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Cilveka mērķis un tikumibas

būtiba.

Tas, ka cilvēka dzīve nepieciešami ir pildita

ar viņa paša apzinigo darbibu, kura savukārt ir

saistita ar visdziļāko domāšanu, — vaj tas nav pats

galvenais, kas cilvēku atšķir no pārējiem dzīvnie-

kiem? Tas, ka cilvēkam neizbēgami pašam ir

jāatrisina visi apzinigās darbibas jautājumi, dara vi-

ņu atbildigu par savu darbibu un noved to pie tiku-

miskās apziņas, kā pie savas darbibas kritērija,

saskaņā ar vispārējo cilvēka dzīves mērķi. Kas sa-

vu apzinigo darbibu vada pareizā virzienā — ir ti-

kumigs. Tikumigs ir katrs darbs, kas darits cil-

vēka augstākā mērķa labā, kas šo mērķi veicina un

sekmē. Ar citiem vārdiem sakot, tikums ir lī-

dzeklis ša mērķa sasniegšanai, jeb citādi — tikums

šo mērķi realizē. Bez tikuma, tā tad, nav pilnibas,

bet nomaldišanās no pareizā ceļa un mērķa. Ti-

kums izpaužas un iemiesojas apzinigā darbibā, un

vienigi tikai caur to un ar to mēs varam tuvoties sa-

vam mērķim —ar savu apzinigi-tikumisko darbi-

bu. Bet lai kļūtu tikumigs, tad vispirms jāiemanto

nevis līdzeklis, kas nav iespējams, bet pats mēr-

ķis, jo līdzeklis ir tikai minētais apzinīgais darbs.

Tā tad, atrisināt tikumisko problēmu nozīmē — at-

risināt jautājumu par vienigi pareizo cilvēka darbi-

bu un šīs darbibas saturu. Tikums ir tikai viens

— paklausiba jeb sekošana cilvēka augstākam mēr-

ķim. Ētikas uzdevums —šo mērķi atklāt un darit

pazīstamu.

Tikuma iekšējo būtibu dažādos laikos dažādi

domātāji ir centušies dažādi definēt. Tā Zokrats
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teica, ka tikums esot zināšana. Pēc Kanta tikums

ir griba, jo labs ir — tikai griba, labā griba. Tur- i!

pretim fierbarts atzīst, ka etiķa esot dala no estēti-

kas un tikumisks spriedums esot estētisks sprie-
dums.

Tikumu skaits un iedalijums ari dažāds dažā-

dos laikmetos. Grieķi izšķīra četrus pamattikumus:

gudribu, drošsirdibu, pašsavaldīšanos un taisnibu.

Kristigā etiķa uzstāda savus tikumus: ticibu, ceri-

bu, mīlestibu. Bet patiesibā grieķu tikumi pa lielā-

kai daļai ir tikai rakstura īpašibas, kristigie tikumi,

turpretim, — zināmas idejas par Dievu un mūžigu

dzīvošanu. Bet īstai tikumibai jānosaka darbibas i

veids un tamdēļ par tikumu var saukt tikai to, kas

stāv visciešākā sakarā ar darbibu. Tuvāki defi-

nējot ta būtu — spēja grozit cilvēka iedzimto da-

bisko gribu, apņemšanās sekot uzstādītam cilvēka

! dzīves mērķim, jeb galigi izveidota brīva griba, vis-

■ augstākais, kas cilvēkā var būt— labā gribā, kura

tālāki nosakacilvēka tikumisko darbibu. Jo katrs ap-

zinigs darbs ir vaj nu tikuma jeb netikuma sekas un

izriet no cilvēka gribas un apņemšanās. Bet gri-
bai var būt tāds jeb citāds virziens, nolūks vaj mēr-

ķis. Gribas pareizais mērķis ir tikumiskā pilniba. ļ
Pie ša mērķa atziņas mēs nonākam caur gara spēju

darbibu jeb izglītibu. Tamdēļ pirmais tikumiskais

pienākums jeb darbs ir, kā vēlāk redzēsim, — paš-

izglītiba un pašaudzināšana. Tas ir nevien indivi-

duālās, bet visas tikumibas pirmais pienākums, jo

bez tikumiski izkoptas personibas nav pilnības.

Tikumiskā likuma būtiba un izcelšanās atva-

sināma no vienigā, mūžigā labā principa, kas ir

univerzuma nepārejošā būtiba. Cilvēks uzlūko-
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jams kā uriiverzuma daļa, kas sevī nes apziņu par

univerzuma mūžigo, labo principu. Jo vairāk sa-

vā attīstibas gaitā cilvēks atsvabinājās no visa ku-

stoniskā un tuvojas šim principam, jo cilvecigaks

viņš tad kļūst, jo lielāks un spēcigaks top viņa ti-

kums, kuram šo labo principu jārealizē dzīvē, tā

personigā, kā sabiedriskā.

Bet vaj pavisam pastāv tāds princips un vaj

cilvēkam tiešām vajaga būt labam? Labā prin-

cipa atzīšana ir loģiskas sekas no sajēgas par evo-

lūciju un pasaules attīstibu. Jo attīstīties var tikai

labais, nekad neaizsniegdams savas galigās robe-

žas. Turpretim ļaunais ir savā būtibā noslēgts un

ierobežots, nespēdams vairāk izplatities un labo

galigi nomākt. Attīstibas gala mērķis ir labais

princips, labo tieksmju pavairošana un pastiprinā-

šana, un Jauno tieksmju (zemo, dzīvniecisko in-

stinktu) nomākšana un pārvarēšana. Turpretim

ļauno tieksmju vairošanās nevarētu vest uz attīsti-

bu, bet uz augstāko būtņu (cilvēku) galigu iznīk-

šanu no zemes virsas, jo šādas attīstibas sekas va-

rētu būt tikai savstarpēja apkarošanās un iznīcinā-

šanās. Jo ar citiem vārdiem sakot — labs ir ra-

dīšana un uzturēšana, ļauns — raditā iznīcināšana.

Bet tas nav noticis un nevar notikt, jo runātu pre-

tim augstākiem univerzuma likumiem (evolūcijas

likumam). Pasaules attīstiba ved uz pilnibu, bet

pilniba ir tas pats, kas labs. Nekāds ļaunums šo

attīstibas procesu nevar aizkavēt. Tā tad, univer-

zumā labajam principam ir pilnigi abzoluta nozī-

me, bet ļaunumam tikai relativa. Pesimistu ap-

galvojums, ka cilvēka pieaugošā apziņa tikai ap-

gaismojot un pavairojot dzīves ciešanas, ir maldigs.
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naivi-zubjektiys spriedums. Viņi neredz un nejūt

to, ko apziņa cilvēkam spēj dot: neizsīkstošo būti-

bas prieku. Jo abzolutā esamibā ir tikai mūžigā

būtiba, kas ir pats labais, bet nebūtibas nemaz

nav. Un tamdēļ nav ari iznīcibas, bet tas, ko mēs

par nāvi saucam, ir tikai pārveidošanās, viens mo-

ments nepārtrauktā kosmiskā procesā, nepiecie-

šams garajā evolūcijas un attīstibas gaitā.

Augstākais tikums nav pavēle, bet brīva gri-

ba, personiga atziņa un dziļākais dvēseles dzīves

saturs. Viņš pārveido cilvēka personību tā, ka tas

spēj dzīvot saskaņā ar saviem līdzcilvēkiem un uni-

verzumu. To var apvienot vienā vārdā — labs.

Tikums apgaismo cilvēka personigo dzīvi, ved

viņu uz pareiza ceļa sabiedriskā dzīvē, izpauž

univerzuma augstākās tieksmes. Tikums ir perso-

nibas saturs, viņas vērtiba.

