamā kārtā iznīkusi. It kā kāda

neredzama vara būtu apturējusi netaisno pavairošanos.
Visiem zināms fakts, ka bērni piedzimst savu vecāku,
tēva vai mātes izskatā, dažos gadījumos kāda iepriekšējā
dzimtas locekļa izskatā, tā tad saprotams — arī dabā.

Un ja vēl pirmā paaudzē dabas līdzība kādreiz nav no-

vērojama, tad iedzimtības ceļā tā pastiprinātā kārtā iz-

paužas nākošās paaudzēs, atkarīgi no tā, kāda daba ir

bijusi dzīvības devējam — ļauna vai laba. Šās patiesī-
bas dēļ ir noziegums pret pašu bērniem, ja dzīvības de-

vēji ir ļauni un netaisni.

Katra netaisnība un ļaunums ir dzīves nelaime pa-

šam cilvēkam. Bet cilvēku mērķis tak ir kļūt pilnī -

gi cm cilvēcībā. «Esiet pilnīgi kā jūsu tēvs ir pil-

nīgs!» Ja šo cilvēcības pilnību sasniegtu, tad jau tagad
nodibinātos paradīze zemes virsū. Bet liekas, ka lielai

daļai cilvēku ir visi citi mērķi, pēc kā tie cenšas, izliekot

visu savu enerģiju, tikai ne šīs cilvēcības pilnības mēr-

ķis. No neatminamiem laikiem tie izbradā dažādus pa-

saules dubļus sava iedomātā mērķa sasniegšanas dēļ, kas

tomēr paliekoša miera nedod, un necenšas pēc visu cil-

vēci apvienojošā mērķa — pilnības cilvēcībā.

Es vislaimīgāks jūtos, ja man nav liekas naudas,
tik sava iztikšana, jo nauda drīz var ievest kārdināšanā

un attālināt no dzīves mērķa. Reiz, būdams svešā malā

bez darba, tādā apgabalā, kur bij neraža, atdevu savu

pēdējo naudu —20 kap. bada cietējam maizei, lai gan

nezināju, ko pats rītā ēdīšu. Bet man bija divas spēcī-



56

gas darba rokas un Jaunā derība kabatā, un es biju
drošs* No rīta gāju arī es pilsētā līdz ar simtiem citu

pie kādas iestādes vārtiem, kur retus pieņēma dienas

strādniekus, un nostājos baram pašā pakaļgalā* Drīz

iznāca iestādes direktors, lai izraudzītu no šā lielā bara

3—4 dienas strādniekus, un tā, baram cauri iedams un

atbildēdams uz daudziem lūgumiem, pienāca pie manis

un pieņēma kā pirmo. Tā es tiku nodrošināts pret trū-

kumu tūlīt otrā dienā.

Mana dzīves devīze ir: kādā darba stāvoklī esi, to

izpildi pēc labākās apziņas; ja esi kalps, izpildi to kā

kalps* Otrkārt, neaiztieci, kas tev nepieder, tad tu bēdas

neredzēsi. Kaut ko piesavinādamies, cilvēks jau pirmās
bēdas ir uzņēmies — kā to noslēpt, un tālākais jau zi-

nāms. Ja šai devīzei sekos — katrs būs pret trūkumu

nodrošināts un jutīsies laimīgs.

Tagad īsumā pastāstīšu pāris novērojumus no citu

dzīves un viņu darbu sekām. Dzimtas galva ar netaisnu

spekulāciju un algu noraušanu saviem darba darītājiem

bija tapis bagāts. Viņa māja uz laukiem bija izkopta
kā muiža. Pret ļaudīm tas izturējās īsti patvaldnieciski.
Pats tas ar dzimtu dzīvoja kārumos un līksmībā; svi-

nēja greznas dzimumdienas, kur netrūka arī mūzikas

un kora dziesmu. No sava bagātā laupījuma tas daudz

ziedoja vietējai labdarības iestādei, kur tas bija priekš-
nieks. leņēma arī augstāko amatu pag. pašvaldībā, un

visi tā priekšā drebēja un skūpstīja tam roku. Likās, ka

viņa bagātība, gods un vara nodrošināti no auguma

augumam. Bet kad netaisnības mērs bija pilns — pa-

mazām iesākās visas bagātības un varas sadrupšana, un

viņš pats, sadrupšanas gala nenogaidījis — aizdomīgi
nomira. Saprotams, piederīgie un zināmas aprindas ap-

bedīja viņu ar lielu godu, un pie viņa kapa skanēja
daudz cildinošu runu, bet cietušie un dzīves pazinēji

domīgi kratīja galvas .. .
Tā kā bija nodoms celt uz

viņa kapa grandiozu pieminekli, tad krusta zīme uz

kapa palika neuzlikta. Bet dzīves dzelzs likums vairs

nepieļāva šos nodomus izvest, un tā viņš guļ un gulēs
bez krusta zīmes. Neizprotamā kārtā drīz vien iznīka
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visa viņa bagātība, un viņa pēcnācējiem pat šā dzimtas

vārda nav vairs pasaulē.
Ir arī netaisni nama turētāji, kas ar netaisnību ne

pie kādas turības nav tikuši, bet tomēr nepielūdzamais
dzīves dzelzs likums tos nav saudzējis. Par vienu tādu

dzimtu pastāstīšu. Lauku mājas īpašnieks, dzimtas

galva, kuram bija jau 60 gadi un divi pieauguši dēli

(viens no tiem pelnījās pasaulē, bet otrs strādāja mājā),

bija netaisns un ierāvējs; tas arī nerunāja taisnību un,

it kā ar tādu «gudrību» lepodamies, reiz man atzinās,
ka viņš jau visiem taisnību nerunājot. Tomēr tā dzīve

bija trūcīga, un tas tikko sitās cauri. Šis cilvēks reizi

bija iecelts par aizgādni (kurātoru) kādai atstātai man-

tai un mājai, kuras īpašnieks bija miris, atstādams at-

raitni ar lielāku bērnu pulciņu. Vairums bērnu bija
mazgadīgi un dzīvoja mājā pie mātes, bet lielākie ap-

meklēja skolas pilsētā. Izlietodams aizgādņa varu, ne-

taisnais aizgādnis skolām nekā neatļāva un māju arī

nedz izrentēja, nedz citādi kā izmantoja. Tā pēc pāris
gadiem māja dažādu parādu dēļ nāca ūtrupē, bet aiz-

gādnis saņēma Jūdasa maksu no tiem pircējiem, ka»

māju bija iekārojuši un tāgad savu panākuši. Nelai-

mīgā atraitne ar bāriņiem aizgāja pasaulē. Pēc pāris
gadiem pats aizgādnis nomira, un viņa mājās sāka saim-

niekot tā dēls, kuram jau varēja būt pāri 30 gadiem.
Tas bija ateists, un ja viņu kāds darbā sveicināja ar

dievpalīgu, tad tas atbildēja kaut ko ar ironiju. Viņš
dzīvoja netikla vecpuiša dzīvi. Par saimniecības vadī-

tājām tas ņēma tikai jaunas nepiedzīvojušas meitenes*
ar vilinošiem solījumiem tās piekrāpa un piesmēja un

pameta asarās. Reiz tādā lietā to pat sauca pie krimi-

nālatbildības, bet sodu nosacīti atlaida. Tūlīt pēc tam

tas ņēma kādu citu, kurai vecāki dzīvoja tālāk projām
— fā esot drošāki. Bieži ar draugiem tas pavadīja
darba dienas, dzerdams mājās un ārpus tām, un krita

parādos. Lai maskētu savu izvirtuļa dzīvi un lai ie-

gūtu kādus, kas par viņu labi domātu, bet galvenais —

runātu, tas bagātīgi ziedoja vietējai lauksaimniecības

biedrībai, kuras biedrs tas bija. No ārienes tāda ateista

dzīve likās it kā brīva un laimīga. Bet kad 50 gadu ve~
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cumā to saslimušu aizveda uz slimnīcu, tad atvadīda-

mies savai «mājas līgavai» tas bija teicis: «Nu gan,

laikam, velns mani raus!» Bija pareizi paredzējis: pēc
divi dienām viņš nomira* Saprotams, attālākie radi un

biedrība izvadīja to iznīcībā ar lielu godu kā kādu dzī-

ves varoni, pie kapa skanēja daudzas cildinošas runas,

bet, savedot rēķinus par atstāto laicīgo mantu, izrādī-

jās, ka tā tāpat bankrotējusi kā garīgā manta, un visi

«labdarīgie» ziedojumi, kā par kaunu, nav vis nesti no

kādas darba vērtības, bet pavairojot parādu summu, kas

iztaisa divreiz vairāk par atstātās mantas vērtību. Pat

dažām kalponēm par desmit gadiem nebija darba alga

maksāta, nedz arī kāds aprēķins vests, un tikai ar grū-
tībām un zaudējumiem tās dabūja daļu caur tiesu.

Tuvu mantinieku šim «labdarim» nepalika, jo arī

brālis bija miris, un par mantinieku apstiprināja kādu

attālāku radinieku. Bet — likteņa ironija: pēc trijām
dienām arī tas nomira, un māju pārdeva izsolē. Tā

tad māja aizgāja to pašu ceļu, kādu sencis bija ievadī-

jis, atņemdams māju nabaga atraitnei. Jāpiezīmē, ka

izdzītā atraitne savus bērnus tomēr izaudzēja un izsko-

loja, un tie ieņem redzamu vietu sabiedriskā dzīvē un

visi ir vēl dzīvi.

Šie īsie piemēri lai ir par biedinājumu katram, kas

ar netaisnību grib pacelties pasaules priekšā, bet it se-

višķi nepiedzīvojušai jaunatnei, kurai dzīvības un ener-

ģijas pārpilnības izpausmē vieglāk var paslīdēt kāja, jo
dzīves straujumā ne katrreiz tā apdomājas. Dzīvē ne-

pieciešama apdomība un pašdisciplīna, un tamdēļ labi

būtu, ja jaunatne jau tagad krātu materiālus savai auto-

biogrāfijai, no kā tā redzētu, kā vēl trūkst un kas pa-

liek pāri, jo pašu uzrakstītais paliks atmiņā.

Kokneses pag. R.

23.

Mūsu rakstnieki tagad visbiežāk rāda dzīves va-

roņus, kas ar dzelzs kājām samin godīgo un cēlo ļaužu
jūtas un viņus pašus, lai tādā ceļā nokļūtu pie labklājī-
bas un laimes. Un viņiem izdodas arī. Tie ļaudis, ko
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vada goda jūtas, kam ir Dievs sirdī, vienmēr paliek pa-

starīšu lomā* Tas izpaužas arī dzīvē, kā dzelzs li-

kuma autors saka, «to pavirši apskatot»* Bet dzīve

tagad tā ievirzīta, ka nav arī laika dziļāk ieskatīties,

sevišķi jaunatnei, kas grib ko sasniegt* Jaunatne gribt
visu to sniegt strauji, bet gadi iet un — nekas nav sa-

sniegts* Daudzi biedri, greizus ceļus iedami, ir tikuši

tālu, bet strādājot godīgu darbu jāpaliek uz vietas* Ne-

viļus iezogas domas: vai ir vērts labi darīt un godīgam

būt, ja tas nekāda labuma nenes* Tāpat pašreiz ir arī

ar jaunatnes tikumību* Jaunieši, kam tikumība sveša,
kas nododas izpriecām un trakulībām, tiek vairāk cie-

nīti un ātrāk panāk savu, nekā tie, kas domā par go-

dīgu ģimenes dzīvi* Par uzdzīvotājiem sievietes spriež
kā par spēcīgākiem dzīvē, kas, pavirši raugoties, diem-

žēl, pilnīga taisnība* Godīgu jaunekli apsmej, un ja
viņš nav pietiekoši stiprs pats sevī, tad tas ir spiests
piemēroties apstākļiem, jo nav argumentu, ar ko pašam
sev pierādīt pretējo! Nav tādas literatūras! Tamdēļ ar

pārrunām par dzīves dzelzs likumu ir uzsākts svētīgs
darbs. Ja izdotos savākt plašus materiālus, kas būtu

ņemti no pašas dzīves, kas runātu kā pats dzīves likums

uz mūsu jaunatni visu kopā un katru atsevišķi dažā-

dos jautājumos, tad mēs, jaunie, varētu droši rīkoties,

jo zinātu, ka pūles nebūs veltas un tas spožums, ko

dažs iegūst netaisnā un nepelnītā ceļā, ir ātri pārejošs.
Tad tādi panākumi vairs nemulsinātu jauno sakarsušos

prātus.

Dagdā. J. Kraulis.

24.

Kāds cilvēks, tāds viņa Dievs. Savā apcerējumā:
«Dzīves dzelzs likums» autors dod domājošiem lasītā-

jiem katram savu ierosmi un mierinājumu. Mēs savā

steigā aizmirstam īsto dzīves jēgu un prieku. Tamdēļ
ir derīgi reiz dzirdēt kaut ko arī savam garam, jo cil-

vēks nedzīvo no maizes vien.

Kā agrāk cilvēki visu savu cerību lika uz iegūstamo
debesu valstību, tā tagad viņi tikpat strauji dzenas pēc

ilgotās laimes tepat zemes virsū. Tūkstoš gados viena
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ticība zūd. Cilvēku neapzināto pārliecību vislabāk

mēs dzirdam tautas dziesmās un teicienos. Sevišķi sie-

vietes domas, viņas gara stāvoklis stipri noteic nākamā

cilvēka likteni, tā darbus un spējas. Pēc kā māte sa-

vās mātes cerībās sevišķi ilgojas, to viņas pēcnācējs
lielā mērā reālizē. Tamdēļ dzelzs likuma autora iz-

teiktās domas būtu sevišķi jāmāca, jāstāsta ne tikai

presē vien, bet arī jau skolās un vispārīgi jānes tautā,

piem., ar radio palīdzību. Cēlas domas un centieni tik

viegli nepieņemas. Viņu ieviešanos galvenā kārtā traucē

visa cēlā lēna iedarbība. Šī straujā tempa laikmetā arī

idejas būtu straujāk jāizdala. Bet kad mēs dabūjam
dzirdēt vai lasīt tādu ierosinošu apceri, kā rakstus par

dzīves dzelzs likumu?

Es bieži esmu pārrunājusi līdzīgas idejas ar savas

apkārtnes cilvēkiem. Labā gadījumā redzu viņu īslai-

cīgo sajūsmu, labos nodomus — un drīz vien viņu ener-

ģija atslābst un izgaist. Dzirdu iebildumus: ja visu

mūžu tā jācīnās, tad nav vērts dzīvot. Es viņu ener-

ģiju uzturu, solīdama pēc 10 gadiem atmaksu par izlie-

tiem sviedriem un izcīnītiem cīniņiem, iespēju sasniegt
kā garīgu, tā miesīgu labklājību. Un tomēr cilvēkiem

ir sava ticēšana, ko mēs dzirdam no viņu tautas dzies-

mām un teicieniem. Cilvēks no cilvēka vairāk atšķi-

ras, nekā dažs cilvēks no dzīvnieka. Pat zirgs jūt so-

lījumu par viņa pūlēm: «Tevis gaida, manis gaid' .. .

Tevis gaida auzu sile .. �» Vaina ir, ka tie spējīgākie

un varenākie no ceļa nogājuši.

Tūkstoš gados viena ticība zūd. Un tas, ka tagad
baznīcu tēviem nav vairs iespaida uz atmodušos cilvēci,
vēl nenozīmē, ka zaudētā un solītā debesu valstība ne-

būtu ar citu paradīzi un tieglaimi atvietojama. Par to,

kas nokrīt no vezuma, nebūtu jāsūrojas. Jau radušam

pārdomāt cilvēkam būtu jāsniedz palīdzīga roka bez

aizspriedumiem un mānīšanas. Zinātne ir zināt alk-

stošiem. Plašs darba lauks ir sievietei, skolotājam un

saimniekam. Izeja, iespējas ir. Un pie mūsu augļiem
būs mūs pazīt.

Krimūnās. N. Š.
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25.

Autors saka: «Lai kas izdarīts, neko nevar pada-
rīt par nebijušu, un viens vienīgs kļūmīgs solis spēj sa-

maitāt visu dzīvi.» — Jā, patiesi, tāds ir ta-

gadējās dzīves dzelzs likums. Bet es gribu
teikt: par tik, par cik viņš ir stiprs, par tik viņš ir

ačgārns. Daba nav tik nežēlīga, nedz fiziskās, nedz

garīgās dzīves plāksnē, jo laiks dziedē visas brūces, tās

palēnām izlīdzinot un padarot it kā par nebijušām. Vi-

sas reliģijas, kas eksistē kā saites starp fizisko, garīgo

un mistisko pasauli, sludina piedošanu ļauniem darbiem,
domām un vārdiem, ja cilvēks tos patiesi un no sirds no-

žēlojis. Un vai patiesi mēs nejūtamies kā no kāda no-

spiedoša smaguma atsvabināti, kad spējam atzīt savas

kļūdas un pārkāpumus sevis un citu cilvēku priekšā?
Pat saule tad liekas spožāki spīdam, un visi cilvēki un

paši sev šķietam labāki un mīļāki tapuši.

Nežēlīgais dzīves dzelzs likums, ko uzstādījis au-

tors, ir biedinājums jaunatnei, bet nedrīkstam aizmirst

vienu noteicošu faktoru, kas veido cilvēka fizisko un

garīgo pasauli, proti: piedzīvojumu. Piedzīvojums
cilvēka dzīvē ir tas pats, kas zinātnē eksperiments. Gan

bieži eksperimentu rezultāti ir negātīvi, bet vai tāpēo
mēs uzstājamies pret zinātni? Daudzreiz cilvēka kļū-
dīšanās, vilšanās vai grēks noder par pakāpieniem aug-

stākai garīgai dzīvei — tas ir dabīgais progresa ceļš,
tas ir dabīgais dzīves dzelzs likums.

Dabīgais dzīves dzelzs likums nav nežēlīgs. Ja arī

kādreiz viņš šķiet bargs bijis, galu galā tomēr jāatzīst
viņa augšup ceļošais spēks, kas nevis samaitā, bet kris-

tallizē dzīvi un tās izpratni.
Nežēlīgs ir vienīgi pašu cilvēku darinātais — māk-

slīgais dzīves dzelzs likums, kas kā kultūras atribūts

bieži vien ir netaisns un pretrunā ar dabas likumiem.

Viņš prot cilvēku nostumt no ceļa, lai pēc tam uzstātos

kā soģis. Viņš spēj sodīt taisnos un attaisnot vainīgos.
Viņš prot glaimot ģeķiem un labos nonievāt. Mazos

neliešus viņš iznīcina, bet lielos ceļ godā. Savā vare-

nībā viņš nepazīst žēlastības. Viņam eksistē tikai
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burts, bet ir sveša tā pasaule, uz kuru tieši iedarbojas

viņa varenais dzelzs likuma spēks, proti: cilvēka dvē-

seles un sirdsapziņas struktūra.

Pasaulē ir daudz cilvēku, kas nostumti no dzīves

skatuves ne tāpēc, ka viņi ir ļauni, bet savu jaunības

kļūdu dēļ, jo izdarīto nevar padarīt par nebijušu. Viņi

panes visas ļaužu nievas un nicināšanu un klusām, pa-

zemīgi nes savu smago krustu, ko tiem uzlicis cilvēku

darinātais dzelzs likums*

No izdarītās kļūdas indivīds manto jaunu atziņu,
kas viņu ceļ uz augstāka cilvēcības līmeņa, un dabas

dzelzs likums jau sen būtu izlīdzinājis visas dvēseles

gramzas, ja mākslīgais dzelzs likums kā dzirnu ak-

mens nevilktu nelaimīgo cilvēku pie zemes, neļaudams
pacelt galvu pretim saulei.

A. B.

26.

Astronoms Leverjē, sēdēdams pie galda, ar matēmati-

kas formulu palīdzību atklāja planētu Neptūnu. Astro-

nomi, bez mazākās kļūdīšanās, var noteikt saules un

mēness aptumšošanās momentus simtiem un tūkstošiem

gadu iepriekš. Visas hipotēzes, teorēmas un likumi fi-

zikā, ķīmijā un citās zinībās, ko cilvēka ģēnijs ir izpra-
tis un izlietājis kultūras uzbūvei, ir pamatotas uz

dzelzs likumiem, kādi valda dzīvē un nedzīvā dabā un

visā pasaules telpā. Kas noliedz dzelzs likumu esamību,
tam jānoliedz visi sasniegumi augstāk minēto zinātņu
nozarēs. Bet ja dzelzs likums ir attiecināms uz visumu

(kosmosu), kāpēc lai neattiecinātu viņu arī uz cilvēka

dzīvi? Cilvēks taču ir šī visuma neapstrīdama sastāv-

daļa. Pret savu gribu viņš pasaulē rodas, pret savu

gribu viņam jāaiziet. Vispārīgi ņemot, cilvēks, pat

visa cilvēce ar visu kultūru ir gluži niecīga figūra pa-

saules vēsturē.

Vai katrs saņem atmaksu par labu un

taunu, nodarītu domās, vārdos un dar-

bos, jau šīs pasaules dzīvē? Pa lielākai
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daļai noteikti. Bet ir arī patoloģiski un citādi

nenormāli cilvēki, kurus nevar saukt par ārprātīgiem,
vismaz pēc pieņemtām normām nē, bet kuru sirdsap-

ziņa tomēr klusē. Pareizāki būs, ja pieņemsim, ka la-

bais var tikt atalgots, bet ļaunais sodīts līdz ceturtai

paaudzei, algas un soda koeficientam pakāpeniski sa-

mazinoties.

Vai cilvēkam ir kādi uzdevumi? Neapšaubāmi!
Dzelzs tikums ir piešķīris cilvēkam instinktu; kāds ne-

pārvarams iekšķīgs spēks spiež viņu censties būt cēlā-

kam, labākam un iedvesmo dzīties pēc augstākām gara
vērtībām.

Dobelē. Erna Zariņa.

27.

Mani ļoti ieinteresēja jūsu raksts par «Dzīves dzelzs

likumu», jo vairāk tāpēc, ka pati dziļi ticu tam, ko

tauta izteikusi sakāmvārdā: «Kas otram bedri rok,
pats iekrīt», arī «Netaisna manta augļus nenes» v. c.

Gan savā personīgajā dzīvē, gan paziņu dzīvē esmu vai-

rākas reizes novērojusi, ka tas arī piepildās. Piemēru

un loti zīmīgu — bezgala daudz; uzreiz visus nevaru

nedz atcerēties, nedz uzrakstīt. Minēšu dažus, kas pir-
mie ieskrēja prātā.

«Kas otram bedri rok, pats iekrīt.» Vienā vietā ie-

brauc jauns ierēdnis. Vietējiem viņš nepatīk. Vai nu

deguns izrādījies par garu, vai augums par mazu, vai

liekas pārāks par viņiem, izglītotāks vai kuttūrālāks,
vai nu tāpēc, ka neiet ar tiem kopā «iemest glāzi» un

pēc pazīstama sakāmvārda «kas nav ar mums, tas ir

pret mums» vietējie viņu noturējuši par savu preti-
nieku un nu nospriež ar visādiem taisnības iemesliem

šo jauno ierēdni «izēst», kaut gan viņš tiem nedz do-

mās, nedz darbos ļauna nekā nav darījis: sēž klusīti-

ņām savā vietā un izpilda savu darbu. Nospriež dabūt

viņu pie malas. Sāk to aprunāt tautā, ceļ neslavu, iz-

domā visvisādas lietas, lai tikai kaut kādi tam kaitētu.
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Tas par visu to zina, bet turpina strādāt savu darbu,

nemaz nedomādams kaut kā atriebties. Kaut gan ne-

patīkami, bojā nervus, laupa miegu, pat veselībai kaitē

šie nepelnītie apvainojumi, bet ko nu darīsi? Kad daži

labvēļi viņu brīdina, šis atsakāt «Lai iri Ļauna ne-

vienam neesmu darījis, neesmu gribējis. Gan jau viņi
paši saņems peļņu par man nodarītām pārestībām.»

Ļaundari nerimstas. «Ak tā!» saka: «Viņš tomēr mie-

rīgi sēž un, kā liekas, nemaz neuztraucoši» Gan jau
mēs panāksim savul Sāk rakstīt sūdzības priekšnie-
kam, izdomātas, nepamatotas, nepatiesas. Vienu, otru

Nekas nelīdz. Šie vēl nerimstas. «Gan jau,» viņi saka,

«viena, otra nelīdz, mēs uzrakstīsim desmit, vienpadsmit
sūdzību, tad priekšniecība teiks: «Laikam tomēr tur ir

kaut kas tiešām, tīri jau par neko taču nerakstīs

10 sūdzību. Labāk mēs no turienes viņu pārcelsim, tai

apmierinās šie sūdzētāji un liek arī mūs mierā,» «Tādā

ceļā katru nevainīgu cilvēku var nomelnot un dabūt pie
malas, pārcelt,» lielījās viens no šiem ļaundariem. Li-

kās, nabaga ierēdnim pienācis gals — neliek mierā, grib
nomocīt, nobeigt nervus pavisam. Viņš klusi cieta.

Bet kas iznāca no tā visa? Nepagāja ne pusgads,
kad abi ļaundari, meklēdami cita grēkus, aizmirsa par

savējiem un paši vēl vairāk nogrēkoja. Šādā un tādā

ceļā apstākļi pēkšņi grozījās, un nāca dienas gaismā
daudzas tādas lietas no viņu dzīves un darba, ka tiem

vajadzēja stāties tiesas priekšā. Viens dienestā tika

pieerts pie blēdībām un nepareizām naudas operācijām,
arī dzērumā iztaisījis vairākus skandālus, par ko tam

piesprieda «sēdēt», otrs pats bija sapinies savās lietās

un tika pārcelts citā vietā, kaut gan tam ļoti negribējās
laisties prom no vietas, kur nodzīvojis vairākus gadus.
«Netaisna manta augļus nenes.»

Viens laucinieks dabūjis daudz naudas — veselus 15

tūkstošus rubļus. Tas bija tai laikā, kad vēl skaitīja rub-

ļiem un kad 15 tūkstošu rubļu bija liels kapitāls. Vai

nu kādu bija nogalinājis vai apzadzis vai vēl kaut kādā

tamlīdzīgā kārtā, bet pats nav sviedros pelnījis. Sen

man stāstīja par šo gadījumu, skaidri neatceros. Nauda

tika labi noslēgta. Krāsnī izņēma ķieģeli un tur iemū-
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rēja naudu. Par to zināja tikai viņš pats un sieva.

Viss gāja ļoti labi. Šis tik dzīvoja un priecājās un

gaidīja, lai paiet mazs laiciņš, kamēr varēs brīvāk rī-

koties ar naudu, it kā pats grūtā darbā būtu sakrājis. Jā-

saka, ka viņš ļoti nabadzīgs, tikai pirmās šķiras blēdis.

Vakaros abi ar sievu bieži sapņoja, kā naudu izlietot,

un cēla gaisa pilis.
Reiz, kad saimnieks pats nebija mājās, sieva arī iz-

gājusi pie kaimiņiem un mājās palikuši tikai bērni,
izcēlās ugunsgrēks. Kad sieva pieskrēja, māja jau bija

pilnās liesmās. Šī tik kliedza, ka krāsnī esot nauda ie-

mūrēta, lai tik to glābjot (bērni paspējuši izskriet

laukā), bet nekā nevarēja palīdzēt. Nebūtu bijuši vēl tik

dziļi iemūrējuši, tik labi apslēpuši — kratīšanas gadī-

jumam, vēl varētu, bet tagad nekā. Visa māja gan neno-

dega. Šo to no mantām izglāba arī, bet krāsns ar visu

naudu bija pagalam. Šī ģimene dzīvo vēl šo baltu

dienu, labprāt viņi paši par šo gadījumu negrib stāstīt.

Par to sačukstas kaimiņi.
L. F.

28.

Lai spriestu par dzīves dzelzs likumu, nav pareizi
taisīt slēdzienus no atsevišķiem, subjektīviem novēroju-
miem. Drošākais ceļš būtu — aptvert novērojumus
reizē, tā sakot — no augšas.

Tālāk, pastāv cēlonības likums: zināmai domai,
tieksmei (gribai), darbībai ir noteiktas, no iepriekšē-

jās domas — darbības izrietošas sekas. Nav nekā bez

cēloņa, un nekas nepaliek bez sekām. Cēloņi nav mek-

lējami tikai vakardienā un pērnajā gadā, sekas rodas

ne tikai rītu un nākamo gadu — uz vienu un otru pusi
mūžībai laika pietiek. Katrai darbībai, uztveramai ar

maņas orgāniem, iepriekš ir darbība — domas, tiek-

smes, kuras nav taustāmas, sveramas. Katra fiziskā dar-

bība satur sevī vēl nefizisku darbību, kuras apzīmē-

jumi — psīchiskā, zemapziņas v. c. Šī nesveramā un

netaustāmā darbība norisinās plāksnē, kas nesatur ne
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pagātnes, ne nākotnes. Pati plāksne katram var kļūt

nojaužama, ja atraisās no ikdienas bažām un cauri sa-

dzīves kņadai vēro pašu dzīves plūsmu.
Ir teikts: «Tas Tēvs nevienu netiesā» (Jāņa 5.

22.), «ar kādu mēru jūs mērosit, jums taps atmērots»

(Mat. 7., 2.) un «brīvais no saitēm, kas valda pār jū-

tām, klausot tik Augstākam prātam . . . pildās ticībā,

tas manto gudrību un, iemantojis gudrību, manto mie-

ru ..
.ir darījis visu līdz beigām» (Bhag. Gita 11—66,

IV—39, III—17). Še katram kristietim-ārietim būtu

rodama mēraukla cēlonības likuma izpratnē un savas

darbības pieskaņošanā tam. Likums šis nav apgāžams

ar «nobalsošanu» par ļauna un laba «atmaksāšanos».

Labs un ļauns ir relātīvi jēdzieni — kas, piem., krievu

ķeizaram bija ļauns — labs bija latviešu tautai. Li-

kuma neatzīšanas sakne un nomaldīšanās iemesli būs

meklējami tai apstāklī, ka, piem., zināma persona pēc
viņas subjektīvā jēdziena, par labu darbu gaida at-

maksu, bet par viņas pašas — jau pēc citu subjektīvā

jēdziena — ļaunu darbu šī persona atmaksu negaida.

Rubas pag. P. Ra.

29.

Piesūtu dažas savā dzīvē gūtas atziņas. Varbūt,
viņās nebūs nekā jauna, varbūt, tās kādreiz jau atrastas

un izteiktas, bet es viņas esmu atradis ar lietām grūtī-
bām sūrā dzīves skolā, un mazākais vārdi, kādos šās

atziņas ietērptas, būs jauni.
Neviens nevar izbēgt no savu vārdu

un darbu sekām. Kā zemei reiz jāsaņem atpakaļ
savā klēpī ar visiem augļiem katrs labs un slikts augs,

ko tā radījusi, tā cilvēkam jāsaņem atpakaļ ar augļiem
katrs labs un slikts vārds un darbs. Kā ūdens pa upēm
steidzas atpakaļ uz savu dzimteni — jūru, tā laikā un

telpā mestie cilvēka vārdi un darbi caur citiem cilvēkiem

steidzas atpakaļ uz savu radītāju.
Ja tu domā, ka pausaulē notiek netaisnība, tad tu



67

esi garīgi akls: tu sajūti gan ciešanas, kuras tev citi no-

dara, bet neredzi ciešanu, kuras tu nodari citiem.

Vai ciešanas dara cilvēkam labu vai ļaunu? — Tas

atkarīgs no paša cietēja un viņa īpatnībām. Kā vējš iz-

dzēš mazu uguni, bet lielu uzpūš vēl lielāku, tā cieša-

nas iznīcina cilvēka vājās tieksmes, bet stiprās padara

stiprākas. Labi cilvēki no ciešanām kļūst vēl labāki,
bet sliktie — sliktāki.

Ja tu nespēj uz saviem pleciem nelaimi panest, —

kā tad tu domā laimi panest uz savām rokām? Jeb

vai tu domā, ka zelts ir vieglāks par akmeni?! Pirms

tu neesi savu muguru zem nelaimes nastas taisnu at-

stiepis, tev nedos laimi rokās.

Vieta, no kuras sastāv cilvēka gars, ir visur viena un

tā pati, bet kā katrā akā ūdenim sava garša un īpatnība,
tā sava īpatnība ir arī katram garam. Ja aka rakta ne-

tīrā zemē, tad arī ūdens viņā būs netīrs, un netīrā miesā

var būt tikai netīrs gars.

Cilvēks nav radīts, lai viņš kā dzīvnieks tikai dzī-

votu, ēstu un pēcnācējus radītuf viņš ir radīts apzinī-

gam darbam, Dieva darba turpināšanai zemes virsū. Cil-

vēka dzīves uzdevums ir padarīt un uzturēt zemes virsu

pēc iespējas daiļāku, iznīcināt sīkas nekārtības un ne-

glītības, kas atlikušas pēc zemes radīšanas un kuras ti-

kai cilvēka rokām iespējams pārveidot.

Jaunpiebalgas Melnbāržos. A. Anaparts.

30.

Priekš gadiem 20 mūsu pagastskolā kāds skolēns A.

izsmēja skolnieku Z. viņa sliktā uzvalka dēļ. Vēlāk,

nepareizas dzīves dēļ, pats A. nonāca tādos apstākļos,
ka viņam nācās valkāt vēl sliktāku uzvalku.

Kādreiz, kārtis spēlējot, saimnieks J. ņēmās dažādi

zobot un izsmiet saimnieka S. dēlu, kas, audzināšanas

trūkuma dēļ nepareizu dzīvi vezdams, bija iedzīvojies
dilonī. Pāris gadus vēlāk J. vecākais dēls, pret vecāku
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gribu savai izturībai nepiemērotu darbu uzņēmies, sa-

slima ar diloni, ar ko arī drīz mira.

Kāds saimnieks palīdzēja savam sievas tēvam pār-
dot neārstējami slimu zirgu par veselu. Gadus 12 vē-

lāk šim saimniekam viņa vecākais dēls neprātīgas rīcī-

bas dēļ galīgi samaitājis jaunu, ļoti vērtīgu zirgu. Sie-

vas tēvs kara laikā nonāca postā un tikko neizputēja

no mājām.
Kāds zirgs, jaunībā trakuļodams, iespēra savam

saimniekam un pārlauza tam dažas ribas. Labi turēts,

šis zirgs nodzīvoja garu mūžu un nobeidzās no koli-

kām, kas cēlās no lielā daudzumā ieēsta svaigi žāvēta

siena. Bet viņa pēdējā un priekšpēdējā dzīves dienā

to smagi saspēra bez kāda iemesla otrs zirgs, kas ne

pirms, ne pēc tam nevienam zirgam nekad nav spēris.

A. A.Jaunpiebalgas Melnbāržos

31.

Ar abām rokām varu parakstīties zem tā, ko esat

rakstījuši par dzīves dzelzs likumu. Ja kāds grib šo

lielo, taisnās dabas likumu noliegt vai apstrīdēt, tad to

viņš dara vai nu aiz ietiepības vai novērojumu spēju
trūkuma. Jau daudzus, daudzus gadus
esmu noteikti izjutis Šā likuma, spēka,
šās neredzamās varas esamību, un esmu

par viņa esamību pārliecināts. Ir neapšau-
bāma patiesība, ka pastāv kāda augstāka, stiprāka va-

ra, kas visu rēgulē. Ka labi darbi, pat labas domas,
cenšanās būt labam un labākam, galu galā divkārši

atmaksājas — esmu noteikti piedzīvojis.
Pirms 29 gadiem Kurzemē, manā dzimtenē, mira

mana māte. Priekš nāves viņa mani svētīja un uzrak-

stīja ar zīmuli uz papīra gabaliņa sekojošos vārdus, ku-

rus vēl tagad glabāju kā talismānu: «Turies pie
Dieva, tad tev visas lietas labi izdosies.» Šo papīrīti
ietiku aploksnē, noglabāju mazā, man jau bērnībā

dāvātā Dāvida dziesmu grāmatiņā. Kara, revolūciju, lie-
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linieku, Krievijas bada laikos, Pēterpils «čekā», bēgot

pāri robežai uz Latviju —
vairākas reizes biju par

sprīdi no nāves. Bet tad, kad visas iespējamības jau
šķita zudušas — aizvien nāca padoms, glābiņš, un galu

galā viss izdevās ļoti labi. Nelaiķes mātes vēlēšanos

esmu vienmēr pēc iespējas turējis; ne jau ārīgi, uz baz-

nīcu staigājot — pēc manām domām, tā arī ir laba lieta,

bet ne galvenā. Visi, pret kuriem savā sirdī neesmu bi-

jis ļauns, bet kuri pret mani bijuši ļauni un netaisni,

galu galā ir paši cietuši.

Mazs piemērs no nesenās pagātnes. Biju labā po-

stenī valsts dienestā, septītā katēgorījā. Jau no 1929.

gada mūsu pilsētas galva, aiz man vēl šodien nesaprota-
miem iemesliem, neturēja uz mani labu prātu. Bija

viltīgs cilvēks: runāja vienu, bet darīja pavisam ko citu,

līdz reiz man atklāti pasacīja, ka būšot jāparūpējās,
lai ministrija apmainot mani pret kādu citu darbinieku.

Krizes sākumā, sakarā ar budžeta pārkārtošanu, mani

likvidēja. Pilsētas galvas prieks par to bija liels. Bet

te nu nāca 15. maijs — un likvidēja viņu pašu. Var-

būt, ņemdams šo nelielo piemēru no nesenās pagātnes,

neesmu izvēlējies īsto, t. i. sevišķi spilgtu gadījumu, bet

dzīves dzelzs likuma esamību esmu

daudzkārt noteikti izjutis.

Dr. G. Sp.

32.

No vienas puses skatoties, tā izliekas, ka tieši tiem,
kas ir cietsirdīgi, egoisti, kas nebēdā ne par kaunu, ne

grēku, iet pasaulē vislabāk. Liekas, ka viņi nebaidās

nekā un tādā ceļā sasniedz visu, ko grib. Tā tad iz-

liekas, ka nav ne likteņa, ne cita kāda spēka, kas liktu

viņiem kavēkļus. Tā daudziem rodas šaubas par Dieva

esamību. Cilvēki sāk dzīvot pavisam brīvi un svabadi,
ne no kā nebaidoties, ne no kā nekaunoties. Pa daļai
jau arī tā ir, ka šo to cilvēki var izdarīt un iekārtot pēc
sava prāta. Bet tikai ne visu. Un galvenais: ja arī
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šie nekautrīgie cilvēki iegūst visu kāroto, paceļas visan)

pāri — viņi tomēr nav apmierināti un laimīgāki par tiem

kautrīgajiem, kas to nav sasnieguši. Viņi ne tik vien kā

nav laimīgāki — viņi ir vēl nelaimīgāki. Tā tad viss

tomēr saņem savu atmaksu. Vieniem sitiens

nāk ātrāk, citiem vēlāk; vieniem vieglāk, citiem sma-

gāk . ..