Metot vēl reiz vispārigu skatu ētikas vēsturē,

varam teikt, ka grieķu (stoiešu) ideāls bija — pil-

nigs cilvēks, kuram jādzīvo saskaņā ar dabu, bet

kurš savā iekšējā brīvibā ir tomēr neatkarīgs no

ārpasaules. Pat pašnāvību viņi (stoieši) pielaida

un attaisnoja. Kristigā etiķa, turpretim, ārkārtigi

sašaurināja tikumiskās brīvibas jēdzienu. Kants

no jauna mēģināja nodibināt autonomu etiķu, to-

mēr nespēja vēl atteikties no savjem postulātiem

par Dieva esamibu un dvēseles nemirstibu. Bei-

dzot Nietcše jāuzlūko par pilnigu atkritēju ētiskā

nozīmē, kurš visu veco gan noārdija, iekaroja ari

lielu gara brīvibu, tomēr nespēja dot nekādas po-

zitivas vērtibas priekš nākotnes.

Mūsu ideāls ir — cilvēks kā univerzuma da-

la, kuram aktivi jārealizē savu univerzalo mērķi;
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tā tad, jasniedzas pāri dabiskajam ikdienišķā no-

zīmē un jābūt jaunradītajam, jaunu vērtibu nesē-

jam. Viņa gala mērķis — realizēt dzīvē harmoniju

ar univerzalo labo principu, kura nojēgums viņam

dots tikumiskā apziņā.

Salīdzinot ar kristigo etiķu, šis uzskats ārkār-

tigi pavairo cilvēka tikumisko brīvibu un paplašina

viņa apzinigās darbibas lauku. Ta ir īsta cilvēcī-

bas ideja, kurai vairs nav šķēršļu ceļā uz pilnibu.

Salīdzinot ar to, kristigā etiķa pilnigi noliedz cil-

vēka pilnibas ideālu. Viņai ir sveša ari tikumiskā

pašnoteikšanās, nerunājot nemaz par cilvēka aug-

stāko univerzalo mērķi.

Saņemot visu kopā, nākam pie slēdziena, ka '

tikuma iekšējā būtiba ir griba. Apzinigi-tiku-

miskā darbiba ir gribas sekas. Bet tikumiskās gri-

bas mērķi nosaka zināšana. Tā tad, griba un zi-

nāšana tikuma jēdzienā apvienojas, zintezejas. Šī

zinteze un saskaņa ar tikumisko mērķi ir ari aug-

stākais skaistums un daiļums, kāds vien cilvēkam

pieejams un iedomājams. Kam šis daiļums sapro-

tams, un kas to ir ieguvis, tam viņš sniedz ari aug-

stāko baudu un laimi. Visbeidzot, tas ir ari aug-

stākais derigums cilvēka dzīves mērķa labā.

Priekš tikumiskas darbibas ir gan nepiecie-

šamas attiecigas rakstura īpašibas, kas šo darbibu

varētu sekmēt. Bet šīs rakstura īpašibas var ga-

ligi izveidoties tikai pašā darbibā, bet ne iepriek-

šējā viņu kultivēšanā, kā to daži iedomājas. Tam-

dēļ ari mēs prasām vispirms tikumisko darbu, jo

viss pārējais nāks līdz ar to pats no sevis, pie kam

šīs darbibas likumiem jābūt formulētiem tieši pēc
satura. —



Tikumiskie pienākumi un viņu

saturs.

Četri tikumibas priekšraksti mo-

dernajam cilvēkam.

Ja labais princips slēpjas univerzalā procesa

būtibā, tad ari cilvēkam vajaga būt labam. Atliek

tikai šo labo formulēt. Tas izdarāms tādā kārtā, ka

konstatējam galvenos cilvēka pienākumus un formu-

lējam šo pienākumu saturu, saskaņā ar minēto prin-

cipu. Jo šis labais nevar būt tikai kaut kas ab-

strakts, bet tam vajaga būt konkrētam un reālam, tā-

pat kā pats cilvēks un vina dzīve. Šim labajam

jāregulē cilvēka tikumisko dzīvi, t. i. viņam jāizpau-

žas cilvēka tikumiskos centienos un jāvada to uz pa-

reizo dzīves mērķi.

Pats par sevi saprotams, ka tikumisko pienā-

kumu saturs nevarēja būt visos laikos vienāds, uz

visām tām attīstibas pakāpēm, kādas ir pārdzīvoju-

si cilvēce. Senatnē, kad sabiedriskā kārtiba vēl

dibinājās uz verdzibu, tāpat viduslaikos, kad pa-

stāvēja dzimtsbūšana, nevarēja rasties tādi uzskati

par tikumibu un viņas uzdevumiem, kādi rodas

brīvā sabiedrībā un kādi kļūst nepiecie-

šami modernam cilvēkam. Vergu laikos ne-

bija tikumiska jēdziena par darbu kā vi-

su sabiedrības locekļu pienākuma. Ab-

zolutā monarķijā vēl nav tikumiska jēdziena par vi-

su tautas locekļu pienākumu pret savu nāciju un šī

pienākuma apzinigu izpildišanu. Kristigā ticiba ne-
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uzsver pietiekošā mērā pienākumu pret sevi, pret

savu iekšējo garigo personibu, viņas brīvibu un ap-

zinīgu izveidošanu līdz pilnībai. Visi šie jēdzieni

rodas tikai līdz ar kultūras pieaugšanu un tās vis-

pārēju demokratizāciju. Modernā cilvēka ti-

kumiskie centieni tikai vēl dzimst, un šo centienu

mērķus vēl vajaga formulēt. Kā jau augšā aizrā-

dīju, še pirmo reizi visā dziļumā un plašumā parā-

dās cilvecibas ideja. Nākošās lappusēs gribu aiz-

rādīt uz dažiem svarigakiem ētiskiem slēdzieniem,

pēc kuriem katram moderni izglītotam cilvēkam

jācenšas kā pēc dārgām atziņām un no kuriem jā-

liekas vadities kā no nepārkāpjamiem likumiem

jeb baušļiem. Mūsu laikmeta nelaime ir ta, ka

mums trūkst vienojošu ideālu. Mūsu modernās

kultūras dzīves apstākļi ir tik sarežģīti, ka ta vēl

ilgi prasīs neskaitāmus upurus, samaitādama mūsu

jaunatni un bieži ar traģisku likteni izšķirdama vi-

ņas dzīves gaitu. Bet tiem, kas cīņu izturēs, tiem

jāatrod kāds stiprāks un gaišāks pamats savai dzī-

vei un savam mūža darbam. Visi cilvēki gan ne-

kad nespēs vienādi domāt, un tamdēļ augstākās pa-

tiesibas meklēšanai nevar būt tādas atpestošas no-

zīmes priekš cilvēces, kā to cerēja. Bet mūžigā

kārtiba paliek netraucēta, vienalga, vaj mēs viņu

saprotam jeb nesaprotam. Tikai caur apziņas

mokām un ciešanām modernais cilvēks nonāk pie

augstākās atziņas un iemanto dvēseles mieru. Ce-

ļā uz to cilvēcei jāpārdzīvo vairākas pakāpes. Pir-

mā pakāpe ir — neapziniga, kustoniska dzīve, kā-

da ta parādās pie mežoņiem. Otrā pakāpe — veļ

neapvalditu instinktu dzīve. Trešā — šaubu, cie-

šanu un patiesibas meklēšanas pakāpe. Ceturta
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un beidzama pakāpe — apskaidrotiba un harmonija

ar univerzumu.

Šo iekšējo atpestišanu un atdzimšanu vaja-

dzētu pārdzīvot katram cilvēkam. Bet līdz ar indi-

vīdu veidojas ari sabiedriba, nācija, valsts, cilvē-

ce, visa vēsture. Turpretim tagad cilvēces vai-

rums vēl atrodas tikai uz otrās pakāpes, bet viņas

labākie priekšstāvji uz trešās. Ceturtā pakāpe

vēl paliek neaizsniegts nākotnes ideāls.

Sekodami patiesibas dziņai, kas tik neatlai-

dīgi izpaužas visā cilvēces garigās attīstibas vē-

' stūrē, mēs tomēr varam droši teikt, ka ir viens
[

_

augstāks likums, mužigi negrozāma kartiba, kas

ļ nosaka, kas ir cilvēks, kādam viņam vajaga būt,

par kādu tam vajaga tapt. Tas ir Dieva likums

| jeb, vienkārši, dievišķīgais likums, patiesibas no-

slēpums. To mums vajaga mācities pazīt un cen-

sties viņu piepildīt kā savu ideālu. Šis ceļš mūs

novedīs pie apziņas par cilvēka personibas vērti-

bu un pie atziņas par labo un daiļo, kā garigās per-

sonibas galveno saturu.

Dabas iedzimtais ļaunums un dievišķigās kul-

tūras slāpes ir jāapvieno augstākā jēdzienā: uni-

verzalā esamibā, kas aptver visas augstās un ze-

mās tieksmes un veidus un katrai lietai un būtnei

rāda piemērotu mērķi viņas centieniem. Lielākais

ļaunums ceļas caur to, ka cilvēki neseko savam

īstam mērķim, jeb savu mērķi nemaz nezin. Tāda

cilvēku dzīve nevar būt laimiga. Bet kas tad ir

cilvēka mērķis? Tas nav pasakāms vienā vārdā,

bet tas ir diezgan skaidri nojaušams caur domāša-

nu. Pašam univerzumam nevar būt nekāda mēr-

ķa. Mērķa nav ari visai neorganiskai dabai. Mēr-
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ķis rodas tikai dzīvai radibai, sevišķi apzinigām

būtnēm, kādas ir cilvēki. Cilvēks pēc savas attī-

stibas spēj nonākt līdz augstākai pilnibai ētiskā zi-

ņā. Tas tad ari ir viņa mērķis. To viņš sasniedz

caur domāšanu un filozofiju uz empirijas pamata.

Savā apzinātā mērķī ētisks cilvēks atrod vis-

lielāko prieku un apmierinājumu un savas atziņas

tas piemēro dzīvē un darbā. Visus cilvēka tiku-

miskos pienākumus varam sadalit trijās lielās kate-

tegorijās: pret sevi, pret citiem cilvēkiem un būt-

nēm un pret savas nācijas nākotni. Bet cilvēks

pats ir dala no dievišķigās pasaules, viņš piepilda

augstāko dievišķo ideju. Viņš ir pats pilnibas iztei-

cējs. Bez viņa pasaule nav un nevarētu tikt pilni-;

ga. Par tādu tad cilvēkam ari patiešām vajaga

tapt. Tas ir viņa uzdevums. Šī uzdevuma piepil-

dīšana ir tikumiba. Apzinigi-tikumiskā darbibā

nevalda nekāda kauzalitāte jeb apstākļu vara, bet

brīvs tikumibas pamata princips, kas nosaka cilvē-

ka tikumisko dzīvi.

Ja cilvēks nemitigi cenšas, lai sevi iekšēji

apskaidrotu un piepilditu tikumisko ideālu, tad

viņš izpilda visaugstāko pienākumu pret sevi pašu.

Ja cilvēks sava līdzcilvēka centienus, kļūdas un

nelaimes necenšas izmantot savā labā, bet nesav-

tigi tam izpalīdz nepieciešamos gadijumos, tad

viņš izpilda savu pienākumu pret tuvāku. Ja kara

vīrs pašaizliedzīgi dodas cīņā, lai glābtu savu tau-

tu un tēviju, tad viņš izpilda savu pienākumu pret

nākošām paaudzēm. Kas noliedz gribas brīvibu,

tas, tāpat kā materiālisti, noliedz tikumibu.

Tagadnes cilvēks vēl nav izkopis savu perso-

nibu un tamdēļ nevar piepildit harmoniskās dzīves
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ideālu. Viņš nespēj vēl izpildit savus pienākumus

pret sevi pašu un saviem līdzcilvēkiem, piepildīt

personibas augstākās garigās prasibas un uzturēt

pareizas attiecības pret savu tuvāku. Mēs dzīvo-

jam vēl instinktivi-apzinigā šaubu un ciešanu stadi-

jā un neatrodam īsto dzīves saturu un ceļu. Mū-

su dzīve attaisnojama tikai vēl ar to, ja mēs piepil-

dām savu pienākumu pret nākotni, pret nākošām

paaudzēm. Šis pienākums piepildās pareizi sapra-

stā nacionālismā. Tā vislabaki veicinājām progre-

su un tuvinājām to laikmetu, kad brīvais nākotnes

cilvēks uzsāks jaunu, harmonisku dzīvi. Ta ir

pirmā tikumibas piepildīšana, bet nesalīdzināmi ze-

māka un mazvērtigaka par to, kāda būs nākotnē.

Nākotnes cilvēka augstākais un svētākais pie-

nākums būs — izkopt savu personibu, apskaidrot

to ar patiesibas atzinām, un ienest cilvēku dzīvē

labo un daiļo, kā tikumibas dārgākās mantas, pie-

pildit tikumisko ideālu. Līdz ar to būs noteiktas

ari attiecibas pret līdzcilvēkiem, un uz tādiem pa-

šiem pamatiem nodibināta ari zocialās dzīves sa-

skaņa. Nacionālisms būs zaudējis savu attīstibas

faktora nozīmi un kļuvis tikai par sadzīves atribūtu.

Bet cilvēks savu uzdevumu piepildīs personibas no-

dibinātā harmonijā. Ta būs augstākā tikumibas

pilniba, kas atsvabina personibu no kustoniskā

stāvokļa, pacel viņu dievišķigā augstumā un pie-

šķir tai abzolutu nozīmi. Tad cilvēks baudīs īsto

būtibas prieku un jutisies vienots ar visu radibu

un univerzumu. Ta- būs pēdējā un augstākā tiku-

mibas piepildišana, cilvēces atpestīšana.

Salīdzinot ar augša sacito, jāatzīst, ka pat

vispilnīgākie kristigās ticibas priekšstāvji, kā.
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piem., Asizes Francis v. c, nav piepildījuši tiku-

misko ideālu, galvenā kārtā pienākumu pret sevi

pašu un pret pēcnācējiem. Bet zocialistiem nemaz

nav īstas morāles un tikumiska ideāla. Te atspo-

guļojas dziļākā tagadnes cilvēces pagrimšana un

sabrukums. Nav pat vairs apzinās par neapšaubā-

mām tikumiskām mērauklām un atklāti sludina

naidu un noziedzibu cilvēku starpā.

Tagad no sava apcerējuma teorētiskās da-

ļas pāriesim uz praktisko pusi, lai norāditu, kas

tad īsti modernajam cilvēkam darāms, lai tas spē-

tu tuvoties tikumiskam ideālam.

Pirmais tikumibas pamatlikums, īsos vārdos

saņemot, formulējams sekoši:

Izglīto, izveido un izdaiļo pats

sevi, topi labāks, lai caur to vairo-

tos prieks un mīle stiba visu cilvē-

ku dzīvē!

Šo nedaudzo vārdu nozīmi gribu tuvāki pa-

skaidrot.

Visa cilvēka dzīve sastāv no gaišām, vieglām

svētdienām un svētku dienām un grūtām, sūrām dar-

ba dienām. Cilvēkā ir apvienotas divas būtnes: cil-

vēcīgā un dievišķigā. Cilvecigā būtne izpaužas ik-

dienas darbā. Ta ir zemākā, dzīvnieciskā puse. Die-

višķigā būtne meklē apmierinājumu svabadibā no

visām.materielām rūpēm un nododas tīri dievišfci-

gam priekam, dzīves īstenības apziņai un sajūtai.

Dievišķigā dzīves īstenibas apziņa aptver to dziļo

nopietnibu, ko ierosina univerzalās esamibas mū-

žīgā patiesība, un ari skaidri-dzirkstošu rotaļīgu

prieku. Tas, kas zin patiesibu, redz lielo dzīves no-

pietnibu, bet ari bauda viņas prieku un mīl dievi-
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šķigas rotaļas, rada izsmalcinātas gara baudas. Ik-

dienišķais cilvēks ir saistits galvenā kārtā pie zemes

dzīves un bez atpūtas iet smagās darba gaitās, kur

nav daudz no dievišķigā gara un gaismas. Tikai

svētdienās viņš ir brīvs no materielām rūpēm un tu-

vojas dievišķigās esamibas dzidrumam un vieglu-

mam. Tamdēļ svētdiena lielum lielam vairumam ik-

dienas cilvēku, kā pilsētās, tā uz laukiem, ir vispir-

mā kārtā izdeviga priekš dvēseles dzī-

ves apgarošanas un izdaiļošanas. Pilsētās

to vislielākā mērā spēj veicināt mākslas

iestādes, teātri, koncerti, opera v. t. t.