Pastāstīšu kādu pieredzējumu. Kāda viltīga jau-
nava centās zemiem paņēmieniem atvilt savai draudze-

nei viņas līgavaini. Draudzene visu redzēja un saprata,

cieta sirdssāpes, tomēr nedusmojās, nenīda, klusu visu pa-

nesa. Beidzot arī pats līgavainis sāka savu izredzēto

atstumt un pazemot. Piebiedrojās pūlis — nelaimīgo
jaunavu samina dubļos .. . Pagāja īss laiciņš — un

viss atmaksājās. Abi pazemotāji piedzīvoja paši dziļu
kaunu un pazemojumu. Turpretim, jaunavu, kuru

visi bez kāda iemesla tā bija nonicinājuši, apprecēja un

darīja laimīgu daudz dižāks cilvēks nekā bija viņas
pirmais līgavainis.

Reiz kāds vientuļš, sevī noslēdzies, bet ideāli domā-

jošs cilvēks dzīvoja ļoti šauru dzīvi. Grūti strādāja,
nabadzīgi ģērbās, pārtika ļoti vienkārši. Viņš gribēja
no savas nelielās peļņas sakrāt kādu ietaupījumu vecuma

dienām, kā arī cerēja reiz tikt pie savas mājiņas. Cil-

vēki nonicināja viņu, sauca par sīkstuli. Viņš visu klusu

pacieta. Tad piepēši kāds šā cilvēka tuvinieks nelaimes

gadījuma dēļ zaudēja visu savu mantu, cik tam bija.
Klusajam, vientuļajam krājējam iežēlojās sirds par
nelaimē kritušo — viņš atdeva tam pusi no visa sava

ietaupījuma. Drīz pēc tam labdarim pašam uzsmaidīja
tāda laime, ka viņš varēja saukt par savu desmit reizes
lielāku mantojumu nekā tas bija atdevis nelaimīgajam.

Dundagas pag. M. V.

33.

Esmu personīgi piedzīvojis un pieredzējis, kā dzī-
ves dzelzs likums atmaksā cilvēkiem,
kas uzņēmušies netaisnā kārtā savu

līdzi cilvēku «kapraču» lomu.
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Biju no Latvijas tapšanas sākot kādas dzelzceļ-
stacijas priekšnieks* Tā kā neatbalstīju ģenerālstreiku,

kuru K. Ulmaņa valdības gāšanas nolūkos 1921* gadā

rīkoja kreisie sociāldemokrāti un komūnisti, piedzīvoja
no pēdējiem dažādus uzbrukumus* Lai mani «izēstu»

no stacijas priekšnieka vietas* tie mani nepamatoti ap-

sūdzēja dzelzceļu virsvaldei. Sūdzētāji bija daži krei-

sie Satversmes sapulces locekļi* nepatieso, sūdzību at-

balstīja arī kāds dzelzceļu revidents. Ar viltus liecinieku

palīdzību tie vispirms guva uzvaru, bet kad nepatiesā

apsūdzība nonāca tiesā, kur tā aizgāja līdz senātam,
mani pilnīgi attaisnoja, un es paliku dzelzceļu dienestā.

Desmit personām par nepatiesām liecībām piesprieda
cietuma sodu. Dzīves dzelzs likums tomēr nepatiesās
liecības devējus sodīja vēl daudz bārgāk. Viens no

tiem — kāds kreisais Satversmes sapulces loceklis — aiz-

gāja veļu valstī 43 gadu vecumā, apkrāpis daudzas per-
sonas. Otru nāve pārsteidza 37 gadu vecumā. Vienu

nepatiesās liecības devēju ierāva savās dzelmēs jūra,
tikko tas pēc apprecēšanās bija izbraucis jūrā ar motor-

laivu. Kādu citu nepatiesās sūdzības atbalstītāju ķēra
trieka. Vienu nepatiesās liecības devēju ķēra nervu

lēkme, un viņš kļuva nenormāls, bet viņa vienīgajam dē-

lam lokomotīvju griezulis nogrieza kāju līdz ceļgalam,
padarot to tēva grēku dēļ par kropli uz visu mūžu. Re-

videntu, kas visādi sekmēja ļaunprātīgo sūdzību, pašu
pienāca valsts naudas izšķērdēšanā, nu viņu sodīja ar vai-

rākiem gadiem pārmācības namā un tiesību atņemšanu.
Neviens no ļaunprātīgās sūdzības līdzdalībniekiem ne-

palika dzīves dzelzs likuma stingri nepiemeklēts par
saviem ļauniem nodomiem pret nevainīgu cilvēku.

N. Z., stacijas priekšnieks.

34.

Esmu gadiem vērojusi un pieredzējusi,
kā atmaksājas labie un ļaunie darbi

jau šajā p ašā dzīvē. Viens tāds notikums ir diez-

gan sens. Neatceros vairs gadu, bet tas notikās toreiz,
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kad nebija vēl Rīgas un Valkas dzelzceļa. Tad februāra

mēnesī igauņi brauca pa jūras ledu uz Rīgu iepirkt man-

tas saviem veikaliem ilgākam laikam. Šādos braucienos

katrreiz bija kopā ap trīsdesmit līdz piecdesmit pajūgu.

Reiz, stipram vējam pūšot, ledu atšķīra, un braucēji

gāja bojā. Manas vecāku mājas bija tuvu jūrai, tāpat
vēl kādas desmit citas zvejnieku mājas. Zvejniekiem

bija paradums pēc stipriem jūras vējiem iet uz plūdmali

un sameklēt, ko jūra izmetusi. Bieži atrada dažādus

koka materiālus un citas mantas, kas bija no laivām no-

skalotas vai iesviestas jūrā. Arī šai liktenīgā dienā starp

mantu meklētājiem bija atradusies kāda stipri nebēdīga
sieviete un kāds vecīgs vīrietis. Abi reizē ieraudzījuši

glītu no jūras izmestu kastīti, abi reizē iekārojuši šo

mantu un ilgi cīnījušies, katrs cenzdamies to iegūt sev,

bet tad, kad galīgi piekusuši un nobaidījušies, ka citi

nepienāk, iegājuši kāpās mēģināt kastīti attaisīt. Sie-

viete, būdama stiprāka, vecīti aizvien aizstūmusi nost

un pati lūkojusi kastīti attaisīt. Pēdīgi, kad tas nav

izdevies, teikusi: «Ej, vecais, tu mājās pēc kalta un

cirvja, es palikšu te, kamēr atnāksi.» Vecais gan stei-

dzies, cik varējis, bet kad atgriezies, atradis kasti jau
vaļā. Sieviete bijusi ļoti satraukta un rādījusi 30 rub-

ļus naudas, kurus tā esot atradusi kastītē. Viņa nākusi

ar priekšlikumu; izdalīt šo naudu uz pusēm. Vecītis pie-
kritis, naudu izdalījuši un draudzīgi izšķīrušies.

Naudas atradējas padēls, apmēram desmit gadus
vecs puisēns, vērojis, ka pamāte uz krāsns augšas kaut ko

slēpj. Domādams, ka pamāte slēpj no viņa kādu gardāku
kumosu, tas uzmanījis, kad pamāte uz brītiņu iziet, un

tūliņ steidzies apskatīt krāsns augšu. Par lielu pār-

steigumu, zēns redzējis, ka tur žāvējusies nauda. Tā

kā pamāte bijusi ļoti barga, puisēns nedrīkstējis nevie-

nam neko teikt, un tikai vēlāk tas bija redzēto izpaudis.
Tā ļaudīm nāca zināms, kur palikusi igauņu nauda,
bet ar gadiem valodas apklusa, jo neviens neredzēja šo

naudu izdodam. Tikai vēlāk, kad atradējas meitas

bija jau izaugušas lietas, znotam, kas iegāja par ie-

gātni, piepēši uz reizes gadījās tik daudz naudas, ka tas

nopirka māju. Māja tomēr drīz izputēja, un pats znots
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iesāka draudzēties ar sievas pusbrāļa sievu, t. i. ar tā

paša bijušā puisēna sievu, kas bija redzējis naudu žā-

vējamies. Vīra neuzticības dēļ sieva saslima ar nerviem

un palika garā vāja. Kopš tā laika tā itin nekā cita vairs

nerunāja kā par mātes grēka naudu: šie grēki kā uguns

jūra viņai gāžoties virsū. Beidzot nelaimīgā tomēr at-

veseļojās, bet drīz pēc tam nomira. Pēc viņas bērnu

pārliecības, tēvs viņu noindējis, lai būtu brīvs, jo viņš

bija jau iesācis kopdzīvi ar savas sievas pusbrāļa sievu.

Sievas pusbrālis bija jūrnieks. Kādu dienu, kad tas bija

pārnācis mājās, viņu atrada pakārušos. Izmeklēšanā

tomēr pierādījās, ka nav viss pakāries pats, bet no-

žņaugts un pēc tam pakārts. Pēc tam iegātnis nopirka
vēl otru māju Rīgā. Arī tā tomēr izputēja īsā laikā.

Pats viņš tagad Sibīrijā, bet abi bērni ir trūcīgi cilvēki.

Ņiprās pamātes otra meita arī apprecējās, bet kādā

nelabā strīdū, arī mantas dēļ, viņas vīra tēvu nosita vi-

ņas māte. Izbrauca bruģu tiesa, un nu visi runāja, ka

tagad notiesās sievieti, kas savā laikā bija piesavinā-

jusies bojā gājušo igauņu naudu. Tomēr viss apklusa,
lai gan ārsts ar tiesnesi bija atzinuši, ka cilvēks no-

sists. Tas tomēr bija maksājis ļoti lielu izpirkšanas

naudu, un aiz žēlabām šās beidzamās naudas dēļ pati

pamāte beidzot nomira. No lielās naudas ne viņa pati,
ne kāds no viņas radiniekiem vai pakaļpalicējiem nekādu

labumu nav mantojis, bet tie, kas ar šo naudu kaut

ko darīja, izputēja un krita nelaimē.

Vēl kāds otrs piedzīvojums. Man bija gadi astoņi,
kad aizbraucu mātei līdz uz Rīgu. Otrā pajūgā brauca

kāda vecāka sieviete, ar kuru kopā gājām tirgū pārdot

zivis, kopā arī iepirkāmies. Mūsu pavadone nopirka

vispirms kādā veikalā krūku degvīna savam vīram. Tā

kā mans tēvs nebija alkohola mīļotājs, tad mana māte

palika pa to laiku uz ietas gaidīt. Pēc tam kopīgi ie-

gājām vilnas veikalā, kur māte nopirka podu vilnas.

Mūsu vilnu tirgotājs tūlīt iešuva mašā un pēc tam uz-

gāja no vilnas pagraba augšā veikalā paņemt māšu,

kur iešūt mūsu kaimiņienes pirkto vilnu. Tā, izmanto-

jot šo acumirkli, ātri piegrūda nopirktai vilnai vēl

krietnu žūksni no tirgotāja krājumiem. Ejot ārā no
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veikala, mūsu kaimiņienei paslīdēja kāja, viņa pakrita

ar visu degvīna pudeli, kas saplīsa drumslās. Nu tā bija

pavisam nelaimīga un rūkti raudāja, jo nebija vairs

naudas otras pudeles iegādāšanai. Tad mana māte

teica: «Redzi nu, cik tālu tiki ar to vilnas sauju, ko gri-

bēji piesavināties!»
Kāds labi pazīstams koku tirgotājs pirms vairāk

desmit gadiem pirka malku no šejienes muižas īpašnieka

ar tādu norunu, ka malku atmērīs, kad tā būs aizvesta

jūrmalā. Bet tā kā tirgotājam pašam bija māja jūras
krastā un pašam bija vairāki zirgi pie vešanas, tad tas

katrai malkas grēdai apakšā mīkstajās jūras smiltīs

bija izracis grāvi un tajā daudz malkas noslēpis. Tā

tirgotājs bija uz malkas netaisni iedzīvojies, bet gāja
vēlāk jūrā pats bojā. Arī tuviniekiem viņa atstātā ba-

gātība nav nesusi nekādu svētību: no visām bagātībām
nekas pāri nav palicis. Dzelzs likums, kuram esam

visi negrozāmi padoti, atmaksā agri vai vēlu, bet atmaksa

katram ir droša.

Pēterupē. B. D.

35.

Esmu savā dzīvē piedzīvojusi lielu netaisnību, bet

atmaksa šīs netaisnības sagādātājiem
pa daļai jau ir nākusi.

Tas bija priekš dažiem gadiem. Manu radnieci

piemeklēja grūta slimība; bez tam viņas divi bērni arī

slimoja. Ģimene atradās neapskaužamā stāvoklī, jo arī

viņas materiālie apstākļi bija nabadzīgi. Aiz līdzjū-
tības pret citiem cilvēkiem pieliku visas pūles, lai grūtā
stāvoklī nonākušai ģimenei palīdzētu. Pieņēmu abus
slimos bērnus pie sevis dzīvoklī, apkopu tos un ārstēju,
tāpat viņu māti, kura bija ievietota slimnīcā, visādi at-

balstīju. Vispār, uzupurējos slimās ģimenes labā ļoti
daudz, atbalstot to arī ar naudu un visādi citādi. Arī
tad vēl, kad ģimene atveseļojās un māte iznāca no slim-
nīcas, es darīju viņai vēl daudz laba un palīdzēju tikt
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uz kājām. Radiniece solījās par visu to man atlīdzi-

nāt, kaut gan es viņai nekā neprasīju. Aizdoto naudu

viņa svēti solījās atdot.

Pēc lielāka laika sprīža, kad manas radinieces dzī-

ves apstākļi bija uzlabojusies, es, satiekoties ar viņu,

apvaicājos — vai viņa nevarētu sākt pa daļai, cik ie-

spējams, atdot aizdoto naudu, jo arī mani apstākļi, kā tas

viņai bija labi zināms, nemaz nebija tik spoži, lai varētu

aizdoto naudu viņai atdāvināt. Te nu izcēlās tāds in-

cidents, ka lieta beidzās ar tiesu. Nožēlojamā sieviete,
neskatoties uz visu to, ko es viņai laba biju darījusi,

iesūdzēja mani vēl tiesā un nostādīja visu lietu vēl tā,

itkā es viņu apvainojusi. Tiesā tā nāca ar visādiem ne-

patiesiem nostāstiem, uzdodot vēl trīs viltus liecinieces,

kuru liecību dēļ mani sodīja, jo man nekādu liecinieku

nebij.
Tad nu es brīnīdamies pie sevis domāju, cik netais-

nību pilna'gan ir dzīve: es uzupurējos līdz

jam šās grūtībās nonākušās ģimenes labā, un kā patei-
cību par to es saņemu — sodu.

Bet paklausaities, kas notikās tālāk! Spriedumam

par manu sodīšanu mana radiniece un viņas liecinieces

uzgavilēja un palaida par mani tautā dažādas valodas,
bet ilgi viņu gaviles nevilkās. No soda izciešanas mani

atsvabināja, jo augstākā vara mani apžēloja, bet viltus

liecinieces sāka saņemt par savu ļauno darbu atmaksu.

Vienai lieciniecei saslima vīrs un nomira. Otra lieciniece

pati saslima ar nerviem un, domājams, netīras sirds-

apziņas mocīta, noindējās. To redzot, arī pārējās stipri

aprāvās, jo arī viņām var nākt vēl atmaksa.

Tāpēc es pilnīgi ticu, ka pastāv dzīves dzelzs

likums, ka agri vai vēlu nāk atmaksa

par labiem un ļauniem darbiem.

Liepājā. E. P.

36.

Neteikšu daudz, bet kaut ko ļoti svarīgu. Gribu

apliecināt: ir taisnība, ka mēs paši veidojam savu dzīvi.

Ne tikai mūsu darbi, bet arī mūsu vēlēšanās un nodomi
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mums jāpārbauda, jo darbi jau ir domu iemiesojums.

Piemēram minēšu savu laulību, kas ir nelaimīga aiz mana

paša vainas. Tādēļ brīdinu visus jaunos cilvēkus, kas

gatavojas noslēgt laulību, nekad nesekot vienīgi savam

instinktam. Pāri visām lietām, jāmeklē g arīg s

tuvums ar iecerēto cilvēku. Tā ir ļoti no-

pietna un nepieciešama lieta. Kas klausa vienīgi savam

dzimuminstinktam, rada pats sev nepārredzamu postu.

Mūsu vēlēšanās un domas — pozitīvas vai negatīvas —

ja tās pietiekoši stipras, vispēdīgi reālizējas kārotā ie-

tērpā. Vai tam vīram, kura dzinulis, laulībā dodoties,
ir egoistīgas dziņas un patīgu ērtību tieksmes! Tāda

laulība nekad, nekad nebūs laimīga.
Esmu nelaimīgs, jo biju meklējis laulībā galvenā

kārtā tikai sievieti un nemaz tuvāki nepadomāju par vi-

ņas raksturu. Mana sieva rod apmierinājumu seklās iz-

priecās un materiālismā. Turpretim es pats esmu pār-
liecināts, ka viss vērtīgais rodams tikai garīgā plāksnē
un ideju pasaulē, kas savukārt piešķir vērtību mūsu ik-

dienas gaitām. Starp laulātiem draugiem valda dziļš
duālisms, kas rada ilgstošas ciešanas. Izeja nav pare-
dzama, jo apstākļi tiktāl sarežģījušies, ka arī par lau-

lības šķiršanu nevar būt runas.

Esmu pārliecināts, ka visas nelaimes, par
ko dzī V ē tik bieži sūdzas, ir nepareizu
un savtīgu domu un vēlēšanos rezul-

tāts.

Jelgavā. J. A.

37.

Ir dzīves dzelzs likums, tas nav nedz

noliedzams, nedz apstrīdams. Katra cilvēka

dzīve padota zināmam likumīgam spēkam, un ir taisnība,
ka cilvēka liktenis padots kaut kā augstāka, Nezināmā

vadībai.

Dabā nekas nedz zūd, nedz arī nāk klāt, tik vien-

mēr pārveidojas. Cilvēku iegūtās atziņas, tiem mirstot,
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vis nepazūd, bet paliek, un tā no paaudzes uz paaudzi
cilvēks uzkrāj zināšanas un atziņas, kas māca viņu iz-

prast lielos dabas noslēpumus, māca saprast, kas labs,
kas ļauns. Ja būtu tikai labais vien, mēs nevarētu pie-
tiekoši attīstīt, vingrināt savas atziņas laba un ļauna

izpratnē. Ja dzīvē nebūtu šķēršļu, mēs nevarētu pie-
tiekoši attīstīt savus fiziskos un garīgos spēkus; tāpat,

ja dzīvē nebūtu ļauna, mēs nevarētu pietiekoši vingrināt

un attīstīt savu raksturu un atziņas — darīt labu.

Ir dabā likums: jo lielāks pretspars kādā vietā

jo jālietā lielāks spēks, lielāka enerģija šā pretspara

iznīcināšanai. Tāpat tas ir arī ar ļaunumu. Ja kaut

kur dzīvē lielāks ļaunums — vai nu tā būtu naba-

dzība, bads, slimības, vai kas cits — mums jākopo, jā-
vieno savas atziņas, zināšanas un materiālie līdzekļi,
lai šo ļaunumu iznīcinātu vai novērstu. Ja es pasniedzu

übagam dāvanu, es negaidu atlīdzības, jo es to saprotu
kā savu pienākumu. Kāpēc es to daru? Pirmkārt, es

ar to daru labu darbu un pamudinu arī citus darīt to

pašu. Otrkārt, es līdz ar to uzturu atziņu — palīdzēt
savam tuvākam, jo arī es pats pēc gadiem varu būt

vecs un darba nespējīgs vai kropls un lūgt dāvanas.

Neviena uzvara nav izcīnīta bez cīņas, un tikai tas,

kas cīnās, uzvar, lai gan daudziem jāaiziet no šās cī-

ņas kā kropļiem un nabagiem. Mums tagad ir pašiem
sava brīva valsts. Bet vai tā būtu, ja nebūtu bijuši
vīri, kas nebaidījās upurēt savas dzīvības, bagātību,
veselību un dzīves laimi uz brīvības altāra? Vai tie,
kas to darīja, prasīja sava darba augļus? Nē! Tos va-

dīja doma — visu par dzimteni un brīvību! Un daudzi

nolika savas galvas uz dzimtenes ežiņas, brīvības sauli

neredzējuši, bet viņu darba augļus tagad redzam un bau-

dām mēs. Mums ir tagad 20. gadu simtenis, apgaismī-
bas, kristīgas ticības un augstas kultūras gadu simte-

nis. Bet vai tas būtu nācis, ja nebūtu bijuši cīnītāji
un mocekļi, kas nebaidījās savu ideju dēļ kāpt uz sār-*

tiem un ļaut sevi lauvām saplosīties? Tie savā laikā

saņēma zaimus un izsmieklus. Tie paši negaidīja atlī-

dzības par savu darbu, bet tos vadīja cēla doma —

dzīves likums: darīt labu, nest gaismu citiem cii-
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vēkiem. Vai ārstu, kas uzupurējas un liek sev iepotēt

slimības dīgļus un mirst — vada kāda doma gūt sev no

tā kādus personīgus labumus? Nēl Viņa darba augļus

baudīs citi cilvēki, viņu ar cienību pieminēdami. Vai tas,

kas visu to spiež darīt, nav dzīves dzelzs likums, kurš

pastāvīgi mūs sauc un aicina?

M. L.

38.

Dzīvei .. .
Daudzi vēlas tevi dzīvot bez izpratnes,

bez apdoma. Tiem tu esi sveša. Tie tevis nepazīst.
Tu tiem liecies ļauna kā mokas. Bet kas tevi grib pa-

zīt, tie tevi arī pazīst. Tiem tu neliecies vairs ļauna.

Apzinīgi padomājot, ikviens mēs zināsim, ka

labs darbs, ko mēs gribam un darām,

mums atmaksājas ar savu iznākumu, do-

dot prieku, labsajūtu, labklājību v. t. t.

Kāpēc tad tāpat lai nebūtu arī ar ļaunu darbu?

Tas notikās sen, priekš gadiem 30. Manā apkārtnē
reiz dzīvoja gaismas vīrs, kas gaismu sējis nevien savā

darbā un apkārtnē, bet visā tautā. Liekas, šis cītīgais,

rosīgais darbs saēda viņa veselību. Viņš saslima ar

ļauno tuberkulozi. Kādreiz, sāpju mocīts, tas mājās

raudājis kā bērns par to, ka viņa sieva jaunu pielūdzēju

pulkā smējusies un dejojusi šejienes biedrību namā.

Raudājis, ka, laimi meklēdams, ieguvis sievu — sievieti,
kas aizvedusi viņam laimi garām.

Tagad viņa sieva nespēcīgi pastaigājas pa istabu,
bet lielo dienas daļu pavada gultā. Priekš desmit gadiem
viņa pazaudējusi acu gaismu. Tagad viņas vīra darbs

un sabiedriskā dzīve uztur viņu tur, kur kādreiz viņa
vieglprātībā smējusies. Zinu, ka viņa ļoti cieš arī garīgi.

Netālu no mana vectēva mājām dzīvojis zaglis,
kas zadzis, ko vien varējis. Reiz vectēvam izzadzis

četrus zirgus ar aizjūgiem un ratus. To visu atklājot,
vectēvs palicis slims. Reta kāda māja bijusi apkārtnē,
kas nebūtu apzagta. Zaglis dzīvojis lielmeža malā.

kur pašam bijusi māja, rūpīgi noslēpušies lielmežā. Tur
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atrast nozagtās mantas bijis grūti. Tā tas gājis gadiem

ilgi.

Tagad viņš ir vecs. Jau 17 gadus viņš guļ uz gul-

tas, savu nāvi gaidīdams. Reimatisma savilktiem locek-

ļiem, kājām un rokām. Akls.

Pasaules kara sākumā divas māsas mūsu kaimiņos

spriedušas par karu. Viena teikusi: «Lai nu kā, kaut

tik mans vīrs pārnāktu dzīvs mājās.» Otra teikusi:

«Ja ievainots vai kropls, lai labāk nepārnāk. Visu mūžu

būs jādzīvo kopā ar kropli, tas nav paciešams.»
Vīrs pārnāca vesels, bet viņu vienīgā meitiņa krī-

tot izlauza kājiņu. Tagad viņa jau pieaugusi sieviete,

un lepnajai mātei jādzīvo kopā ar kropli.
Reiz svētdienas rītā griezu bietes jaunajām telītēm.

Māte man aizrādīja, ka bietes ļoti pavirši sagrieztas.
Varot ar tādiem gabaliņiem aizrīties. Es klusībā atcirtu:

«Lai rijas.» Un tā arī bija: aizrijās telīte, ko turēju

par savu, ko mīlēju visvairāk.

Z. V.

39.

Mēs bijām saviem vecākiem 4 bērni. Pirms pasau-
les kara mani vecāki dzīvoja labi pārtikuši. Uznākot

karam, tēvs nomira, un dzīve sāka irt. Nāca bēgļu
laikmets. Bēgļu straume aizrāva sev līdz arī manu māti

līdz ar mums, maziem bērniem. Mātei svešumā sākās

izmisuma pilna cīņa dēt savas un bērnu eksistences. Vi-

ņas nervi beidzot to neizturēja, un tā nomira, atstājot
mūs, bērnus, likteņa varā. Sākām paši meklēt darbu,
kādu nu katrs spējām darīt, lai nebūtu jānomirst badā,
un darbu arī atradām. Tomēr to gadu laikā, kamēr

pieaugām, bija jāpārcieš ļoti daudz grūtumu un trū-

kuma. Nebija vairs vecāku rokas, kas vada caur dzīvi.
Tomēr izaugām visi, un neviens arī nepiesavinājāmies
lielākus netikumus. Tagad varu teikt, ka esmu pēc pār-
ciestām grūtībām dzīvi ieguvis tādu, kādu vispār mums

šī laicīgā dzīve spēj dot. Un viss tas ir iegūts tikai go-

dīgā ceļā, jo par katru negodīgu rīcību
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esmu saņēmis atmaksu sev par ļaunu. Tad

nu gribu teikt tiem, kas žēlojas, ka, godīgi dzīvojot

un labus darbus darot, tomēr ejot slikti: nu, tie lai

paciešas! Tie lai dzīvo un dara savus labos darbus

tālāk, kaut arī līdz pēdējai dzīves stundai!

Lielvirbos V. T.

40.

Atļaujos Jums nosūtīt dažus raksturīgākos mo-

mentus no saviem novērojumiem, kurus vārdā nevēlos

minēt, tomēr pats fakts paliek tāds, ka tēva grēki pie-
meklē ne tikai līdz trešam un ceturtam augumam, bet

bieži pārmāca pašu vainīgo.
1. Kāda meitas māte ļoti aprunāja citas mātes

meitas, ka tās visas esot palaidnes, dzīvojot ar vīrie-

šiem, un citādi lamājās, kamēr pēc vairākiem gadiem

viņas paša meita piedzīvoja bērnu no precēta vīra

(minētā persona plašākā sabiedrībā ir labi pazīstama).
2. Darba kollēga nepatiesi apsūdzēja kādu krimi-

nālpolicijas ierēdni, par ko viņu pārcēla uz citu vietu.

Kollēga par to ļoti priecājās, bet pēc viena gada viņu

pašu degradēja un pārcēla uz citu, daudz sliktāku dar-

ba vietu.

3. Latgalē dzīvoja kāds krodzinieks, kas visādi

mānīja dzērājus un netaisnā kārtā bija ieguvis nekus-

tamu īpašumu, t. i. viņš tā īpašniekam bija palicis pa-

rādā, ko pēc viņa nāves negribēja atzīt un īpašnieka
atraitnei parādu nesamaksāja. Pēc 20 gadiem viņa

īpašums tika pārdots ūtrupē, un pašam asins saindēša-

nās dēļ bija jānoņem labā roka.

4. Lielinieku laikā kāds rentnieks apsūdzēja nepa-

tiesi savu saimnieku lielinieku varai, kas šo nevainīgo
lauksaimnieku nogalināja. Pēc nedaudz gadiem minēto

rentnieku sodīja mūsu tiesas ar 1 gadu cietuma par da-

žādām blēdībām, un visa viņa dzīve tika izputināta.
Pēc soda izciešanas viņš saslima ar vēža slimību un no-

mira.

Lielvirbos. V. T.
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41.

Man skaidri nāk atmiņā pagājušais kara laiks un,

sakarā ar to, dažu cilvēku dzīves veids un nodarbo-

šanās.

Mēģināsim šeit aprakstīt kādu patiesu notikumu.

Tas bija komunistu varas laikā, kad M. pagastā

par padomes locekļiem bija iecelti četri vietējie pil-

soņi — S., G., T. un St., no kuriem baidījās ne tikai

visi pagasta iedzīvotāji, bet arī laba daļa rīdzinieku,

kas, negribēdami Rīgā nomirt bada nāvē, kājām mēroja

garo ceļa gabalu no Rīgas uz Lietavu pēc pārtikas.
Viņiem nācās iet cauri M. pagastam, kur jau minētie

vīri viņus apturēja un patvarīgi atņēma ne tikai visas

vērtslietas, bet arī pārtikas nastiņas.
Lietaviesi ne labprāt deva pārtiku pret naudu, bet

gan pret vērtslietām un drēbēm.

Izpildkomitejas telpās, kas atradās T. krogā un kur

priekšnieks bija C., paši varas vīri dzīvoja kā pa aug-
stiem svētkiem. Man gadījās reizi tur ieiet. Tad es

redzēju, kā viņi tur dzīvoja. Lielajā krogus istabā

ienests garš galds, uz kura kaudzēm sakrauti rīdzinie-

kiem atņemtie pārtikas produkti. Paši, galīgi piedzē-
ruši, sēž ap galdu un lielīdamies ēd rīdziniekiem at-

ņemto pārtiku.

Rīkojums viņiem bija dots aizturēt ceļa gājējus
un nelaist uz Lietavu, bet ne laupīt.

Karš nebija mūžīgs. Reizē ar to arī beidzās mi-

nēto vīru gods un vara. Sākās darba diena, kur kat-

ram pašam par sevi bija jāsāk rūpēties, bet godīgs darbs

vairs neveicās tam, kas ieradis uz citu rēķina dzīvot.

Tā G., pēc kara beigšanas, apprec bagātu sievu —

lauku māju īpašnieci, nodzer mājas, ietaisa parādus un

sāk mežā kokus zagt, par ko viņu ieliek cietumā, un,

beidzot; cietumā viņš pakārās, par ko bija rakstīts arī

laikrakstos.

C. visvairāk apzinās savu vainu un bēg uz Krie-

viju, bet ceļā tiek nošauts. S. galīgi iegrimis parādos
un kaujas ar nabadzību. T. ir parādos, bet tam tik

slikti neiet. Vienīgi St-am klājās puslīdz labi, bet tas
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arī lielinieku laikā izteicās par saviem biedriem, ka

«bargi kungi ilgi nevalda.»

Kāds plaši pazīstams cilvēks no intelliģentām ap-

rindām kara laikā bija kooperātīva un linu punkta va-

dītājs I. Rīkojās ļoti nesolīdi ar vietējiem un apkārt-
nes iedzīvotājiem, piem., linu pieņemšanā draugiem
sliktākus linus pieņēma par vienu šķiru augstāku un

pārējiem labākus linus par vienu šķiru zemāku.

Tā dzīvodams bija ticis par īsti turīgu vīru, ar ko

kaimiņi nevar mērītiees turības ziņā un vēl līdz šai

dienai ir turīgs. Pagāja karš un cilvēki piemirsa, kā

viņš ticis pie turības un būtu arī reizi par visām reizēm

aizmirsuši, vismaz par to neviens vairs nerunāja, ja ne-

būtu noticis sekojošais: viņa vienīgā meitene, tagad

jau 15 gadus veca, apmeklēdama pamatskolas pēdējās
klases, sākusi savām skolas biedrenēm pārdot sieviešu

apģērba gabalus.
Vēlāk noskaidrojās, ka viņa apģērbus nozagusi

savu māju kalponei, sasējusi lielā lakatā, aiznesusi uz

skolu un aprakusi zemē. Pēc tam skolā bija policija,

nopratināja visus skolniekus, un, kam drēbes bija do-

tas, visiem vajadzēja atdot. Vai tas nu nav kauns: ba-

gāta saimnieka meita apzog savu kalponi.

M.

42.

Esmu 62 gadus vecs. Ar patikšanu gribu Jums pa-
stāstīt piedzīvojumu manos tuvos rados, ka netais-

na manta augļus nenes.

Mani mātes vecāki bijusi ļoti turīgi ļaudis un ta-

nīs laikos ieņēmuši ļoti labu stāvokli. No vairākiem
bērniem dzīvas palikušas tikai divas meitas: mana mā-
te un viņas māsa; vecākā bija mana māte.

Vecāki gribējuši abas meitas izprecināt arī turī-

giem vīriem. Mātes māsa bija no dabas lepna, un tā
tad pēc prāta tai gadījies no V. pagasta augstāka ierēd-

ņa dēls. Lai gan viņam V. pagastā bija pašam savas
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mājas, tad tomēr tā laika jaunais pāris apmeties sievas

mājās citā pagastā. Lai tiktu vēl uz augšu mantas zi-

ņā, tad tie bija sākuši dot naudu apkārtējiem zemkop-

jiem par augstiem procentiem: par gada laikā dotiem

75 rubļiem mazākais procents bija 25 rubļi, un ja pa-

rādnieki nebija spējīgi gada laikā nomaksāt, tad pro-

centi otrā gadā tika paaugstināti un ar dažiem tas tik

ilgi bija gājis, kamēr tie galā no 75 rubļiem bija nonā-

kuši līdz 1000 rubļiem. Ar kalpiem tie bija apgāju-
šies ļoti brutāli un visādi tos izmantojuši, algu nesa-

maksājuši, nelaikā padzinuši. Lai gan daži no kalpiem

bija pagasta tiesā taisnību meklējuši, bet mans vectēvs

bijis tiesas priekšsēdētājs un pagasta rakstvedim liels

draugs, tad, zināms, taisnību tie nekad nav dabūjuši.
Drīzā laikā, sauktais toreiz onkulis, sāka rentēt kroņa

muižas, kur arī pārgāja dzīvot. Viņiem bija piedzi-
muši divi dēli. Zēni tika audzināti lepnības garā: jau
maziem puikām kalpiem vajadzējis tiem rokas bučot.

Vēl pēc kādiem gadiem onkulis nopirka Lietuvā divas

muižas un pārgāja dzīvot Lietuvā, tā kļūstot par mui-

žu īpašniekiem, bet mantrausību un cietsirdību tie ne-

bija atmetuši. Zēni auga kā jau muižnieku bērni, bet

skolās tiem uz priekšu negāja, tie katru pāris sēmestru

pārcēlās uz citu vidussskolu gan Rīgā, gan Jelgavā.
Tēvs naudu nežēloja, jo par varu gribēja, lai tie stu-

dētu, un tā viņi pa skolām dauzījās gandrīz līdz piln-

gadībai bez panākumiem. Galu galā vecākais dēls pār-

nāca mājās un sāka vest vieglprātīgu dzīvi: viņš bija

ieņēmis galvā, ka tikai līdzīgi viņam esot baroni. Jau-

nākais iestājās kā brīvprātīgais kara dienestā. Pēc kā-

da laika tēvs redzēdams, ka no vecākā dēla iznācis tikai

palaidnis, bija sācis to stingrāki pieturēt, bet nu cēlās

starp tēvu un dēlu ellišķīgs naids, un pēc kāda notikuma,
kur dēls bija ietaisījis V. miestiņa žīdiem lietu parādu,
tēvs dabūja trieku un nomira. Pēc testamenta katrs

dēls dabūja pa dzimtajai muižai, māte divas mājas Kur-

zemē un naudu. Pēc tēva nāves vecākais dēts savu mui-

žu pārdeva un gada laikā naudu nodzīvoja. Otrs dēls,
ticis vaļā no dienesta, arī savu muižu pārdeva un nau-

du īsā laikā nodzīvoja. Mātes naudu arī tie bija mā-
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tei izmānījuši un arī to nodzīvoja. Abas mājas arī

beigu beigās nodzīvoja. Māte pārnāca dzīvot kā naba-

dze pie vecākās māsas, vecākais dēls palika par zagti

un laiku pavadīja vairāk pa cietumiem, bet Jaunākais

laupīšanas nolūkā bija noindējis kādu jaunavu un, kad

to uzzināja, arī pats noindējās. Tādi ir netaisna darba

augļi.

A. V.

43.

Manam tēvam bija muižas māja. Pēc tēva nāves,

izpildot tēva noteikumus, vecākajam brālim divi jau-
nākie brāļi bija jāpaskolo. Vecākais brālis aizgāja ie-

gātņos, bet tūliņ pēc tēva nāves izbēdzināja atstāto tē-

va mantu, pie kam šinī darbā tam pat bija palīdzīgs

toreizējais pagasta vecākais. Pārdodot atlikušos krā-

mus, divi jaunākie brāļi tika pamesti savam liktenim.

Vecākajam brālim palika muižas māja un sievas māja.
Viens no jaunākiem brāļiem aizbrauca uz Maskavu, bet

otrs ar valsts pabalstu iestājās Rīgas skolotāju semi-

nārā. Ar stingriem un grūtiem pūliņiem Maskavas brā-

lis nodibināja savu veikalu, bet otrs brālis beidza bijušo

Rīgas skolotāju semināru. Abu mazāko brāļu padzī-
šanā piedalījās vecākā brāļa sieva. Pēc ilgākiem ga-
diem vecākais brālis saslima un nevarēja nomirt, nelū-

dzoties no brāļiem piedošanas. Abi jaunākie brāļi ap-

meklēja savu slimo brāli, nopirka tam zārku, atstājot
vēl naudu nepieciešamiem medikamentiem. Pie nāves

gultas vecākais brālis noteica, ka abas mājas lai esot vi-

ņa bērnu un abu brāļu īpašums. Protams, novēlējumu
tūliņ aizmirsa viņa sieva. Sieva palika vājprātīga, gu-

lēja slima uz gultas un mira grūtās mokās. Nu gāja
spēkā Mozus tikums, ka «Dievs piemeklē tēva grēkus
pie bērniem». Viens no vecākā brāļa dēliem beidza

skolotāju semināru un palika par skolotāju. Otrs brā-

lis (vecākā brāļa dēls) līdz ar māsu dzīvoja abās mā-

jās. Apzīmēsim vecākā brāļa vecāko dēlu par Jāni, ot-
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ru par Petuku un meitu par Mirdzu. Jānis ieņēma aug-

stu amatu, bija stiprs partijas virs. Bija jāzaudē aug-

stais amats, bet tomēr dabūja vietu citur. Tagad tam

(sievai piešķirts muižas centrs) divstāvu nams Meža

parkā un lauku māja. Palicis nervozs, un nav brīnums,

ka ar visu lielo māju nepaliek vājprātīgs. Viņa lauku

mājā pašlaik dzīvo brālis Petuks un māsa Mirdza, bet

otrā mājā pašlaik ir ielikts īrnieks. Citas saimniecības

mājas, vecuma nolietošanās dēļ, sagruvušas. Petuks

bija iekļuvis mīlestības valgos ar savu kalponi, bet kal-

pone, krietna sieviete būdama, lai nostiprinātu Petuka

solījumu viņu precēt, pierunājusi Petuku uzrakstīt di-

vus vekseļus par Ls 1600,—. Kalpone pašlaik piedzen

uz vekseļiem rakstīto naudu, un Petuka mātes mājas ies

uz pārdošanu. Mirdza bijusi par skolotāju 12 gadus
un tagad dzīvoja ar brāli Petuku kopā. Arī bagātais
Jānis iekritis naudas grūtībās un meklē pircēju savai

lauku mājai. Itkā kāds liktenis vajā visus trīs: Jāni,

Petuku, Mirdzu, un var iznākt, ka būs jāiet pie otra

darbu meklēt, jeb ievietoties nabagu mājā. No vecākā

brāļa pamestiem diviem jaunākiem brāļiem: skolotājs

izdienējis pensiju un dzīvo labi savas vecuma dienas.