To gara baudījumu, ko še iegūstam, ar pilnu tiesibu

varam nosaukt par modernā cilvēka dievkalpojumu.

Bet nepieciešama ir ari nopietna grāmatu izglītiba.

Skolas izglītiba te nav tas galvenais, drīzāki gan

pašizglītiba, kas papildina un padara vispusigakas

skolā iegūtās zināšanas. Bet ari šai pašizglītībai

vajaga būt ierosinātai no labas gribas vest savu iek -

šejo cilvēku pretim vienmēr lielākai pilnibai. Ne-

viens nevarēs laboties, kam nebūs pašam sevī ne-

pārvaramas gribas labākam tapt. Visas humanitā-

rās izglītības nozīme atzīstama tikai sirdsizglītibā,

cilvēka dvēseles dzīves izdaiļošanā. Tāpat ari kat-

ram techniski izglītotam cilvēkam un pat vienkār-

šam algas strādniekam jābūt ar krietniem tikumiem

un skaidru sirdi, jo tikai tad ir iespējama kultūras

tāļakā attīstiba un augstāka civilizācija. Sirdsizglī-

tibā ir civilizācijas pamats. Bet ja kādas tautas ti-

kumiskie pamati ir iziruši, tad tai neizbēgami ir jāiet

bojā. Katra cilvēka pienākums pret sevi pašu ir:

neatlaidigi karot pret cilvēka dabas zemajiem, dzīv-

nieciskajiem instinktiem, līdz galam izturēt šo cīnu
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pašam ar sevi, pārveidot savu cilvecigo dabu uz vis-

cēlakiem cilvēcības pamatiem, lai atziņas gaismā

varētu ieraudzit to vienigo cilvēka mērķi, uz kuru

virzit savu prātu, jūtas un gribu, visu savu apzinigo

būtni. Tikai tas cilvēks, kas to būs sasniedzis, ne-

būs par velti pasaulē dzīvojis, bet būs palīdzējis iz-

veidot un nostiprināt jaunas kultūras vērtibas, būs

bijis ari gaismas stars saviem līdzcilvēkiem un pats

baudijis pilniem malkiem no mūžibas dzidrā svētlai-

mibas avota. Tādā cilvēkā mājos dziļš dzīves prieks,

Un mūžibas noslēpums brīnišķīgi mirdzēs viņa dzīves

ceļā. Viņš pats būs dala no mūžibas, garigi ar to sa-

vienots. Visas dzīves mīklas te atradīs savu pareizo

atrisinājumu.

Cilvēkam jāpārvar zocialais egoisms (naids

pret tuvāku) un univerzalais egoisms (bailes no nā-

ves un vēlēšanās mūžigi dzīvot). Tikai trešo sāpju

avotu nav iespējams pārvarēt: tās ir dvēseles saites

ar tuviem, mīļiem cilvēkiem un šķiršanās sāpes...

$o ļaunumu var izpirkt tikai ar to, ja centisimies sa-

viem mīļajiem viņu dzīves laikā vairāk laba darit un

viņus iepriecināt.

Tikumibas likumi un prasibas izriet no gara un

dvēseles (mīlestibas) iekšējās būtibas un sastāda ga-

rigi-autonomās personibas saturu. īsti tikumigs

var būt tikai tas, kam ir cēla un augsti izkopta dvē-

seles dzīve, un kas ir atradis īsto ceļu savas brīvās

gribas realizēšanai. Tamdēļ dzenaties vispirms pēc

ta, un tad kļūsiet tikumigi.

Cēlam un daiļam vīrietim vajaga būt ari savās

attiecibās pret sievieti. Mēs gan vairs neprasisim,
lai modernais cilvēks atzītu, ka lauliba no Dieva ie-

celta. Lauliba ir gluži cilvecigs iestādijums, bet to-
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mēr svēta lieta. Modernais cilvēks nav askēts. Mī-

lestība viņam nav aizliegta un viņš to neuzskata par

grēku. Tomēr uz ik katra sola modernais cilvēks

nokļūst pārmērībās. Ja modernais vīrietis mīlestibā

meklē heteriskus pārdzīvojumus, tad ir dabigi, ka to

pašu sāk darit ari sieviete. Un ja ari mēs prasitu,

lai katrā sievietē būtu kautkas no heteras, tad to-

mēr iepriekš mums vēl jāprasa, lai katrā sievietē

neaizskārta un neaptumšota paliktu apziņa par svēto

mātes pienākumu. Mātes ideāls ir augstāks par vi-

su citu. Bet vēl augstāks par mātes ideālu ir visu

cilvēku kopigais ideāls. Tas ir augstākais dzīves

mērķis — tuvoties dievibai. Uz šo mērķi vīrietim

un sievietei jāiet kopigi. Tāpat kā individa uzturē-

šanās (barošanās), tā ir sugas uzturēšanās (vairoša-

nās) nevar tikt uzskatita par dzīves mērķi, bet gan

personibas izveidošana, nācijas uzplaukšana, kultū-

ras un garigās dzīves izkopšana — nemirstigā pa-

saules gara atsvabināšanās un piepildišanās cilvēcē,

īsta mīlestibā nebūs vairs tikai dzīvnieciska bauda,

bet apgarota un apskaidrota, — cēla, fantastiska pa-

saule, kur divām būtnēm vajadzēs bezgaligi vienai

otru mīlēt, lai šī mīlestibā savā abstrakcijā paceltos

pāri ikdienišķām lietām, kā kautkas dzidrs, dvēse-

ligs un dievišķigs, kur apvienojas miesīgais ar gari-

go. Mīlestibas būtiba un saturs caur to dabū aug-

stāku nozīmi. Mīlestibā tiek pieskaitita dzīves lie-

lākām vērtibām, līdzigi apziņai, domāšanai, univer-

zuma brīnišķibai un tikumiskai pilnibai. Viņa palīdz

mums izprast pasaules dievišķigo būtibu. Viņa top

par daru no personibas un atver mums nebeidzamu

intima skaistuma pasauli.

Dari ta, lai vairāk tuvotos ideālam! Vienigi
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ideāls var pacelt cilvēka butibu dievišķīga aug-

stumā.

Pēc pirmā un vissvarigakā tikumibas pamatli-

kuma apskatīšanas, no kura atkarājās viss pārējais,

tagad pāriesim uz otro, kuru varam formulēt sekoši:

Esi cilvēks, esi līdzcietīgs pret

savu tuvāko un visu dzīvo radibu!

Mūsu laikos visā kulturelā cilvēcē notiek liela

meklēšana un garigo vērtibu pārvērtēšana, bet jau-

nas atzinās dzimst loti grūti, jeb pat nerodas nemaz

un liekas, ka visa kultūra grimst un iet bojā. Daži

meklē atgriešanos pie Būdas mācibas, citi atkal grib
samierināt tagadnes cilvēku ar dogmatisko reliģiju.

Bet velti! Modernā cilvēka dvēseles pārdzīvojumi

ir plašāki un dziļāki un šīs novecojušās mācibas

priekš viņa būtu par daudz šauri rāmji. Viņš meklē

dziļākus uzskatus un plašākus garigus apvārkšņus.

Viņš grib būt garigi brīvs un visvarens, un tad at-

rast cienigu mērķi, kuram pieslieties ar visu savu

dvēseles spēku. Kas šis ir par mērķi, to jau redzē-

jām augšā: tas ir tikumiskais mērķis, kuram jātiek

izvestam kā garigi-autonomās personibas pašpiepil-

dišanas gribai. Šaī mērķī ietilpst ari attiecibas pret

tuvāku un pārējo dzīvo radibu.

To. ka tikai altruisms var nodrošināt cilvēces

labklājību, vest personibu pie garigu vērtibu atzīša-

nas un pie dvēseles gaismas, pie univerzuma apslēp-

tās gribas izpratnes, — to pareizi ir sapratušas vi-

sas pasaules reliģiskās zistemas, kādas vien ir pastā-

vējušas pie visām tautām un visos laikos; to bija at-

zinuši ari grieķu filozofi un mūsu ticibas dibinātājs.

Ta ir bijusi neapšaubāma patiesiba visos laikos, ka- i

mēr cilvēki ir sākuši apzinigi domāt un censties pēc I
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augstākiem mērķiem, jo kails egoisms valda tikai

dzīvnieku pasaulē, bet cilvēce tiecas piepildit aug-

stākus, univerzumā nospraustus, mērķus. Šis mēr-

ķis kā Dieva likums pazīstams cilvēcei jau no senat-

nes, caur brīniškigu patiesibas atklāšanos. Mūsu

laikos šim notikumam jāatrod tikai pamatojums, lai

varētu šo mērķi apzinigi un ar brīvu gribu piepildit.

Nietcše sacēlās pret šo lietu kārtibu un mēģināja no-

liegt tuvāku mīlestibu. Ar to viņš iekaroja gan ne-

aptveramu gara brīvibu, bet pati vina filozofija kļu-

va traģiska un liecina tikai par cilvēces neizmēroja-

mām garigām ciešanām. No jauna mums jāmeklē

pamatus apskaidrotam pasaules uzskatam, kas at-

dotu cilvēkam viņa dvēseles mieru un svētlaimibu.

No jauna mums jāatzīst, ka altruisms ir dievišķigs

pasaules likums, kas stāv neapšaubāmā saskaņā ar

univerzuma esamibu. Egoisms jāierobežo līdz paš •

aizsargāšanās minimumam, pareizi jānovērtē pienā-

kumi pret nāciju un viņas nākotni, bet tikumiskā

ideāla piepildišanās un personibas garigo tieksmju

apmierināšana jāmeklē saskaņā ar visuma būtibu.

draudzibā un līdzcietibā pret visu dzīvo radibu un

sevišķi nret līdzcilvēkiem, tādā kārtā sekojot labā

principam, jo tas ir realizējies visas dievišķigās pa-

saules attīstibas gaitā un valda pār ļauno.

Filozofiskā ētikā visgrūtaki ir pārvarams tas

punkts, ka cilvēcei nav no kādas pārdabiskas varas

priekšā rakstitu morāles likumu, bet šai morālei jā-

būt apzinīgai un brīvai. Tas nozīmē, ka filozofijai

gan ir pieejama mūžigā patiesiba un ka viņa var uz-

stādit tikumiskas darbibas normas, cilvēka mērķi un

uzdevumu, bet nevar piespiest brīvai gribai darbo-

ties tikai vienā nospraustā virzienā, jo citādi viņai
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būtu jānoliedz gribas brīvibu, bez kuras atkal aug-

stākā patiesība nav nemaz pieejama. Ar citiem vār-

diem sakot, lieta grozās ap to, vaj cilvēks vienmēr

atzīst savu pienākumu un vaj katru reizi var viņu

□iespiest to darit? Neskatoties uz to, ka ētiskais

ideāls ir pietiekoši noskaidrots, cilvēka tikumiskā

dzīve var iet pa diviem virzieniem: viņa var būt die-

viškigi-paklausiga šim ideālam un var ari būt spītigi-

demoniska pret to. Ir laikmeti cilvēka dzīvē, un

varbūt ari veselu tautu dzīvē, kad sevišķi stiprs ir

pēdējais virziens. Tas ir bijis pat par iemeslu dau-

dzu tautu sabrukumam un bojā iešanai. Tomēr ci-

vilizācija nemitigi solo uz priekšu pretim vienmēr

lielākai pilnibai. Un tāpat kā katrs atsevišķs cilvēks

galu galā atzīst, ka dievišķigie likumi ir augstāki par

dēmoniskiem, tā pienāks laiks ari cilvēces dzīvē, kad

tautu pašu labā griba vedīs viņas pie patiesibas. Tad

būs uzvarējis ari tas starptautiskās taisnibas jē-

dziens, kuru mūsu dienās cenšas nostiprināt Tautu

Savieniba.

Turpretim uz visstingrāko jāatzīst, ka zociaii-

stiem ētikas nemaz nav. Viņi ar varmācibas līdzek-

ļiem grib panākt pārgrozibas cilvēku sabiedribā, ne-

maz neņemdami vērā, ka papriekš jāpārveidojas pa-

šam cilvēkam un jātop labākam, tikai tad kļūs iespē-

jama labāka sabiedriska kārtiba, jo ļaunuma pamats

nebūt nav sabiedriskā iekārtā kā tādā, bet cilvēkā

pašā, viņa vēl nepilnigā, dzīvnieciskā dabā. Ir taču

pilnigi saprotams, ka zvēriem būs sava iekārta, cil-

vēkiem sava, bet ja būtu kādas augstākas būtnes par

cilvēku, tiem būtu cita iekārta. Viss atkarājas no

attīstibas pakāpes, uz kādas dzīvojam. Nākotnē būs

ari labāka sabiedriska iekārta. Nepārtrauktajā attī-
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stibas gaitā individam nepieder galvenā loma, bet

gan sugai, nācijai. Tomēr individs ir liels kā perso-

niba, kā apziniga, domājoša un griboša būtne. At-

tīstibas gala mērķis ir individs, zināms, ne atrauts no

sabiedribas, bet kā sabiedrības loceklis un viņas vir-

zitajs. Ja ir atrisināts jautājums par cilvēka dzīves

mērķi, tad top iespējams atrisināt ari jautājumu par

vēlamo sabiedrisko iekārtu. Kad cilvēks pareizi ir

izpratis dabu un univerzumu, tad saskaņā ar šīm at-

ziņām viņš konstatē savu stāvokli pasaules telpā un

redz savu ceļu jau ar apskaidrotām acīm. Bet kāds

ir cilvēks pats, un kāds ir viņa stāvoklis pasaulē, tā-

dai jābūt ari sabiedriskai iekārtai, piemērotai un sa-

skaņotai ar neapšaubāmām pamatatziņām.

Lai gan nav iespējams sīkumos aprakstit, kāda

būs nākotnes sabiedriskā iekārta, tomēr uz vienu

jautājumu vēl gribētos atbildi dabūt, un tas ir: vaj

nākotnes sabiedribā drīkst vēl pastāvēt viena cil-

vēka atkariba no otra, saimnieciska, ekonomiska

virskundziba? — Cilvēks kā sabiedribas loceklis ir

vairāk bioloģiska nekā gariga būtne. Un kā tāds

viņš ir padots kauzalitātei. īstā brīviba valda tikai

garigā, tikumiskā pasaulē. Tamdēļ cilvēks, iekšēji

būdams jaunu sabiedrisku formu un jaunas sadzīves

iekārtas raditajs, ārēji tomēr vienmēr paliks atka-

rigs no saviem līdzcilvēkiem un būs spiests ari pado-

ties svešai virskundzibai. Bet tas tomēr nevar trau-

cēt autonomās personibas iekšējo dzīvi. Viņa ārējā

atkariba nav vairāk nekas kā līgums par savu fizi-

sko eksistenci, kaut ari slikts līgums, taču fiziskā pa-

saulē labāks nav iespējams. Personibas politiskā un

garigā brīviba tomēr pastāv, un ta še ir pierādita

caur to, ka katrs cilvēks vajadzīgā momentā var pa-
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mest savu agrāko dzīvi un pēc paša patikas nodibi-

nāt jaunu, pie kam vina tikumiskā būtne paliek jo-

projām suverena, neatkarīga, nesatricināta. Caur

to cilvēks valda pār saviem apstākļiem un tas ari

dod iespēju garigi pārvarēt un panest katru stāvokli,

jo cilvēka vērtiba meklējama iekšējā būtibā, ne ārē-

jā atkaribā. Ari tagadējā sabiedriskā kārtibā nekas

neaizkavē rasties lielām un vērtīgām personibām,

kas sniegtos pēc augstiem mērķiem, un līdz ar to

padaritu gaišāku savu un savu līdzcilvēku dzīvi.