Otrs brālis Krievijā, par kuru nekas nav zināms. Tā

tad Jūsu uzstādītās tēzes ir ļoti pareizas, kas būtu bieži

pārrunājamas skolās reliģijas stundās un kas būtu ap-

strādājamas baznīcas sprediķos.

Skolotājs emer. A. V.

44.

lesēta sēkla var dīgt tikai labi koptā zemē, tikai

tādā zemē stādiņš aug un plaukst pretim sautei. Spēci-
nošas sulas to baro, ziediņš audzē jaunas sēklas. Sēk-

la, iesēta neauglīgā zemē, sakalst un panīkst. Labie

vārdi un darbi prasa atsaucīgas sirdis un skaidru prātu,
tad labā sēkla nezūd: tā tikusi auglīgā zemē.

Kas notiks ar šiem labiem vārdiem un lietiem dar-

biem, ja sējējs tos iesēs neauglīgā zemē — cietās, aukstās
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sirdīs, aprobežotā prātā? Tie panīks, bet sējējam pa-

šam būs lemtas lietas sāpes un ciešanas, būs lemta grūti

panesama
vientulība. Cilvēks var būt laimīgs tikai

tad, kad redz sava darba augļus, kad savu dzīvi var

uzskatīt kā vērtību. Vērtējot tas iziet no viedokļa,

kas atrodams ētikas-reliģijas laukā un kas atkarīgs no

katra īpatņa pasaules uzskata. Ja labs vārds un labs

darbs nenes augļus, zūd dzīves vērtības apziņa — ne-

izbēgams pesimisms. Pesimismu kā algu saviem dar-

biem ļoti bieži saņem
lielie gari. Kad pirmo reizi uz-

veda «.Karmenu» — operu izsvilpa. Autors mira lie-

lās bēdās, neatzīts. Lieki būtu uzskaitīt to lielo vīru

vārdus, kuru darbi tikai atzīti pēc viņu nāves — tādu

ir daudz. Tiem, dzīviem esot, viņu darbs nenāca uz

tiem atpakaļ, bet viņu sētā sēkla tomēr nepanīka, un

prieku baudīja viņu gara bērni. Esmu pārliecināta, ka

pasaulē bijuši daudz lieli gari, kuru vārdi un darbi,

sliktā druvā darbojoties, bez vēsts pazuduši. Ja liels

cilvēks strādā darbu, ko viņam iespējams uzglabāt nā-

kamajām paaudzēm grāmatu, nošu v. taml. formu vei-

dā,viņam ir garantija par to, ka to atzīs nākošās pa-

audzes, ja viņu neatzīst tagad. Bet ja tas savu darbu

ietver nemateriālā formā: skatuves mākslinieks, poli-
tiķis, skolotājs, ierēdnis, tad viņa pūliņi var pilnīgi
zust. Novērojot dzīves parādības, esmu induktīvas do-

māšanas ceļā nākusi pie slēdziena, ka daudz lielu

garu aizgājuši bojā, neatstājot pēc sevis ne pēdu, viņu
vārdus nevaru minēt, jo tos taču neviens nepazīst. Cie-

šanas ir viņu darba alga. Tās ir neizprotamas cieša-

nas, kas runā pretim taisnības principam, kas ir bez-

jēdzīgas, jo nav pelnītas. Bezjēdzīgas — nepelnītas
ciešanas. Tas ir pamats, kuram nevarēja tikt pāri
Ivans Karamazovs, kas spēja apmulsināt pat Aļošu.
Kristiānisms samierinās ar to, ka saka: Dievs labi dar*,

ko darīdams. Šo principu attaisno arī M. Meterlinks:

«Pasaules prāts ir bezgalīgs un tāpēc mums nesasnie-

dzams. Mēs tikai pamanām viņas niecīgu daļu tur, ko

mēs saucam par dabu, dzīves uzskatu uz mūsu ļoti ma-

zās zemes. Pat šinī nenozīmīgajā laukā šis Prāts, kas

brīžiem liekas radniecīgs mūsējam, liek mums apjukt uz
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katra soļa. Viņš tur sakopo brīnumus, kas pārspēj

visu, ko mūsu ģēniālitāte varētu izgudrot vai iedomā-

ties, bet, no otras puses, mēs tur redzam kļūdas, neap-

domātas lietas, neveiklības, ko mēs nespējam izskaid-

rot.» Neskatoties uz visām šīm, pēc mūsu domām bez-

jēdzīgām ciešanām, arvien būs cilvēki, kas labus darbus

darīs arī tad, ja par savu darbu kā algu saņems tikai

ciešanas, jo viņi darīs to Augstākas varas vadīti: jautā-

jums, vai ir vērts labus darbus darīt, kļūst lieks. Dieva

aicināts cilvēks darīs to tā kā tā — tāda ir viņa daba.

Mūsu pienākums ir nenocietināt savas sirdis, cen-

sties paplašināt sava prāta redzes aploku, lai uzņemtu
sevī sējēju sēklas, ļautu tām dīgt un augt pretim sau-

lei un sējēju pašu izsargāt no Raiņa kalnā kāpēja lik-

teņa.

Piltenē. V. I.

45.

Atsaucotie uz Jūsu rakstu «Dzīves dzelzs likums»,
arī es iedrošienos izteikt savu atzinumu par šo prak-
tisko likuma apgaismojumu.

Šo jautājumu jau vajadzēja sākt noskaidrot Lat-

vijas dibināšanas laikā, tad dažs tūkstotis latviešu būtu

gājuši labāku ceļu.
Manā dzīvē nekas tādu iespaidu nav atstājis, kā

mātes teiktie vārdi bērnībā. Tie bija īsi un skaidri:

«Nedari ļaunu — nedari otram, kas pašam, nepatīk.»
Šie vārdi bija vairāk nekā skolā mācītie bībeles stāsti,
bībeles panti, baušļi un dziesmas.

Agrā jaunībā vecāki vaļas brīžos stāstīja no klaušu

laikiem par labiem un sliktiem cilvēkiem un arī par vi-

ņu nāvi. Skolas gados arī es sāku interesēties par vi-

siem dzīves notikumiem. Ko nesaprotu, to vecāki pa-

skaidroja.
Mani vecāki skaitījās par pārtikušiem cilvēkiem.

Tāpēc arī paziņas bija sākuši nākt ar aizņēmumiem.
Tanīs laikos vekseļus un parādu zīmes nepazina, bet
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naudu aizdeva citiem neredzot. Iznākums bija bē-

dīgs, jo naudu neviens no parādniekiem neatmaksāja:
kāds tuvāks radinieks uz pieprasījumu bija pateicis:
«Pēc kapa visi būsim līdzīgi!» Visi bija saimnieki, bet

visi arī no mājām izputēja, viens pat nelaikā nomira.

Bet maniem vecākiem mūžam pietika — nodzīvoja lai-

mīgi, visu mīlēti un cienīti.

Lauku dzīvē, ja kāds pāris precas, tad kā sakāms

vāfds saka: velns deviņus pārus kurpju noplēš, kamēts

pāris apprecas.

Bija godīga jaunava un arī jauneklis tāds pats, bet

skauģu netrūka, gribēja izjaukt. Galvenie aprunātāji

bija divi precēti vīri, kam pašiem bija bērni. Tika ru-

nāts tas nekrietnākais, bet tomēr nekas nelīdzēja. Jau-

nieši apprecējās un dzīvoja laimīgi, bet aprunātājiem

pieauga bērni, un viņi visu bija paši sev pierunājuši.
Abiem tēviem meitas bija aizbraukušas uz pilsētu un

iestājušās atklātā namā, bet viens no dētiem jau skolas

gados bija iedzīvojies sliktā slimībā un nomira. Tā iet,
kad nepareizi aprunā.

lestājoties amatā man nekas nopietns neatgadījās,
bet skauģu arī netrūka, tomēr tiem nebija nekādu pa-
nākumu: visi palika kaunā.

Ceļojot pa plašo Krieviju, nācās jau piedzīvot no-

pietnākus gadījumus, jo nepazinu cilvēkus, domāju vi-

sus pārāk godīgus esam. Viens krievs man teica: «Ne-

uzticies nevienam, bet skaties uz katru cilvēku kā žu-

liku: lai viņš pierāda, ka viņš tāds nava». Tur man

arī gadījās satikties ar diviem cilvēkiem, kas mani sāka

izmantot. Es daudz zaudēju, bet viens no viņiem pa-

lika traks un nomira, otrs vēl tagad dzīvo neapskau-
žamu dzīvi: katrs uz viņu skatās ar nicināšanu.

Bēgļu gaitās gadījās dažādi raibi piedzīvojumi pa-

šu latviešu starpā. Visi bija sajūsmināti par paradīzes
sludinātājiem zemes virsū. Būšot brīvība, varēšot iedzī-

voties — daži arī jau bija paspējuši iedzīvoties pa ju-
ku laikiem, daudzi bija zemes īpašnieki. Maniem vār-

diem neticēja. Beidzot lielinieki pārņēma visu savās

rokās — visu rekvizēja, aplaupīja un visus pataisīja
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vienādus. Vēlāk gan atminējās manus vārdus, bet tad

bija par vēlu.

Divdesmit pirmajā gadā tika pieteikts pēdējais bēg-

ļu ešalons. Visi, kas brauca uz Latviju, gribēja ceļam

iegādāties produktus, ar ko mazliet spekulēt, jo Maska-

vā bija liela dārdzība. Mans paziņa S. bija divas rei-

zes bijis Maskavā ar ēdamām lietām, un es viņam pa-

prasīju, ko labāki vest: sviestu, vai žāvētu gaļu? Man

atbildēja: «Kad brauksi, tad redzēsi, es uz Latvjiu ne-

braukšu.» Tikko ar mantām piebraucu un sāku iekra-

vāt vagonā, piebrauc žīds ar piecām kastēm, kas pildī-

tas ar žāvētu gaļu. Noskaidrojās, ka mans paziņa S.

uzticējis žīdam savu mantu pārdot. Pa ceļam viss gāja
labi. Mēs savas mantas: sviestu, olas, sāli jau pārde-
vām pie Kolomnas par ļoti labu cenu. Žīds ar visu ga-

ļu iebrauca Maskavā, labi pārdeva, bija dabūjis 17 mil-

jonus: otrā dienā atnāca paziņot, ka visa nauda iz-

vilkta. Mans draugs S. palika bez kapeikas. Tā iet,
kad otram skauž un nonicina tēviju.

Visus piedzīvojumus nav iespējams aprakstīt, jo vi-

ņu ir daudz. Es pilnīgi ticu, ka dzīvē viss at-

maksājas, nekas netiek piedots, kas d a -

rītsar vārdiem vai darbiem ļaunā no-

lūkā. Ko sēsi, to pļausi.

Rīgā. K. Z.

46.

Lasot apcerējumu par cilvēka domu, vārdu un dar-

bu atmaksu, gribu arī pastātstīt no sava mazā piedzī-
vojumu r krājuma.

Ja vaicā, kur meklējama šī jautājuma atbilde, tad

droši varu teikt, ka reliģijā, jo reliģija ir bijusi un pa-
liek māsu dzīves pamats.

Kā bērns, augdama, nabadzīgos un nelabvēlīgos ap-

stākļos, klusumā arvien lūdzu Dievu. Ilgas deaa vien-

mēr pēc kaut kā neredzēta, labāka. Kā vienīgajam glā-

bējam no sava mocošā stāvokļa ticēju Dievam. Sasnie-
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dzot pilngadību, aizgāju no tēva mājām bez izglītības,

bez materiālā stāvokļa un arī bez kāda cilvēka atbalsta

— ar ticību sasniegt kaut ko labāku.

Kā pirmo bausli sev uzstādīju: nedarīt otram to,

kas pašam nepatīk. Tālāk centos sagādāt citiem prie-

ku, ar ko es pati kļuvu apmierināta. Lai redzētu otru

cilvēku laimīgu, daudzreiz ir pašam no daudz kā jāat-

sakās. Vienu otru reizi esmu uzņēmusies un darījusi

darbu, par ko citi vaicā: «Kādēļ tas vajadzīgs, kas par

to būs?» Ja šis darbs būs labs un atmaksas cienīgs, tad

es zinu, ka viņš atmaksāsies.

Esmu arī daudzreiz smagi slimojusi, bet katru reizi

ar klusu lūgšanu esmu griezusies pie mūsu Visuvarenā,

kādēļ arī katru reizi izveseļojos un paliku darba spē-

jīga. Ir bijusi izdevība pieņemt darbu ar mazāku at-

bildību un lielāku atalgojumu, bet varbūt aiz personī-

gām interesēm. Līdz šim no tā esmu izvairījusies un

savos 12 darba gados tikai ar pašas spēkiem tikusi uz

priekšu. Ja kādreiz domāto neizdodas sasniegt, tad pa-
lieku ticībā, ka tam nevajadzēja piepildīties.

Vispār, ja šo dzīves likumu nosauc par dzelzs li-

kumu, tad gribu to pārlabot par dzīves zelta li-

kumu.

Tāpēc katram ieteicu uz sirsnīgāko būt krietnam un

darīt otram labu, jo darītais tikai attieksies uz pašu da-

rītāju. Skaidraist prāts, veselība un labā griba ir cil-

vēka ceļa vadoņi.

Cesvainē. V. Z.

47.

Atsaucoties uz Jāsu rakstu, man no saviem per-

sonīgiem piedzīvojumiem, kā arī no plašākas apkārtnes
sabiedriskās dzīves novērojumiem uz Jāsu rakstā pa-
celtiem jautājumiem par «cilvēka darba vērtību laicī-

gajā un garīgajā dzīvē», jāsaka, ka šeit daudz kas re-

formējams un liekas, ka sabiedrībā dziļākos dzī-

ves pamatos vēl valda liels vispārīgs chaoss, t. i. pareizas
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dzīves vērtību izpratnes trūkums, ar ko arī pa daļai var

izskaidrot tos biežos aptumšojošos brīžus, kad daudzi

nenosvērti cilvēki, zaudējot līdzsvaru, izdara dažādas

pašnāvības. Līdz ar sacīto rodas arī jautājums, kas

būs tie citu reformātori un kura būs tā pareizā refor-

ma, kaut gan pēc bībeles vārdiem sacīts: «Kam vairāk

tiek dots, no tā arī vairāk tiks prasīts.» Tādēļ apsvei-

cams tas veselīgais gars, kas tagad, pēc 15. maija noti-

kumiem ietekmējis arī tagadējo sabiedrisko dzīvi kā ga-

rīgajā, tā arī laicīgajā ziņā, tā impulsēdams cilvēka ve-

selīgo saprātu, kas balstās uz vispārējo lietderību, zi-

nātni, cilvēka godīgumu, patiesību un taisnīgumu.
Lai cilvēks gūtu panākumus kā garīgajā, tā arī lai-

cīgajā dzīvē, tad no viņa prasa bezgala daudz, un la-

bākos panākumus vienmēr gūs tas, kas būs spējīgāks.
Tā kā augu attīstībai pirms ražas nogatavošanās jārada

labvēlīgi apstākļi augšanai, tāpat pirmajam svarīgāka-
jam dzīves jautājumam jābūt mūsu jaunatnes pareizas
audzināšanas darbam. Jo ne par velti saka, ka «bērnos

mūsu nākotne», un kamēr asniņš vēl jauns, tas viegli lo-

kāms. Tas pats sakāms par vēlāko paaudzi un dažā-

diem dzīves netikumiem sirgstošo sabiedrību, kurai bez

vispārīgās paidagoģiskās palīdzības sniedzama arī mie-

sīga un garīga ārstēšanās palīdzība. Bet atkal šeit jā-
saka par pašiem jaunatnes un sabiedrības audzinātājiem
—- paidagogiem, ārstiem un mācītājiem, un jāvēlas, lai,
pirmkārt, viņi paši būtu garīgi un fiziski veseli un ne-

varētu attiecināt uz sevi bībelē izteiktos vārdus par

neīstajiem ganiem un mācītājiem, kas gan saņēmuši tās
debesu valstības atslēgas, bet paši ne labprāt tur gri-
bējuši ieiet un citus arī nelaiduši.

Tagadējā, dažādu vērtību pārvērtēšanas laikā, arī
sabiedrībā notiek viņas labo un slikto tikumu pārvēr-
tēšana, kas liek nojaust un cerēt, ka arī tur krietnais
un godīgais gūs uzvaru. Labākas izpratnes dēļ minēšu
šeit kādu piemēru no vietējās sabiedrības dzīves. Mūsu

apkārtnes plašākā sabiedrība pašlaik pārcieš lietas gal-
vas sāpes, jo šejienes Krāj -aizdevu sabiederība, gal-
venām kārtām viņas vadība ar «direktoru» priekšgalā
nonāca līdz galīgam bankrotam, un tai jālikvidējas.
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Par spīti vairākkārtīgiem aizrādījumiem no biedru pu-

ses par draudošo stāvokli, kādā biedrība nokļūs, ja lai-

kā netiks sperti pretsoļi, kas apdraud kases stāvokli, no

priekšniecības resp. direktora puses (pēdējais, kā zi-

nāms, pats aizņēmies no kases ap Ls 30 000,— un vēl

kādi B—lo tuvāk stāvošie biedri ar lielākām sum-

mām, kas savas sasistības beidzot nespēja kārtot). No-

tiekošās sapulcēs mākslīgi vervēta «pozīcija», direktora

ietekmēta, neskatoties uz «opozicijas» vairākkārtīgu

protestu par dažādām nelikumībām, vienmēr prata vai

tai palaimējās savu stāvokli nostiprināt, līdz beidzot 15.

maija notikumi valsts pārgrozībā izšķīra arī šo lik-

teni, kura beigu cēliens sekojošs. Kasē ietaisīts kop-
summā zaudējums par apm. 500 000 latiem, kas gul-
stas uz sabiedrību un viņas atsevišķiem biedriem. Arī šo

rindiņu rakstītājs, neskatoties uz to, ka visu laiku sa-

vas aizdevu saistības bija kārtīgi pildījis, un jau bija
iesniedzis izstāšanās lūgumu, tomēr 2—3 g. pēc statūtu

noteikumiem saistīts pie biedrības un spiests ciest līdz

kaut arī par citu «grēkiem» un nolaidībām, un tā arī

nupat dabūju daļu pienākošos zaudējumus segt. Tāds

pats liktenis draud daudz nevainīgiem kārtīgiem un go-

dīgiem biedriem.

Jāpiezīmē, ka tagad arī paši, t. i. Iļelie kungi nav

visai lalimīgi. Dažiem piederoši nami pilsētā un ne-

kustami īpašumi uz laukiem aprakstīti un draud ūtrupe
v. t. t., kaut gan kādu laiku jau gāja it omulīgi un bū-

tu vēl arī turpinājies, ja 15. maijs nebūtu bijis lik-

tenīgs.

Kaut arī dažreiz jācieš pārestības nevietā, tomēr no

saviem žersonīgiem piedzīvojumiem varu teikt, ka atmak-

sājas būt krietnam savā darbā un godīgam dzīvē, jo lie-

lais gandarījums, pirmkārt, jau pašam par sekmīgi
veikto darbu, kas atmaksā bagātīgi pieliktās pūles, dod

sirdsmieru, dzīves prieku un cerību dzīves vērtībai.

Kā mazu piemēru par nupat sacīto gribu vēl uz-

svērt, ka nav tikdaudz svarā, kādu arodu katrs pie-
kopj, bef kā viņš to veic, viņa darba rezultāts, darba

vērtīgums. Savas dzīves apstākļos dažādos būvdarbos

esmu vērojis dažādus amatniekus, kas veic vienu un to
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pašu darbu, bet padarītais darbs vienam ir nesalīdzinā-

mi labāk padarīts, nekā otram, piemēram, logu un dur-

vju pagatavošanā. Tāpat drēbnieku darbā esmu vērojis
lielo starpību starp vienu un otru. Tas pats sakāms arī

par citu arodu meistariem, to pašu varētu teikt par ie-

cienītiem ārstiem, kuriem reti kad pacientu trūkst, tāpat

labam advokātam. Un tamdēļ atkal no saviem piedzī-

vojumiem un novērojumiem varu tikai uzsvērt, ka dzī-

ves īstā laimes atslēga ir būt krietnam, godīgam, tais-

nam, patiesīgam un stipram tikumiskā dzīvē, jo tā būs

kā personīgā, tā sabiedrības un arī valsts dzīvē katra

pilsoņa īpašību augstākā vērtība.

Normālos dzīves apstākļos jau dabīgi tiek kristatli-

zētas sabiedrībā katra indivīda krietnās un godīgās īpa-
šības, kaut gan dzīvē biezi atgadās dažādas «variācijas»
no vienas daļas atsevišķu indivīdu puses, kas Vai nu

paši nespēj jeb nevēlas godīgā ceļā sasniegt zināmus pa-

nākumus dzīvē, bet savu labākos spēkus — enerģiju
cenšas izlietot pretējā virzienā, t. i. iedzīvoties, gūt sev

labumus uz citu rēķina personīgu interešu labā, nerēķi-

noties ar citu cilvēku interesēm, pat dažreiz viņu dzī-

vību nesaudzējot sava nodomātā mērķa sasniegšanai.
Šādai nepareizi apsvērtai un nepārdomātai tieksmei un

dziņai nav un nekad arī nevar būt paliekošas vērtības,
jo šeit viņu sirdsapziņa — dzīves gaišākais spogulis
pats rāda un vislabāki liecināt ko tu esi sējis, to td

pats vēlāk pļausi. To jau arī liecina ikdienišķie fakti,
ka vienai ļaužu grupai jābūvē cietumi, jātur ieroči, nik-

ni suņi, patentētas atslēgas v. t. t.

No sacītā izriet sekojošais: dabīgi, ka katrs augs

nevietā ir līdzīgs nezālei tīrumā, kas iznīcināma. Tā-

pat arī cilvēkam jābūt katram savā vietā — krietnam,

godīgam, sava pienākuma un uzdevuma augstumos, lai

pati dzīve to vēlāk neiznīcinātu un nepazudinātu kā sa-

biedrības nederīgu nežāli.

Grāvniekos. J. B.
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48.

Izlasot Jūsu rakstus par dzīves dzelzs likumu, at-

ļaujos pievienoties tai grupai, kas kategoriski atzīst šo

likumu. Šā likuma esamība viegli novērojama lielās

laikmetu pārvērtībās, kad dzīves ritms rit drudžainā

ātrumā. Pie manis tas spilgti izpaudies pasaules kara

laikā, lielinieku un Latvijas tapšanas laikmetā.

Personīgos gadījumus neminēšu: tādu bijis daudz.

Bet gribu atzīmēt, ka šim likumam padota arī mū-

su sabiedriskā dzīve. Pāris piemēru.

1915. g. vadīju ienaidnieka apdraudētu iestāžu eva-

kuāciju. Man bija pilnvara grozīt virzienus tām ie-

stādēm, kas, iebraucot Rīgā, to vēlētos.

Šādu izlabojumu izdarīju A. pilsētas iestādei, kas

bija apvienojusi vienā transportā savas, valsts un sa-

biedriskās organizācijas.

1919. g. kā Latvijas dzelzceļu pārstāvim man bija
jānokārto konflikts ar A. pilsētu, kas negribēja iz-

sniegt granti bez maksas. A. pilsētas Valdes sēdē pie
manis pienāca viens no valdes locekļiem un jautāja, vai

es neesot 1915. g. vadījis evakuāciju. Atbildēju ar jā.
— Tad šis valdes loceklis griezās pie sēdes dalībniekiem

ar aizrādījumu, ka iestādes grūtā brīdī esot palīdzējis.
— Rezultātā mūsu lūgumu ievēroja, un līdz ar to no-

dibinājās sirsnīgas attiecības.

Pirms pasaules kara dzīvoju provinces pilsētiņā, kur
mūsu intelliģence bija padevusies dzeršanai.

Strādājot reliģiozās un atturības organizācijās,
man nācās bieži ciest pārestības un uzbrukumus. Pa-
saules karam uznākot, man nācās sastapt šos bijušos
kaimiņus citos dzīves apstākļos, kur būtu varējis no

tiem prasīt gandarījumu.
Viņi atzinās, ka pielaiduši nepiedodamu vieglprātī-

bu, un sirsnīgi atvainojās. Dzīve daudzus no tiem pār-
veidojusi par nopietniem un sirsnīgiem sabiedriskiem
darbiniekiem.

Tādu gadījumu ir daudz.

Dzelzceļu virsvaldē. Jūsu J. B.
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49.

Kas gribētu uzstāties pret dzīves dzelzs likumu,

tam būtu jānostājas arī pret vareno dabu, tās spēkiem

un likumību. Ja arī likuma pretinieki atradīs piemē-

rus, kas runā pretī dzīves dzelzs likumam, tad esmu

pārliecināts, ka tādus atrast tomēr nav viegli. Ikdie-

nišķā dzīvē tā ir reta parādība, kur cilvēka ļaunos dar-

bus atmaksā ar labiem. Ja tas kādreiz notiek, tad to

var uzskatīt vienīgi kā izņēmumu, un ir taču gandrīz
katram likumam savi izņēmumi. Pretoties dzīves li-

kumam, veidot to pēc saviem ieskatiem, nestāv cilvēka

spēkos. Katrs saņem sava darba augļus atkarībā no pa-

darītā darba.

Bezdarbībā neviens nedzīvo. Ja arī tas kādam at- *

ļauts, tad viņa dzīvi nodrošinājuši tā priekšteči. Nā-

košā paaudze bauda labo darbu augļus, kas arī tikai ap-

stiprina likumu. Turpretim tādu piemēru, kur kāds

negodīgā ceļā ticis pie turības un juties laimīgs, nav

daudz. Katra cilvēka tumšie ceļi agri vai vēlu atklā-

jas. Neatklāto procents ir tik niecīgs, ka tos nevar uz-

skatīt par pretpierādi jumu dzīves dzelzs likumam. Cik

tad ir zagļu, kas nav sēdējuši cietumā par saviem dar-

biem? Mūsu modernos laikos ir daudz afēristu, kas

sarausuši pasakainas bagātības. Vēl visiem atmiņā no

nesenās pagātnes Staviska afēra Francijā, zviedru «sēr-

kociņu karalis» Kreugers. Viņi kļuva miljonāri, bet

uz cik ilgu laiku? Un Vai viņi bija laimīgi? Varbūt

tik ilgi, kamēr bija jānoslēdz rēķini pašnāvībā Vai aiz

cietuma vārtiem.

Taču kā viņiem, tā ikvienam, kas tādus ceļus sāk

staigāt, ir pārliecība, ka viņu afēras nekad neatklās.

Viņi tomēr maldās, jo tā tas nav. Vai tā ir tikai ne-

jaušība, tikai likumu panti, kas viņus atklāj? Nē, jau

paši viņu darbi sagatavo algu un atmaksu. Dzīvē ir

tāda likumība pazīstama un atzīta, tikai daži viņu sauc

par likteni, citi par dzīves likumu. To apstiprina arī

mūsu sakāmvārdi, kas cēlušies jau senā pagātnē:
«Ābols no ābeles tālu nekrīt» un «Ko sēsi, to pļausi.»

Secē. L.
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50.

Priekš kādiem 80 gadiem mans tēva brālis, rentes

mājas saimnieks — toreiz vēl gruntnieku nebija — dzī-

vojis ar otru tādu pat saimnieku vienā mājā, vienā dzī-

voklī. Arī lopi stāvējuši vienā kūtī. Tā starp abu sie-

vām pavasarī izcēlies strīdus kādas aitas dēļ. Līdzie-

dzīvotāja sieva Anna piesavinājusies kādu aitu un to

vairs neatdevusi. Tad mana tēva brāļa sieva Marija sa-

cījusi: «Dieva dzirnavas lēni maļ, bet smalki maļ. Mēs

abas divas esam mātes cerībās, gan jau nākošās dienas

izšķirs, kura maldījusies un vainīga.» Marijai piedzi-
mis jauks un mīlīgs puisēns, bet Annai — kroplītis.
Tēvs vedis to gan pie vārdotājiem un pūšļotājiem, gan

pie pilsētas ārstiem, bet neviens nekā nevarējis līdzēt.

Viņš nodzīvojis 58 mūža gadus un pēdējos gadus no-

dzīvoja manās mājās. Uz bērēm bija ielūgti arī viņa
māsa un viņas dēls, kas tirgojās ar topiem. Bēru die-

nas rītā māsa ar dēlu atbrauca gan, bet abi bija ārkār-

tīgi nevaļīgi. Ļoti steidzīgi paēda pusdienas, bet līki

aizvest un kapā ielaist tiem vairs nebija laika, jo otrā

dienā jātiekot kādā attālākā tirgū. Līka izvadītājs savā

runā pieminējis Kristus līdzību par tiem aicinātiem, kam

nav bijis Vaļas nākt kāzās. Tā tirgotājs aizbrauca savu

ceļu, līka vedēji savu ceļu. Kroplīša māsas dēls tirgū
bija sapircis lielāku partiju lopu, vēl pa ceļam piepircis
klāt, bet ar to pašu reizi laime atstājusi un nelaime pie-
situsies klāt. Lopus bija pārdevis neizdevīgi, un pēc
kāda mēneša viņš pats piepeši pazuda: kilometrus 4—5

no mājām tas bija nosists un mežā apkrauts sūnām.

Vecpiebalgā. P. Z.

51.

Līdzīgs rada līdzīgu; ko sēsi, to pļau-
si. Šajos trijos, četros vārdos ir saņemti visi likumi un

bauslības, tas ir dzelzs likums. Kas domā, runā, dara

labu, tas labu arī pļaus; kas domā, runā, dara ļaunu,
tas ļaunu arī mantos; vienīgi tamdēļ nekad nevar tīkot
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labuma, kas celts uz otra ciešanām, sviedriem vai asa-

rām. Labs rada vienīgi labu, ļauns — vienīgi ļaunu;
nekad liktenim vai laimei un nelaimei nav nekādas lomas.

Nav laba bez ļauna, un otrādi — nav ļauna bez laba.

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka cilvēkam arvien notiek

tā, kā viņš to ar savām domām, vārdiem un darbiem pel-

nījis. Mana dzīve sešdesmit trijos gados to pilnīgi pierā-

dījusi vairākos atgadījumos. Viss agri vai vēlu atmak-

sājas: labs ar labu, ļauns ar ļaunu, tepat šinī pasaulē.
Nekas no domātā, runātā, darītā neiet zudumā. Viss

runātais atgriežas atpakaļ pie sava pirmavota.
lenaidnieki un skauģi ir tikpat vajadzīgi un tikpat

labi kā draugi. Pateicoties saviem ienaidniekiem un

skauģiem, es esmu starp dzīvajiem. Tamdēļ es būtu

visādā ziņā neprātis, ja es domātu par saviem ienaidnie-

kiem, skauģiem un aprunātājiem ļaunu. Taisnam cil-

vēkam viss nāk par labu. Neviens nevar mani nedz ap-

vainot, nedz aizkārt: nav tāda vārda, kas varētu mani

aizkārt vai uztraukt. Tamdēļ visi ļaunie vārdi kā gu-

mijas bumbas atlec atpakaļ uz sviedēju — runātāju.
Tāds ir dzelzs likums.

Rīgā. A. Z.

52.

Kādreiz strādāju kopā ar strādnieku, kas drīz iekā-

roja manu darba vietu savai sievai, sāka mani nicināt

un aizkārt manu godu. Bija grūti visu to pārciest,
sirds asiņoja. Aptrūka pat spēku ikdienišķam darbam.

Kad darba devējs visu to dabūja zināt, manu aizkarēju
atlaida no darba. Pēc pieciem gadiem stiprā kritienā

viņš sadragāja mugurkaulu un nomira lielās ciešanās.

Kāda fabrika izmaksāja sētniekam algu caur inže-

nieri, bet inženiera sieva salīga sētnieku par mazāku

algu. Sētnieks saslima un nonāca grūtos apstākļos. Da-

būjis zināt, ka viņam piešķirta augstāka alga, nekā viņš

saņem, savās bēdās viņš teica: «Lai nu viņa ēd, kamēr
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aizrijas.» Pēc viena gada inženiera kundze palika slima.

Kad viņa gribēja kaut ko ēst, tā rīstījās, it kā būtu aiz-

rijusies, un slimoja ar šo nelaimi diezgan ilgi.

Esmu arī pieredzējusi, kā iet tiem, kas nesvētī svēt-

dienu. Kāds būves vadītājs, celdams savas mājas, strā-

dāja visas svētdienas. Strādāja katru svētdienu kā

rakstvede arī viņa kundze, bet katru pirmdienu gulēja
slima. Kad būvuzņēmējs bija uzcēlis četras mājas un

vienu fabriku, tas pats ātrā nāvē nomira, bet viņa sievu

drīz pēc tam nošāva.

Savā personīgā dzīvē vienmēr esmu piedzīvojusi,
ka ir vērts būt krietnam un godīgam, jo tas vienmēr

brīnišķā kārtā atmaksājas.

Cēsīs. A. P.

53.

Pat sevi es nerunāšu, bet art es ciešu no dzīves

dzelzs likuma jeb, kā agrāki, priekš daudz gadiem to

saucu — morāliskas atmaksas. Kad es runāju par to

saviem draugiem, neviens morāliskās atmaksas jautāju-
mam vērību nepiegrieza, kaut gan viņu atzina. Pāris

gadījumi manā dzīvē dod par viņu spilgtu liecību.

Man ir kāds skolas biedrs no agras bērnības, tagad
kuļmašīnas — pašbraucēja vadītājs. Priekš dažiem ga-

diem, kuldams labību kaimiņam pāris simtu metru at-

tālumā, viņš apsolījās pēc tam piebraukt izkult arī

manu labību. Nebiju vēl visu nokopis, bet draugs so-

lījās kādu stundu uzgaidīt .. . Jau braucu ar priekš-
pēdējiem vezumiem, kad viņš mani aptur un vaicā: «Vai

visa labība jau mājās?» — «Nē, vēl pāris vezumu. Bet

kamēr tu nobeigsi pie kaimiņa un atbrauksi pie manis,

es jau būšu cauri ...» — «Nu, tāda vilcināšanās man

nepatīk. Es vairs ilgāk negaidīšu, bet braukšu citur.» —

«Ber mēs taču norunājām ...
Tu apsolījies ...» —

«Nekā neapsolijosl ..
.» Mēs šķiramies. Labība paliek

kaudzēs, laiks slikts, citas kuļmašīnas tik ātri nebūs.
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Man sāp sirds. Neesmu dusmīgs uz savu jaunības

draugu, bet man ir tikai stipri skumji un sāp sirds . ..

Pēc pāris dienām eju uz kooperātīvu, kur ir arī ap-

tieka, un redzu nākam savu draugu. Neesmu dusmīgs

uz viņu, bet man negribas ar viņu satikties, man pre-

tīgi runāt ar viņu, un es nogriežos uz otru ceļa malu,

lai mums nebūtu jāsatiekas. Bet viņš nāk man klāt un

saka: «Tu esi dusmīgs?» — «Nē!» — «Tu mani no-

lādēji!» — «Kā tā? ...» — «Braucot ar kuļmašīnu, es

iegrūdu roku zobratā, un man norāva pirkstu . .
.»

Ir interesanti pārdomāt un analizēt šo gadījumu.

Pirmkārt, apstāklis — labi bērnības draugi. Otrkārt,

mans stāvoklis: gandrīz bija jāzaudē visa tā gada raža.

Tālāk — ne lāstu, ne kliegšanas no manas puses, nedz

arī daudz pārmetumu. Man tikai sāp sirds un ir stipri

skumji. Man liekas, gadījumos, kur mēs apkrāpējus

pavadām ar lamāšanos un skaļu lādēšanu, morāliskā at-

maksa neķer viņus tik ātri un tik tieši, kā tur, kur klu-

sām sāp sirds un ir skumji.

Kāds mans attāļš kaimiņš jaunībā, kādās tur peļņās
braukdams uz Lietuvu, aiz nerātnības bija pārvedis mā-

jās kādu četrstūrainu akmeni; tā apmēram divas pēdas

garu un katros sānos astoņas collas platu. Uz katras

plāksnes bija pa svētajam: tur Dievmāte ar savu bērnu

izcirsta, tur cits kāds tēls. Saimnieks bija vecāks par

saimnieci, bez tam kropls ar vienu kāju, kamdēļ saimnie-

cības vadību pārņēma saimniece. Cēla viņa kūti un ak-

meni ar viņā iecirstiem svēto tēliem ielika stāvus stūrī

kā pamatakmeni. Stāstīja, ka leiši toreiz dzinušies ak-

mens vedējam pakaļ, draudējuši. Viens otrs kaimiņš
deva padomu akmeni novākt. Kūts cēlēji nepiegrieza
tam vērības, teica — kas par niekiem! Sevišķi pretī

bija pati saimniece. Kas notikās tālāk? Ģimenes vecā-

kais dēls sajuka prātā. Stāsta, gatavodamies aptiekāra

gala eksāmeniem, stāsta arī, ka mīlas dēļ. Fakts tomēr

paliek fakts, ka tas sajuka prātā; vēlāk gan uzlabojās,
bet pilnīgi vesels netika. Vidējais dēls dzīvo normālu

dzīvi, jaunākais arī var apmierināties. Saimnieks mira

normālos apstākļos, bet saimniece, šķirstu kapā laižot,
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izkrita no tā un iekrita kapā uz galvas. Tagad akmens

no kūts pamatiem izņemts, saimniecībai citi saimnieki,

un saimniecība atplaukst.

Emburgā. T. B.

54.

Ar sasprindzinātu uzmanību sekoju rakstiem par

dzīves dzelzs likumu. No agras bērnības līdz pašrei-

zējam mūža 70-tam gadam esmu meklējis atbildi dzī-

ves problēmām, kas būtu tikpat noteikti skaidra kā ma-

tēmatikas vai ;īmijas formula. Šo un to gan ir pa-

devies atrast, bet te jau lieta grozās ap veselu zinātnes

nozari, kurai jātop par dzīves mācību. Jauna

dzīve nevar iesākties un nesāksies, kamēr mums trūks

jaunas «dzīves mācības», par kuru dažādas domas nemaz

vairs nebūs iespējamas, tāpat kā par matēmatisku vai ķī-

misku formulu.

lespējama tāda skaidrība ir, tikai man vienam vai

Jums vienam tas nevar būt pa spēkam, tāpat kā ne ma-

temātika, ne ķīmija —
tas nav vairs individuāls, bet

kollektīvs darbs. Dot var tikai tas, kam ir kautkas, ko

dot, bet lielas vērtības paliek nezināmas, ja nav, kam

un kur viņas atdot. Jūs ar savu darbu esat iebāzuši

atslēgu jaunas ēras vārtu slēdzamā caurumā, un jūsu

rokās, droši vien, ir jau diezgan daudz vērtīga mate-

riāla jaunai zinātnei, kas atrodas tapšanas stadijā. Ve-

ciem balstiem grīļojoties, nekas mūs nevar vairs glābt no

tā, kam jānāk, kā vienīgi absolūtā patiesība un neutrālā

taisnība. Un dzīves mācības uzdevums ir atrast pretēju
domu mudžeklī šo stabilo patiesību un n eu-

t r ālo taisnību.

lesūtījumi «par», kaut daži arī naivi, ir tomēr pa-
reizi. lesūtījumi «pret», kaut arī interesantāki, tomēr

nepareizi resp. maldīgi. Pirmie tic dzelzs likumam

un atrod atmaksu par labu darbu pat vinnestā,
otrie netic un min daudzus piemērus, kur labu at-

maksā ar ļaunu. Taisni šinī ticībā un neticībā meklē-

jams domstarpību režģa pamats. Protams, terors ir ab-
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solūti nelietojams līdzeklis, lai neticīgo padarītu ticīgu.
Katra varmācība plaisu starp ticīgo un neticīgo padara
tikai lielāku, kas tādā laikmetā kā mūsējais kopējās
briesmas nevis mazinātu, bet tikai pavairotu. Tomēr

tur, kur sākas izpratne, beidzas ticība, un kur sākas

šaubas, tur ceļš atpakaļ uz ticību ir jau nogriezts.
Mūsu laikmets ir šaubu un meklēšanas laimēts. Atgriez-
ties atpakaļ pie bērnišķās pirmatnējās romantikas mēs

vairs nevaram.

Lai gan līdzšinējā dzīves mācība ir bijusi kļū-

daina, mēs nevaram to nomest kā vecu novalkātu

vīzi, pirms viņas vietā nav dots kautkas cits turpmākai
lietošanai. Līdz šim esam tērējuši vecu kapitālu; nu viņš
ir iztērēts, bet jauns nav sakrāts.

Dzīvais gars resp. dzīvība, ko piemin pasaules ra-

dīšanas stāsti, ir vienīgais reālais fakts, kas varētu dot

pirmo pieturas punktu zinātniskai ekskursijai pa reli-

ģijas mistikas brīnumu pasauli. Dzīvība arī mūsu die-

nās, tāpat kā «iesākumā», ir radošais un vadošais spēks,
kas rada, veido un pārveido visu līdz nepazīšanai. Fakts

ir, ka dzīvais gars ir tiklab radītājs kā vadītājs.

«Neticīgais» lai vēro pats un pārliecinās, ka dzī-

vais gars, šodien, tāpat kā «iesākumā», pārvērš zemi

miesā un miesu garā. Vielas un dzīvā gara kopsakars
ir tik cieši noteikts, ka viens bez otra nav ne domājami,
ne iespējami. Šī dzīvā gara radīšanas resp. pārveidošanas
process ir tik «visspēcīgs», ka pārvērš pat neorganisku
vielu organiskā. Ja nu tagad iegaumējam, ka, vielu tē-

rējot, mēs savu garīgo un fizisko enerģiju uzturam un

papildinām, tad nevar būt divu domu par to, ka viela

slēpj savā satvarā fizisku un garīgu sparu (enerģiju).
Konsekventi katrs vielas atoms nes savā satvarā arī la-

tentu dzīvu garu.

Katrs vesels cilvēks ar veselu miesu un garu būs pie-
dzīvojis kā mīlas, tā naida jutoņu — būs domājis mī-

lot, būs arī domājis nīstot. Tik mazliet pārbaudot
savas domas, vārdus un darbus mīlas ietekmē, pārbau-
dot tos arī naida ietekmē — izrādīsies skaidrs, ka eksi-
stē «labais» un «ļaunais» gars. Rodas jautājums: uz

kurieni aiziet «labais» gars, kad viņa vietu ieņem «ļau-
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nais» gars, un uz kurieni aiziet abi gari, kad atnāk re-

dzīgais gars, kas «tiesā» abus iepriekšējos garus? Lieta

nepārprotami skaidra: jūtu ietekmē veselais prāts ap-

tumšojas. Vienlīdz akli ir mīlas prāts un naida prāts.

Mīlas aklība un naida aklība ir divu pretsparu produkts.
Abi ir eksterni, un viens otra noliedzējs. Ko mīlas

prāts sauc par labu, to naida prāts sauc par ļaunu. Ve-

selais prāts sākas tur, kur sākas absolūti neutrālais. Būt

neutrālam nozīmē būt patiesam. Absotūt ā ne u-

trālitāte tā tad ir absolūtā patiesība.
Šī neutrālā, absolūtā patiesība ir tā nemainīgā un neku-

stināmā, stabilā klints, uz kuras balstās viss mūžīgais,
viss, kas eksistē bez pārmaiņām, ārpus laika un telpas,
es gribētu teikt — ārpus personas. Visvieglāk uztve-

rams viss absolūtais ir matēmatikā, bet viņš eksistē arī

citur, tikai kopdzīvē cilvēka prātu aptumšo daudz un

dažādi iespaidi un «intereses», kas cilvēku padara kurlu

un aktu pret absolūto patiesību.
Dzīves dzelzs likums ir mūžīga vērtība, viņu nevar

mērīt ne ar ko citu, kā ar mūžības mērogu. Nego-
dīgais, ļaunais nav vairs jāsoda, viņš jau ir sodījis
pats sevi ar to, ka viņš ir negodīgs un ļauns.

Negodīgums ir cilvēces lāsts, un negodīgais ir viņa
cēlonis. Cilvēku kopdzīve līdzinās jūrai, kur miera pe-
riodi svārstās ar vētras un nemiera periodiem. Jūra

sāk trakot, kad rāmo ūdens līmeni sabango temperātū-
ras maiņa atmosfairā, un cilvēku kopdzīves jūra trako,

kad godīgumu iznīcinājis negodīgums ar viltu, varu

vai citiem negodīgiem paņēmieniem. Visa cilvēces vēs-

ture ir nepārtraukta kara periodu un miera periodu

maiņa. Ārpus cilvēkiem te tomēr kauzālitātes nav, bet

tā ir iekš cilvēkiem, un kauzālitāte ir «labais» un «ļau-
nais» gars. Miera periodos «gudrie» ar savu «gudrību»
ietekmē un modina mīlas prāta aptumšošanās vietā naida

prāta aptumšošanos «muļķīšos» resp. godīgos cilvēkos.

Paļauties uz šām «gudrībām» ir bīstami un kaitīgi.
Droši paļauties var vienīgi uz mūžīgi stabilo, šai ga-

dījumā uz neutrālās jutoņas gribu un prātu, kas reli-

ģijā saucas par Dieva gribu un Dieva prātu. Viss kopā
sastāda to, kam latvju tauta devusi nosaukumu — dvē-
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sele. Varētum šo stabilo būtību nosaukt arī par ve-

selu prātu.
Ikkatrā cilvēka rokām darītā darbā piedalās trīs

radošie faktori: gars, spēks un viela. Griba ir kauzā-

litāte, kuras pamatā ir nepieciešamība. Vajadzība ir

visu atradumu māte, griba — viņas adjutants. Uz gri-
bas ierosmi gars taisa vispirms bezvielas metu nebūtī-

bas tukšumā, spēks piešķir metam redzamu konkrētu

formu, izlietojot vielu. Kurš no šiem trijiem faktoriem

svarīgākais, kurš niecīgākais? Gara produkts — mets

paliktu tikai tukša fantāzija, ja spēks (fiziskais) to ne-

reālizētu, bet arī gars un spēks būtu «bezspēcīgi», ja
trūktu vielas. Viela savukārt varētu gulēt inerta no mū-

žības uz mūžību, ja trūktu gara un spēka. Bet tā kā

ar vielu maiņu rodas kā gars, tā spēks, tad varam

teikt, ka viela ir trīsvienīga — gars, spēks un viela —

pašdarbīga un kopdarbīga. Te guļ vēl neatrakts ēvolū-

cijas pamats. Normāli cilvēks attīstīsies tikai tad, ja
ikviens attīstīs kā savas garīgās, tā arī fiziskās spēja»
garīgā un fiziskā darbā. Pilnīgs viņš kļūs tikai tad,

ja tas vajadzīgam darbam pats taisīs metu, pats to arī

realizēs. Katra izvairīšanās no domāšanas vai darāmā

darba nāks par ļaunu vispirms viņam pašam, padarot
to atkarīgu no kādas cita domāšanas vai darba. Ne ma-

zāku ļaunumu nesīs arī citiem tāda «iekārta», kas viņus
tāpat kropļos un novedīs atkarībā no daudziem citiem.

Ši stabilā mūžīgā likuma neievērošana ir sakropļojusi
visu cilvēci un padarījusi to atkarīgu no bauslības un li-

kuma. Modernais cilvēks nav vairs spējīgs nevienu soli

spert bez bauslības vai likuma kruķa padusē. Vēl vai-

rāk — viņš pazaudējis katru jēgu par to, ko nozīmē

vārds «bauslība» un «likums». Ja likuma vai bauslī-

bas vārdā viņam liktu nokaut pašam savu tēvu vai

māti — viņš to arī darītu, par svešiem cilvēkiem nemaz

nerunājot. Laba un ļauna apziņa un atzi-

ņa no viņa ir izsakņota pamatu pama-

tos, un viņa vietā palicis bauslības un likuma burta

lāsts — garīga nemaņa. Viņš ne acumirkli neap-

domāsies atstāt godīgu darbu un ķerties pie negodīgā

darba, ja negodīgais darbs būs tam ienesīgs, t. i. sagā-
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dās godu, varu, amatu vai citus labumus, kaut arī uz

citu pazemošanas, nabadzības vai citas nelaimes rēķina.

Bauslība un likums ir ļaunākā gadījumā taisnības ie-

mesls, bet labākā gadījumā stipra pils, kas viņu sargā

un uzpūš viņa negodīgumu gaišās liesmās. Ļevs Tol-

stojs bija kādreiz lepns uz savu tautu par to, ka val-

dība nevarēja atrast bendes, kas izpildītu nāves sodus.

Šodien tur bendētāju būtu Vairāk nekā sodāmo. Ja

mūsdienu cilvēkam uzliek kādu darbu darīt, kaut arī

negodīgu, bet ar likumu un bauslību — tad tas dara to

labprāt un ir vēl lepns, ka operē uz likuma pamata.

Viss tas nav nekāda nejaušība. Viss ir tikpat kon-

sekventi pareizs kā divreiz divi ir četri vai Pitagora
teorēma. Dzīvā enerģija nav mazāk precīza kā nedzīvā

resp. fiziskā enerģija, kura, blakus minot, pāriet no

viena veida otrā. Ja cilvēki tikai labi domā, runā un

dara, tad tie attīsta savā starpā pozitīvo, tas ir — labo

garīgo vibrāciju, bet ja tie domā «nakt* un dien* uz

ļaunu, viltu vien», kā baznīcas dziesmā teikts par velnu,

tad viņi attīsta savā starpā negātīvo jeb naida vibrāciju.
«Dieva bērni» iet mazumā, bet «velna apsēstie» vairojas.
«Neticīgie» lai nemeklē Dieva un velna tur, kur viņa
nav, bet lai meklē viņus tur, kur viņi ir, tad tos arī at-

radīs un sapratīs, kad dzīves dzelzs likums ir

absolūts, t. i. — simtprocentīgi pareizs. Par ne-

legālo negodīgumu atbild katrs pats,
bet par legālo negodīgumu vainīgi visi

kopā un saņem algu katrs par visiem un

visi par katru. Tālab sekas arī ir tik briesmī-

gas kā visiem, tā katram. Atbildības princips ir soli-

daritātes princips, tāpēc arī sekas ir solidāras. Labā

darba svētība nāk par labu visiem, un

ļaunā darba lāsts nāk tāpat pār visiem.

Tam visam ir absolūti zinātnisks pamats, kas citādi

nav domājams, nedz iespējams. To runā cilvēka veselais

prāts, tāds uzskats ir loģiski pareizs, un to pierāda visas

cilvēces vēsture cauri līdz pat mūsu dienām. To redzam

arī šodien paši savām acīm, dzirdam paši savām ausīm

un jūtam saviem nerviem, ka tuvojas negaiss — visa pa-

saule ir kļuvusi viens vienīgs raganu katls, katrā zemes
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stūrītī attīstās naida cikloni. Visur — skaļi pozitīvi lo-

zungi, un visur — nožēlojami zemsirdīgi darbi.

Visur liekulība un bazūnnes, Dievu lūdzot un «la-

bus» darbus darot, līgumus slēdzot un līgumus
laužot. Visi mazgā rokas nevainības ķipītī ļaužu

priekšā, bet visur sit krustā absolūto patiesību,

vajājot patiesības meklētājus, atradējus un paudē-

jus. Vai tad iespējams izbēgt no sekām? Kurš tad te

tas vainīgais, kurš taisnais, ja viens melo un dara ļaunus
darbus, otrs ta\m palīdz, bet trešais palien pagultē un

gudri prāto: ne mana cūka, ne mana druva. Katrs glāb-

jas kā var, un vi si meklē — kā izbēgt no no-

pietnām pārdomām par mūžīgām vērtī-

bām. Tādos apstākļos nemaz nav jābrīnās, ka dzī-

ves dzelzs likums skar nesaudzīgi visus. Tomēr taisni

dzīves dzelzs likuma pareiza izpratne un apzināšanās
varētu būt tas glābiņš, kas uzvestu cilvēci uz pareizā
ceļa un pasargātu to no bojā ejas.

Unikums.

55.

Pēc manas pārliecības, viss ļaunais, ko mēs

otram vai sev nodarām, ir parāds, ko

taisām savā dvēseles saimniecībā. Šis pa-
rāds mums noteikti jāsamaksā: vai nu labprātīgi, klu-

siņām, ar dziļu nožēlošanu un ciešu apņemšanos uz

priekšu «saimniekot» uzmanīgāki, lai nav parādi jā-
taisa; vai, ja šādas vainas apziņas mums trūkst, to pie-
dzen spaid)u kārtā —■ likums stājas spēkā: notiek tev

tas pats, ko tu citiem darīji. Varbūt, tas notiek citādā

veidā, bet tomēr tā, lai tu spētu nākt pie atziņas, ka

tas tava ļaunuma dēļ, jo visi mūsu likumi dzīvē ir mūsu

tikumiskās audzināšanas dēļ.

Turpretim labais, ko pašaizliedzīgi

otram darām, ir ietaupījums, ko savā ga-

rīgā saimniecībā esam iekrājuši — ar to mēs varam

citiem vajadzīgā brīdī palīdzēt. Atpakaļ mēs to dabū-

jam ar augļu augļiem, jo par katru darbu, ko patiesas
cilvēkmīlestības dēļ darām, sajūtam uz sevi vērstu uz-
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mudinošo atzinīgo Dieva skatu: tā bija pareizi, mans

bērns. Šī Dieva atzinība mums ir vērtīgāka par visas

pasaules atzinību vai pateicību. Tā dod mums pārlie-

cību, ka esam uz pareiza ceļa, ka tā no Dieva iepūstā
dzirkstele mūsos nav izdzisusi, bet turpina augt — tapt

par dzīvu dvēseli; jūtam, ka pamazām nākam tuvāk

Dievam, topam pēc viņa ģīmja un līdzības, ka reiz šādā

ceļā sasniegsim dzīves kalngalus.
Savā rakstā kādā vietā jūs sakāt: «liekas gan, ka

pasaulē mazāk to nelaimju, bēdu un ciešanu, kas savā

ziņā nenovēršamas (dažādas dabas katastrofas, slimī-

bas, nelaimes gadījumi), nekā to, ko cilvēki sagādā cits

citam un paši sev.» Pēc manas pārliecības, arī nelaimes

gadījumi, pat slimības ir cilvēka ļaunuma sekas. Ļauns
cilvēks ar stipru gribu visu savu apkārtni «pieelpo» ar

«ļaunu gaisu», tā ka pat neapzinīgos kustoņus tas ie-

tekmē. To es novēroju vēl maza meitene būdama, ga-,

nos iedama. Manam tēvam bija trīs graudnieki. Pa

lielākai daļai bija tā, ka divas graudnieku sievas bija
draudzenes, bet trešā viņām ienaidniece — mūžīgi ka-

roja un ēdās visas trīs. Arī šīs ienaidnieces sievas go-
vis tad nekur nevarēja glābties — draudzeņu govis viņas
badīja un vajāja uz katra soļa. Ja kādreiz uz ilgāku
laiku visas trīs sievas bija draugos, arī govis savā starpā
bija «laipnākas». To pašu bez manis bija ievērojuši arī

citi mājnieki.

Līdzīgi novērojumi mani ir bijuši visu mūžu (esmu
tuvu 60 gadiem) kā savas pašas, tā bērnu un citu pie-

derīgo dzīvē. Esmu nākusi pie pārliecības: ja ļauns cil-

vēks ar stipru gribas spēku otru cilvēku nīst un vēlē

viņam ļaunu, tad viņam, nīdējam, nav nemaz jārūpējas,
kādā veidā šis ļaunums lai izpaustos — par to rūpējas
kādi neredzami spēki, apstākļi sagadās tā, ka ienīstajam
nāk visādi ļaunumi. Turpretim labais tā nepadodas
mūsu gribai, kaut arī no visas sirds kādam vēlējam un

gribam tikai visu labu. Kāpēc tas tā? Vai ļaunais
mūsos ir spēcīgāks nekā labais? Es pati ar savu ļaunumu
arī esmu bijusi citiem par nelaimes cēloni daudzas rei-

zes. Pieminēšu tikai pāris gadījumus. Biju vēl jauna
meitene. Mēs, trīs māsas, dzīvojām vienā istabā. Reiz
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iedomājāmies istabu pārkārtot, bet te nu mums pie-
trūka viena galda. Zinājām, ka kādai mūsu kalponei

stāv bez lietošanas kāds vienkāršs nekrāsots galds. Gāju

pie viņas palūgt, lai uz kādu laiku mums aiz-

dod šo galdu. Viņa liedzās galdu dot. Mani piepeši

pārņēma tādas dusmas, ka nevaru vārdos izteikt. Kaut

arī vārdos nekā neteicu, no sirds likās izplūstam uz kal-

poni pārmetumu krusa par to, ka viņa ir tik ļauna un

izjauc mums visus jaukos nodomus par istabas pārkār-
tošanu. Pēc kādām nedēļām kalpone iznesa minēto

galdu no klētiņas — sapelējušu, apputējušu — un ņēmās
to berst. Beržot viņai aizdūrās skabarga aiz naga. Ilgi

viņa samocījās ar šo pirkstu — čūlāja un strutoja ne-

dēļām ilgi. Tad man arī iedūrās skabarga sirdsapziņā:
tu taču arī vainīga pie viņa nelaimes un ciešanām, sa-

vās dusmās neapvaldīdamās. Vēlāk arī kalpone atzina,
ka ciešanas viņai nākušas tamdēļ, ka toreiz rīkojusies
nepareizi, atteikdamās man ar galdu izlīdzēt. Tā šis

vienkāršais niecīgais gadījums mūs abas audzināja uz

labu, kaut arī cēlonis bija ļaunums.
Otrs gadījums bija kara laikā. Kopā ar kādu kal-

poni aizbraucām līdzi mana tēva sūtītām sugas govīm uz

Krieviju. Kalpone bija ārkārtīgi patvaļīga un bieži vien

atstāja mani pie lopiem pilnīgi vienu, lai cik bija darba.

Daudzas reizes manī jau bija krājušās dusmas. Kāda

dienu tā atkal atstāja mani pilnīgi vienu taisni tādā

reizē, kad darba bija pilnas rokas: man vienai pašai

govis jāslauc (bija 10 govis), ļaudīm pusdienas jāga-
tavo, veļa mazgājama, jāiet siens grābt, vēl citu darbu

kaudžu kaudzēm. Kaut kā ar darbiem galā tiku, bet

\aad vakarā kalpone pārnāca mājās, tad dusmu mērs

bija pilns. Biju tik uztraukta, ka tikās: no manas sirds

izšaujas zibens stars un iedzeļ viņai krūtīs. 1918. g.
pārbraucām mājās. Viņa dzīvoja kopā ar brāli, kas bija
lielinieks. lenāca vācieši, meklēja brāli — tas bija pa-
zudis. Pie māsas atrada kādu sarakstīšanos ar brāli.

Vācieši viņu apcietināja un, kad tā neuzrādīja brāļa at-

rašanās vietu, nošāva. Ilgi es nevarēju saņemties viņas
piederīgiem pajautāt, kur lodes gājušas. Bija baiga, in-

stinktīva nojauta, ka viņu būs ķērušas lodes taisni tai



vietā, kurā reiz likās viņu ķeram mani dusmu zibeņi*
Tā tiešam bija bijis. .. Nedomāju, ka es viena pati
vien biju vainīga pie viņas traģēdijas: viņa bija ļoti ķil-

dīga, bieži aizkaitinādama arī savus vecākus un brāli.

Tomēr esmu pārliecināta, ka viņas nelaimes iekšējais cē-

lonis slēpjas viņas pašas ļaunumā un arī citu nesaval-

dībā. Pati sevi līdz šai dienai es par to vēl tiesāju ...

Daudzreiz mēs redzam tikai ārējās parādības, bet nere-

dzam dziļākos cēloņus — ka paši ar savu ļaunumu
esam nelaimju un sāpju cēloņi.

Cēsīs, Gaujas ielā. M. R.

56.

Cilvēka būtne ir gara un miesas elementu sakopo-

jums, ja tā drīkst izteikties, kas, atsevišķi ņemot, ir viens

no otra stingri norobežoti. Tā tad pastāv arī divi

cilvēka dzīves dzelzs likumi, t. i. dabis-

kās jeb fiziskās dzīves dzelzs likums un

gara dzīves dzelzs likums. Izņemot cilvēku,

pārējai dzīvai radībai lemta tikai dabiskā dzīve, kas

stāv nesalīdzināmi zemāk par gara dzīvi. Tamdēļ ari

cilvēks kā augstākā būtne valda par visu pārējo dzīvo

radību, t. i. spriež par viņas likteņiem pēc savas patikas
un vajadzības.

Katra dzīva radība mācās jau instinktīvi pazīt dabas

dzelzs likumus. Katram labi pazīstamie dabas elementi

uguns, ūdens un gaiss —
ir nepieciešami un var nest lab-

klājību, bet var nest arī postu, ja neievērojam dabas li-

kumus. Mēs esam spiesti iemācīties šos dabas likumus

jau no pašas bērnības. Piemēram, mazs bērns, ieraudzī-

jis aizdegtu sveci vai spuldzi, tiecas satvert spožo uguni
ar roku, bet, sajutis pieskaroties sāpes, otrreiz vairs

to nedarīs. Tā tad te jau izpaužas dabas dzelzs likums,
kuru pārkāpjot cilvēks saņem tūlītēju nesaudzīgu sodu;
neviens nevar aizbildināties ar likuma nezināšanu. Lai

izvairītos no dabas likumu pārkāpumiem, kas cilvēkam

nes postu, esam spiesti aizsargāties ar piemērotiem aiz-

sarglīdzekļiem. Ja mūsu dzīvokļi nav nodrošināti pret

uguni, uguns daudzreiz tos aprij; ja kuģis nav pietie-
koši izturīgs pret vētrām un apakšūdens klintīm, tas iet
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bojā v. t. t. Tā tad pastāv dabas dzelzs likumi, ko mēs

nevaram grozīt, un kurus pārkāpjot mēs saņemam at-

tiecīgu sodu. Te zinātne savā vietā — mācīt saprast

šos dabas likumus, lai varētu dabas elementus izlietot

cilvēces labā.

Kas zīmējas uz otro likumu — dzelzs likumu cil-

vēka gara dzīvē — tad te pastāv divi svarīgi nolikumi:

pārkāpumi pret augstāko būtni — Dievu un pārkāpumi
pret citiem cilvēkiem. Šis jautājums ir jau daudz sa-

režģītāks, jo te cilvēkam nākas izturēt sīvu cīņu ar da-

žādiem kārdinājumiem, lai nepārkāptu šo likumu. Un

liekas, ka cilvēkam vienam vien tas nemaz nav vairs pa

spēkam, kamdēļ te ņem dalību veselas tautas un

likumi un galvenā kārtā pati dievība
—

Kristus. Kat-

rai tautai viņas labklājības sargāšanai ir paredzēti at-

tiecīgi likumi, bet tas vēl ir par maz, lai cilvēks ar to

apmierinātos. Tamdēļ katrai tautai ir arī augstāki
jēdzieni par kādu augstāku būtni, kas izpaužas viņas
reliģijā.

Mūsu personīgās dzīves dzelzs likuma esa-

mību pierāda neskaitāmi piedzīvojumi,

tikai, diemžēl, daudzi tam negrib ti-

cēt un visam piešķir atgadījumu rak-

sturu. Tā tas tomēr nav: katram smagākam noziegu-
mam sods ir neizbēgams, un šādam cilvēkam par lai-

mīgu dzīvi velti sapņot. Vispirms katru pārkāpuma
soda jau valsts likumi, tad — sirdsapziņa, un tam visam

vēl seko Dieva sods dažādā veidā.

A. S.

57.

Rakstos par dzīves dzelzs likumu pazibēja domas,
ka augļu nešana neesot nekāds nopelns, bet gan pienā-
kums un dabas likums. Tāpat tas esot ar cilvēku un la-

biem darbiem.

Cik tas vienup dziļi pareizi, tikpat otrup — ne-

pārdomāti un pārāk pavirši. Mēs tak visi gribam aug-

ļus, turklāt labus augļus — kā kokam, tā arī savai dzī-

vei un darbam. Arī pats koks tos grib un kā spēdams
nes. Tādēļ jau viņš (kā koks, tā arī cilvēks) ir Dieva
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dots, ir dtdzis un audzis* Bet kā atsevišķi cilvēki, tā

visa sabiedrība un tauta gandrīz nekad neprasa (negri-

bu ticēt, ka tā nespētu to saprast), kad un kā šie labie

augļi kokam un tāpat cilvēkam, tieksmē sevi piepildīt

un darīt labu kultūras darbu, var būt, un kad un kā tie

nemaz nevar būt* Taisni tas ir vissvarīgākais visā jau-

tājumā un pati lietas būtība* Par neprātīgu mēs sauktu

to, kas labu atsevišķu augļu koku vai visu augļu dārzu

stādītu smiltīs un tomēr cerētu un prasītu no tā labus

augļus* Diemžēl, taisni latviešu kultūras dzīvē šādu smil-

tīs stādītāju un augļu prasītāju netrūkst* Lai kā un cik

ilgi mēs gaidītu, šāds koks tomēr nokaltis, augļus nenesis,

jo viņš nespēj tos nest* Tāpat kā ar dārzu vai atsevišķu
koku ir ar tautu un atsevišķiem cilvēkiem* lestādīti

smiltīs vien, tie augļus riest nav spējīgi, lai kāds būtu

viņu talants un lai kā tie to vēlētos* Mūžam jāievēro,
ka ir varēšana bez spējām un ir spējas bez varēšanas tās

izlietot*

Latviešu domātājs.

58.

Ir tāda paruna: «Izvelc suni no ūdens, un viņš tev

iekož rokā»* Bet kāpēc neviens nepajautā: kas tad to

suni ūdenī iesvieda? Vai tas sviedējs arī nebija tas pats
ārā vilcējs? Tad nemaz nebūtu par to jābrīnās, ka suns

izvilcējam iekož rokā ** * Pastāstīšu šādu atgadījumu
no savas dzīves* Dzīvoju uz laukiem un apstrādāju ze-

mi* Tā kā biju bez zirga, nācās paņemt to no žīda par
500 latiem* Vienu daļu iemaksāju, par pārējo summu

izrakstīju vekseli* Zirga vērtība bija augstākais 150

latu, un pēc diviem gadiem nācās atkal iegādāties zirgu*
Paņēmu otru zirgu par 500 latiem no tā paša žīda* Nu

jau 1000 latu biju izdevis par zirgiem, bet biju tāpat bez

zirga, jo šis darbam bija par vieglu. Tad es gan tam
žīdam laba nevēlēju*** Vienreiz atbrauc viņš pie ma-

nis un sāk stāstīt, kas viņam par lielu nelaimi notikusi:

atbraucis no tirgiem ar 4 zirgiem, naktī visi četri atraisī-

jušies, tikuši klāt auzu kastei un visi pagalam. Tad es

gan nodomāju: to tu biji pelnījis ** * Bet ja nu es bū-
tu pateicis žīdam acīs, vai tad viņš nebūtu teicis: «Tā
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ir: izvelc suni no ūdens — viņš tev iekož rokā. Tev

naudas nebija, ar ko zirgu nopirkt, es tev iedevu par

vekseli, bet tu.. .» To jau, protams, viņš neatzītu, ka

es esmu samaksājis par zirgiem 1000 latu, bet esmu to-

mēr palicis bez zirga. Tā neredzamā roka redz

tomēr labāk tos suņu vilcējus no ūdens

un lasa viņu viltības kā no grāmatas.

Z.

59.

1888. g.iebraucu Rīgā meklēt kādu darbu. Dabūju
vietu restorācijā, kuras īpašniekam piederēja vēl divas

citas dzertuves. Vienu vadīja viņa brālis. Kad biju no-

strādājis dažus mēnešus, restorācijas īpašnieka brālis

aizbrauca saimniekot tēva mājās, un man uzdeva uz-

ņemties viņa līdzšinējos pienākumus. Pārņemot dzer-

tuvi, vērsu saimnieka uzmanību uz to, ka telpas stipri
nolaistas un nav gādāts par drošību. Lūdzu šos trū-

kumus novērst, lai neatgadītos nelaime. īpašnieks pa-

raustīja tikai plecus: «Ja mans brālis tik ilgi te nodzī-

vojis un nekas nav atgadījies, vai tad nu jums kas no-

tiksies» Tā arī palika. Sāku strādāt, un tad piepeši —

kādu nakti caur virtuves logu, kas bij bez slēģa, bij ie-

lauzies nelūgts viesis, ienācis manā istabā, paņēmis ma-

nas drēbes un naudu un kases atslēgas, pēc kam at-

slēdzis arī restorācijas kasi un to iztukšojis. Krimi-

nālpolicija vainīgo neatrada un nemaz sevišķi arī ne-

meklēja, jo saimnieks turēja aizdomās mani pašu. Bi-

ju kārtīgi izpildījis savu darbu, bet restorācijas īpaš-
nieks pieprasīja no manis, lai es sedzot nozagto summu,

jo pie visa vainīgs esot es. Protams, es šo prasību ne-

varēju izpildīt, jo nozagts bij arī tas mazumiņš, kas

piederēja man'pašam. Tad īpašnieks uzspiedās, lai es

parakstot viņam par nozagto summu — 180 rubļiem
— divus vekseļus. Ja es to nedarīšot — vieta man tū-

līt būšot jāatstāj. Man cits nekas neatlikās kā parak-
stīt vekseļus. Tai pašā vietā mani tomēr vairs neat-
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stāja, bet pārcēla uz agrāko darba vietu. Tur nu bi-

jām divi komiji: es pa nakti, otrs pa dienu. Mans dar-

ba biedrs, dabūjis zināt, kā man gājis iepriekšējā darba

vietā, izmantoja stāvokli, lai piesavinātos no kases nau-

du un vainu noveltu uz mani. Saimnieks noticēja vi-

ņam un mani padzina. Norēķinoties viņš vienu vekseli

man atdeva atpakaļ kā atstrādātu, bet otru paturēja,
lai vēlāk piedzītu. Paliku bez darba un bez kapeikas
naudas pie dvēseles. Lūdzu principālu, lai viņš iedod

man kaut niecīgu mazumiņu naudas, lai varēta dabūt

sev naktsmājas, jo ārā bija 25° sals, zem laivām Daugav-
malā nevarēja iet gulēt. Principāls tomēr palika ciets

kā akmens. Tad pavisam negribot man paspruka tādi

vārdi: «Nu, lai Dievs dod, ka jums un jūsu bērniem

naudas nevajadzētu!» Tā aizgāju. Manam bijušam

principālam tūlīt pēc tam sāka mirt bērni, nomira arī

pati māte. Drīz pēc tam viņš zaudēja visas savas dzer-

tuves un palika pilnīgs vientulis. Meklēdams sev sirds-

mieru, viņš iestājās adventistos. Pēc tam tas vēl uzcēla

pilsētas nomalē sev namiņu, bet drīz pats nomira, un

tūliņ pēc viņa nāves arī namiņš nodega līdz pamatam.

Tik palika pāri no visas viņa dzīves kā pelnu cupiņa.
Tikpat ātri izbeidzās arī mana darba biedra gaitas, kura

blēdību dēļ mani padzina no darba.

Latvijas valsts tapšanas laikā, kad gāja grūti ar

pārtikas produktu sagādāšanu, lūdzu kādu tirgotāju Rī-

gā, lai man apgādā maisu cukura. Tirgotājs bija ar

mieru to izdarīt, bet ar noteikumu, ja es viņam ie-

priekš samaksājot, jo viņam pašam esot maz naudas pie
rokas. Naudu iemaksāju un — nedabūju vairs ne

cukura, ne arī savu naudu atpakaļ. Kad uzstājos, lai

tirgotājs atdod man atpakaļ iemaksāto naudu, tas izvai-

rīdamies teica: «Ja jau jūs man esat naudu devuši, tad

taču, laikam būsit bijuši parādā...» Šos vārdus sakot,

viņa acīs tomēr iezagās kauna sajūta, viņš novērsās no

manis un izgāja ārā. Palikām divātā ar viņa jauno
dzīves biedreni. Viņa man teica: «Mans Virs nevienu

nemāna un nepieviļ, viņš otra naudu neiekāro.» —

«Vai jūs varat to savā sirdī apzvērēt?» es viņai iejau-
tājos. «Varu», viņa atbildēja. «Arī pie tā bērna, ku-
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ru jūs gaidāt?» es
uztraukts turpināju. «Jā», viņa at-

bildēja . . �
Dzīves dzelzs likums piepildījās: kad tir-

gotāja sievai bija pienācis laiks dzemdēt, bij jāpieaici-

na ārsts, un tas konstatēja, ka jāizvēlas starp bērna un

mātes dzīvību, jo māte nebija spējīga dzemdēt. Tir-

gotājs šo smago izvēli izšķīra par labu bērna mātei...

Man gadījās reiz būt tāda gadījuma aculieciniekam,

kur 19 gadus vecs dēls, skolnieks būdams, pārmācīja sa-

vu 80 gadus veco tēvu ar ratu ilksi. «Ko tu dari?» es

iesaucos. «Un par ko? Vai tu varēsi par savu darbu

atbildēt?» — «Jā, ko tad lai es daru,» viņš man atbil-

dēja, «ja viņš man nedod naudas skolas vajadzībām?..»

— Tas notikās 1879. g. Gadi nāca un gāja. Vecais

tēvs nomira, sasniedzis 90 gadu vecumu. Bet dēls, kas

bij pacēlis ilksi pret tēvu, savās mājās dzīvodams 1913.

g. pazuda tā,it kā viņa pasaulē nemaz nebūtu bijis. Viņš
bija pārkāpis bausli: tev būs savu tēvu un māti cieņā
un godā turēt. Vai tas nav noteikts dzelzs likums?

Jelgavā. L. K.

60.

Cilvēka dzīve un darbība izpaužas divās pasaulēs

jeb sfairās: 1) vielas (fiziskā) pasaulē, ko uztveram

ar saviem pieciem maņu orgāniem, un 2) objektīvā gara

pasaulē, ko varam izprast ar savu prātu, intuīciju un

sirdsapziņu. Pēdējā nav redzama — gara un dvēseles

pasauli nevaram uztvert ar fiziskiem jutekļiem. Viss

tas, ko uztveram ar redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu,
ir kustības, vibrācijas. Gluži tāpat arī objektīvās gara

pasaules parādības, neredzamās sfairas dzīve un dar-

bība ir kustības — vibrācijas; elektromagnētiskie un

cilvēka domu viļņi ir aitera svārstības, cc-stari un [3-

stari, rādija ēmanācija v. t. t. ir zināmas vibrācijas. Bet

kustību un vibrāciju cēlonis ir spēks, enerģija. Tādē-

jādi pasaules dzīve ir harmoniskas kustības, un tā iz-

paužas divos veidos: absolūtajā spēkā un relātīvās kus-

tībās. Tur, kur spēks izsīkst, apstājas kustība un iestā-

jas tas, ko saucam par nāvi; vielas veidotā forma sa-
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brūk un izirst. Fiziskās, dvēseles un gara sfairas vib-

rācijas atšķiras tikai ar frekvenci (svārstību periodu

skaitu): augstāko sfairu vibrācijas ir smalkākas un

svārstību skaits nesalīdzināmi lielāks. Šās smalkās vib-

rācijas rupjie jutekļi nevar uztvert. Jāpiezīmē, ka vib-

rāciju (viļņveidīgo svārstību) vispārējā parādība ir tā-

das dabas, kas stāv augstāk par cilvēka prātu, jo tagad-

nes cilvēkam ir neizprotama.
No fizikas un ķīmijas disciplīnām zinām, ka vielas

pasaulē, visā redzamajā dabā, valda noteikti negrozā-

mi likumi. Gluži tāpat arī neredzamajā — smalko vib-

rāciju — cilvēka dvēseles un gara pasaulē valda absolūti

negrozāmi likumi. Ikkatrs loģiski domājošs cilvēks sa-

prot, ka mēs varam dzīvot un eksistēt vietas pasaulē ti-

kai tad, ja zinām un izpildām dabas un cilvēku sabiedrī-

bas un valsts organizācijas likumus. Kas šos likumus

apzināti vai neapzināti neizpilda, tas ar savu dzīves har-

moniju traucējošo rīcību sagādās nenovēršami sev pos-

tu, nelaimi, vai pat iznīcību. Un tādu likumu pār-

kāpšanu (pat cilvēku rakstīto, nepilnīgo likumu) nekad

un neviens nevar padarīt par nenotikušu, neesošu —

likuma pārkāpšanas (neievērošanas) sekas nāks pašas

par sevi, nāks neizbēgami un neatvairāmi. Tas pats
vienmēr notiek, ja cilvēks neievēro un pārkāpj dvēseles

un gara sfairu smalkāko harmonisko vibrāciju likumī-

bu, ar to starpību tikai, ka neredzamās pasaules cēloņu
un seku sakarības bieži vien izliekas neloģiskas no ie-

robežotā ar laiku un telpu viedokļa izpratnes, jo laika

un telpas jēdziens ir relātīvs — mūsu uztverei te dar-

bojas līdzi noteikti subjektīvi apstākļi, kas atrodas ne-

vis uztveramos priekšmetos (parādībās), bet uztvero-

šā cilvēka prātā. Tāpēc, lūk, neatveras mums ārpasau-
les dvēseles un gara dzīves gājums tā, kā tas īstenībā

eksistē — tas reizēm liekas pretrunīgs, neloģisks.
Dvēseles un gara pasaules likumus atrodam Kristus

mācībā, Indijas reliģijas filozofijās un gara zinātnē.