Pirms nobeigt šo jautājumu par cilvēka attieci-

bām pret saviem līdzcilvēkiem un pārējo radibu, se-

višķi pēdējā zinā, gribētos vēl aizrādīt uz lielo in-

diešu dzejnieku Rabindranatu Tagori. Viņš netik-

vien sludina cilvēkmīlestību, bet pārmet mūslaiku

kultūras cilvēkiem, ka tie zaudējuši dziļo sajūtu pret

dabu. Tikai indietis savos mežos vēl jūtoties vie-

nots ar dabu, kā tās dala, būdams pilns lielās, visu

aptverošās mīlas. Viņš ari apliecina, ka indiešu aug-

stākā cenšanās esot pašuzvara, draudziba un gariga

dzīve. Mēs te varētu piebilst tikai to, ka tādam va-

jadzētu kļūt ari modernajam kultūras cilvēkam, ne-

zaudējot tomēr savu kulturelo aktivitāti. Viņa atzi-

ņas lai veidojas viņa pārdzīvojumos un ved no liel-

pilsētas tukšuma un sekluma pie gara bagatibas un

pilnibas. Bet atjaunotā dabas mīlestibā lai atver vi-

ņam pasaules krāšņumu un dievišķibu.

Tagad pāriesim uz trešo tikumibas pamat-

likumu :

Mīli savu tautu! Apliecini pa-

saules priekšā viņas kultūras vēr-

tības!
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Nacionālisms, kaut gan veca un sen pazīstama

parādiba, tomēr vēl gluži nenoskaidrota un neizpē-

tīta vērtiba. Ja, nacionālisms ir gariga vērtiba.

tamdēļ te savs vārds sakāms ari filozofijai, kā mo-

derno vērtibu galvenai raditajai. Tomēr mums še

nav iespējams apskatit šo jautājumu plašāki. Apro-

bežosimies tikai ar dažiem aizrādijumiem. Nacionā-

lisms ir netik vien nesaraujami saistits ar tautas dzī-

ves gaitu un viņas kultūru, bet tam ir nepārredzams

iespaids ari uz personibu un tās ideāliem centieniem.

Bieži varam teikt, ka nacionālā ierosme dara perso-

nibu lielu, un otrādi: nācijai tik nepieciešamas ir lie-

las, stipras un vērtīgas personibas. Nacionālie ideāli

padara personibu garigi bagātāku. Ari vēsturē ir

pastrādāti tādi lieli varoņdarbi, kas izskaidrojami ar

dziļām nacionālām izjūtām un tieksmēm. Kā uz kri-

stālskaidru piemēru še varētu norādit, starp citu, uz

Latvijas atbrīvošanas cīņām. Kas cits mūsu pašaiz-

liedzīgos varoņus dzina kaujās, ka vienigi gaiša na-

cionāla apziņa un pārlieciba par savas lietas tais-

nīgumu.

Nacionālisma nav tikai uz zemākās cilvēku at-

tīstibas pakāpes, kad augstākā cilvēciskā apziņa vēl

nav modusies, bet dzīves iekārta un parašas tiek

instinktivi veidotas.

Nacionālisms savu univerzalo nozīmi atkal būs

zaudējis tajā tālajā nākotnes laikmetā, kad cilvēce

patiešām būs kļuvusi cilvēce un cilvēks būs univer-

zuma dievišķīgās gara valstibas pilsonis. Tad tie-

šām visi cilvēki būs brāli. Individs nebūs vairs tikai

sugas loceklis, bet patstāvīga personiba, neatkarīga

un autonoma. Tad cilvēks būs brīvs netik vien fi-

ziskā un zocialā nozīmē, bet ari garigā ziņā. Viņa
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vienīgais uzdevums tad būs — piepildit savu perso-

nību, savu garigo būtni. Viņš būs brīvs, no visa at-

svabināts un atpestits. Cita mērķa vairs vina dzī-

vei nebūs, ka vienigi sava personiba un tās piepildī-

šana. Tomēr tā apkārtne, kurā šis cilvēks dzīvos, ta

kultūra, kas no vina izstaros un izplatīsies, ari tad

vēl būs nacionāla, un tā tad nacionālisms no perso-

nibas nav abzoluti šķirams. Nacionālisms vieno

mikrokosmu ar makrokosmu.

Totiesu lielāka nozīme ir nacionālismam taga-

dējā pārejas laikmetā. Nacionālisms ir attīstibas

faktors. Viņš sākas ar cilvēku un tautu apzinigo

dzīvi un pavada tās līdz sabiedribas un personibas

pilnigai attīstibai.

Kā uz cēlu paraugu gribas še norādit uz Kron-

valdu Ati. Viņa brošūra: «Tautiskie centieni» ieva-

da jaunu kultūras laikmetu mūsu tautas dzīvē. To

laužu saujiņu, kas līdz tam bija tikai zemākā arāju

kārta, viņš piepeši pārrada par tautu un sprauž tai

lielus, augstus mērķus ideju laukā. Kā dārgāko

mantu viņš pavēl tai glabāt savu tēvu valodu. «Cik

visai svarigas ari ir svešas kultūras valodas pie

augstākas kultūras un augstāku zinātņu kopšanas,

tik maz viņas tautai var sniegt to, ko tai sniedz tēvu

valoda, kas izaugusi no iekšķigās satiksmes ar dabu

un pasauli, ar cilvēkiem un Dievu,» saka Kronvaids.

Viņš uzrāda šīs valodas apslēptos dārgumus, kas ta-

jos laikos pēc tautas gara mantām bija mūsu vieni-

gā garigā'vērtiba, ar kuru tomēr varēja lepoties.

Visu, kas tautas dzīvē labs bija atrodams, viņš cēla

gaismā, lai pierāditu, ka ari latvieši var kļūt par kul-

tūras tautu. Viņš nebija vīlies, un nepievīla ari pā-

rējo civilizēto pasauli. Latviešu tauta attīstījās un
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kļuva par kultūras tautu. Bet pie šīs tautas atdzim-

šanas nemirstigi nopelni paliek viņas modinātajam—

Kronvaldu Atim. Ar pilnu tiesibu te nu varam sacit:

Kronvalds bez saviem tautiskiem centieniem nebūtu

nekas, un ari latviešu tauta bez Kronvalda un viņa

raditās atmodas būtu neizsakāmi nabagāka. Tā tad

vēl reizi apstiprinājās tas, ka nacionāla ierosme dara

personibu lielu, un ka lielas personibas nācijai ir ne-

pieciešamas. Modernais cilvēks tamdēļ nedrīkst at-

sacities no sava pienākuma — kalpot nācijai.

Latvju garigās kultūras vēsture izšķirami pieci

laikmeti:

1. Senlatvju kultūras laikmets, kas rādija mū-

su tautas gara mantas, aptverošas sevī brīniškigu

dvēseles bagatibu.

2. Kristigās ticibas laikmets. Ar laiku kristigā
ticiba dziļi iesakņojās tautas dvēselē un bieži rādija

apbrīnojamus sirdsskaidrības un sirdsšķīstibas pa-

raugus.

3. Tautas atmodas laikmets,, kas nodibināja

mūsu nacionālo rakstniecību un mākslu un ienesa lie-

lu ideālismu sabiedriskā darbā. Tas bij tautas at-

dzimšanas laikmets uz jaunu kultūras dzīvi, un tam

nepārtrauktā gaitā vajadzēja novest līdz valsts no-

dibināšanai.

4. Jaunā strāva jeb marksisma laikmets, sa-

vā dziļākā nozīmē negativs un lieks latvju tautas or-

ganiskā attīstibā.

5. Latvijas patstāvibas laikmets, kuram jāie-

ved latvju tautu cilvēces kultūras saimē. Katrs

pēc savām dāvanām un spējām centisimies, lai to
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jo drīzāki varētu panākt. Katrs godigs pilsonis un

godiga darba strādnieks var šo panākumu lielā mē-

rā sekmēt. Katrs lai sajūt pienākuma apzinu pret

savu tautu un tēviju.