Tā tad reliģija un gara mācība ir it kā tilts starp re-

dzamo un neredzamo sfairu, bet šo tiltu cēlāji ir gara

milži: Kristus, Buda, Krišna v. c. Universa likumus

pēc minētām mācībām varētu izteikt tā:
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1. Cilvēka dzīves uzdevums — attīstīt sevī die-

višķo, t. i. ar visu pasauli kopēju būtību līdz pilnīgai

pasaules vienības un vienotas cilvēcības izpratnei, pašap-

ziņai un garīgai brīvībai. Šim nolūkam vajadzīga cil-

vēka spēju apvienība sevī un ar visu pasauli, t. i. mī-

lestība pret cilvēci un dabu, un pastāvīga dziņa savu

būtību papildināt, lai sasniegtu sevī dievišķo: esiet lī-

dzīgi savam debesu tēvam — mācīja Kristus. Tāds ir

ūniversa ēvotūcijas princips.

2. Mūsu dzīves mērķis, dzīves saturs — ķalpot cil-

vēcei, lai veicinātu cilvēku ēvolūciju un savu tuvāko

(tautas) gara attīstību.

3. Kad cilvēks būs sasniedzis visas pasaules un ūni-

Versa vienības izpratni un apziņu, tad viņš sapratīs, ka

pasaulē nav nekā ne liela, ne maza, jo vismazākais ir

tikpat liels kā vislielākais, tāpēc ka «mazajā» un «lie-

lajā» eksistē viens un tas pats visums, kas atrodas ato-

mā, cilvēka būtnē, saules sistēmā un visā kosmosā — re-

dzamā un neredzamā sfairā.

4. Cilvēkam dota pilnīga autonomija — spēja iz-

vēlēties tādu vai citādu rīcību, t. i. dzīvot un darboties

vai nu saskaņā ar pasaules sfairu harmoniju, vai arī da-

bas un absolūtā gara pasaules likumus nepildīt.
5. Kad mēs esam iemācījušies pakļauties pasauVeš

dzīves un kosmiskajiem likumiem, un kad mūsu darbī-

ba un domas ir harmoniskas saskaņā ar pasaules dzī-

vi, tad
esam guvuši uzvaru pār dabu — tad viņas ener-

ģijas ir paklausīgas cilvēkam.

6. No iepriekšējos punktos sacītā izriet, ka cilvēka

liktenis, viņa īstā laime vai smagās ciešanas ir atkarī-

gais tikai no viņa paša: ja viņš neatzīst un neizpilda'
redzamās pasaules un reālās dvēseles un gara pasaules

likumus, tad nekas un nekad to nevarēs glābt no smagu
ciešanu un posta pilnas dzīves un no iznīcības.

7. Visos sarežģītos un samezglotos dzīves jautāju-
mos, kuri reizēm liekas neatrisināmi — cilvēkam jā-
griežas pie savas sirdsapziņas, bet ne pie intellektuālā

prāta; nedisciplinētais un neapvaldītais prāts ir mūsu

ienaidnieks, un šādam prātam uzticēties ir bīstami (to
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nepārprotami pierāda drudžainā tautu gatavošanās

drausmīgai savstarpējai iznīcināšanai — karam). Tieši

cilvēka sirds ir viņa apziņas altāris.

Še aprādītā sakarībā jāsaka, ka ierosinātam jautā-

jumam par dzīves dzelzs likumu piešķirama sevišķa iz-

cila nozīme. Nav svarā šī likuma nosaukums vai viņa
formulējums, bet gan viņa būtība, viņa iekšējais saturs.

No būtiskā viedokļa šim dzīves dzelzs likumam ir tāda

nozīme: ja to neievēro (apzināti vai neapzināti),
tad visā visumā šādas dzīves un darbības sekas nav pat

pārredzamas, jo tas, kas attēlots rakstu virknē «Par un

pret dzīves dzelzs likumu», rāda tikai mazu daļu no

neatvairāmām sekām, kuras jāsaņem ikkatrai dvēselei,

kas pārkāpusi kādu no augšā minētiem pasaules dzīves

principiem.

Zinām, ka tagadnes sabiedrībā varbūt 50 c/r cilvēku

ir materiālisma piekritēji, kas noliedz dvēseles un gara

dzīvi, un neatzīst nekādas absolūtā gara pasaules. Bet

sevišķi pārsteidzošs tas fakts, ka arī starp Kristus drau-

dzes locekļiem ir gandrīz 80 c/c indivīdu, kas vai nu ne-

zina, vai atrod par neērtu kaut ko zināt par Kristus

mācības iekšējo saturu un principiem, kuri saīsinātā

formā augstāk minēti. Taisni šāda laikmetīga parādī-
ba novedusi tagadnes cilvēci līdz varbūtējai katastrofai,

pat līdz Vakareiropas bojā ejas draudiem, jo augsti mo-

rāliskā un ideālā Kristus mācība ir sašaurināta un «pie-

lāgota» līdz cilvēku dzīvnieciskās dabas prasību apmie-
rināšanai. Patiešām: kur ir mīlestība pret Dievu un

savu tuvāko? Kur ir pasaules vienības un vienotas cil-

vēces atziņas? Cik ir to, kas kalpo cilvēces ēvolūcijai
un sava tuvākā gara attīstības veicināšanai? Cik ir to,

kas atzīst un izpilda dvēseles un gara pasaules liku-

mības? Kur ir tie, ko dzīvē un savā darbā vada

sirdsapziņa, tikumības mācība? Varbūt, vairāk par

90% mūsu laikmeta cilvēku vai nu ar ļaunu nolū-

ku, vai neapzināti strādā pretī še aprādītām likumī-

bām un principiem, vai arī tos vienkārši ignorē. Šā-

dā kārtā, lūk, ir iedarbināts negrozāmais dzīves dzelzs

tikums ne tikai atsevišķiem individiem
— viņš attieci-

nāms uz veselām tautām, tautu kopām un valstīm. No-



117

teikti ir pēdējais laiks cilvēkiem atjēgties no neprātīgās
darbības un atdzimt tikumiski — atteikties mazākais

no egoisma, ļaunprātības un kaislību dziņām .

Skolotājs LD.

61.

Man jau tagad ir 60. g. Piedzīvojums, par kuru gri-
bu stāstīt, sācies jau tad, kad mans tēvs bijis vēl jauns.
Vienā vasarā te plosījusies kāda sērga, līdzīga kolierai

vai mērim. Sērgā mirusi visi tēva tuvinieki kā vecāki,

tā brāļi. Divi vecākie brāļi braukusi ar plostiem —

arī tie kaut kur ceļā mirusi. Tēvs palicis savās tēvu

tēvu mājās pilnīgi viens, pie tam pats jaunākais.
Grūti klājies. Apprecējies, lai būtu palīgs grūtākā brī-

dī. Lai kā abi ar sievu pūlējušies un strādājuši, rudenī

tomēr palicis muižai nomu parādā. To visu novērojis
kāds tēva tuvs bagāts radinieks, kas turpat netālu dzī-

vojis. Tam piederējusi «pusmuiža» un krogus ar tir-

gotavu, bet vienam viņa brālim nebijis zemes un mā-

jas. Tajos laikos jauniešiem, kam nebijis savas mājas,
vajadzējis iet «zaldātos», un tad, laikam, vajadzējis
kalpot ķeizaram veselus 25 gadus. Mana tēva bagātais
radinieks tad nū sācis rūpēties sava brāļa dēļ, nezdams

muižas pārvaldniekam un mežkungam (tās jau bijušas

tajos laikos galvenās, noteicošās personas) sviestu, me-

du, cāļus, teļus v. t. t., kamēr tos piekukuļojis un panā-
cis savu. Mani vecāki, kas nespējuši rudenī muižai no-

mu nomaksāt, padzīti no savām tēvutēvu mājām, bez

kādas atlīdzības un atmaksas. Māte par bagāto radu

šad un tad pateikusi kādu asāku vārdu, bet tēvs viņu
arvien aprājis, sacīdams: «Sieviņ, netiesā tu viņu, gan

viņu tiesās kāds augstāks soģis!»
Bagātam radiniekam bija 4 dēli, viens pat ar augst-

skolas izglītību (tas gan vairs nesaucās sava tēva uzvār-

dā, bet bija to pārgrozījis, piekārdams galā franču
ga-

lotni). Mans tēvs mira nelaimes gadījumā. Aizbrau-

cu ar savējiem no Rīgas tēvu pavadīt. Kopā ar māti
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uzkavējāmies ilgāk pie kapa kopiņas; citi pavadītāji

bija jau izgājuši no kapsētas. Kad arī mēs devāmies

projām, negaidot sastapāmies ar bagāto radu, kas nemaz

vairs neizskatījās pēc bagātnieka, bet gan vairāk pēc

noplukuša nabaga. Pagājušas tālāk, atskatījāmies at-

pakaļ — radinieks bija nometies ceļos pie sava upura

kapa. Kas viņu uz to dzina? Vai tā nebija viņa sirds-

apziņa?
Tās bagātības, ko arī viņš bija sarausis netaisnā

ceļā, viņa mūžam nepietika. Pats viņš mira citiem pa

priekšu, tad — studētais dēls, māte, kas bija zibens ķer-

ta, tad — otrais, trešais dēls. Ceturtais vēl klīst pa*

svešu pagastu. Strādāt no jaunības nav radis, dzīvo

trūkumā un nabadzībā. Arī brālis, kas iegāja manu

vecāku mājās, jau sen no tām izputējis. .. Tā netaisna

manta rokā izkūst!

Vēl otrs līdzīgs novērojums. Muižā dzīvoja barona

namiķis, kas zaga un rāva, cik un kur vien varēdams.

Kad brauca uz staciju muižas saimniecībai iepirkties,

atpakaļceļā viņš pieturēja pie sava dzīvokļa un vienmēr

kaut ko «atkrāva» Nodarbojās arī ar augļošanu, aiz-

dodams naudu par augstiem procentiem. Procentus ņēma

naudā un graudā. Bija viņam meita un dēls. Meita

bija man biedrene, dzīvojām zem viena jumta. Kad tās

tēvs bija sadzēries, arvien viņš savai meitai teica:

«Meitā, es tev tiv māja nopirks!» (viņš bija igauņu
tautības). Meita izauga un ieprecējās lielās zemnieku

mājās. Vīrs tomēr viņai bija blakus lieta, galvenais
— rīkot un pavēlēt. Tēvs aizdeva naudu uz augstiem
procentiem turpat kādam saimniekam, kas bija robež-

niekos izprecētās meitas mājām. Protams, tas cilvēks

augstos procentus nespēja nomaksāt, par kapitālu ne-

maz nerunājot. Tā meita tika pie divām mājām! Iz-

auga meitas meita. Tai nāca visādi precinieki, jo visi

viņu daudzināja divu māju īpašnieci. Te atgadījies
kāds lopu vai koku tirgotājs, kam steidzīgi vajadzējis
naudas kādam lielākam pasākumam. Māja nu ieķīlāta

bankā un nauda izņemta, bet precinieks — tirgotājs ar,
visu iegūto naudu aizlaidies uz laiku laikiem. Māja
parādu dēļ pārdota.
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Kamēr namiķis vēl dzīvoja muižā, arī es tur dzī-

voju. Kādu nakti barona pilī bija uzlauzta slepena
velve istabas sienā un izzagtas visas sudraba lietas, kas

tur glabājušās. Ne tur aicināja policiju, ne arī kāds

pakaļ metēja, Tikai ļaudis runāja, ka pats pārvald-
nieks kopā ar namiķi to darbu pastrādājuši. Vienu

laiku dēls ar naudu, kas iegūta par zagtām sudrablietām,

svešumā lepni uzdzīvojis. leguvis pat skaistas poļu
muižnieces sirdi un roku. Bet tas tā gājis tikai dažus

gadus — muižniece padzinuši. Priekš gadiem pieciem
satiku viņu te, dzimtenē, pie viņa māsas. Pagājušā va-

sarā tas Liepājā miris. Viens un atstāts. Netaisns gra-

sis svētību nenes.

Vecākiem un audzinātājiem vajag būt sevišķi priekš-

zīmīgiem vārdos, darbos un arī domās. Bet kāda ir

tagad ģimenes dzīve, arī uz laukiem? Visā tālā apkār-
tnē uz pirkstiem var saskaitīt tās ģimenes, kas dzīvo

patiesi tīru, priekšzīmīgu ģimenes dzīvi. Kā var vecā-

ki bērniem dot aizrādījumus, uz visu labu un daiļu, ja
viņi paši ir ļauni un netīri? Kad bērnos sāk attīstīties

prāts, viņi izjūt pret saviem vecākiem tikai necieņu.
Vienai mūsu jaunatnes daļai sirdsapziņa un goda sajū-
ta ir nesaprotami jēdzieni* Arī daba ir lieka un neva-

jadzīga, vajag tikai baudas — rokām taustāmas bau-

das. Bēdīgi, patiešām bēdīgi!

Koknesiete.

62.

Katram, kas dzīvo sabiedriskām normām līdzsva-

rotā cilvēku kopā, ir vērts darīt labu, pat tam, kas ne-

jūt sevī lielas tieksmes uz to, jo labais darbs vispār at-

maksājas un ir galvenais sabiedriskās dzīves balsts. La-

bais darbs nepieciešams katras sabiedrības dzīvē. Ļau-
ni darbi atgriežas uz darītāju tieši vai netieši (pārāk
liels «netiešums» tomēr nevar būt). Tiem periodiem,
kad mainās sabiedrības struktūra, dzelzs tikumu neva-

rētu piemērot, piemērām, revolūciju laikiem, kad notiek

vērtību pārvērtēšana.
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tfat fā būtu sirdslieta vai smags pienā-

kums, bet ja cilvēks uzskata sevi par kādas sabiedrības

locekli, vai jūt sevi piederošu šai sabiedrībai, labais

darbs ir jādara saskaņā ar šīs sabiedrības normām.

Jelgavā. V. Blumbergs.

63.

Kā trūcīgs students iestājos nodokļu departamenta
dienestā par pagaidu kontrolieri spirta dedzinātavās.

Biju sīks ierēdnis kā kviešu grauds dzirnās — starp

bagātiem žīdu spirtrūpniekiem un departamentu, pie
kam vairāk bija jābaidās no žīdu spirtrūpniekiem. ne-

kā no departamenta, un bija jāatrod zelta vidus-

ceļš arī starp lauksaimniekiem.

Mani aizsūtīja uz E. spirta brūzi. Ar dedzināta-

vas administrāciju varēju sadzīvot. Ja radās domstar-

pības, tad likvidējām tās uz vietas. Kādu dienu uz sū-

dzību pamata dedzinātavā ierodas nodokļu inspektors
un pasaka man: departamentā par mani ienākusi sū-

dzība, ka pagasta policijas kārtībnieks iepērkot pilsētā

kartupeļus un ar manu starpniecību nododot dedzinā-

tavai, pie kam peļņu mēs dalot uz pusēm. Inspektors
izveda izziņu un noskaidroja, ka sūdzība ļaunprātīga.
Vēlāk noskaidroju, ka sūdzību iesniedzis ar vajāšanas

māniju saslimis cilvēks, kas atradās ārsta uzraudzībā.

Departaments par to tomēr nekā nezināja, un tā pret

manu darbību tur radās zināmi aizspriedumi, kaut gan

savus pienākumus pildīju pēc labākās sirdsapziņas, un

izziņā visas aizdomas pret mani bija izklīdinātas.

No E. dedzinātavas mani aizsūtīja uz M. dedzinā-

tavu. To pārzināja deģis, kāds igaunis, kas nebija se-

višķi ieinteresēts, tā kā ar viņu satikām ļoti labi. Ne-

radās pat nekādas domstarpības, jo viņš pats vēlējās
visu izpildīt pēc noteikumiem, lai nebūtu sarakstīšanās

ar departamentu. Pagastā dzīvoja trīs lieli dzērāji
ierēdņi. Tie vēlējās katrā ziņā saņemt no manis spirtu,
bet no tā nekas neiznāca. Nelīdzēja ne viņu lūgšanās,



121

ne draudi. Kādu dienu atbrauca ar kartupeļiem kāda

tāla pagasta lauksaimnieks. Tas katrā ziņā gribēja pa-

nākt, lai par nodotiem kartupeļiem es viņam aprēķinu
vairāk, nekā pēc noteikumiem varēja maksāt. Kad tas

neizdevās, kartupeļu nodevējs bija par mani pavisam sa-

šutis. Drīz vien tas bija iesniedzis departamentam ga-

ru sūdzību, mani apvainodams krāpšanā un citās blēdī-

bās. Izbrauca atkal revīzija. Tikko ieradās attiecīgie

ierēdņi, pie viņiem ar sūdzības rakstiem ieradās arī visi

trīs pagasta ierēdņi, kas nebija dabūjuši no manis spir-
tu. Viņi esot novērojuši, ka es esot pret lauksaimnie-

kiem ļoti rupjš, mīlot viņus krāpt ar nepareizu svarU

un esot uz vienu roku ar dedzinātavu. Atftal visu iz-

meklēja un noskaidroja, ka sūdzībām nav pamata, ka

tās bijušas ļaunprātīgas. Visi trīs ierēdņi vēlāk ieradās

pie manis un atvainojās. Par nodevēju vēlāk uzzināju,
ka tas ir kāds politiskais staigulis, kas izbijis dažādās

partijās un nodots beidzot tiesai, jo, ticis pagasta paš-
valdībā amatā, piesavinājies no pagasta jaunbūves vai-

rākas mucas cementa un jumta skārdu.

Tālāk mani aizsūtīja uz B. dedzinātavu, kaut gan

tur darbība bija jau tikpat kā izbeigta. Dažās nedēļās

konstatēju, ka spirtrūpnieks strādā ar nepareiziem sva-

riem un analizēm, tā nodarot lauksaimniekiem zaudēju-
mus par apmērām 15r/( un dažreiz vēl vairāk. Pēdējā
darbības nedēļā vēl pienācu, ka sūta uz pilsētu pri-
vātām personām jēlspirtu, kas uz visstingrāko noliegti.
Par visām nebūšanām ziņoju departamentam. Izveda

izziņu. Visu atradā tā, kā biju ziņojis, un nodokļu in-

spektors izteica man pateicību par centīgu dienesta pie-
nākumu izpildīšanu. Turpretim spirtrūpnieks laipnā
kārtā pateica, ka deputāts D. par to parūpēšoties, lai es

turpmāk valsts dienestā vairs nepaliktu. Par šiem

draudiem gan nervozēju, bet paļāvos uz savu darba

prasmi un tīro sirdsapziņu.
Pienāca atkal jauns periods. Jutu, ka kāds pirksts

ir tomēr jau darbojies, jo dabūt no jauna departamentā
darbu nācās grūti, un tikai pēc vairākkārtīgas lūgšanas
mani atkal pieņēma un nosūtīja uz P. dedzinātavu.

lerados P. dedzinātavā. Dienu pirms darbu sākša-
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nas apskatīju brāgas bedri (kurā satek dienā ap 600

sp. brāgas, ko par naudu pārdod lauksaimniekiem).

Konstatēju, ka bedre pa vasaru pietecējusi ar ūdeni un

dubļiem. Aizrādīju par to pārzinim un lūdzu izpum-

pēt, ko pārzinis arī apsolījās izdarīt. Kad uzsāka dar-

bus, brāga tomēr bija laista klāt dubļiem un tādā- veidā

pārdota lauksaimniekiem. Tie nāca pēc tam pie manis

žēloties. Pats par sevi saprotams, pasacīju lauksaimnie-

kiem, lai ņem brāgu par velti, ja nē — lai lej ārā. Pār-

zinis par to uztraucās, bet vēl nekur nesūdzējās. Sākās

klusa cīņa. Tai pašā dienā novēroju, ka pārzinis ņem

nepareizas analizēs, atrēķina pārāk lielus zemju un bo-

jājumu procentus un iepērk kartupeļus lielākos vairu-

mos, nekā pagasta valdes noteikts, no tādiem lauk-

saimniekiem, kas dod 10c/c kartupeļus par brīvu. Bija
pat tāds gadījums, kur viņš mēģināja pirkt veseslus 130

kvintālus no tāda pagasta lauksaimnieka, kas nemaz ne-

ietilpa šās darītavas rajonā, un būtu saņēmis par to 13x
kvintālus kartupeļu par brīvu. Šās kombinācijas es iz-

jaucu, lai neciestu pārējie lauksaimnieki. Ar to pieti-
ka. Sākās mana «boikotēšana». Produktus uzturam

nevarēju vairs dabūt pirkt visā apkārtnē, jo žīds-spirt-
rūpnieks bija nosacījis: kas man kautko došot, no tā

kartupeļus vairs nepieņemšot un neļaušot nopelnīt pie

spirta mucu vešanas uz staciju, kas nabaga jaunsaim-
niekiem bija vienīgā peļņa. Nācās badoties vārda tiešā

nozīmē. Ar to vēl tomēr nepietika. Dedzinātavas

īpašnieks bija sameklējis veselu grupu jaunsaimnieku,

apsolījis tiem labu peļņu un licis parakstīt sūdzības

rakstu departamentam, it kā es ar savu darbību sagā-

dājot lauksaimniekiem zaudējumus. Gadījumos, kad

lieta nogāja jau pārāk tāļu un bija vajadzība zvanīt uz

inspekciju, tēlefbnam bija izgriezts izsaucamais rok-

turis. Piezvanīju no cita aparāta, un no inspekcijas iz-

brauca divi ierēdņi. Viens no viņiem atzina manu rī-

cību par pareizu un izsacīja man pateicību, bet otrs,

zemāks ierēdnis, lietā neiemaisījās, Kā dabūju zināt,
tas bija dedzinātavas īpašniekam izteicies, lai viņš ne-

maz neuztraucoties, jo varot mani atlaist vai pārcelt;
uz kontrolieru vietām esot pieteikušies ap 500 studentu.
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Un mani pārcēla atkal uz B. dedzinātavu, motivējot ar

to, ka tur esot lielas nekārtības, un tā kā es esot neie-

spaidojams un uzticams ierēdnis, tad mani pārceļot die-

nesta labā. Es tomēr sapratu, ka esmu atkal sakompro-
mitēts departamentā, kaut gan mana sirdsapziņa bija

tīra, un biju strādājis pilnīgi bezpartējiski un pēc la-

bākās apziņas.
B. dedzinātavas pārzinis pa to laiku bija nodots

tiesai par akcīzes likuma pārkāpšanu (uz manas izzi-

ņas pamata) un no manis stipri baidījās. Viņš mēģi-

nāja mani piekukuļot, apsolīdams 100 latus mēnesī un

neatmaksājamu kreditu veikalos. Es no visa atsacījos.
Tad spirtrūpnieks centās mani visādi pārliecināt savā

labā un pa starpām arī sāka draudēt. Es tomēr patu-

rēju savu sirdsapziņu tīru. Un kas notika? Pēc pāris
nedēļām dedzinātavā ieradās jauns kontrolieris, kas uz-

rādīja savas pilnvaras un tiesības stāties manā vietā.

Man cits nekas neatlika kā aizbraukt. Departamentā
nekā nepanācu un pat nesaņēmu algu par B. dedzinā-

tavā nokalpoto pusmēnesi.
Ko tad nu esmu guvis par savu godīgumu un apzi-

nīgo darbu? Kopš 1931. gada esmu bezdarbnieks. Cī-

nos ar badu un studēju. Vai atmaksa par labiem dar-

biem nāk vēl šinī pasaulē, pagaidām nevaru spriest.
Varbūt, vēlāk, tā sekos. Pagaidām vienīgais ieguvums
no tā visa ir: tīra sirdsapziņa, dvēseles miers un —

tukšs vēders. Nelokāmi palieku tomēr pie tā, ka nemē-

ģināšu ar tumšām kombinācijām rast sev materiālus la-

bumus, jo tīra sirdsapziņa ir stādāma augstāk par visu;

varu droši skatīties ikvienam acīs, un tas pašreiz ir

mans vienīgais ieguvums.

Vārvē. A. G.

64.

Esmu lasījis Jūsu rakstu: «Dzīves dzelzs likums»,

kurā Jūs lūdzat iesūtīt savu vai ari citu cilvēku piedzī-
vojumus, kā atmaksājas cilvēkam tas, ko viņš domā, ru-
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nā vai dara. Šo Jūsu lūgumu arī tad gribu izpildīt.
Daudz jau nu neko Jums nevaru sniegt, bet rakstīt to-

mēr gribas: gribas, tā sakot, izkratīt savu sirdi. Ja tas

ir muļķīgi, tad ļoti lūdzu mani par to atvainot, jo kad

cilvēkam slikti iet, tad tam ir ļoti grūti gudram būt.

Bet varbūt arī tur gadās kas, kas Jums var noderēt Jū-

su pētījumiem un nākošajiem rakstiem, tad to laipni
lūdzu izlietot, bet tikai neminēt manu vārdu.

Bez šaubām, «dzelzs likumam» ir savs pamats.

Ja kāds izdara slepkavību, laupīšanu vai kādu citu no-

ziegumu, kas ir pret likumu, tad «dzelzs likumus» ir pil-

nīgi spēkā. Bet kā gan tas atmaksājas tiem, kas to

pašu dara smalkākā veidā, nevis likumu pārkāpjot, bet

tieši uz likumu spēka — vai izdod netaisnus likumus?

Un kā tas atmaksājas tiem, kas paši likumdošanā nepie-

dalās, bet tādas lietas slepeni atbalsta vai noklusē? Kā

tas atmaksājas tiem, kas ar šādiem netaisniem likumiem

bauda kādus labumus? Lūk, uz šiem jautājumiem jau
ir daudz grūtāki dot pareizu atbildi. Bez tam, nepie-
tiek ar to vien, ka mēs ticam, ka viss, kas ir taisns, go-

dīgs v. t. t. atmaksājas pašam darītājam ar augļu aug-

ļiem labi, un atkal otrādi, ka viss, kas ir netaisns, ne-

godīgs, nekrietns v. t. t. atmaksājas pašam darītājam ar

augļu augtiem slikti. Mums še noteikti ir jāzina, kas

tad īsti ir taisns, godīgs, krietns v. t. t. un atkal ot-

rādi, jo tikai tad mēs spēsim izvairīties no netaisnas,

negodīgas v. t. t. rīcības. Bet diemžēl, mums šinī

lietā ir ļoti liela neskaidrība un tāds sajukums kā

pie Bābeles torņa. Beidzot vēl jājautā: «Kā atmak-

sājas netaisnība netaisnības cietējiem?w Vai arī tiem

liktenis sūtīs kādu izlīdzināšanu? Jūs savā rakstā esat

minējuši tādus cilvēkus, kas tiekot apkrāpti, aplaupīti.
Nezinu kurus Jūs domājat par šiem apkrāptajiem, ap-

laupītajiem, bet es par apkrāptiem, aplaupītiem turu

tos, tā sauktos «18. marta likuma cietušos» un *arī pats

esmu viens no tiem. Man bija pirms pasaules kara

krājkasēs noguldīti 100 cara rubļi pa daļai no tēva

mantoti, pa daļai paša pelnīti. Tie man tika ar šo ne-

taisno likumu gandrīz pilnīgi nolaupīti. Tagad esmu

vecs nabags, jo slimoju ar cirkšņu jeb tūkuma kaiti



un esmu pa daļai darba nespējīgs, un man ir sagaidāma
loti bēdīga nākotne. Un tādu ir ļoti daudz. Pa lielā-

kai daļai viņi ir vienkārši darba cilvēki, kas krājuši sev

naudu vecuma dienām. Jājautā: vai gan viņi visi sa-

vā dzīvē bijuši tik nekrietni un negodīgi, ka tiem vaja-
dzētu šādam liktenim uzkrist? Tiesa, viņiem jau arī

tiks dota nabagu māja, tāpat kā visiem citiem, kam nav

nekādas mantas, bet ne katrs grib iet nabagu mājā, un

tādēļ taču tie bija krājuši sev naudu vecumam, lai tiem

nebūtu jāiet nabagu mājā. Un,man šķiet, to viņiem

par grēku vai mantkārību nevarētu pieskaitīt, vēl jo
vairāk tāpēc, ka tie nav nodrošināti vecumā ar pensiju

likumu, kā dažas citas šķiras. Jūs rakstāt, ka esot

vērts būt krietnam un godīgam: tas atmaksājoties ar

augļu augļiem. Nekrietns, negodīgs arī es negribu būt,
un ja es tāds būtu, tad zinu, ka ar to neko labu nepa-

nāktu, bet ko gan es vairs panākšu ar savu krietnumu

un godīgumu? Vai man manu nolaupīto naudu kāds

atdos? Vai man, šādam vecam krāmam, vairs tiks

vākti ziedojumi, kā to dara trūcīgiem bērniem? Var-

būt es vēl vinnētu naudu loterijā, bet es vairs nespēju
nopirkt Sarkanā krusta lozi. Man šinī lietā vēl ir

daudz kas neskaidrs, un tāpēc es vēl nespēju ticēt, ka

ar to «dzelzs likumu» viss ir gluži tā, kā Jūs to rak-

stāt. Ļoti lūdzu neņemt man to ļaunā.
Jums sirsnīgi visu labu novēlēdams, ar dziļu cie-

nīšanu. J. K.

65.

Dzīves dzelzs likumam gan liekas tik daudz pret-

runu, ka viņu pierādīt būs ļoti grūti, bet manī tomēr

valda pārliecība, ka uz mani viņš attiecas. Ja arī ārēji,
materiālā ziņā nemanu viņu piepildāmies, tad sirds-

apziņa to izjūt visā pilnībā. Zināms, rodas jautā-

jums par pašu sirdsapziņu. Viņu uzstāda kā pilnīgāko
cilvēka dzīves ceļa rādītāju un arī galveno tiesnesi.

Bet vai viss tas, ko cilvēks domā un dara, jau ir pasau-
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les likumu un kārtības piepildījums? Vai varam do-

māt, ka pasaule izsmelta, ka viņā nav vairs pārdabīgu

spēku? Man šķiet, viss atkarājas no cilvēka spējām

iedziļināties pašam sevī. dzirdēt sirdsapziņas balsi. Vai

tagadējā cilvēce, kas pārdzīvojusi kara šausmas, visā vi-

sumā to spēj dzirdēt? Lielāko tiesu gan nē. Man šķiet,

pie viņiem dzelzs likums savus zobus parādījis jau ie-

priekš, un tagad viņi, jau sodītie, vēl tikai mēģina kaut

ko atgūt sev un savai ikdienas dzīvei (ar vārdu «dzī-

ve» te es saprotu sabiedrisko un materiālo stāvokli). Arī

tagadējā augošā paaudze, pēc manām domām, ar savu

iebojāto sirdsapziņu un savām pārmērīgām tieksmēm

un cenšanos pēc «stāvokļa» izpelnīsies no dabas tikai

nesaudzīgu sadursmi un būs padota lielāko tiesu bojā

ejai. Lai Dievs dod, ka te vēl izdotos visu par labu

griezt. Bet tad mums nopietni jāizkopj sava sirdsap-

ziņa un jāiet mazāk plašumā, bet vairāk dziļumā. Jo

labāk sapratīsim dzelzs likumu, jo vieglāk viņu pane-
sīsim.

Rīgā. R. Kalniņš.

66.

Jūsu ierosinājums par dzelzs likumu dzīvē arī

manī modināja pārdzīvojumu iespaidu atmiņas, kam-

dēļ gribu dalīties ar Jums savu pārdzīvojumu un pār-
domu gala rezultātos.

Mana ūniversitāte ir bijusi daba, un visa radība —

mācības līdzekļi. Visa dzīve ir skola, un cilvēki —

skolnieki. Vecie ļaudis saka: «Mūžu dzīvo, mūžu mā-

cies — un tomēr par muļķi jānomirst.» Tā tas ir:

katra iegūta zināšana tikai pavairo jautājumus. Visa

dzīve ir viens brīnumu brīnums, kur katrs domā: kam-

dēļ viņš nedara tā kā es? — tikmēr domā, kamēr pie-
kūst un nomirst. Tomēr bez domām arī nevar dzī-

vot. Daži gan to dara un mēģina savas domas noslī-

cināt stipros dzērienos un indēs, bet arī tas nelīdz.

Trešā tiesa cilvēku, redzot divi daļas ejot bojā, meklē



izeju dziļi nopietnās studijās; tā sākot, kāda redza-

ma roka viņus vada, un tie vienmēr uzķer pareizo vir-

zienu un mirst apmierināti.
Nezinu, pie kuras šķiras es pats īsti piederu, bet

mēģināšu raksturot savus iespaidus un analizēs. To da-

rīšu, sākot ar dzelzs likumu dabā un pārejot pēc tam

uz dzelzs likumu dzīvē un dzelzs likumu mūžībā, jo
pirmos iespaidus mēs arvien dabūjam no dabas, bet tā-

lākos dod dzīve, un tad rodas domas par mūžību un šīs

mūžības valdnieku.

Paraudzīsimies dabā uz kaķi un zivi. Ja paņem
aiz galvas mazu zivtiņu un dod asti kaķim mutē, viņš
paņem gan, bet tūlīt apgriež zivi riņķī un sāk to ēst

no galvas, bet nekad ne no astes (tas ir dzelzs likums

dabā kaķim). Kamdēļ kaķis tā dara? Kāda iekšēja
balss man saka: zivij visa žults (rūgtums) «sakāpjot
kaklā», bet viss saldums esot astē. Ja apēd žulti pa-

priekšu, tad vēlāk saldums šo rūgtumu sedz. Ja rīko-

tos otrādi — rūgtums segtu saldumu.

Ja dzīvē kaut ko grib panākt, tad arī vispirms jā-
pārdzīvo daudz rūgtuma, kamēr kaut ko sasniedz, un

jo labāku stāvokli vēlas sasniegt, jo vairāk žults jā-
apēd. Zivis ir mazas un lielas, un samērā ar viņu au-

gumu ir arī viņu žults. Tā kā kaķis ēd, kāda zivs ga-

dās, tad es nāku pie slēdziena, ka arī man jāapmierinā-
jas ar- to rūgtumu, kas man uzlikts, cerībās, ka gaidā-
mais saldums dos iespēju pārvarēt un aizmirst rūgtumu,
dos ticību dzīvei. Gadās tomēr arī cilvēki, kas ēd zi-

vis no astes gala, lai tas gan ir pret dabas dzelzs li-

kumu. Tiem tomēr asakas drīz vien ieķeras rīklē.

Tāpat tas ir mūžībā. Cilvēks apgrēkojas reiz pret
dzelzs likumu, ko viņam paradīzes dārzā bija devis

Radītājs — neēst no laba un ļauna atzīšanas koka. Tā

cilvēce vēl šodien ēd žulti, bet cer tomēr šo rūgtumu

pārvarēt, lai iegūtu jaunu saldumu — jaunu labāku

kārtību dzīvē, ko apsolījis Dieva dēls. Jo lielāks ir ta-

gadējā laikmeta rūgtums, jo lielāka būs laime, kas

viņu segs.

Apstāsimies vēl pie viena cita piemēra. Ļaudis runā:

tam iet labāki, tam iet sliktāki. Vai tad patiesībā ir
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labāki un sliktāki? Ko saka daba? Kas ir cienījamāks

(vai — kam pieder noteicošā loma) dabā — kalns vai

leja? Ir trīs veidi dabā: līdzenums, kalns un leja. Ja

uz līdzenuma gribam uzmest kalnu, tad jādabū mate-

riāls, no kā kalnu uzmest, un tur, kur šo materiālu ņe-

mam, līdzenumā rodas lejā. Cik liela leja, tik liels ir

kalns — ne par smilšu graudiņu lielāks vai mazāks.

Lejai tā tad pieder pirmdzimtības tiesa, un kalnam nav

ar ko lielīties, jo viņš nav nekas cits kā lejas materiāls,
tā tad nepieder sev, bet lejai. Jauns materiāls kalnā iet

tikai tad, kad nes, bet lejā tas nāk pats no sevis. Lejai
tā tad ir divas priekštiesības pret kalnu, bet kalna pā-
rākums ir tas, kas viņu var papriekšu ieraudzīt un no

viņa var tālāk redzēt. Tomēr arī tas vienmēr pateico-
ties lejai, kas, sevi uz laiku ziedodama, deva kalnam

iespēju rasties.

Dzīvē tagad gandrīz visi cenšas ieņemt redzamu

stāvokli un stāvokļa dēļ gatavi uz visu. Notiekas

daudzas traģēdijas, kari un nelaimes. Ja cilvēki iz-

prastu,ka viss tas reiz var mainīties, un būs vien jā-
apmierinās ar to, ka zemākais pārdzīvo augstāko, tā

tad augstākais atkarīgs no zemākā un zemākais mazāk

atkarīgs no augstākā — tad nemaz tāda plēšanās un

nemiers dzīvi nepārpildītu, bet katrs censtos būt tas

mazākais, un pazemība ir vairāk vērts nekā zelts. Arī pa-

runa saka: dot ir svētīgāki nekā ņemt, un kas ņem vien,

tas dzīvo uz vekseļa... Ja mēs vairāk mācītos no da-

bas, tad mēs būtu daudz pacietīgāki un iecietīgāki, jo
garā redzētu natieso gala iznākumu un censtos to ievē-

rot savā dzīvē.

Lielais mācītājs esot sacījis: kas grib būt visulie-

lākais, tas tai ir visu kalps. Tas pierāda, ka tikai ar

pakalpojumiem iegūst izcilu stāvokli; tikai tādu visi

ievēro, kas spēs visiem kaut ko labu darīt. Mūžības vald-

nieks atzīs tikai tādu, kas darbojies pie dzīvniekiem un

cilvēkiem, kārtojot un ēdinot, lai visi pie dzīvības būtu,
jo vārdiņš «visu kalps» ietver sevī visu radību. Izņem
no mašīnas vienu skrūvīti, un viņa nebūs vairs lieto-

jama; tāpat dzīvē — atstāj neievērotu vienu dzīvību —
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tūdaļ radīsies traucējamu Kas minēto norādījumu būs

izdarījis pilnīgi, tas mantos atmaksu mūžībā.

Mežārē. J. Blūmbergs.

67.

Dzīvoju jau 65. gadu. Slimības nekādas, pat gal-
vas sāpes nepazīstu, jo cenšos dzīvot apdomīgi un sā-

tīgi. Jau no bērnības, skolas gadiem, mīlu savās domās

nodarboties ar vērtību pāvērtēšanu. Brīvā laikā ar

lielu patiku lasu laikrakstus un labas grāmatas. Sen

atzīta pateicība, ka vārdos un rakstos izteiktās domas

ir spēks, kura darbība nav ierobežojama. Lasot smel-

tās atziņas, cenšos tās lietot savā dzīvē — domās, vār-

dos un darbos. Priekšzīmes velk un biedē. No saviem

daudzkārtīgiem piedzīvojumiem zinu, ka katrs darbs

pat sevī jau nes savu algu. Katrā cilvēkā ir dzirk-

stele no Dieva gara — mūsu sirdsapziņa. Ja tikai cen-

šamies paklausīt šai balsij, viņu uzmanīgi kopt un sau-

dzēt, tad arī visa mūsu dzīve būs patīkama mums pa-
šiem un visiem, ar kuriem satiekamies. Vajag ierādīt

sirdij dzīvē viņas īsto vietu, tad sirds ierādīs dzīvei vi-

ņas īsto vietu.

Esmu neskaitāmas reizes piedzīvojis satiksmē ar

ļaunprātīgiem ļaudīm, cik sīva un ātra cīņa notiek mūsu

domās, kad nekavējoties jāizvēlas ieroči, kādus lietot.

Ja domāju ļaunu atmaksāt ar ļaunu, tad acumirklī ro-

das nelāga sajūta galvā, it kā būtu dabūjis sitienu ar cie-

tu priekšmetu. Tūliņ ļaunās domas noraidu un sāku

prātot, ko pretiniekam labu darīt. Reizē ar labo no-

domu rodas patīkama un cildena sajūta. Un kāds prieks

ir, kad izdodas ienaidnieku padarīt sev par draugu!
Ja ļaunu atmaksājam ar ļaunu, tad reizē ar to

mums rodas bailes no atriebības. Bet ja no atriebības

atsakāmies, par ļauna darītājiem Dievu aizlūdzam, visu

piedodam un sirsnīgi cenšamies darīt visiem tikai labu

vien, tad mums ne no viena nav jābaidās, bet satieka-

mies priecīgi un droši. Ir neapstrīdama vecā patiesība:
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«Ko sējam, to art pļaujam» un «Kā sauc, tā atskan»,
vai arī: «Dots devējam atdodas.»

Savā mūžā esmu redzējis daudzus cilvēkus, kas ne-

taisnā kārtā ieguvuši ievērojamu bagātību, bet visa viņu
izturēšanās un dzīve liecina par sabojātu garastāvokli
un pastāvīgu nemieru. Vaigs sirdi nodod. Raugoties
tādos bagātniekos, es arvienu nodomāju, ka ne par kādu

maksu man netiktos mainīties ar tiem un līst viņu
ādā. Tā ir neapstrīdama patiesība, ka katrs darbs jau
pats sevī nes savu algu. Grēku prieki ir īsi prieki, bet

šķīsti prieki — ilgi prieki. Ja sirdī Dieva dzīvoklis,
tad no acīm raugās eņģelis.

Priekš kādiem gadiem J. muižā, Madonas apriņķī,

dzīvoja jauns enerģisks cilvēks. Viņš iesāka pa lauku

mājām uzpirkt teļādas un cūku sarus, pēc dažiem ga-

diem arī linus un labību. Šīs mantas tas pārdeva vai-

rumā Rīgas tirgotājiem ar labu peļņu. 1869. gadā uz-

nāca «sausā vasara», kad visi sējumi lietus trūkuma dēļ
iznīka, un daudziem uz laukiem aptrūka pārtikas.
Minētais tirgotājs iepirkās Krievijā lielāku vairumu ru-

dzu un pārdeva tos trūkumcietējiem, mērījot pat sto-

piem, par augstu cenu. Daudziem drošākiem lauksaim-

niekiem viņš pārdeva rudzus arī uz vēlāknomaksu ar

nākošā gada lauku ražu — liniem, miežiem, kviešiem

un linsēklām. Pēc nedaudz gadiem šis tirgotājs jau
skaitījās bagātākais tirgotājs plašā apkārtnē. Viņam
piederēja divi lieli krogi un veikali, kā arī lielas staltas

lauku mājas. Ļaudis vispār to augsti cienīja kā go-

dīgu un taisnīgu veikalnieku. Tāds bija arī viņa dēls.

Abus tirgotājus es arvien redzēju viņu veikalu darī-

šanās pastāvīgi nopietnām un saīgušām sejām. Tā

nācu pie atziņas, ka bagātība vien nevar darīt cilvēkus

laimīgus. Reizē ar kapitāla uzkrāšanos sarindojās art

sirdsapziņas pārmetumi par netaisnā ceļā iegūto mantu.

Tie sarūgtina visu dzīvi, iznīcinot patieso dzīves

prieku, un zem ārēja spožuma un godības mīt iekšēji
bargi un nežēlīgi mocīti grēku vergi. To pašu pie-
dzīvo visu kaitīgo kaislību vergi.

Tirgotāja dēla dēls pēc sava vectēva un tēva nāves

uzsāka vieglprātīgu uzdzīvi un tā nedaudz gados galīgi
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izšķērdēja visus senču iegūtos īpašumus, pēc kam pats

vēl jaunībā nomira kā nabags. Arī šinī gadījumā ap-

stiprinās patiesība, ka netaisns grasis apēd taisnu man-

tu. Neviens grēks nepaliek nesodīts. Ja ar vaļējām acīm

raugāmies dzīvē, tad šim līdzīgus piemērus redzam

bieži un daudzus.

Katra cilvēka krūtīs atrodas dzirkstele no Dieva

gara — sirdsapziņa. Tā ir mūsu domu, vārdu un dar-

bu vislabākais, taisnākais un ātrākais tiesnesis. Sa-

prātīgi darām, ja nopietni un uzmanīgi klausāmies uz

sirdsbalsi. Tad viss labi izdosies, un reti gadīsies, ka

būs jānožēlo izteiktie vārdi vai padarītie darbi.

Cilvēku vairums neprot veselīgi domāt. Tāpēc

viņiem vāji attīstīta pienākuma apziņa. Viņi grib būt

brīvi no visām ārējām varām un no savu tiešo pienā-
kumu izpildīšanas pret savu ģimeni, sabiedrību un val-

sti, bet reizē ar to atrodas dažādu kaitīgu kaislību ver-

dzībā. Labot viņus var tikai ar saprātīgām pamācībām
un labu priekšzīmi.

Rīgā. Tomu Kārlis.

68.

Mūsu dzīves dzelzs likumu pirmsākumi, pēc ma-

nām domām, meklējami visu kosmisko parādību vie-

nībā — gaismā. Visas kosmiskās parādības ap mums

un mūsos ir vieliskas dabas, un gaisma, sadursmē ar

vieliskām laika parādībām, rada mūsos un ap mums

kustību, spēku un darbību. Šie faktori — kustība,

spēks un darbība —ir vienīgās gaismas spektra po-

tenciālās enerģijas seku kārtība, kas kā laika vielisko

norišu kārtība induktīvi parādās gan kā cieta, šķidra
un gāzveidīga, gan kā starojoša matērija. Arī mūsu

ikdienišķās dzīves vajadzības tieši vai netieši nāk sa-

dursmē ar gaismas induktīvām parādībām, kas modina

mūsos psīchisko kustību kārtību kā laika visuma vie-

lisko norišu harmoniju. Katra indivīda smalkais mē-

chanisms producējās no pieciem (patiesībā septiņiem)
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prāta jutekļiem, kuri identiski tuvojas visu esošo in-

duktīvo parādību likumībai, mūsu vispārējai domā-

šanas spējai. Katrā no mums ir liktas dažādas iespē-

jamības, kas attīstās, ja mēs tās modinām ar savu vis-

pārējo domāšanas spēju: vienalga vai tās būtu ab-

straktas vai konkrētas dabas domas. Mūsu domu spēks

kalpo mūsu individuālitātes — īpatnības — izkopša-
nai un tās veidošanai. Bet ne katrreiz mūsu domas ir

pozitīvi radošas, tās var būt arī negātīvas, un tad to

sekas ir graujoši postoša darbība. Tas notiekas, ja in-

divīds nepārzin domu likumu. Vērtīgas domas šai ziņā
izteiktas Jāņa evaņģēlijā 3. nod. 17.—21. Gaišums

nācis pasaulē, bet Jēzus Kristus nebūs Pestītājs tiem,
kas savā neticībā nepārzin savu domu likumu dievišķo
gaismu. Ja mēs pareizi izprastu dabas un dzīves pa-

rādības un savas vajadzības, ja mēs tās pieskaņotu laika

visuma objektīvo norišu plūsmai no mūžības, tad mēs

varētu sevi dēvēt par gaismas pilnīgākiem radījumiem
vai saukties par Dieva bērniem. Dievs ir gaisma,

gars — saka bībeles oriģināli, un tas pats atspoguļo-
jas mūsu senču dzīves uzskatos un atziņās. Katram

mūsu domu gājienam jābūt radošam, bet ne postošam.
Kad šis likums būs atradis vietu mūsu zemapziņā, tad

mēs būsim atraduši savas pilnības ideālu — progresa
gala mērķi.

Ikviens cilvēks dzīvē ir īpatnis, kas sēj savus domu

graudiņus psīchiskajā druvā. Kādu sēklu viņš būs

sējis, tāda būs viņa pļauja un darba atmaksa, labu vai

ļaunu seku augļi. Mūsu domas rada sekas tāpat kā

gaisma, un kas nepārzin savu domu techniku, tas padots
dselzs induktīvo likumu atmaksai.

Biržu pagastā. Laukstrādnieks J. R. Iesalnieks.

69.

Cik veca ir cilvēce, tik veca, liekas, ir cilvēku tiek-

sme izjust laimi. Bet pagājuši tūkstoši gadi, cilvēki

sasnieguši augstu izglītības līmeni, tomēr laimes mek-

lēšanā tie iet tos pašus maldu ceļus. Dzirdot un redzot
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tik daudz nelaimīgo, garīgi slimo cilvēku, kam dzīve

apnikusi, dzirdot par dažādu skolu absolventu pārpro-

dukciju un tai pat laikā par intelliģences trūkumu, gri-
bot negribot jākonstatē, ka mūsu dzīvē viss nav bijis
normāli, ka mūsu garīgais cilvēks, mūsu jūtu un uz-

skatu dzīve nav progresējuši pozitīvā, bet gan drīzāk

negātīvā virzienā. Garīgais cilvēks šķiet dažādu dziņu
saskaldīts, kļuvis chabtisks savā struktūrā, jo viņam
trūkst stingra vadoņa — nosvērta un pareiza dzīves

uzskata. Cilvēku spēju attīstība norisinājusies vien-

pusīgi, maz vērības piegriezts pārdomām par dzīves

jēgu, pārāk maz ir teikts un parādīts, ka laimi var

atrast katrs cilvēks, kas viņu meklē.

Pazīstamā paidagoga doc. Longīna Ausēja raksts

«Par dzīves dzelzs likumu», šķiet, pirmo reizi mūsu

presē tieši skar jautājumu par pareiza dzīves uzskata

izveidošanu, par nerakstītā dzīves likuma izpratni, par
tuvošanos laimei. Sekodams autora uzaicinājumam,
izmantoju izdevību aizrādīt uz lauku sabiedriskās dzī-

ves aptākļiem, uz šās sabiedriskās dzīves ietekmētāju —

vadoņu darbību un darba rezultātiem, kuros arī izpau-
žas dzīves dzelzs likuma esamība.

Caurmērā lauku ļaudīs gan ir veselīgāks gars nekā

pilsētu iedzīvotājos, tikai daudzreiz viņš paliek neiz-

kopts, naivi pirmatnējs, jo smagais fiziskais darbs un

garais darba laiks, atņem tam iepēju biežāk pie dzīves

problēmām pakavēties. Svētdiena ir vienīgā diena, kad

atliek laiks sabiedriskai dzīvei vai gara jautājumiem,
bet ir arī tā, ka dažreiz svētdiena ir vienīgā diena, kad

var pārskatīt saņemtos laikrakstus, un tā svētdiena

vienmēr ir par īsu. Protams, daudzas domas var iz-

domāt arī darbā ejot, bet šās domas var gūt savu ap-

augļojumu tikai tad, ja tās gūst dzīves jautājumos auto-

ritātīvu novērtējumu un norādījumus. Šai ziņā lauku

cilvēkam un vispār katram cilvēkam palīdzēt būtu mūsu

intelliģences svētākais pienākums. Sevišķi tagad, kur

esam ieguvuši politisko viengabalainību, būtu pēdējais
laiks iegūt lielāku un veselīgāku viengabalainību arī

gara dzīvē. Tikai mācoties un citus mācot, mēs visi

veidosimies labāki, augsim garīgi lielāki, izpratīsim ne-
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rakstīto dzīves dzelzs likuma un tādejādi tuvosimies

laimei. Kā atmaksājas šis darbs — nevien pašam darī-

tājam, bet veselai sabiedrībai — to esmu novērojis savā

apkārtnē.
Pazīstu kādu lauku pamatskolas skolotāju, kas, par

spīti savam tiešā darba daudzumam, spēj atlicināt pie-

tiekoši daudz laika, lai vēl darbotos kā mazpulka va-

dītājs, kā režisors drāmatiskā pulciņā un arī kā dzie-

dātājs korī. Ir tik patīkami un interesanti satikt šo

cilvēku, runāt ar viņu, just viņa domu dzirkstis, kas,

šķiet, skar visapslēptāko dvēseles kaktiņu, nesot tur

gaismu, siltumu, dzīves prieku. Viņa vienkāršība, ne-

liekuļotā sirsnība un, galvenā kārtā, prieks, prieks par

to, ka var darīt citiem labu — dara viņu pašu gaišu,
it kā saules pilnu. Un šo dvēseles gaišumu — vēlēšanos,

citiem palīdzēt, labu darīt — intuitīvi jūt ikkatrs, kas

ar viņu satiekas, Tāpēc tiklab jaunatne, kas tikko

atstājusi skolas solu, kā arī vecākā, dzīvē jau daudz

pieredzējušā paaudze vienlīdz jūt Vēlēšanos būt šā cil-

vēka tuvumā. Ir sevišķs prieks redzēt, ar kādu uzma-

nību pie viņa pulcējas jaunatne, impulsīvākā un uz-

ņēmīgākā paaudze, lai pārrunās iztirzātu visdažādākos

jautājumus dzīves labākai izveidošanai. Kādreiz jau-

tāju šim cilvēkam par viņa paša laimi. Viņš atbildēja:
«Jā, esmu laimīgs — ka redzu savas un citu kļūdas,
ka stipri ciešu no tām un ka pielieku visas pūles, lai tās

novērstu. Katrs solis šinī virzienā, varu pat teikt —

pati šī cīņa, tuvojoties pilnīgākai dzīvei, dod prieku,
dod dzīvei saturu. Esmu tai pārliecībā, ka laime nav

brīnums, ka tā nenāk nepelnīta, bet ir katra domu un

darbības rezultāts.»

Kā pretstats šim skolotājam ir kaimiņu pagasta pa-

matskolas skolotājs, kas žēlojas, ka daudzi viņam uz-

brūkot ar pārmetumiem par bezdarbību kultūras dzīvē,
kaut gan viņš strādājot kā bibliotēkārs un kul-

tūrālās biedrības sekretārs, piedaloties reizēm korī

un lasījis priekšlasījumus izglītības nedēļā. Arī

jaunatne viņa apkārtnē žēlojas. Neesot autoritātes,
kas gribētu viņus pulcēt kopā, kas rādītu dzīves mēr-

ķus un ceļus šo mērķu sasniegšanai. Priekšlasījumu,
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izņemot kultūras nedēļu, neesot. Mazpulks nav noor-

ganizēts — skolotāji atrunājoties ar laika trūkumu.

Izrādās, ka šai gadījumā biblotēkāra un sekretāra amats

nav sirdslieta, nav aiz mīlestības uz šo darbu, bet vai-

rāk goda pēc. Šis cilvēks savā darbībā nesniedz citiem

nekādas garīgas vērtības un tāpēc arī pats saņem tikai

pārmetumus. Rezultātā: krājas rūgtums viņā pašā un

arī sabiedrībā.

Gribot negribot jākonstatē, ka laime un ne-

laime ir atkarīgas no paša civēka; tā

tad arī katra laime būs ftk liela, cik labi viņš pildīs
nerakstīto dzīves dzelzs likumu, par kuru doc. L. Au-

sējs starp citu saka: «Tāpēc ir gan vērts būt krietnam

un godīgam — tas brīnišķā kārtā atmaksājas ar bagā-
tiem augļu augļiem.»

Pļaviņu pag. namā. Andrejs Upe.

70.

Mans nelaika tēvs. būdams jauns un spēcīgs, arvien

uzsauca kaimiņos dzīvojošai. 70 gadus vecai salīkušai

vecenītei: «Ko tu vēl te pa kājām maisies un nemirsti

nost?» Un kas bija? Mans jaunais, spēcīgais tēvs vienā

naktī saslima un nomira, bet nevarīgā vecenīte pēc tam

nodzīvoja vēl kādu gadu. Ļaudis teica: «Redz, kā tas

lielīgais, stiprais nomira ātrāk nekā viņa nievātā vece-

nīte!»

Pie sava krusttēva strādādams, darbā sevi sakrop-
ļoju, bet, ciezdams stipras sāpes, turpināju iet ganos.
Pateicība bija tāda, ka krusttēvs nepalīdzēja pat iero-

bežot smago slimību, un visa mana alga bija — kukulis

maizes un škinkis žāvētas gaļas. Nekādus iebildumus

necēlām — radu būšana! — bet svētību viņam šī ciet-

sirdīgā izturēšanās nenesa. Dēls apprecēja tādu sievu,
kas ne tēvam, ne mātei pat ēst vairs nedeva. Tēvs no-

mira, tiesādamies ar dēlu.

Ap 1913. g. kāds veikalnieks nodarīja man zaudē-

jumus par 4000 rubļiem, bez tam vairākus simtus rubļu
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un vekseļus vienkārši izmānīja. Pēc tam tas bija ap-

krāpis vēl dažus citus. Beidzot tomēr tā vadzis lūza:

tas aizbēga no Rīgas un, slapstīdamies ārzemēs, pilnīgā
trūkumā nomiris.

1925.—1926. g. kāds Rīgas māju īpašnieks un ban-

kas direktors ar savu nekorrekto un melīgo uzstāšanos

sagādāja man lielus zaudējumus tirdzniecībā, tāpat lie-

lus zaudējumus vairākām citām personām. īsā laikā

viņš pazaudēja visu savu mantu, dēlu un beidzot arī

godu. Visi viņa «kompānijas» ļaudis iekrita lamatās

viens pēc otra.

1921. gadā izpalīdzēju kādam namsaimniekam,
aizdodams tam naudu uz goda vārda, bez kādas parād-
zīmes. Dažus simtus viņš man atdeva, bet kad prasīju
nolīdzināt visu parādu, tas mani strupi noraidīja. Es

tā uztraucos par viņa nepateicību, ka nevarēju pat tam

pateikt ne vārda. Tā ar viņu vairs nerunāju. Pēc kā-

diem gadiem mans parādnieks saslima un nomira; gadu
vēlāk izūtrupēja viņa mājas, un viņa dēlam nekas pāri
nepalika no bagātā tēva mantas.

Pazīstu kādu bijušo restorācijas īpašnieku, kas ar

dažādām machinācijām un blēdībām no šveicara tika par

restorācijas un viesnīcas īpašnieku un bagātu vīru. Blē-

dības tomēr svētību nenesa: visa manta tam jau izputē-

jusi, un tagad tas atkal redzams šur un tur kā durvju

sargs. Kāds viņa blēdību līdzdalībnieks kļuva vājprā-

tīgs un mitinās tagad patversmē.

Ap 1913. g. mani apkrāpa kāds žīds, paņemdams
no manis vairākus vekseļus un solīdamies piegādāt Si-

birijas sviestu. Nodevu lietu pret krāpnieku kādam

Rīgas advokātam. Tiesas dienas rītā aizgāju pie ad-

vokāta un samaksāju tam honorāru, bet mans advo-

kāts nebija lietā pat ieskatījies, un es prāvu zaudēju.

Tāpat šis advokāts bija rīkojies ar vairākiem citiem

klientiem. Nesen šo advokātu apcietināja un par dažā-

dām blēdībām sodīja ar cietumu. Agri vai vēlu —

katrs tomēr saņem savu sodu. Arī žīds, kas mani ap-

krāpa, izputēja.

Bija Rīgā kāds bagāts tirgotājs ar dēlu, kas iedzī-

vojās lielā mantā. Nezinu, kas Vēl tik brutāli izturē-
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jies pret saviem kalpotājiem, kā izturējās minētās fir-

mas īpašnieks. Tiem nācās dažādi ciest. Tagad bagā-
tais tirgotājs un viņa dēls ir jau visus kapitālus zaudē-

juši.
Pirms kara Rīgā bija kāda liela žīdu manufaktū-

ras tirgotava, kuras īpašnieka sieva bija labi pazīstama

ar svu izturēšnos pret kalponēm: tā vienmēr turēja sa-

vas kalpones pusbadā, kaut gan līdzekļu uzturam ba-

gātam tirgotājam netrūka. Daža laba kalpone aiz-

bēga no bagātā žīda dzīvokļa lādēdamies. Kara laikos

bagātais žīds izputēja, un viņa skopulīgā sieva, kas bija

mērdējusi savas kalpones, nomirusi kādā patversmē.

Priekš gadiem 40 izrīkojumā sēdēju kopā ar kādu

jaunavu. Kāds aktieris, ieraudzījis mūs, sāka mani da-

žādi kariķēt, lai atbaidītu no manis jaunavu. Sevišķi

tas centās izcelt manus fiziskos defektus, tāpat ņirgājās

par manu nelaimi, kas mani bija piemeklējusi darbā.

Neilgi pēc tam laikrakstos parādījās ziņa, ka minētais

aktieris teātra izrādes laikā klupis un pārlauzis kāju.

Kopš tā laika viņam pašam bija jāstaigā klibojot.

Rīgā. B. Krevics.

71.

Priecājos, ka Jūs gribat arī citu domas dzirdēt Jūsu

«dzelzs likuma» lietā. — Kā cilvēku darbi atmaksājas
šinī pašā dzīvē, ir par daudz parasta patiesība. Re-

liģiskajiem uzskatiem vairs neesot spēka. Cik ļoti Jūs

maldāties. Kristus ir stūra akmens, un viņam ir spēks,
kas uzvar pasauli. Tas Jums varbūt izklausās pā-
rāk nemoderni un vienkārši, bet toties neapgāžami pa-

tiesi. Neliekait savai dvēselei izplūst indiešu karmanā,

tas Jums neko nedos. Jūs daudz dvēseles maldināsit,

un tomēr viņas ar Jūsu sniegto loģiku nekad neapmieri-

nāsies, meklēs un vislabākajā gadījumā beidzot atradīs

īsto pamatu — Jēzu Kristu un viņa salīdzināšanās

upuri. Piedodiet, docenta kungs, esmu vecs cilvēks, tā

tad nemoderns.

Visā cienībā Ž. B.Dricēnos.
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Arī pēc manām domām reliģija ir liels spēks, bet ti-

kai zīmējoties uz tiem, kas pie reliģijas turas. Rakstot,

ka, reliģiskiem uzskatiem vairs nav agrākā spēka, gri-

bēju norādīt, ka mūsu dienās ir daudz vairāk cilvēku,

kas izturas noraidoši vai labākā gadījumā vienaldzīgi

pret reliģiju, nekā tas bija agrākos laikos, un tāpēc
arī reliģijas ietekme, visumā ņemot, mazinājusies.

Kristīgam cilvēkam tiešām ir savs ciets un drošs pa-

mats reliģijā, ja tikai tas arī dzīvē sekos Kristus mā-

cības pamatprincipiem. Bet cik tad ir tādu cilvēku,

ko varētu saukt par īstiem kristīgiem? Tur laikam

būsim vienis pratis, ka ļoti maz, un ja jau arī viņi at-

zīst, ka cilvēku darbi atmaksājas šinī pašā dzīvē, tad jau

te nav par ko strīdēties.

72.

Tāds dzīves dzelzs likums dzīvē nav redzams, jo
ne vienmēr labo darbu atalgo, un ne vienmēr ļaunais
darbs nes ļaunas seka*. Ja no 100 gadījumiem tas tā

būtu 90 gadījumos, tad arī vēl tas nebūtu nekāds li-

kums. Ja es iesēju savā tīrumā kviešus, un man izaug
kvieši, tad tas ir likums, jo tas tā ir vienmēr. Un

ja arī kādreiz tīrums kviešu vietā dod nezāles, tad es

varu pārliecināties, kāpēc šis izņēmums. Ar mūsu dar-

biem tas tā nav. Nav man jāuzskaita piemēri, jo katra

cilvēka dzīvē netrūkst piemēru, ka cilvēks sēj mīlestību,
bet pļauj naidu; sēj labu, bet saņem ļaunu; dod sunim

maizi, bet suns iekož rokā, vai otrādi: sit sunim, un

suns laiza roku; lamā otru, un tas pazemībā cieni la-

mātāju kā lielu vīru. Nē! dzīvē šis likums nav redzams

vienmēr piepildāmies, un tāpēc tas nav nekāds

likums! Arī tad, ja dzīvē tāds likums pastāvētu sle-

peni (ir jauki un mierinoši ticēt tādam likumam!), tas

tomēr nebūtu pierādāms.
Nav jāaizmirst, ka neviens cilvēks, kaut ko otram

darot, nevienā gadījumā nezina, vai tas otram nāk par

labu vai ļaunu: tik vēlāk ir redzams, vai tas ir bijis par

labu vai par ļaunu. Es varētu minēt tūkstošiem pie-
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mēru, kur redzams, ka labi domātais nesis ļaunu, bet

ļauni domātais — labu. Mēs nevaram novērtēt savus

darbus, nezinot viņu radītās sekas. Mēs redzam, kas

tagad Hem seko, bet neredzam visu, kas tiem sekos.

Tāpat, ja ar mums kas notiek, mēs neprotam novērtēt,

vai tas mums ir par labu vai par ļaunu. To varētu

tik kāds augstāks gars, kas stāvētu pāri visam, kas ap-

tvertu sevī visu mūsu dzīvi, arī vēl nedzīvoto dzīvi. Tā-

pēc mēs bieži, mierinādami sevi, sakām likteņa nedie-

nās: «Dievs labi dar*, ko darīdams». Bet ja nu mēs ne-

zinām, kas mums nāk par labu, kas par ļaunu, tad arī

visi piemēri dzelzs likumam neder. Vai vinnests lote-

rijā ir patiesi absolūts labums tam, kas to saņem? Var

jau tas nest cilvēkam arī ļaunu 1
.

Un bieži arī nes ļaunu.
Tāpat zaudējumi, «nelaimes», — vai tie vienmēr mums

ir par ļaunu? Vai nav arī savs labums no tiem?

Parasti uzskata, ka cilvēks dara otram labu, ja viņš
kaut ko iedod, ļaunu —ja atņem. Bet pat šai niecīgā ga-

dījumā darītājs lai nedomā, ka tiešām viņš dara otram

neapšaubāmu labumu. Tā reiz kāds iedāvāja otram bi-

ļeti, lai tas varētu aiziet uz teātri, bet apdāvinātais, uz

teātri ejot, klupa un salauza kāju. Un vai mēs zinām,
ka darām labu, ziedodami kādam naudu viņa izglītī-
bai? Kas zina, kad cilvēks būtu laimīgāks! Man dzī-

vē tas ir bieži nācis par labu, ko esmu turējis sev par

ļaunu, bet par ļaunu — ko esmu turējis sev par la-

bu! Bēgļu laikos es zaudēju visu mantu, bet mani

mierināja apziņa, ka tas varējis man nākt taisni par

labu. Un ja pēc kara es, kooperātīvam bankrotējot,

zaudēju visu savu ietaupījumu, tad arī šoreiz es uz-

skatu par savu mierinājumu to, ka es nezinu, vai tais-

ni šis ietaupījums man nebūtu nācis par ļaunu.
Tad vēl. Ir bijušas lielas katastrofas (zemes trī-

ces, plūdi, «Titanika» bojā eja), kur tūkstošiem cil-

vēku gājuši bojā. Vai patiesi visi šie tūkstoši saņē-
muši nelaimīgu galu kā sodu, pēc dzelzs likuma, kā at-

maksu par kādu ļaunu darbu? Vai starp tiem tūksto-

šiem nav bijuši simti, kas to pašu atmaksu saņēmuši
par labu darbu?

Es domāju, ka ticēt tādam dzelzs likumam ir savā
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ziņā pat kaitīgi, jo tad cilvēka «labie darbi» balstās

uz šaubīga pamata: ja sāk šaubīties ticība šim liku-

mam, tad šaubīsies arī darītāja labā griba, kad tā būs

tikai uz tādas ticības dibināta. Tai vietā vajadzētu
cilvēkam iepotēt atziņas:

1) Mums jācenšas darīt pēc mūsu saprašanas labais,
lai ar to gūtu sev īstu sirdsmieru un laimi: īsta lai-

me tikai tad var būt, ja to spējam dot arī citiem, ja
visi ir laimīgi, ja labais ir pārsvarā par ļauno.

2) Neveiksmēs jārod mierinājums apziņā, ka mēs

nekad īsti nezinām, kas mums nāk par labu, kas par

ļaunu.

Skolotājs K. V.

73.

Kaut gan savā personīgā dzīvē esmu piedzīvojis

gluži to pasu. kas uzstādīts kā «.dzīves dzelzs likums»,
tomēr, šo jautājumu dziļāki pārdomājot un ņemot vērā

citu cilvēku dzīvi dažādos vēstures posmos, esmu nonā-

cis pie citādiem slēdzieniem. Protams, citu cilvēku

dvēseles dzīvē pilnos apmēros ieskatīties mums nav ie-

spējams, sevišķi svešu, tālāk stāvošu personu intīmāka-

jos ieskatos un izjūtās. Tamdēļ noteiktus slēdzienus

par sakarību starp viņu darbiem un darbu sekām ne-

var taisīt. Tomēr visumā un lielumā var izlobīt ma-

zākais to, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, un par tā-

du dzelzs likumu diezin vai varēs runāt.

Tādi tautas izteicieni, kā: «Izvelc suni no ūdens,
viņš tev iekodīs rokā» un «Nepateicība ir pasaules al-

ga», arī liecina, ka labu darbu bieži vien atalgo ar

ļaunumu. To pašu piedzīvo izgudrotāji, kuri reti

kad dabū baudīt sava darba augļus, lai gan viņu iz-

gudrojumi daudzkārt nesuši labumu neskaitāmiem cil-

vēkiem. Tāpat tas ir ar daudziem jaunu ideju nesē-

jiem, kurus viņu cēlo domu un darbu dēļ tieši vajā.
Politiskie cīnītāji savas tautas mīlestību bieži samak-

sājuši ar savām asinīm, laimīgākos gadījumos ar cie-
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tumiem un trimdu, bet ticības varoņi — ar mocekļu
nāvi. Patiesības liecinieki saņēmusi izsmieklus un zai-

mus; ir bijuši pat tādi, kas spiesti paši sev izgatavot

un izdzert indes kausu.

Ja tas būtu dzīves dzelzs likums, ka labam dar-

bam seko labs atalgojums (vai nu materiālas vai ētis-

kas dabas), un ļauns darbs nes vienmēr pašam darītā-

jam ļaunumu, tad loģiski būtu jānonāk pie slēdziena,
ka katra nelaime cilvēku dzīvē ir viņu
grēku sekas. Tāda doma izskanēja arī seno žīdu

jautājumā Kristum par neredzīgi piedzimušo: «Vai šis

ir grēkojis, vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzi-
mis?» No Kristus atbildes varam noskārst, ka vienmēr

tā nevar skatīties uz sakarību starp labu un ļaunu dar-

bu un viņu sekām. Minētais un daudzi citi Kristus

izteicieni rāda, ka pareizi saprasta krstīgā ticība nepa-

zīst «to nepārprotamo domu, ka viss atmaksājas, gan
vairāk nākamajā dzīvē pēc nāves, kad tas nonāk de-

besīs vai ellē, atkarībā no nopelniem šai dzīvē.» Šo uz-

skatu gan aizstāv vecās baznīcas — grieķu un romie-

šu katoļu, kurpretim visas protestantu baznīcas atzīst,
ka viss tas labais, ko cilvēks pēc nāves iemanto debesīs,

nenāk kā nopelns, bet kā Dieva žēlastība. Attiecībā uz

ļauniem darbiem kristīgai ticībai ir tikai viens sprie-
dums: tos sagaida sods. Bet ja nu tas tā, tad mūsu

egoisms paceļ jautājumu: vai ir vērts labus darbus

darīt? Lai uz šo jautājumu atbildētu, nepieciešami
būt vispirms skaidrībā par jēdzienu labs, labi darbi,

jo pašreizējā cilvēku uztverē tas stipri nenoteikts un

stiepjams jēdziens, ko katrs pielietā tā, kā tas viņa
egoismam vislabāki atbilst. Pēc manas pārliecības, vis-

pareizāki jēdzienu labs, labi darbi, labi tikumi apzīmē
atkal kristīgā ticība. Cilvēka labi darbi ir tas pats,

kas augļi kokā, dabiska funkcija, eksistences attaisno-

jums. Tāpat kā augļi kokam nav nekāds koka nopelns,
bet viņam no dabas uzlikts pienākums, tāpat ir arī ar cil-

vēku un viņa labiem darbiem. Un tāpat kā koku, kas

augļus nenes un tādējādi neattaisno savas eksistences

tiesības, nocērt un sadedzina, arī cilvēks, kas nedara

labus darbus, neattaisno viņam Dieva dāvātās eksis-
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tences tiesības un ir izsakņojams. Kur cilvēks dara labus

darbus kā savu dabīgo pienākumu, tur ir dzīvē tā har-

monija, ko ielicis Radītājs visā savā radībā, un har-

monija, lai kādās lietās tā parādītos, ir vienmēr patī-

kama, patīkama nevien pašam darba darītājam, bet vi-

sai apkārtni. Tas ir tas pats likums, kas mūzikā:

harmoniski saskaņots izpildījums ir patīkams un nes

prieku nevien viņa izpildītājam, bet arī klausītājiem,

kurpretim disharmoniju visi izjūt kā nepatīkamu trau-

cējumu. Tāpēc labi darbi jādara vien-

mēr, negaidot par tiem nekādu atmaksu.

Darīt labu darbu, negaidot par to nekādu atmaksu, ir

ētiski vērtīgāki, nekā darīt ar nolūku sagaidīt par to

sev kādu labumu atpakaļ. Pēdējais motīvs stiprā mērā

vairo cilvēka egoistiskās tieksmes un tādas nevēlamas

īpašības kā augstprātību un lepnību, tā tad šādam la-

bam darbam ir daudz negātīva klāt. Bez tam citi

cilvēki labos darbus, ko darām, tai par tiem saņem-
tu kādu algu, ar pilnu tiesību par labiem darbiem ne-

maz neatzīst, bet gan, ja tā varētu izteikties, par tir-

gus preci, uz kuru veikls apstākļu novērotājs un cil-

vēku pazinējs cer labi nopelnīt. Šādi labi darbi ir

diezgan plaši pazīstami, bet saceļ apstākļu pazinējā ti-

kai īgnuma jūtas un nicināšanu.

Bauskā. J. Zutis.

Vispirms skolotājam V. kungam (72. vēst.), zīmē-

joties uz viņa likuma izpratni, gribu atbildēt pazīstamā
fizikas prof. Em. Boreļa vārdiem: «Bet paskaidrodami
fizikas likumus, varbūtības rēķini līdz ar to dara sapro-
tamu šo likumu raksturu. Tie nav nekādi absolūti nepār-
kāpjami likumi, bet gan statistiski, tikai galvenos vilcie-

nos pareizi (sk. 1927. g. «Burtnieka» 10. num. 853. lapp.,
kur arī atrodami šā apgalvojuma pamatojumi). Kā V., tā

arī Z. kungam — un arī citiem, kas taisni šinī punktā
ceļ iebildes — zīmējoties uz uzstādījumu, ka labais jā-
dara nevis atmaksas, bet paša labā dēļ, varu atbildēt,
ka nemaz nedomāju to apstrīdēt; arī savā rakstā ne-

esmu to apgalvojis, ka labus darbus vajadzētu darīt to
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atmaksas dēļ. Esmu mēģinājis tikai konstatēt zināmu

likumību starp cilvēka darbiem un to sekām, cik tālu

tie zīmējas uz viņu pašu viņa paša vērtējumā, un no-

stāties pret apgalvojumu, ka nav vērts būt godīgam,

jo tas neatmaksājoties. No savas puses gribu tikai apgal-

vot, ka atmaksājas gan, neiztirzājot šo jautājumu pla-

šāk, kāpēc vispār vajaga dzīties pēc labā un aiz kā-

diem augstākiem motīviem tas jādara.
Gluži līdzīgi stāv arī ar Z. kunga iebildi, ka tad «lo-

ģiski būtu jānonāk pie tā slēdziena, ka katra nelaime

cilvēku dzīvē ir viņu grēku sekas!» Savā rakstā taisni

tiku uzsvēris, ka cilvēku dzīvi veido dažādi faktori, kuru

starpā daudzi no viņa neatkarīgi, bet ka šo faktoru starpā
ir arī viņš pats un viņa darbi, kas atgriežas uz pašu da-

rītāju. No tā nevar secināt, ka viss viņa dzīvē ir viņa
paša darbu sekas, gluži tāpat, kā no apgalvojuma:
«Cilvēki ir divkājaini dzīvnieki» nevar secināt, ka «vi-

si divkājainie dzīvnieki ir cilvēki», bet gan tikai, ka

«daži divkājainie dzīvnieki ir cilvēki». Taisnība V.

kungam, ka mēs nezinām, ko citiem nesīs mūsu darbi,
bet to gan zinām, aiz kādiem motīviem (ļauniem vai

labiem) esam darījuši vienu vai otru darbu, un tas ir

šeit, kas izšķir. Tāpat arī seku vērtējums var būt ti-

kai subjektīvs, tā tad tikai relatīvs, jo absolūtās mēr-

auklas mums trūkst. Bet cilvēka dzīve galvenokārt
norisinās ikdienišķo piedzīvojumu un parasto vērtēju-
mu laukā: netaisni gribēsi iegūt mantu, taisni tur tev

celsies zaudējums; ar negodīgu rīcību gribēsi kaitēt

otra labai slavai, beidzot pats paliksi kaunā; apme-
losi otru — saņemsi pats jūtamu atmaksu, v. tml. Lūk,

par ko ir runa. Ka visas šīs parādības sarežģītas,

jo te sastopas tūkstošiem dažādu ietekmējumu, taisnī-

ba, bet tas nenozīmē, ka tās nemaz nevar mēģināt at-

šķetināt. Ja jau viss tas būtu tik vienkārši pierādāms
kā kāda matemātiska teorēma, tad jau nebūtu dažādu

uzskatu šinī jautājumā. Tomēr domāt par tiem ir

vērts.