Beidzamajam, vispārējam tikumibas pamatli-

kumam vajaga skanēt tā:

Esi darbigs! Savu labo gribu un

apņemšanos izved dzīvē un darbos!

Piepildi tkumisko darbibu!

Darbs ir visas kultūras pamats, jo bez daudz-

maz nodrošinātas materiālas labklājības ~ nebūtu ie-

domājama nevienas tautas augsti attīstīta kultūra.

Salīdzinājuma dēl to varētu izteikt tā: nevienam

cilvēkam nebūtu iespējams svētit svētdienu un no-

darboties ar garigām lietām, ja tas visās sešās dar-

ba dienās nebūtu uzcītigi strādājis un iekrājis tik

daudz, ka septitā dienā var iztikt bez fiziska darba.

Materielā labklājiba rodas tikai caur ražigu darbu,

ta vērtibām vairojoties un uzkrājoties. Tā tad, kul-

tūras vērtibas ir radušās uz iekrāto darba vērtibu

pamata. Un ja vēlamies savā kultūras attīstibā tā-

lāk tikt uz priekšu, tad ari jāatzīst darba pienākums,

kuru varam prasit no katra tautas locekļa nākotnes

kultūras attīstibas labā, valsts un sabiedribas pa-

stāvēšanas labā. Bet še vēl nav darba no-

zīmes novērtēšanas tikumiskā zinā. Ja ari loģiski

bez kādiem iebildumiem atzīstam darba pienāku-

mu (pa lielākai daļai to uzskata kā lāstu un mēģina

uzkraut citiem, radot zocialu netaisnību — verdzī-

bu), tad tomēr tas vēl nedod pietiekoša pamata

formulēt darba penākumu kā tikumisku pienākumu,

jo šis pienākums varbūt ir tikai neizbēgama nepie-

ciešamība. Bet dziļāki pārdomājot, neizbēgami
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jāatzīst, ka darbs ir tikumisks pienākums, saprotot

darba jēdzienu plašākā nozīmē, t. i. ne tikai kā fi-

zisku, saimniecisku darbu, bet ari kā sabiedrisku,

politisku un garigu kultūras darbu. Jo patiešām:

priekš manis (individa) ir vajadzigs tikai, lai es

saprastu (būtu izglītots), bet priekš tautas ir vaja-

dzīgs, lai es daritu, darbotos, kautko strādātu vis-

pārības labā, jo tikai tā var sasniegt labklājību. Bet

savas tautas, nācijas, valsts labklājības veicināša-

na ir tikumisks pienākums, kura izpildišana attaisno

paša īpatna pastāvēšanu. Nodibinajot šādu saska-

nu, kļūst iespējams sasniegt cilvēka dzīves augstā-

kos mērķus, savas personibas piepildīšanu un nāci-

jas attīstību. Tas noved cilvēku pie saskaņas ar

univerzumu, jo apziņa cilvēkam tikai tamdēļ vien ir

ari dota, lai izveidotu savu personibu un izkoptu sa-

vas nācijas dzīvi. Tas ir viņa univerzalais likte-

nis, ceļš un mērķis. Ar to viņš pats kļūst par pilni-

gu garigu būtni un univerzalas patiesibas dzīvu ie-

miesojumu. Tamdēļ strādājiet! Un ja jūsu pie-

nākums no jums prasa pašuzupurēšanos, tad dariet

to ar prieku! Šādā nozīmē darba jēdziens noder

kā aktivi-kulturelās filozofijas pamats.

Tikumība bez darbiem būtu neaugliga. Ta

būtu kā ābele, kura nenes nekādus augļus. Ko tas

tad palīdz, ja ābele pati par sevi ir labas sugas, bet \
augļu viņai trūkst. Tāds pats būtu tas cilvēks, kas

savas individuālās tieksmes būtu ievadījis pareizā

gultnē, bet kuram trūktu darbu vispāribas labā.

Viņš nebūtu īsti tikumigs. Tikumiba ir aktiva. Ne

sāpes mazināt, ne prieku vairot nav iespējams bez

labiem darbiem. Tā tad, bez darbiem nav tikumi- |
bas. Ari dzīve pati no sevis jau prasa no cilvēka
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kaut kādu darbibu. Tikumibai tikai jāatbild uz jau-

tājumu: Kādu darbu? Viņa droši atbild: Labu,

altruistisku darbu! Kamdēļ tā? Tamdēļ, ka ta ir

vienigi pareizā atbilde, jo viss mūsu prāts un sapra-

šana, visa mūsu apzinigā domāšana nespēj citādu

atbildi dot. Cilvēks ir augstākā būtne starp pārē-

jiem dzīvniekiem tikai tad, ja viņš šo univerzali-cil-

vecisko likumu izpilda. Še cilvēka augstākais

prāts ir ari augstākais likumdevējs un pēdējā apelā-

cijas instance.

Tikumiskā apziņa, kas ir vadošais kritērijs

cilvēka dzīvē, un kas savā dziļākā būtibā dibinājās

uz mūsu augstāko saprašanu un domāšanu — ir pa-

tiesibas balss mūsos, kas mūs noved pie univerzu-

mā nospraustā visa cilvēku dzimuma augstākā mēr-

ķa. Ar citiem vārdiem sakot: šī tikumiskā apzi-

ņa kā iekšēja patiesibas balss pavēl mums būt cil-

vēkiem un cilvecigi darboties. Pirmie divi tikumi-

bas baušļi tā tad apvienojas vienā: Topi un esi

cilvēks! Pēdējie divi apvienojas otrā: Dzīvo un

darbojies cilvecigi!

Darbam ir divas puses: materielā un garigā,

morāliskā. Materielā puse izteikta pazīstamajā iz-

teicienā: kas nestrādā, tam nebūs ēst. Bet līdzigi

tam, ka mūsu dzīves nozīme izpaužas iekš ta, ka

mēs dzīvojam trejādā nozīmē: sevim, citiem un

nākotnei, tāpat ari ar darbu, jo dzīvot nozīmē —

darboties.' Tamdēļ ari darbā atrodama trejāda no-

zīme: darbs personigā nozīmē, kā personigas lab-

klājibas un laimes nesējs; darbs līdzcilvēku, sabie-

dribas un vispāribas labā, kā tikumiska vērtiba;

beidzot, darbs tālākas nākotnes jeb savas nācijas pa-

stāvēšanas labā, kā individa pienākums pret sugu un
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zocialo organismu, ar vel augstāku tikumisku vēr-

tibu.

Zocialā nozīmē darbs ir materielo vērtiba ra-

žotājs, nacionālās bagatibas vairotājs. Darba

spēks, ko sabiedribas locekli šaī nolūkā patērē, ie-

tver sevī tikai vienu dalu no vispārējā darba jēdzie-

na, proti —šī jēdziena materielo pusi. Tas ir darba

pienākums. Kamēr vien cilvēkam priekš vina ek-

sistences būs vajadzīgas materielas vērtibas, kas

ražotas caur fizisku darbu, pastāvēs šis darba pie-

nākums. Un spēkā būs likums: Kas nestrādā,

tam nebūs ēst. Cilvēku dzimumam par svētibu,

mūsu dzīve ir iekārtota sabiedribā, un ražošana ari

notiek sabiedriski organizētā kārtā, t. i. uz darba

dališanas pamatiem, jo tikai tā iespējams visražī-

gākais darbs. Bet tā kā sabiedriskais organisms

prasa darbu un netik vien fiziskā, bet ari garigā no-

zīmē un pat kā tikumisku vērtibu, tad ir neizbēga-

mi un pats par sevi saprotams, ka uz darba dali-

šanas pamata tikai zināms skaits sabiedribas lo-

cekļu nodarbosies tieši ar fizisko darbu, bet pārē-

jie piepildīs šī jēdziena otro ,nematerielo pusi; to-

mēr pirmajiem ir jāražo materielās vērtibas ari

priekš šiem pēdējiem.