Skolotājam V. un J. Z. kungam no Bauskas (72.
un 73. vēst.) dod atbildi arī lasītāji, kuru domas atro-

damas divi nākamās vēstulēs (74. un 75. vēst.).
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74.

Esam dzirdējuši dažādas domas un piedzīvoju-

mus, kas apliecina dzīves dzelzs tikuma esamību. Rak-

sturīgi, ka visu domas pie tam sakrīt, kaut gan dažādo

piedzīvojumu un novērojumu autori viens otru nepa-
zīst un dzīvo dažādās Latvijas malās. Kā redzams,
viņu ieskati radušies, dibinoties uz savas dzīves gaitu,
kritizējot to bez kādas patmīlības, atverot savu dvē-

seli spēka avotam. Lasot visas šās atsauksmes, sirds

līksmojas, jo redzam, ka ir daudz cilvēku mūsu tautā,
kas pētī un meklē ceļu staigāt savu uzdevumu virzienā.

Mani pārsteidza skolotāja V. raksts, kas visu iz-

justo patiesību grib kā ar roku noslaucīt. Vis-

vairāk pārsteidza tamdēļ, ka, man šķiet, taisni mūsu

jaunatnes audzinātājam vajadzēja vislabāk apzināties
šo likumu likumu. Kaut arī šie dzīves pamati
nav pierādāmi tā, kā matēmatiska formula, tomēr viņi
ir izjūtami mūsu dvēselē. Viņi dod mums spēku at-

stāt savu dzīvniecisko «es», turēties pie savas tīrākās

sirdsapziņas, atvērt sevi visu spēku avotam, spraust sev

mērķi svētlaimības sasniegšanai.

Protams, šo ceļu staigāt nav viegls uzdevums, va-

jag daudz ziedot no savām cilvēka īpatnībām, vajaga

garīgi strādāt vienam un sev. Bet sekas būs pār-

steidzošas. Mēs atradīsim visos labās īpašības, jo nav

cilvēku pasaulē, kam tādu nav, vienīgi dažam tās ir

vairāk izkoptas, citam — mazāk. Tādēļ — lai mēs la-

bu vairotu citu cilvēku starpā, nepieciešami vajag
labu no sevis dot, vajag iepriekš mīlestību sēt, lai to pēc

tam pļautu. Bez šaubām, labu vajag darīt, negaidot

par to kaut kādu atmaksu, jo galveno atmaksu mēs

jau, labu darīdami, saņemam no savas tīrās sirdsap-

ziņas. Un ja arī mūsu labi domāts darbs atalgojas ar

nepateicību, tad tas lai neaptur mūsu labo virzienu.

Mūsu dvēsele, mūsu labā sirdsapziņa lai ir mūsu pa-

domdevējs. Šo patiesību dzirdam arī J. Z. kunga rak-

stā, kas ziņo, ka savā personīgā dzīvē atzīst to pašu
dzīves dzelzs likuma esamību, bet, sākdams rēķināt ar

pasaulīgo — cilvēcisko prātu, novēršas no šā ceļa. Kā-
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dēļ? Tādēļ, ka, nezinādams citu cilvēku īsto patiesību,

grib viņu dzīvi kritizēt.

Padomāsim paši: vai mums nav liels uzdevums —

savu paša dzīvi ievirzīt pareizās sliedēs, ka mūsu sirds-

apziņa nevarētu mums nekā pārmest, ka mēs ar tīru

sirdsapziņu uzskatītu citus cilvēkus kā draugus un

labvēļus, kas ar nodomu tāpat nekā ļauna nav darīju-

ši, bet, varbūt, aiz uzmanības trūkuma vai paviršī-
bas. Izsūtīsim no sevis uz visām pusēm ar sirdsapziņu

saskaņotas domas, tad visu mūsu runas un mūsu darbi

un visu mūsu dzīve ievirzīsies mums visiem labvēlīgā
virzienā, mums pašiem un citiem cilvēkiem. Jo tā-

lāk mēs iesim, dzīvosim šai virzienā, jo vieglāk mums

būs panest visus dzīves grūtumus, ar tīru sirdsapziņu
varēsim redzēt paši savas kļūdas un tās, ja iespējams,
izlabot vai otrreiz dzīvē no kļūdām izvairīties.

Rīgā. Jul. Lasmanis.

75.

Ir pavisam trīs pasaules: pirmatnējā, dabas — pāri
cilvēkam esoša spēka radīta; kultūras un civilizācijas
— cilvēku radīta; uzdzīves pasaule — arī cilvēku ra-

dīta. Pirmatnējā pasaulē ietelp arī cilvēka garīgā, psī-
chiskā — domu un jūtu pasaule. Blakus labajam dzī-

vo ļaunais — dabā un cilvēkā. Cilvēka sirds pārvēr-
sta labā un ļaunā savstarpīgo cīņu laukā. Līdzjūtī-
ba, žēlums, cīņa pret naidu un skaudību; mīla pret

varaskāri, varmācību. Labo dvēseles likumību mums

atgādina sirdsapziņa, ļauno — ļauns dzinējspēks, va-

raskāre. Kā iespējams nonāvēt miesu, tā arī dvēseli.

Miesu nonāvē nazis, virve, inde, lode; dvēseli nonāvē

sirdsapziņas neklausīšana, nomākšana, cenšanās to ap-

klusināt.

Kā pirmatnējā, dabas, tā cilvēku radītā kultūras

un civilizācijas pasaulē valda tēraudtikumība. Viens

no lielākiem noziegumiem civilizācijas pasaulē ir dzī-

vības atņemšana otram cilvēkam. Par šo noziegumu

slepkavu bargi tiesā cilvēku radītie likumi, izsūtot to
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trimdā vai iesloga cietumā. Tā kā cilvēks pārkāpis ci-

vilizācijas radītos likumus, viņam atņem tiesību dzīvot

šai civilizācijas pasaulē. Bet tā kā slepkava ir nokā-

vis tikai miesu, ne dvēseli, tad viņš pats zaudē tikai fi-

zisko dzīvi, bet patur savu dvēseles, psīchisko dzīvi arī

trimdā un cietumā. Ja turpretim cilvēks nonāvē tikai

otra dvēseli, tad civilizācijas pasaules likumiem un ties-

nešiem še nav nekas sakāms, viņiem nav tiesību tiesāt

par dvēseles slepkavību, jo dvēseles pasaule nav cilvēku

radīta. Tomēr otra cilvēka dvēseles, jūtu pasaules
slepkavu arī kāds tiesā: viņu tiesā pasaules radītājs,
labā visvara — sirdsapziņas tiesa. Šim slepkavām nav

atņemtas tiesības dzīvot cilvēku radītā kultūras pasau-
lē, jo tās likumus viņš nav pārkāpis. Bet, sirdsapziņas
tiesā notiesāts, briesmīga, nerimstoša sirdsnemiera

dzīts, tāds cilvēks bēg pats no sevis, bieži meklēdams

aizmirstību uzdzīves pasaulē, tomēr īsta miera neatrod

nekur. Pat miegā to moka baigi sapņi, lietuvēni. Šis

dvēseles pašslepkavības akts dažreiz velkas visu mūžu.

Viscietākais likums tomēr ir tas, ka cilvēks nekad

nebūs brīvs no abām šīm dziņām — labām un ļaunām,
jo abas šīs tieksmes ir cilvēka visdziļākā būtība — vi-

ņa pirmradītājas. Ja visas labās vai ļaunās tieksmes*
cilvēcē izzustu, tad visam būtu gals. Būtu vai nu mū-

žīga debesu valstība zemes virsū vai arī elle. Cilvēks

dzīvo tik ilgi, kamēr viņš spējīgs cīnīties: vai nu pirm-
pasaulē — cīņā pats ar sevi, savām ļaunām tieksmēm,
vai arī kultūras pasaulē — cīņā ar ļauniem dabas spē-
kiem un veicinot šās pasaules attīstību. Bez cīņas kul-

tūras pasaulē cilvēks vēl varētu dzīvot un būt laimīgs,
bet bez cīņas savā dvēseles pasaulē — nekad. Bez cī-

ņas ar sevi pašu cilvēks nevar būt laimīgs. Kad uz

kādu laiku cilvēkā izzūd ļaunās tieksmes, viņu iesā-

kumā sajūsmina izjūtamais sirdsmiers. Vēlāk šis miers

sāk to nospiest. Cilvēks sāk mocīties savā mierā un

alkst kautkādas cīņas, kas dotu trauksmainu, spēcīgu
dzīvības izjūtu. Esmu to ļoti dziļi izjutusi un pār-

dzīvojusi.
īsumā gribu izteikt savas domas par dažos rakstos

izteiktiem iebildumiem par dzīves dzelzs likumu.
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«Šis likums», raksta skolotājs V., «nava dzīvē re-

dzams tāpēc, ka ne vienmēr labais darbs tiek atalgots

un ļaunais darbs nes ļaunas sekas. Ja ir izņēmumi,
nava likums.» — Bet kā tad ir ar likumu reālā, kul-

tūras pasaulē? Tāpēc, ka neatrod kādu noziedznieku

un tas paliek nesodīts, sodu likumus taču vēl neanullē,
bet tie paliek tāpat likumi! Un ja arī kāds noziedz-

nieks izbēg sodam, tad viņam paliek apziņa, ka viņu
tomēr kādreiz var notvert. Šī apziņa, šās mūžīgās
bailes jau ir pats sods, tik ireeālas dzīves likumu rakstī-

tāja piespriests sods. «Nav likuma», var spriest tikai

neticīgais, jo psīchiskās mokas nav redzamas un ro-

kām taustāmas, bet tikai jūtamas.
«Cilvēki sēj mīlu, pļauj naidu; sēj labu, saņem

ļaunu; dod sunim maizi, suns iekož rokā; sit sunim,

suns laiza roku; lamā otru, otrs lamātāju cienā. Dzī-

vē šis likums nav redzams piepildāmies.» — .Vai tā

ir? «Cilvēks sēj kviešus, pļauj nezāles.» Jāņem vērā:

1) tīrums, 2) sējamā sēkla, 3) dabas apstākļi, 4) pats
sējējs. Tāpat ir ar mīlas sēšanu. Ja tīrums — sirds

būs vilšanās nezālēm nozēlusi, tad sēkla iznīks. Ja ie-

sētais vārds uzdīgs, bet tam pāri trauksies citu ļaunu
cilvēku vārdu vētra, tas 'arī var nokalst. Ļaunā ap-
kārtne var mirklī iznīcināt labā vārda iespaidu. Vai

pats sējējs mīlas vārdā pat zina, ka tas ir mīlas vārds,
ko viņš sēj? Dažs pamācītājs zina mācīt arī sava la-

buma dēļ un bieži māca aplamības. — «Sunim dod

maizi, tas iekož rokā.» Vai suns maz sists? Viņš, var-

būt, instinktīvi vairās sitiena, kad viņam piedāvā mai-

zi. — «Izlamātais cieni lamātāju.» Ir dažādas dabas.

Ir vergu dzimumi, kas nesaprot pieklājīgā veidā izteik-

to pārmetumiem: tiem jāuzkliedz, un tie jūtas laimīgi,
dzirdot «spēcīgu» mācību. Paši ļaudis daudzkārt iz-

audzina despotus. Ja ļaudis paši pirmo tādu neuz-

celtu tronī, tādu nemaz nebūtu. Cilvēki izkaļ sev ver-

dzības ķēdes, un kad tās sāk žņaugt elpu ciet, atkal

pūlas tās saraut.

«Nav jāaizmirst, ka neviens cilvēks, nevienā gadī-
jumā, kaut ko otram darot, nezina, vai tas nāk par ta-

bu vai sliktu: tik vēlāk saskatām.
..

Nevaram no-
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vērtēt savas darbus, nezinot sekas. Neprotam novēr-

tēt, vai mus kaut kas nāk par labu vai ļaunu. To va-

rētu tikai kāds augstāks gars, kas apsvērtu visu mūsu

nedzīvo dzīvi.» Absolūtas labā, ļaunā mērauklas nava.

Piekrītu vārdiem: «Nedari otram to, kas pašam pre-

tīgs.» Šo labā un ļaunā skicē jumu varētu papildināt:
«Dari otram to, kas pašam patīkams». Ar to laba da-

rīšanu nemaz tik vienkārši nav, bet esmu pārliecināta,
ka neviens patiesi labs darbs nenes ļaunas sekas. La-

bu vēlot, nereti jābūt cietam, pat nežēlīgam, jāaizliedz
cilvēkiem tas, kas viņiem sagādā prieku, kaut arī pos-

tošu. Tādēļ indivīds uz mirkli cieš un atmaksā ar

ļaunu. Viņš neapzinās, ka ciešanas ir vienīgā iespēja
atraisīties no kaislībām un maldiem. Tikai vēlāk viņš
to redz. Cilvēki vēl šodien nezina, neizprot garīgo cie-

šanu nozīmi, tādēļ vairās no tām. Līdz ar to viņi aiz-

bēg no savas iespējamās laimes, no pareizā, labā mēr-

auklas. Savu nedzīvo dzīvi var apsvērt katrs, tikai pa

rasti neviens to nedara, jo tas ir grūti. Ja arī apsver,
tad ceļ tikai gaisa pilis, sapņo tikt pāri nezin kā un

kam. Ļaujoties kādai kaislībai, ir tikai jāapsver, kurp
tā novedīs — atbilde nav tik grūti sameklējama. Daudzu

vieglprātībā daudziem tomēr netīkas to darīt. Daudzu

cilvēku nelaimes sakne slēpjas jaunības vieglprātības,
neapziņā.

«Dabas katastrofā, plūdos, Titanika avārijā gāja

bojā tūkstoši. Vai visi bija pelnījuši šādu nāvi?» Var

pieturēties pie uzskata, ka Dievs rada zemes trīces,

avārijas un liek visiem nogrimt, lai būtu derības zīme:

cilvēkam vienmēr jābūt gatavam mirt. Es atzīstu ti-

camāku metafizisku hipotēzi: ļaunā dzinējspēks dabā

rada zemestrīces un avārijas, cenzdamies iznīcināt labo

pasauli, cilvēkus. Tamdēļ cilvēkam jācīnās ar ļauno
dabā un sevī pašā. Titaniks — kultūras produkts.
Ja kāds cilvēks sevi uzticējis cilvēka visvarenībai, prāta
radītam Titanikam, tad viņš arī nodod sevi dabas spēku

postošai varai. Katrs braucējs kuģī taču zina, kādas

varbūtības to sagaida, ja viņš brīvprātīgi uzticas, riskē

ar savu dzīvību. Tad viņam jābūt arī gatavam savu

dzīvību atdot. Elektrības mašīnu izgudrotāji centās
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atvieglot cilvēcei darbu, tā tad darīja labu darbu. Vai

viņi pie tā vainojami, ka dažu strādnieku un montieru

neuzmanības dēļ izceļas ugunsgrēks un iet bojā cilvēki?

«Idejiskie, politiskie cīnītāji samaksā \savu darbu

ar dzīvību, cietumu, trimdu, ticības varoņi mirst mo-

cekļu nāvē.» — Viņi labi apzinās, kas viņus gaida, to-

mēr neatsakās no cīņas. Tā tad viņi atrod savu at-

maksu jau pašā cīņā, kas apmierina viņus, kurā viņi
atrod savas dzīves piepildījumu. Labam darbam ar-

vien seko viens atlagojums — garīgais prieks. Tā kā

viņš nav redzams vai dzirdams, bet izjūtams, tad cil-

vēki biezi šai likumībai netic. To nevar pierādīt kā

teorēmu, bet kas paar to grib pārliecināties, tas to var

kurā katrā brīdī izdarīt.

E. G.

76.

Pie agrāk teiktā gribu vēl īsumā šo to piezīmēt, ko

neatvairāmi biju spiests pārdomāt par iekustināto jau-

tājumu.

1) Es nekādā ziņā neapgalvoju, ka tāds dzelzs li-

kums cilvēka dzīvē nepastāv, bet gan vēl tagad es pa-

stāvu uz to, ka nekādi fakti no cilvēku dzīves nevar

par tāda likuma pastāvēšanu nevienu pārliecināt, kam

jau tādas pārliecības nav. Fakti var tikai atbalstīt jau

pastāvošu pārliecību un tad arī gan pārliecību, ka

tāds likums pastāv, tikpat labi kā pārliecību, ka tāds

likums nepastāv. Jo daži fakti runā neapšaubāmi, ka

tāds likums pastāv, kamēr turpat blakus citi fakti runā,

ka tāda likuma nav. Likums būtupierādīts vienīgi tad,

ja būtu redzama faktu tieša un nepieciešama sakarība,

kā, piem., sakarība starp trijstūra leņķu un malu lie-

lumu, vai vispār matēmatiskos likumos. Tāda pierā-
dīšana tomēr iespējama vienīgi formālās zinātnēs. Var

apšaubīt pat cēlonisko sakaru, kā to pierāda Juma pie-
mērs. Kur tad nu vēl dzīves faktu un cēloņu sakaru

jūklis, ko dzīve sniedz savā daudzveidībā!

2) No anketas objektīvi var iegūt tikai pārskatu
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par to, cik ir pārliecināti par likuma pastāvē-

šanu, cik ir pārliecināti par likuma nepastāvēšanu un

cik ir pārliecināti, ka likuma pastāvēšana ar faktiem

nav pierādāma. Mani pieskaitiet pie pēdējiem, jo va-

rētu tikpat daudz teikt par, kā pret šo likumu. Un

ja es vairāk teicu pret, tad tikai tāpēc, ka domāju
— par ir jau diezgan teikts un jūs paši esat par.

3) Cilvēka darbus noteic viņa daba. Nevar no

ļaunas dabas gaidīt labus augļus un otrādi. Bet cil-

vēka liktenis ļoti lielā mērā atkarīgs no viņa dabas. Te

ir lielā mērā iekšēja likumība. To redzam arī dabā.

Lai tikai iedomājamies vilka un suņa likteni. Arī dzīvē

labie darbi tiek atalgoti, ja tie izriet no cilvēka labās

dabas. Bet tomēr ir vilki, kas piemērotos apstākļos šinī

dzīvē par saviem ļaunajiem darbiem nepaspēj saņemt
pelnīto atmaksu, tāpat kā ir suņi, kas par savu labo

dabu negūst šinī dzīvē pelnīto. Vai tāpat nav arī starp
cilvēkiem? Likumība it kā būtu, bet no cilvēka zemā

redzes punkta viņa izslīd skatam, līdz ko domājam
dziļāk, bez aizspriedumiem.

4) Vienīgā neapšaubāmā labo darbu atmaksa ir

apziņa, kas pavada labos darbus un kas laba cilvēka

dzīvi tērpj miera un laimes atmosfairā, bet tikai tad,

ja viņš no saviem labajiem darbiem citas atmakas ne-

gaida. Ja viņš redz dzīvē «dzelzs likumu» un gaida
labiem darbiem atmaksu citā ziņā, tad, to nesagaidot,
aptumšojas pat šī apziņa, un tāpēc pārliecība par šo

likumu nav nemaz tik teicama. Labāk tad būt pār-
liecinātam par tāda likuma neesamību, jo tad likuma

nestās balvas būs toties jo vērtīgākas kā negaidītas.

5) Vēl gribētos minēt dažus piemērus, kur mūsu

labi domātais labs darbs nemaz nav labs, jo nes otram

ļaunu. Piem., māte lutina bērnu, dara bērnam tikai

«labu»; tēvs dod dēlam naudu, cik tik viņš grib; es

pasniedzu dāvanu nabagam, kas var strādāt, bet aiz

slinkuma nestrādā... Patiesi, mēs nezinām, vai mūsu

labais darbs ir katrreiz labs!

Skolotājs K. V.
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77.

Gribu izteikt jums arī savus uzskatus. Labprāt
gribētu par šo tematu debatēt, bet, diemžēl, attāluma

dēļ tas nav iespējams, kādēļ būtu ļoti priecīgs, ja jūs
uzņemtos pūles man atbildēt.

Tā kā mani uzskati iet šķērsām līdz šim izteiktiem,
es baidos, ka netieku pārprasts, jo savu domu būvēju
tikai kontūrās, bez sīkākiem tās iztirzājumiem.

Lai nosskaidrotu dzelzs likuma jautājumu, nebūtu

pareizi argumentēt ar piemēriem, jo piemēru par un

pret var atrast bez gala un skaidrību tie nedod, tādēļ ir

vajadzīgi kaut kādi noteikti mēri, jeb vismaz kaut kā-

das noteiktas galējības, kuras mēs varētu nostādīt par
mēra robežām dzelzs likuma noskaidrošanai.

1) Jūs izsakāties: «Cilvēka dzīvi veido dažādi

faktori, kuru starpā daudzi no viņa neatkarīgi, bet šo

faktoru starpā ir viņš pats un viņa darbi, kas atgrie-
žas uz pašu darītāju ...»

Tas ir: dzelzs likums pilnībā pastāvētu tur, kur

šie ārējie faktori neiejaucas.
Bet ja nu mēs meklēsim tās robežas, kur cilvēku

rīcība būtu neatkarīga no ārējiem faktoriem, tad, ejot

pa loģikas trepēm un paplašinot ārējo faktoru jēdzienu
līdz galējām robežām, atrodam, ka šīs robežas būs

tur, kur vairs nav cilvēka paša, jo jau katra soļa veids,
ko mēs speram, ir atkarīgs no parketa gluduma, katra

doma no ķermeņa labsajūtas, laika un neskaitāmu citu

apstākļu iedarbības. Kas tad paliek pašam cilvēkam,

ja arī viņš pats ir ārēju, no viņa neatkarīgu faktoru

rezultāts un ārēji faktori jau minimālā laika brīdi ie-

tekmē m*jūs un līdz ar to arī minimālos labos darbus

un to atmaksāšanos? No tā izriet, ka ārējie faktori ir

ne tikai ap cilvēku, bet cilvēkā un pats cilvēks, kādēļ
cilvēks, viņa vissīkāki iedomājamā darbība pēc dziļā-
kās būtības ir ārējo faktoru rezultāts.

Vieni ārēji faktori veido cilvēku, tā domas, dar-

bus, citi darbojas tam pret, bet vispār ārēji faktori —

apstākļi, vienkāršāk — gadījumi ir taču bezpartējiski,
jeb vismaz par tādiem tie jāpieņem, jo cilvēka prāts
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nespēj to sakarībai izsekot, kādēļ kā pierādījumus tos

būtu nepareizi lietot*

Nostādīsim jautājumu starp diviem pretstatiem —

labdarību un ļaunu, paplašināsim šos jēdzienus līdz

galējām robežām.

2) Ja cilvēka labie darbi atmaksājas, tad loģiski

vajadzētu būt labākiem darbiem labākai atmaksai, bet,

pakāpeniski paplašinot labdarības jēdzienu, mēs nā-

kam pie pretēja slēdziena. Ja mēs pieņemsim, ka kāds,

lai nekaitētu citu interesēm, stāvētu uz vietas, neko ne-

darot un neko sev neizlietojot, tad tomēr būs tādi,
kam tas aizēnos sauli, kas gribēs stāvēt tā vietā, vai

viņš vismaz ar domām spēs iekarot sienu vai ko ci-

tu. Ja mēs pretēji pirmajam pasīvajam labdarim ie-

domāsimies aktīvu, kas visu dara absolūti citiem un ne-

prasa sev par to neko, tad skaidrs, ka tāds, kā arī pir-
mais, nespēj eksistēt un iznīkst.

Tā tad absolūti labā robežas ir tur, kur labdaris

uzupurē pats sevi — izbeidz savu eksistenci līdzīgi
vielai attiecībā uz absolūto nulli: tiklīdz ir sasniegti
— 273 grādi — nav vielas: tiklīdz cjlvēks sasniedz

labdarības galējās robežas — tas neeksistē.

Taču mēs nevaram pielaist, ka nebūtība ir labākā

alga vislabākam darbam, jo kas tā par algu, kas iestā-

jas ar atalgojamā iznīkšanu, saņemama tikai iznīku-

šajam atalgojumam un pati ir iznīcība — nekas.

3) Ja labs darbs tiek uzskatīts tāds, kas nes aug-

ļus citiem, nerēķinoties ar sevi, tad ļauns būs diamet-

riāli pretējs, tas ir, visus labumus gūt sev, nerēķinoties

ar citu labumu. Paplašināsim šo jēdzienu tiktāl, ka kāds

cilvēks gūst sev labumus arvien vairāk un vairāk; viņš
norauj zvaigznes no debesīm, ieelpo visu izplatījumu
sevī, līdz absolūti viss iegūts, viss padots viņam, viss

uzsūkts viņā, nav vairs nekā, ir tikai viņš viens, liels,

bezgalīgs, varens, vienīgais, kas arī ir ļaunuma robeža

— viens.

Tagad velkot konsekvences no šiem diviem vai vi-

siem trim līdz galējām robežām paplašinātiem jēdzie-
niem, kas pirmajā un otrajā labdarības gadījumā bei-

dzās ar neko — iznīcību, bet trešajā ar vienu, bezga-
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līgi varenu, man liekas, mēs arī esam izkristallizējuši
dzelzs likuma formulu zināmos nestiepjamos rāmjos un

izrādās, šī formula ir gluži pretējā: altruisms ir upu-

rēšana; egoisms ir iegūšana — labs neatmaksājās;

ļauns atmaksājās.

Šī formula ir pilnīgi skaidra, kad labā un ļaunā

jēdzieni ir paplašināti līdz galējībai, bet paliek arvien

tumšāka, kad šos jēdzienus sašaurinām un tuvinām

dzīvē praktiski iespējamam, bet viņas pareizība nezūd.

Tomēr dzīvē, kur nav sastopami klasiski labā un

ļaunā jēdzieni, nedz pārcilvēki, bet cilvēki, atkarīgi

no citiem cilvēkiem, cilvēka darbiem, lai tie atmaksā-

tos, jābūt pēc iespējas egoiskiem — ļauniem, bet jāiz-
skatās pēc iespējas labiem, jo, neieguvis citu cilvēku uz-

ticību, ticību savam labumam, cilvēks uz priekšu tikt

nevar, bet lai visu to iegūtu un gūtu panākumus, nevis

kaut kādai islaicīgai afērai, bet visai dzīvei, cilvēkam

jādara labi darbi (patiesībā šķietami labi) visu

savu dzīvi, bet ar aprēķinu, lai šie darbi atmaksā-

tos (egoisms), kādēļ pēc būtības šo darbu saknei jābūt
ļaunai.

Es negribu teikt, ka pāris gadus mēs varam lišķēt,
lai ierautu pēc tam peļņu, nometot masku, ne desmit

gadu arī nepietiek: dzīves atlikušā daļa to smagi at-

riebs, parasti nesīs smagus zaudējumus. Mums jābūt
vi s v dzīvi labiem; daudz labāki nekā mēs esam,
lai cilvēki mums ticētu un ļautu gūt labumus un apmie-
rināt savu egoismu — savu ļaunumu.

Tā tad labs darbs tomēr atmaksājas, kaut analizē-

jot plašāk un dziļāk, šie labie darbi — atsevišķi lo-

cekļi vienam lielam ļaunam, kura mērķis ir ieraut vairāk

sev, līdzīgi tam, ka mēs glaimodami sakām daudz

m*tu
.

vūrdu ar ļaunu nolūku kaut ko panākt, kas ir
gluži tas pats kā dzīvē darbi, kuri mums jādara, lai
mēs panāktu kaut ko savam egoismam, kas pēc dziļā-
kas būtības ir viens liels dzīves mērogā ļauns darbs,
jo ne tik daudz ļauns ir tas, kas nokauj cilvēku, tā at-

klādams savu īsto, ļauno, bezdiplomatisko dabu un sa-

ņem uz pēdām sodu, kā tas, kurš, pateicoties saviem
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labajiem darbiem, diplomātijai un tālredzībai, spēj tikt

dievināts, aplinkus nokaut tūkstošus un palikt neso-

dīts. Tas ir ļaunuma ģēnijs, salīdzinot ar pirmo īsre-

dzīgo diletantu.

Lai tie, kas ir ko sasnieguši, neapvainotos, tad

gribu piebilst, ka no manu uzskatu viedokļa, kuri ir

ačgārni kā matēmatikā ģeometrija ne uz plāksnes, bet

uz lodes, kā matēmatikā, kas teic, ka parallēlas līnijas

krustojas, un ir, cik zinu, tikpat labi praksē piemērī-

jama kā vispār pieņemtā — labu darbu nemaz nav un

nevar būt.

Ir tikai egoisms, jo ja mēs atdodam savu beidzamo

maizes garozu, kad mums ar to draud nāve, tad tikai

aiz egoistiska aprēķina, jo mēs to atrodam par labāko,
jo mēs ar to iegūstam lielākas ētiskas pretvērtības,
kaut vai uzupurēšanās apziņas prieku. Cilvēks nemaz

nevar darīt pretēji savam egoismam, un altruisma nav,

jo pirms katras rīcības viņa smadzenes met bumbiņas
svaru kausos, jautādamas, kā labāk man — atbild: tā,
un tikai tad var notikt rīcība, kura, zināms, var citiem

cilvēkiem nest labumu, bet pēc būtības ir iegoistiska
— ļauna. Ja pat mūsu vietā domātu cits indivīds un

liktu viņam darīt labumus, tad arī tā nebūtu labsir-

dība, bet gan notikums, gluži tāda labdarība kā auto

ir labdaris šoferim, kura smadzenes to darbina, vai hip-
notizētais, transā atdodams savas vērtslietas hipnotizē-

tājam, tādēļ varētu būt runa tikai par altruistisku ego-

ismu, bet ne labdarību.

Visa pasaule ir būvēta uz egoisma principa, jo bez

tās varenās dziņas — ņemt sev, nav iedomājama dzīva

būtne, pat nedzīva viela, ja mēs domājam par mole-

kulām, atomiem un joniem, kur arī izpaužas egoisms.

Un ja pasaulē ir altruisms, tad arī tas ir aiz ego-

isma, jo kamēr pasaulē bija viens zāles ēdājs dzīv-

nieks, tad bija egoists un ņēma zāli, kāda tam patika.
Radās cits, radās konkurence, naids, draudzība aiz naida

pret jaunradušos gaļas ēdāju, kas spēj to aprīt un visu

kopējā draudzība aiz naida pret cilvēku v. t. t. līdz
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valsts pilsoņu draudzībai aiz naida pret citu tautu ie-

spējamo agresivitāti v* t* f.

Savas domas un rakstību neesmu slīpējis, kādēļ
lūdzu piedošanu*

St. Eglaine. H. B.

Apstājoties pie šīs vēstules, gribu vispirms aizrādīt

uz to, ka tāda galējību metode jeb novešana līdz galē-

jībām daudzos gadījumos teorētiski nedod' nekādas

skaidrības un praktiski ir maznozīmīga, jo ar galē-

jiem gadījumiem dzīvē nākas sastapties ļoti reti. Ja,

piem., visu to, kas kaut kādā veidā saistās ar cilvēku,
ar viņa «es» (latīņu valodā «ego») sauksim par ego-

ismu, tad jau, protams, arī altruismu šādā galējā no-

zīmē var saukt par egoismu, un tad nav vairs starpī-

bas starp lielāko upuri citu cilvēku labā un vissmagāko

noziegumu pret citiem, piem., citu nokaušanu laupīšanas
vai atriebības vai kādu citu zemāku dziņu apmierināša-
nas nolūkā, jo visu šo darbu motīvi izriet no viena un tā

paša avota — cilvēka «es», tā tad šīs vēstules autora tul-

kojumā tie apzīmējami par egoiskiem darbiem, lai arī kā

tie atšķirtos mūsu parastajā vērtējumā. Bet ar tādu

nostādījumu praktiski neko iesākt nevaram. Dzīvē ir

samērā visai reti gadījumi, kur cilvēks domā tikai par

citu labumu, vairāk sastopam tādus gadījumus, kur

cilvēks visu dara tikai savās interesēs, tomēr lielākā

daļa būs tādu gadījumu, kur cilvēks ievēro kā savas, tā

mazākā vai lielākā mērā arī citu intereses. Tāpēc no

galējā egoisma šā vārda parastajā nozīmē līdz galējam
altruismam ir ļoti daudz pakāpju, kur no sākuma pār-

svarā egoisms, tad gandrīz līdzsvarā egoisms ar altru-

ismu un beidzot pārsvarā altruisms. Līdzīgi tas ir arī

ar ārējo faktoru jēdzienu: bez šaubām, cilvēka pamatos

ir neorganiskā viela, kas sakārtota organiskajā un tā

savukārt der par pamatu dvēseles un gara dzīvei. Cil-

vēka vieliskā daļa vienmēr padota ārēju ietekmējumu

varai, bet no tā secināt, ka ārējie faktori ir līdz ar to

arī pats cilvēks, būs tāpat vienpusīgi kā visus darbus

saukt par egoiskiem. Arī šinī ziņā ir dažādas pakā-



156

pes, un taisni tās mūs praktiskā dzīvē interesē — ne

jau galējības.
Arī vēstules autors pats atzīst, ka dzīvē nav sasto-

pami pārcilvēki un ka labi darbi atmaksājas, lai arī

kāds būtu šo darbu motīvs. Tas jau arī ir galvenais,

ko dzelzs likums saka — tomēr atmaksājas būt kriet-

nam un godīgam.

78.

Cilvēka dzīves ritumu, viņa mērķus un sasniegu-

mus ietekmē gan veicinoši, gan kavējoši paša rakstura

aktivitāte (gribas spēks) un ārpus gribas esošie ārējie,

neatkarīgie apstākļi, kā: iedzimtība, citu cilvēku ak-

tivitāte un bezgala daudzās nejaušības, kas viss summē-

jas, tā sakot, vektoriālā summā un dod nepārskatāmu

cēloņu un seku režģi. Visu šo apstākļu cēloniskos sa-

karus saucam par likteni. Mērķtiecīga ir tikai paša cil-

vēka griba un viņam apkārtējo cilvēku gribas izpaus-

me, kas var labvēlīgā gadījumā cilvēku viņa uzstādītiem

mērķiem vai nu tuvināt vai attālināt no tiem. Labākā

gadījumā citu cilvēku gribas mērķu virzienu var pare-

dzēt, tāpat kā dažus citus neatkarīgus apstākļus, piem.,
iedzimtības sliktās robežas (pētījot savu raksturu, apdā-
vinātību v. 1.1.) —un tā ietilpināt apzinīgi uzstādīto

mērķu rēķinā. Citus neatkarīgos apstākļus kā nejaušības
nevar iepriekš paredzēt, kad tie iestāsies un kāds būs

viņu virziens un spēks. Tā nu paredzētie un nepare-

dzētie apstākļi ieiet liktenībā un pilnīgā atkarībā no

viņu savstarpējā relatīvā spēka un virziena nes cilvēku

pretī viņa mērķiem vai attālina no tiem. Ja cilvēka

gribas spēks ir stiprs, tas izlaužas cauri arī nelabvēlī-

giem neatkarīgiem apstākļiem; pretējā gadījumā pēdē-
jie viņu pārvar un novirza cīnītāju no tā gribas
mērķiem vai pat pilnīgi apgriež šos mērķus ar smaili

pret pašu cīnītāju. Un otrādi — labvēlīgos apstākļos arī

vājāka griba mērķi sasniedz.

Tāds būtu skats uz mērķiem un sasniegumiem teo-

rijā. Bet cilvēku mērķi praktiskā dzīvē saņem arvien

morālu vērtējumu — kāds ir viņu virziens at-

tiecībā pret sevi pašu un apkārtējiem cilvēkiem, sabied-
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rību, kurā katrs cilvēks normāli ietelp: vai cilvēka

mērķi ir egocentriski vai altruistiski; vai tie nāk par
labu tikai pašam darītājam, vai par labu visiem; vai,

beidzot, tie ir noteikti noziedzīgi, t. i. savtīgie mērķi

nekrietnā veidā vēršas pret citiem cilvēkiem. Dzīve nu

ir tāda, ka cilvēkam jābūt zināma mēra egoistam, lai

varētu dzīvot, jo, piemēram, advokātam, ārstam, aptie-
kāram un kapracim vajadzīga cilvēku nelaime, citādi

šīm profesijām jāiznīkst. Jautājums tikai tāds: kāda

drīkst būt šo egocentrisko mērķu robeža? Atbilde:

ciktāl tie neskar citu cilvēku eksi-

stenci, neapdraud to, tie ir pieļau-
jami. Ārsts, pavirši skatoties,dzīvodams no cilvēku

nelaimes, patiesībā taču nemitīgi ar savu darbu cenšas

šo nelaimi mazināt, tā tad mazina turpmākās sava dar-

ba izredzes, kas ir viņa eksistences pamats. Novērtē-

jot gribas mērķus, kas citiem un sev nes labu, apzīmē-
jam tos par morāliem jeb tikumīgiem; pret citiem ļauni
vērstus (noziedzīgus) un sev par labu domātus mēr-

ķus — par nemorāliem jeb netikumīgiem. Protams,
dzīvē bieži gadās, ka augšā minētā no gribas neatkarīgo

apstākļu ietekmē labi domātie mērķi piepildās pavisam

neparedzētā, varbūt pat noziedzīgā veidā, un, par mēr-

ķiem spriežot pēc faktiskā sasnieguma — par nemorā-

liem apzīmē arī uzstādītos mērķus. Bet ciktāl kaut

teorētiski iespējams šķirt mērķus no viņu piepildījuma,
augšējais mērķu dalījums būs vietā.

Uzstādītais dzīves dzelzs likums, šķirodams cilvēku

domas, vārdus un darbus, ir morāli vērtējošs
likums, t. i. tāds, kas novērtē gribas mērķus pēc

viņu morālitātes pakāpes. Dzelzs likums rūpējas, lai

morāliem mērķiem visi neatkarīgie apstākļi būtu lab-

vēlīgi un tie nokļūtu pie gribētā piepildījuma; nemo-

rālu mērķu piepildījumam tas liek šķēršļus. Arī tad,

ja vienā zināmā mērķu sakarā tas nav noticis, tas no-

teikti notiks citā vēlākā mērķu sakarā ar to pašu indi-

vīdu resp. cilvēku. Daudzu lasītāju iesūtījumi šo hi-

potēzi apstiprina.
Gribu tomēr aizstāvēt pretējas domas. No cilvēka

gribas neatkarīgās nejaušības, kā jau vārds rāda, ie-



158

stājas pilnīgi neparedzētas, neviena apzinīgi negribētas

un nevadītas; arī dzelzs likums tās nerada un nerīko

(uz kādu augstāku pavēli), jo tāda likuma vienkārši

nemaz nav. Tas pats sakāms par iedzimtību, kas ir

bioloģiskiem likumiem padota. Paliek vēl paša cilvēka

un apkārtējo gribas darbība. Te nu jāsaka, ka savtīgo

un pat noziedzīgo cilvēku gribas aktivitāte, vismaz

mērķu piepildīšanas laikā, laikam gan būs lielāka nekā

morāliem cilvēkiem. Jāievēro taču, ka nemorālos mēr-

ķus diktē cilvēka zemākās dziņas, kas, kā zinām, dar-

bojas ar ārkārtīgu spēku. Pieņemsim arī, ka tāds cil-

vēks ir zaudējis morāliskās jūtas kā sirdzapziņu —i ci-

tādi viņš nebūtu nenormāls — un tādēļ viņa psīchē nav

pretspēka dziņu diktētam aktam. Bez tam līdzekļu iz-

vēle nemorālam cilvēkam daudz plašāka: «.derīgiem»,

godīgiem līdzekļiem viņš ņem talkā negodīgos. Šāda

spēcīga griba tad spējīga pakļaut art pārējo indivīdu

gribas spēku savam mērķim labvēlīgā virzienā. Visi

apsvērumi noved pie tā, ka nemorālam cilvēkam savu

mērķu piepildīšanā vajadzētu labāk veikties nekā mo-

rālajam, ciktāl sasniegumu neietekmē minētie pārējie
neatkarīgie apstākļi, kurus pieņēmām abēju indivīdu

rīcībā vienlīdzīgi neparedzamus. Plašās līnijās teikto

noslēdzot, jāliecina, ka nemorālajam cilvēkam vaja-
dzētu dzīvē labāk klāties, nekā tam, kas nodevies mo-

rālo mērķu kalpībai.
Kā nu ir ar piemēriem?

Ņemsim vispirms literārus piemērus. Mūsu tautas

pasakās gandrīz* arvien labais (morālais) varonis pēc

garām, grūtību pilnām cīņām ar ļauniem spēkiem, kas

viņa mērķu sasniegšanu kavē, pēcgalā visus pretekļus

pārvarējis, saņem labo algu. Tēvam trīs dēli, divi

gudri, trešais muļķis (bet labs), un trešais, vientiesīgi

labais, saņem par labiem darbiem kā algu princesi, bet

gudros ļaunos brāļus soda. Tā tad dzīves dzelzs li-

kums? Mēs tomēr izlasām un pasmaidām: skaista pa-
saka

...
Tikai. Jāievēro, ka pasakas tauta sacerē-

jusi grūtajos vergu laikos, skaistie pasaku notikumi tai

bija ilgu piepildījums, ideāli, — tur ļaunajam kungam
nekad neklājas labi, tas padarīts vismaz smieklīgs, ka-
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mēr dzīvē un patiesībā kungs darīja ar saviem ļaudīm

visu, kas patikās, un kā vēsture liecina — tā nebija cii-,

vēcīga izturēšanās.

Ir dīvaini, ka pasaules literātūrā vislabākie darbi

ir taisni tie, kuros varonis, ar pārmērīgu apstākļu varu

cīnīdamies, neiztur un salūst. Tādi darbi un varoņi ir

IbsenaBrands, Servantesa Don Kichots, Šekspīra varoņi,

Raiņa Lāčplēsis. Gan rakstnieks parasti paver noslē-

gumā mazu maliņu no citas pasaules, it kā apsolījumu,
ka varoņa cēlie mērķi tomēr piepildīsies, lai arī citā

sakarā, varbūt, mazliet citādi nekā varonis domājis. Se-

višķi traģisks šķiet Brands, kas cīnījies par stipru un

taisnu Dievu, kas neieredz gļēvumu un maziskumu cil-

vēkos, atdevis visu par savu ticību — labākas izredzes

dzīvē, māti, savu dēliņu, sievu, visu, visu un nav gu-

vis nekā — cilvēki palikuši nelaboti, nav viņam ne-

viena sekotāja, un viņš mirst izdzīts kalnājos, pašās
beigās gūdams tikai vienu atziņu: Dievs ir mīlestība.

Tā tad viņa mērķiem jāpiepildās citādi. Branda cīņa
bijusi veltīga.

Ļoti sāpīgs ir ētiski cēlo, sirdsšķīsto ļaužu liktenis,
kā tas notēlots mūsu literātūrā. Sevišķi daudz tos tē-

lojis Poruks, arī Apsīšu Jēkabs, Blaumanis un citi. Vi-

ņu tēlotie ļaudis ir ārkārtīgi smalkjūtīgi līdzekļu iz-

vēlē, kas sekmētu viņu mērķus, un tādēļ šķiet stipri ne-

aktīvi raksturi: tie nevien izvairās no visa, kas kaut

netieši varētu kaitēt citiem, bet bieži citu labā aizmirst

sevi. Tiem trūkst pat veselīgākās egocentrisma daļas,

par ko jau minēju, sirdsšķīstie ļaudis ir altruisti, augr-

stāhā mērā cēli cilvēki. Un kāda viņu labo darbu alga?
Nekādai Tie vai nu traģiski iet bojā, kā Cibiņš, Ma-

tīsiņš, vai sagaida mūža galu galīgā trūkumā cilvēku

atstāsti, kam tie dzīves laikā labu darījuši. Andra

tēvs dzīves pēdējās dienas pavada nabagu mājā. Zalk-

šņu tēvs un Bungatiņš bauda nepateicības rūgtumu
līdz galam. Vai mūsu taisnības jūtas nesaceļas vis-

asākā protestā, ka pēc tik nevainojami nesavtīgas dzī-

ves, kāda bija Bungatiņa dzīve, nevarīgs kļuvušais cil-

vēks nesaņem pat elementāro cilvēcīgu gādību? Kā te

var piemērot dzīves dzelzs likumu?l
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Mazāk spilgti ir literārie piemēri, kas runā par la-

bu domai, ka nemorālajiem cilvēkiem dzīvē sekmīgi

veicas. Nekritiskā tautas māksla, kā redzējām, ļaunos
arvien soda. Savukārt rakstnieki mantojusi daļu no

šī optimisma un rakstot būs domājuši, cik audzinoši

var būt viņu darbi. Tādēļ gan bieži rādīts, kā ētiskais

varonis cieš un aiziet bojā, bet daudz retāk — nozie-

dzīga cilvēka sekmes, jo to varētu pārprast kā nemo-

rālo mērķu cildinājumu. Taču pārliecinoši piemēri arī

šeit, kaut tēlojumi no mūsu korruptantu dzīves. Mi-

nēšu Kārļa leviņa Putras Dauki, kam nekas nav svēts,

nekādi līdzekļi negodīgi savu zemāko instinktu, varas

un mantas kāres diktēto mērķu sasniegšanai. Un vi-

ņam sekmējas! Gadiem ilgi viņš ir pagasta tiranns un

dara neizmērījamu ļaunumu visiem, kam vien spēj, sa-

maitā daudzu cilvēku dzīves. Parasti šādi «varoņi» iz-

iet pilnīgi sveikā vai saņem niecīgu sodu. Kas par to, ka

viņos nav ne puteklīša, ne nojautas no tās dvēseles tī-

rības, kas sirdsšķīstiem ļaudīm — sirdsapziņas Putras

Daukiem vairs nav, un tie savas dvēseles netīrību nesa-

jūt. Viņiem atkal labi.

Bet, varbūt, dzīves piemēri apliecina ko citu?

Dzīves piemēriem viens trūkums: nekad nevar teikt

pat par tuvu cilvēku, ka pazīst viņa dvēseles dzīvi. Dvē-

seles dzīvi izdibināt un otram atklāt, kā to rāda mo-

dernā psīcholoģija, ir ļoti, ļoti grūti. Pazīt var dar-

bus, izteiktas domas, temperāmentu — turpretī, jūtu

pārdzīvojumus ļoti maz. Pat pašam sevi «iepazīt» ir

sarežģīts process. Par otru cilvēku jāspriež, tā sakot

no ārpuses — viņa psīchē iekļūt nav iespējams. — Sa-

protams, ka, spriežot pēc rīcības, iespējami maldīgi

spriedumi par cilvēka īsto dabu un apzinīga maldinā-

šana. Cilvēks var, piemēram, plašākai sabiedrībai ap-

slēpt savus nemorālos mērķus un rīkoties nevainojami,
bet īsto dabu atklāt viņam padotiem vai ģimenē. Pa-

viršs paziņa šo cilvēku apzīmēs par godīgu, cienījamu,
kaut arī īstenībā tā nav. Tie paši maldi iezagsies sprie
dumā par šī cilvēka likteni — viņa laimi vai nelaimi

uzskatīs kā pelnītu algu vai sodu. Taču kaut kāds

praktisks vērtējums par zināma cilvēka morālitāti
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mums arvien ir, un ar labo ticību, ka tas pareizs, mums

jāmeklē dzīves piemēri dzīves dzelzs likumam, kas to

apstiprina vai noraida.

Tēvs ir man stāstījis par kādu cilvēku, kas pirms
kara pelnījis maizi, braukdams par vieglo ormani. Bi-

jis pārticis: savs zirgs un rati, arī iekrāts kāds mazu-

miņš. Bijis nedzērājs un kārtīgs cilvēks, savas mate-

riālās saistības arvien nokārtojis nevainojami. Neviens

nevar par viņu nekā ļauna liecināt. Pasaules kara

laikā zaudējis visu iedzīvi; tagad ir apmēram 70 gadus

vecs, un viņa vienīgā nodarbošanās, ko tas vēl spēj —

sēdēt uz ielas stūra un spodrināt garāmgājēju apavus.

Jāmaksā nodokļi un dzīvokļa īre; pēdējo jau vairāk

mēnešus palicis parādā — nav līdzekļu.
Kāda mājkalpotāja 15 gadus nokalpojusi pie turī-

giem kungiem, kas ar viņu bijuši ļoti apmierināti.

Kungi par vairāk gadiem palikuši kalponei algu parā-
dā. Parāds sasniedzis jau gandrīz 1000 latu. Beidzot

kalpone pieprasījusi algu. Kundze nosaukusi viņu par
traku un — atlaidusi no vietas. Mazs cilvēks, prāvu
ierosināt nav pratusi vai gribējusi, iestājies art noil-

gums, un tā noslēgusies šī mazā traģēdija: uzticīgai

kalponei ar rūgtu mācību, «labajiem» kungiem bez

soda.

Kāds drēbnieks, ko pazīstu daudzus gadus, vien-

kāršs, kluss cilvēks, pirms kara daudzos darba gados

sakrājis un noguldījis bankā 800 rubļu. Kara sākumā

salasījis vēl 100 rubļus spožās zelta ripiņās un aiznesis

bankai — tomēr drošāki, tādi laiki. Ar 1920. gada 18.

marta likumu par cara rubļu pārrēķināšanu Latvijas

rubļos sava kapitāla vietā varēja saņemt kapeikas. Ta-

gad tuvojas mūža septiņdesmitajam un vēl nedrīkst

nolikt adatu, citādi rītu var palikt bez maizes.

Kas kara laikā zaudēja savus ietaupījumus, to skaits

ir milzīgs. Var teikt, ka Latvijā ir gandrīz tikai tādi,
kas zaudēja savas iekoptās saimniecības, ēkas, mantu

un kapitālu, un tādi, kas uz pirmo rēķina kļuva bagā-
ti kā kara laika spekulanti. Vai tiešām iespējams no-

pietni apgalvot, ka vis i zaudējušie ir pelnīti sodīti un

ieguvēji pelnīti apbalvoti par «labiem» darbiem?
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Pēckara gados ļaudis ar lielu ticību ķērās pie dzī-

ves atjaunošanas, īsā laikā bija labi panākumu Dažs,
santīmu pie santima likdams, atkal bija ticis pie nelielas

naudas summas, ko noguldīja kredītiestādē, kas solīja
lielākus augļus. Vairākas tādas kredītiestādes bankro-

tēja, un mazie noguldītāji gandrīz visu savu naudu

pazaudēja. Direktori, kas sanestās summas bija iz-

saimniekojuši, vienkārši sakot — nolaupījuši, tika

cauri ar niecīgiem sodiem un nereti pēc tam iekļuva no

jauna labās vietās.

Man zināms kāds lauksaimnieks, kas ir tik ener-

ģisks, ka neatzīst nekādu šķēršļu saviem mērķiem.

Viņš ir turīgs sava pagasta pilsonis, vairāku saimnie-

cību īpašnieks. Vienu jaunsaimniecību viņš ieguva no

kāda atvaļināta pulkveža, kam ļoti ievērojama lomaLat-

vijas atbrīvošanā no vācu karaspēka. Pulkvedis bija

spiests aizņemties naudu, minētais lauksaimnieks viņu
kreditēja un, kad pulkvedis vairs nespēja savas saistī-

bas kārtot, nopirka tā jaunsaimniecību par ļoti zemu

maksu. Pulkvedis vēlāk lūdzies, tā stāsta, lai pieliekot
dažus simtus latu pie samaksātās summas. Cilvēks tie-

šām bijis trūkumā, bet lauksaimnieks smīnot noraidī-

jis: kas pirkts, tas pirkts. ..
Ar tādu pašu neatlai-

dīgu gribu un nesaudzīgu līdzekļu izvēli šis vīrs sa-

sniedzis visus savus mērķus. Viņam klājas labi.

Tad vēl par pagājušā pasaules kara pilno ciešanu

mēru. Miljoni kritušo, miljoni sakropļoto, miljardi
izšķiesto materiālo vērtību, tautu morāliskā līmeņa pa-
zemināšana. Ja kaut tik daudz būtu iegūts kā ap-

ziņa, ka šis karš pēdējais, tad, varbūt, varētu samie-

rināties ar zaudēto. Bet patiesībā taču ir otrādi: viss

sagatavots jaunai katastrofai. Sagatavoti moderni

kara kuģi un lidmašīnas, zemūdenes un tanki, nāvējošo
gāžu baloni un lielgabalu Viss sagatavots arī kara

psīcholoģijai, jo dažās valstīs pie varas nākuši kara

dievinātāji. Vai visu šo smago ciešanu mēru un drū-

mās izredzes uzskatīt par pelnītu sodu, morālā dzelzs
likuma sodu daudzajiem nelaimīgajiem?

Es varētu vēl minēt piemērus vienam no mocošā-

kiem cilvēces posta veidiem — slimībām, kas liecinātu
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pretī dzīves dzelzs likumam, bet mans raksts jau tik

garš, ka šiem piemēriem jāpaliek neminētiem* Tāpat
atstāšu bez piemēriem nevainīgo bērnu ciešanas pro-

blēmu, ko satricinoši tēlojis krievu rakstnieks Dosto-

jevskis, neiedrošinādamies apgalvot, ka nevainīgajiem,

nenoziedzīgajiem bērniem jācieš par. �. tēvu grē-
kiem.

Dzīves dzelzs likuma autora un vairāku ie-

sūtītāju piemēri liecina par dzelzs likumu. Esmu

mēģinājis minēt literātūras un dzīves piemērus, kas

runā pret šo likumu. Nebūt nenoliedzu, ka bieži

jāpiedzīvo cilvēku morālās rīcības atalgojums un ne-

morālās sods, esmu mēģinājis parādīt, ka tā ir tikai

viena dzīves puse. Varbūt, vēl biežāk jāpieredz, ka

dažu cilvēku ciešanas Vajā līdz pat nāvei, kaut arī viņš
būtu savā dvēselē visšķīstākais, un citu par ļauniem
darbiem dzīve atalgo ar labo algu. Bez šaubām, ne-

viens cilvēks nav nedz pilnīgi labs, nedz pilnīgi ļauns,

un tas dzīves piemērus dara visai sarežģītus, visiem

likteņiem neder viens mērs. Bet tas vienlīdzīgi attieci-

nāms kā uz manējiem, tā uz pretējiem piemēriem.
Pēc mana uzskata, cilvēka gribas mērķu pie-

pildīšanos nenoteic šo mērķu morālais vēr-

tējums, jo, ciktāl sasniegumu ietekmē no gribas neat-

karīgie apstākļi, tie ir neatkarīgi arī no cilvēku mo-

rālām normām, tiem nav daļas gar cilvēku mērķu la-

bumu vai ļaunumu, tāpat kā daba veido savus darinā-

jumus neatkarīgi no cilvēka vērtējošā viedokļa: derīgs
— nederīgs. Cilvēks var ar savu gribas darbību ie-

jaukties un līdz zināmam mēram pārveidot dabas noti-

kumus un tāpat līdz zināmam mēram pārveidot ap-

stākļus gribas mērķu piepildījumam, kas taču ir psī-
chiski-fiziskas (bioloģiskas v. t. t.) dabas. Noteicoša

ir gribas aktivitāte un mērķu apzinīgums un to relatī-

vais spēks un virziens pret neatkarīgiem apstākļiem.
Mērķu morālitātei vai nemorālitātei var būt ietekme

tikai tiktāl, cik tā stimulē gribas atkīvitāti. Ja nu ne-

morālie mērķi, kā es to mēģināju paskaidrot, spēj vai-

rāk stimulēt darītāja gribu, tad tie spēj vieglāk piepil-
dīties. Tādēļ morāli vērtējošais dzīves dzelzs likums
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cilvēku mērķu un cēloņu sakarā, pēc manām domām,

nav piemērojams, vai art jāpiemēro ap-

griezti nekā tas formulēts, un tad tas kļūst par

īstu dzelzs likumu — nežēlīgu un netaisnu. Tad seci-

nājums var būt: ja jau labie nodomi, vārdi un darbi

netiek atalgoti, bet otrādi — tiek atalgots ļaunums,
Vai tad vērts labam būt? Tāds secinājums tomēr ir

pārpratums. Lielie filozofi — ētiki katēgoriski norai-

dījuši morāles normu pildīšanu gaidās par to tūlītēju
samaksu skaidrā pretvērtībā. Cilvēki ir labi vai ļauni
ne algas dēļ, vai baidoties no soda. Varbūt, ir tāda

dvēseles tīrības sajūta, kas liek būt morālam, tāpat kā

miesas tīrības sajūta liek mazgāties. Ja kāds vairs

dvēseles netīrību nesajūt, tas ir jau kļuvis nemorāls.

Cilvēces ciešanas ir smagas, un katrs meklē tām iz-

skaidrojumu un attaisnojumu. Atbildi meklē reliģija

un filozofija, viņu meklē arī dzīves dzelzs likumā iz-

teiktais uzskats. Man tomēr šķiet, ka ar to var iz-

skaidrot tikai vienu mazu ciešanu daļu, pārējās paliek
neizskaidrotas un neattaisnotas. Tamdēļ es baidos, ka

labais, ētiski cēlais nodoms, dot vispārēju dzīves uz-

skatu morāliska dzelzs likuma veidā, patiesībā uz-

kraus jaunu ciešanu nastu tiem, kas viņu nopietni pie-
mēros savam nelaimīgajam liktenim. Nesajūtot sevi

tik dziļi vainīgu, lai saņemtu smagu dzīves sodu —

kāds nu tas katram — radīsies rūgtums domās un vār-

dos, kas varētu tikai pavairot ļaunumu cilvēkos. Man

šķiet, ka moderna intelliģenta cilvēka īstā pozīcija ir

— necensties tagadnē pastāvošās ciešanas pārspēt ar

kaut kādu pāri tagadnes pieredzei stāvošu principu,
kam jātic, bet bezbailīgi skatīties ciešanām acīs un vai

nu vest varonīgu aktīvu cīņu ar to cēloņiem, vai arī

censties stiprināt savus pasīvās izturības spēkus, kā to

izteicies kādā savā apcerējumā Dr. T. Celms.

Rīgā. A. V.

Jau savā atbildē J. Z. kungam no Bauskas (143.
lapp.) aizrādīju, ka neesmu apgalvojis un ka tas no

dzīves dzelzs likuma izpratnes nemaz neizriet, lai vi-
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biem. Ciešanu problēma ir tiešām dziļa un sarežģīta,
un tai visā pilnībā neesmu nemaz pieskāries. Esmu

tikai apgalvojis, ka ļaunie darbi (tāpat kā labie) at-

maksājas ciešanu vai kādā citādā veidā tā tad ciešanu

daļu var izskaidrot kā cilvēka paša darbu (šā vārda

plašā nozīmē) sekas.

Var jau būt gadījumi, kur ilgāku laiku un citiem

redzamā veidā labie darbi paliek neatalgoti un sliktie

nesodīti, kā ir ar vēstules autora minētajiem piemē-
riem, var būt arī visai reti gadījumi, kas nepakļaujas
pieminētajam likumam (sk. par likuma izpratni manu

atbildi 142. lapp), bet tas vēl neapgāž likuma pareizī-
bas.

Ka nemorālam cilvēkam var būt stiprāka griba un

plašāki līdzekļi savu mērķu sasniegšanā, tas taisnība,
tāds cilvēks var drīzāk panākt savu nodomu piepildī-

šanu, bet no tā nevar secināt, ka viņš nesaņems at-

maksu: tā nāk jo drausmīgāka!
Par citām šinī vēstulē minētām lietām došu atbildi

noslēgumā.

79.

Es nostājos dzīves dzelzs likuma noliedzēju pusē.
Man liekas, ļoti daudzi būs vienis pratis par to, ka tais-

nība (taisnības jūtas) ir tikai zināms cilvēka pārdzī-

vojums, bet ne kāds reāls objekts. Taisnība ir cilvēka

vērtēšanas spēja, kas norāda uz cilvēka attiecību kus-

tībām (cilvēka vietā var būt arī kāds personificējums).
Tas ir ļoti subjektīvas dabas notikums. Kas vienam

liekas taisnīgi, otram tai pašā laikā liekas kā pārestība.
Primitīvais domāšanas veids patiešām redz dzīves

dzelzs likumu. Bet neapmierināsimies ar to un ievēro-

sim arī cilvēkus, kuru labie darbi atmaksāti ar ļaunu,
ar ciešanām. Šos faktus neapzinīgi min savos piemē-
ros dzelzs likuma piekritēji, un jāsaka, ka šo faktu

gandrīz tikpat daudz, kā ļauno darbu atmaksas ar cie-

šanām.

165
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Ir daudz notikumu, kas vienam nes labu, otram

ļaunu* Un tā kā ne visi cilvēki vienādi izjāt tais-

nību (tikumiskā smalkjūtība nav vienāda), un ne visi

notikumi ir vienādi «stipri», kā tad lai novērojam un

uzskatām faktus, no kuriem varētu secināt dzelzs li-

kumu? Turklāt daudzu cilvēku dzīve ir pārāk bāla,

lai tajā varēta atzīmēt kādas krasas pārmaiņas* Tāpēc
šiem cilvēkiem neienāk pat prātā, ka varētu pastāvēt

dzelzs likums* Gadās, ka ļauns vai labs notikums pie-
meklē cilvēku pēc puslīdz vienmuļa dzīves perioda*
Bieži vien acīmredzams, ka atmaksa par ļauniem dar-

biem mūsu dienās dažos gadījumos vairs nevar notikt,
kaut gan agrāk tā bijusi. Piemēram, medicīnas attīs-

tība novērš daudzas atmaksas par ļauniem darbiem*

Apmēram varētu apgalvot, ka caurmērā cilvēku dzīve

vairāk iet uz labo pusi (ļauno notikumu skaits mazi-

nājies), jo ar katru gadsimteni, aug cilvēku labklājība,
kas sastādās no atsevišķiem gadījumiem* Bieži gadās
arī tā, ka tas, kas šodien ļauns, apstākļiem mainoties,
kļūst izdevīgs, labs, vēlams*

Jelgavā* D. Blumbergs.

80.

Dzīvē gan vērojami tādi gadījumi, kas mūs pamu-
dina domāt par kaut kādu atmaksu, bet dzīvē ir arī pie-
mēri, pat ļoti spilgti, kas var radīt pilnīgi pretēju uz-

skatu* Caur un cauri godīgas dvēseles, krietni rak-

sturi, kam dūre ne mūžam nespēj pacelties pret otru,

pat ne domās, kas dabīgi spēj mīlēt visus cilvēkus, —'

tomēr dzīvē nekur netiek uz priekšu* Ka cilvēks reālā

dzīvē ar ideāliem vien kaut ko varētu sasniegt tāpēc

vien, ka tie ir cēli un viņa dvēseles īstais saturs, tam

dzīves piemēru dēļ sen vairs neticam* Būtu aplami do-

māt, ka jērs var tikt cauri vilku baram zāļainās ganī-
bās* Skaidrs, ka ideāli godīgam cilvēkam ir tikai divi

izejas: vai nu palikt savai krietnajai dzīvei un saviem

cēlajiem mērķiem uzticīgam un iet bojā, vai piemēri-



167

ties vilku bara — pāļa savstarpējai cīņai eksistences

dēļ. Kā šai cīņā lai uzvar, ja viņa pretinieks saka:

«Mērķis attaisno līdzekli?» Sapņi par ideālā reālizē-

šanu valda tikai tikmēr, kamēr cilvēks dzīvē nav dabū-

jis spēcīgākus triecienus, nevis kā atmaksu, bet kā ne-

izprotamu, varbūt, dzīves likumībā tomēr ietelpošu uz-

brukumu. Pēc tam ideālā āda sāk pamazām rādīties,

vienkārši, lai izturētu turpmākos uzbrukumu zvēlie-

nus. Dzīve nežēlīgi samaļ tos, kas ar atklātu dvēseli,

goda sirdi un ideālizētāja skatu ienāk tajā, t. i. kas grib

peldēt pret spēcīgo straumi.

Cilvēks pēc dabas ir egoists. Šo īpašību cilvēkam

pārmest nedrīkst. Dzīvē norisinās cīņa eksistences dēļ
(cilvēka eksistencē ietelp bez miesas vajadzībām arī

viss dvēseliskais, garīgais). Egoisms liecina par atse-

višķiem indivīdiem. Tā tad katram cilvēkam jārēķi-
nās ar otra egoismu. Tas rada plānus un viņu reali-

zēšanu. Dzīvē, kaut arī retumis, sastopami arī ideāli

cilvēki. Ja nu iedomājamies, ka tāds iekļūst pūļa cil-

vēka egoistiskos valgos un zemiskumā, tad cīņas re-

zultāts viegli paredzams: uzvarēs pēdējais, kam atļauti
visi līdzekļi (pēc viņa domām). Bet uzvarētājam nu

gaidāma atmaksa — man teiks. Enerģiskam cilvēkam

šāda atmaksa dara maz rūpju, un ja arī tā izposta viņa

mantu, mieru un pašapzinību, tomēr ar to vēl nav dots

ne mazākais gandarījums tam, kura cēlā dvēsele gā-

jusi bojā. Drīzāk tā uzskatāma par likteņa ironiju,
ka ļaunajam kaut kāda dzīve vēl iespējama, kurpretim

labajam nē, bet dzīvotgribas instinkts, kā zināms, da-

bas dots.

Ja bagātniekam atmaksa ir mantas zaudējums,

viņš (nemaz neiedomādamies, ka tas ir viņa sods) pratīs

atrast līdzekļus, kā atgūt iepriekšējo stāvokli. Katrs

trieciens šo cilvēku padara gudrāku un viltīgāku. Ja cil-

vēka dzīve līdzīga viļņiem, tad taču mēs nevaram teikt, ka

viļņu leja ir atmaksa, bet ja tā, mēs redzam ačgārnību:

augstākajam (viļņu kalnam) sods ir krišana (viļņa
leja), kamēr zemākajam atmaksa — kalna gals.

Klapkalnciemā. E. Beierle.



Daudzie iepriekšējās vēstulēs minētie gadījumi lie-

cina, ka arī krietnie un godīgie tiek uz priekšu. Kriet-

nība un godīgums ir nepieciešami, bet vēl nav pietiekoši

nosacījumi, lai dzīvē tiktu uz priekšu: vajadzīgi arī

spars, uzņēmība v. t. j. Bet, piem., zaglis ar visu lielo

uzņēmību tomēr reiz saņem savu sodu.
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Noslēgums.

Tie daudzie raksti ar neskaitāmiem piemēriem

par labo un ļauno darbu atmaksu jau šinī dzīvē, ko ie-

sūtījuši lasītāji, var arī šaubīgu cilvēku galīgi pārlieci-
nāt, ka dzīves dzelzs likums tiešām pastāv, vai tas nu

kādam patīk vai nepatīk, tas vienalga — savu tiesu dabū

katrs neizbēgami un neatvairāmi.

Bet nu daudzus lasītājus interesē arī tas jautājums,
kā šo likumu varētu izskaidrot zinātniski. Ko tad īsti

nozīmē: izskaidrot zinātniski? Kāpēc pie vārda «iz-

skaidrot» vēl jāpiemetina: «zinātniski»? Ar to gribu
norādīt, ka izskaidrojumam jābalstās uz mūsu līdzši-

nējām zināšanām
par parādībām, kas pieejamas pie-

redzei, atstājot ārpusē tās parādības, par ko pieredze
nekā nevar teikt pēc šo parādību būtības. «Izskaid-

rot» parasti nozīmē uzrādīt cēlonības sakarību parā-
dību starpā. Piem., ja jautājam, kā izskaidrot, ka

siltā vasaras laikā, iznākot no ūdens, sājūtam aukstu-

mu, tad atbilde parasti tāda: ūdens, kas pielipis mūsu

miesai, izgaro, bet ūdens pārvēršanai garaiņos vaja-

dzīgs liels siltuma daudzums, ko ūdens pārņem no mūsu

ķermeņa, un tāpēc sajūtam aukstumu. Tā tad auk-

stuma sajūtas cēlonis ir diezgan strauja siltuma aizva-

dīšana no mūsu ķermeņa, siltuma aizvadīšanas cēlonis

ir ūdens izgarošana, bet pastiprinātas ūdens izgaroša-

nas cēlonis ir pietiekoši augsta gaisa temperātūra; tā

savukārt nāk no saules, bet kas par cēloni tik augstai
saules temperātūrai, to vairs tik noteikti nezinām, par

to izsakām tikai dažādas vairāk vai mazāk pamatotas

domas, vai, kā to parasti saka, hipotēzes. Bet ja ari

cēlonības rindu varētu turpināt vēl tālāk, beigās to-

mēr nonāktu pie parādības, kuras cēloņa uzrādīt neva-
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ram: to vienkārši konstatējam kā faktu. Piem., ja

jautātu, kā izskaidrot, ka neatbalstīti ķermeņi krīt uz

zemi, tad atbilde būtu: tāpēc ka zeme tos pievelk
(pareizāk, tie savstarpīgi pievelkas), bet uz jautājumu,
kā izskaidrot zemes pievilkšanas spēku vai, vispārīgāk,
tā saucamo gravitācijas likumu, atbildes nav; te varam

tikāt vienkārši konstatēt zināmu likumību, kuras vis-

pārīgāka izteiksme ir tā saucamais «gravitācijas li-

kums»: ikkuras divi vielas daļiņas «pievelk» viena

otru ar spēku, kas proporcionāls ar šo daļiņu masu

reizinājumu un apgriezti proporcionāls ar šo daļiņu
attālumu kvadrātu. Tā tad, skaidrodami kādu dabas

likumu, vienmēr agrāk vai vēlāk uzdursimies uz tādu

parādību, ko tālāk izskaidrot — atbildēt uz jautājumu:

kāpēc parādība notiek tā un ne citādi? — nevarēsim.

Līdzīgi tas ir arī tanīs parādībās, kas norisinās

cilvēka gara pasaulē, kur parasti meklējam cilvēka

darbības motīvus, jautādami, kāpēc viņš vai viņa to tā

izdarīja, un ja dabūjam atbildes: aiz dusmām, aiz bai-

lēm, aiz skaudības un tml., tad ar to it kā apmieri-

nāmies, kaut gan varētu jautāt, ar ko izskaidrojama

skaudība, dusmas v. t. t. Tur varētu atsaukties uz

iedzimtību, nesavaldību v. t. t, bet beigu beigās tomēr

nāktos vienkārši konstatēt zināmas parādības eksistenci

un vairāk nekā, — protams, paliekot pieredzes robe-

žās. Vispār atbildēt uz jautājumu, kāpēc dabas un

tiem līdzīgi likumi tādi un ne citādi, neprotam, palie-
ķiot pieredzes robežās. Tā tad galvenais uzdevums šinī

laukā — likumu atrašana, pie kam, ja iespējams,
skaitliskās sakarības veidā. Te jāņem vērā vēl viena

lieta: īstenībā vērojamās parādības ir parasti sarežģī-

tas, jo reizē iedarbojas dažādi cēloņi. Tomēr daži no

šiem cēloņiem ņem pārsvaru, izpaužas spilgtāk, piešķir-
dami līdz ar to visai parādībai ne vairs noteiktas liku-

mības, bet gan tikai zināmas tendences raksturu, ko

var tomēr saukt par likumību, tikai šī likumība iz-

paužas ar zināmām svārstībām. Piem., dažās zemēs

raža stāv lielā atkarībā no nokrišņu daudzuma noteik-

tos mēnešos, bet tā kā ražu ietekmē arī citi cēloņi, tad

galu galā nokrišņu daudzuma un ražas lieluma starpā
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pastāv nevis ciešas, bet vaļīgas saites, tomēr ne tik va-

ļīgas, ka nevarētu konstatēt nekādas tendences. Saites

izrādās pietiekoši ciešas, lai, zinot nokrišņu dau-

dzumu, ar diezgan lielu tuvinājumu — bet tikai tuvi-

nājumu — varētu paredzēt nākamo ražu, pie kam ie-

spējams noteikt robežas, kuru starpā var svārstīties

faktiskā raža no iepriekš aprēķinātās. Šādas likumī-

bas mēdz saukt par statistiskām likumībām. Tās rak-

sturo ar to, cik liela atbilstība, vai citādi: cik liela kor-

relācija pastāv divu parādību starpā, piem., cilvēka

auguma un svara ziņā, neražas un noziegumu skaita

starpā v. tml.

Skaidra lieta, ka arī cilvēka dzīves gaitu, ko ie-

tekmē un noteic neskaitāms daudzums dažādu — gan

svarīgāku, gan mazāk svarīgu, gan ārēju, gan iekšēju
— faktoru, nevar kārtot vienīgi ar pašu cilvēka dar-

bību, cik tālu to vada .personālais gars, bet kā šo

divu parādību starpā pastāv ciešas saites, ka vērojama
liela korrelācija, par to liecina dzīves fakti. Konstatēt

šo likumību ir galvenais uzdevums, bet varam mēģi-
nāt arī to izskaidrot, t. i. uzrādīt varbūtējos cēloņus,
atvedināt uz citu parādību, bet, kā jau zinām, tikai

līdz zināmai robežai, kur cilvēka prātam jāapstājas

godbijīgā neziņā par to, kāpēc parādības norisinās

tā un ne citādi.

Cilvēks ar savu miesu, kā dvēseles un gara nesēju

ieslēgts vispirms vielas (nedzīvās un dzīvās dabas)

pasaulē, kur valda negrozāmas likumības, kas lielā daļā
cilvēkiem zināmas, piem., ja sakarsis dzers aukstu ūde-

ni, tad organismā notiks tādi un tādi sarežģījumi

(plaušu karsonis, dilonis v. c). Neapšaubāmi, ka te

cilvēka izturēšanās neizbēgami atbalsosies vispirms vi-

ņā pašā (kas darīja — pats darīja!) un ja šo iz-

turēšanos vērtēsim kā derīgu vai kaitīgu, labu vai slik-

tu, tad iespējamas vērtēt arī sekas.

Bet nu cilvēkā nedzīvās un dzīvās dabas slāņi ar

savām likumībām ir tikai apakšbūve, ar kuru saistās

un virs kuras paceļas cilvēka dvēseles un gara pasaule,

kas ir gan atkarīga no šiem zemākiem slāņiem, tā kā
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bez tiem nevar pastāvēt, bet kam ir arī liela auto-

nomija — spējas izvēlēties tādu vai citā-

du rīcību, kas var iet un bieži iet pretē-

ji bioloģiskām prasībām, un par ko apzinā-

mies, ka varējām rīkoties arī citādi. Vijole un lociņš
ir nepieciešamie materiālie slāņi vijoļu virtuozam, bet

no viņiem tas spēj izvilināt dažādas skaņas brīnum

krāšņos sakopojumos, kas atbalsojas mūsu gara pasau-

lē, radīdamas attiecīgu pārdzīvojumu.
Cilvēka personālo garu sastāda viņa reliģiskie, ti-

kumiskie, tiesiskie un t. t. uzskati, zināšanas un tml.

Kādai cilvēku kopai (tautai, zināma aroda darbinie-

kiem, skolai, klasei un taml.) piemītošā kvalitātīvā

vienādība viņu personālos garos sastāda tā saucamo

objektīvo garu. Tā piem., varam runāt par kādas

tautas garu, kādas skolas garu un taml. Neapšaubāmi,
ka cilvēks, dzīvodams arī objektīvā gara pasaulē, pa-

kļauts šās pasaules likumībām līdzīgi tam, ka, atraz-

damies vielas pasaulē, tas nevar izlēkt no dabas liku-

miem. Un nu, vai objektīvā gara pasaulē nevar val-

dīt likumība, kas analoģiska dabas likumam, pēc kura

dabas parādības norisinās tā, lai uzturētu iestājušos
līdzsvara stāvokli? Piem., ja ķermeni saspiež, tad tas

pretojas šai darbībai tā, ka sasilst, bet sasilstot ķerme-
nis izplešas un tā iedarbojas pret spiedienu, it kā gribē-
dams palikt līdzšinējā stāvoklī. Ja nu kādā sabiedrī-

bā valda noteikts objektīvs gars, kas izpaužas piem.,
uzskatos par godīgumu, tad tas, kas rīkojas

pret šiem uzskatiem, pret šo objektīvo

garu, traucē līdzsvaru, un turpmākās

parādības norisinās tā, lai šo līdzsvaru

atjaunotu un līdz ar to atgrieztos uz

pašu darītāju. Vērojumi cilvēku dzīvē liecina,

ka tāds dzīves dzelzs likuma izskaidrojums diezgan

varbūtīgs, bet lai arī izskaidrojums būtu citāds, lai

arī nebūtu nekāda, tomēr tas nesatricina pašu likuma

pastāvēšanu. Lai arī cik nežēlīgi izklausās tas, ka ne-

ko, kas izdarīts, nevar padarīt par nebijušu, ka viens

vienīgs kļūmīgs solis spēj samaitāt visu dzīvi — tā tas

ir, un tas jāņem vērā it sevišķi jaunatnei.
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Daudzās vēstulēs aizkārti arī daudzi citi dzīves

jautājumi, uz kuriem mēģināšu dot atbildi grāmatā
«Dzīve un laime» («Dzīves māksla»), kas, cerams, iz-

nāks vēl šinī gadā.
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