Tamdēļ nav gluži pareizs marksistu uzskats

par darba virsvērtību. Sabiedriski organizētā dar-

bā uz darba dališanas pamatiem ir vienigi pareizi,

un pats par sevi saprotams, ka tāda virsvērtība

tiek ražota, jo citādi pati darba organizācija sa-

bruktu un mēs noslīdētu atpakaļ uz loti primitivas

attīstibas pakāpes, kā tas redzams pie pirmatnējām

mežoņu tautām, kur katrs rūpējas tikai par savu

uzturu. Tā tad, tāda kārtiba, kāda pastāv pie ci-
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vilizetām tautām, nav nelaime, bet ta ir kārtiba,

kura devusi mums vislielāko kultūras progresu.

Tautsaimnieciskā nozīmē kapitālists un tāpat katrs

augstāk stāvošs sabiedribas loceklis, saņem tikai

tik lielu virsvērtibu, par cik viņa uzturs, apģērbs,

dzīvoklis un citas nepieciešamas dzīves ērtibas ir

labāki nekā zemākai darba laužu masai. Pārējais

uzkrātais kapitāls (ar virsvērtibu ražotais), izņemot

nelietigi izšķērdēto kapitālu, galu galā nāk atpakaļ

pašai sabiedribai par labu. Tamdēļ būtu loti parei-

zi, ja paši bagātnieki, to apzinādamies, labprātīgi

likvidētu mūža beigās savu kapitālu vispāribas

mērķu labā, kā to darija Amerikas miljonārs Kar-

nedži. Ar to varētu novērst kapitāla nelietīgu iz-

šķērdēšanu no necienigiem mantiniekiem. Tādā

gadijumā virsvērtiba pārvēršas it kā par kādu ra-

žotāju nodokli. Uzkrātais kapitāls ir šī nodokļa ie-

taupījums, kurš gan atrodas privātās rokās, bet

kura izmantošana nāk visai sabiedribai un valstij

par labu. Nav nemaz iedomājams, ka bez privā-

ta kapitāla palīdzibas preču ražošana un apmaiņa

kādreiz būs iespējama. Un cik šī nodokļa ir sa-

krāts privātā kapitālā, kas nāk atpakaļ sabiedribas

mērķiem par labu, par tikpat zemāks var būt

valsts nodoklis šo pašu mērķu labā. Tā tad, taisnī-

ba pilnā mērā tiek atjaunota. Bet tas, zināms, var

notikt tikai tad, kad šie bagātnieki ir godigi un nav

izšķērdētāji. Zocialā taisniba tomēr prasa, lai šis

nodoklis nekad nebūtu par smagu.

Nākotnē katram sabiedribas loceklim jāizpil-

da nevien darba pienākums, bet šo pienākumu jā-

mācas saprast un piepildit kā tikumisku pienākumu,

kas atzīst ari vēl citu darbu kā tikumisku vērtibu.
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Tikai tad mums atvērsies ceļš uz augstāku attīsti-

bu. Vispārējo sabiedriski-tikumisko likumu tamdēļ

var izteikt ari šādos vārdos: Piepildi tikumisko

darbibu! Bet kas ir šī tikumiskā darbiba, un iekš

ka viņa pastāv, tas redzams, visu iepriekš sacito ko-

pā saņemot:

.Pirmkārt, tikumiska darbiba ir tāda darbiba,

kas apgaismo un izdaiļo pašu daritaju, un tamdēļ

katra darbiba, kurai ir šādi panākumi, ari pašizglī-

tība un cenšanās skaistāki savu dzīvi iekārtot, ir

tikumiska. Jo patiesu un skaistu dzīvi dzīvot va-

jaga mācēt un vajaga būt priekš ta sagatavotam.

Tāpat varam sacit, ka mūsu dzīve nekad nekļūs la-

bāka un skaistāka, ja mēs paši viņu tādu nepadari-

sim ar savu tikumisko darbibu, kā ar iekšējo —

dvēselisko, tā ar ārējo — materielo.

Otrkārt, nesavtiga, pašaizliedziga, altruistiska

darbiba savu līdzcilvēku labā un kultūras dzīves at-

tīstibas labā ari ir tikumiska. Še jāsaprot pastā-

vīga darbiba kā pienākums, bet ne tikai-gadijuma

labdariba, kā parasts.

Treškārt, nepieciešama ir darbiba tālākas

nākotnes labā, savas nācijas un valsts krietnākas at-

tīstibas un pastāvēšanas labā, un tālab ta uzskata-

ma par augsti tikumisku darbibu. Tikai te jāievē-

ro starptautisko taisnibu un visu tautu tiesibas.

Ceturtkārt, tikumisks ir ari vienkāršs saimnie-

cisks darbs, caur kuru godigi iegūstam materie-

los līdzekļus savai eksistencei, jo neviens nedrīkst

būt liekēdis un parazīts uz citu rēķina.

Piektkārt, tikumigs ir ari garigais darbs sa-

biedrībā un organizatoriskais darbs rožošanas ie-
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kārtā, un viņa izpilditajiem nav liedzama ari lielā-

ka atlīdzibas daļa, jo citādi darba organizācija ne-

var sekmēties. Zocialais šķiru naids novēršams

šādā kārtā uz taisnibas pamatiem. Katra demago-

ģija še ir nekrietna un noziedziga, un kamēr ta ne-

tiks izbeigta, nevar būt runas par tikumisku at-

dzimšanu, jo taisni še slēpjas vislielākās samaitāša-

nas briesmas priekš mūsu laika sabiedribas; se-

višķi tas sakāms par tumšajiem, neattīstitiem tau-

tas slāņiem.

Mīļie lasitaji! Nu esam galā. Ar Nietcšes

vārdiem varu sacit: «Te ir mans ceļš, bet kur ir

jūsu?» Vaj esat kādreiz nopietni meklējuši iz-

eju no modernās kultūras dzīves pretruņām, jeb

tikai neapdomigi un bezbēdigi atmetuši ar roku?

Ja tā, tad jūsu alga ir zināma: jūs esat kultūras

dzīves atkritumi un nekas jūs nespēs glābt. Jūs

bez cilvēka nozīmes dzīvojat pasaulē. Tamdēļ

glābjat paši sevi! Meklējat gara gaismu! Atpe-

stat sevi un uzsākat jaunu apskaidrotu dzīvi!

Augšā minētos tikumibas pamatlikumos ir ietverts

viss cilvēka dzīves apjoms, ar visu dzīves lielo no-

pietnibu un bezgaligām gara tieksmēm. Nekādam

izmisumam vaj pesimismam te nav vietas. . Gars

ir tas spēks, kas mūs augšup cel. Atdariet acis, re-

dziet sevim visapkārt mūžīgo, brīnišķīgo gaismu!

Skatāties uz debess tālēm un vērojiet saules bez-

galigo mirdzumu! Ari jums mūžiba ir devusi savu

mirdzumu, bet tas apslēpts jūsu dvēselēs. Skatar

ties savā iekšienē un nepazaudējat šo dvēseles gai-

smu! Ta ir, kas jums mūžos ceļu rāda. Tai seko-

jiet! Augšminētie likumi ir tikai atgādinājums un

pamudinājums uz to.
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Ja modernais kultūras cilvēks sekos šiem li-

kumiem, tad viņš kļūs visvērtīgākais cilvēks un

kultūras nākotne būs liela.

Topi tāds! Topi brīvs un visvarens un pie-

pildi savu univerzumā nosprausto mērķi, tad labais

un daiļais iemiesosies garigā priekā un mīlestibā un

padarīs gaišu tavu dzīvi. Tad tavām gara acim

būs atklāts patiesibas tronis, kura priekšā viss dē-

moniskais pīšļos paslēpjas, bet labais princips val-

donīgi paceļas kā visuma dievišķīgais dzīvais gars.

Topi īsts cilvēks un iemanto šo gara valstibu, topi

univerzuma dievišķīgās gara valstības pilsonis!

Saki: Es to gribu! Vēl vairāk: topi pats nebei-

dzama griba uz savu pilnibu, pārvērti sevi dego-

šās slāpēs pēc atpestišanas, — un tu to iemantosi.
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