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NO REDAKCIJAS

Apcerējumus par filozofiskās un sabiedriski politiskās domas

attīstību Latvijā sagatavojuši Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Vēstures institūta filozofijas sektora darbinieki kopā ar tiem repub-
likas augstskolu mācību spēkiem, kuri pēta latviešu tautas filozo-

fiskās un sabiedriski politiskās domas attīstības problēmas.
Apcerējumi uzrakstīti 60. gados. lecere uzrakstīt šādjjs apcerē-

jumus radās 50. gadu beigās. To noteica vairāki apstākļi. Viens no

tiem bija piedalīšanās nodalu par Latvijas PSR sagatavošanā PSRS

Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūta izdevumiem «OnepKH no

HCTOpHH fjpHJIOCOdpCKOH H MbICJIH HapoAOb

CCCP», «HcropHH dpHJiocodpHH» un «Hctophh dpHJiocodpHH Hapo-

ķob CCCP», kā arī «Latvijas PSR vēstures» un «Latviešu literatū-

ras vēstures» akadēmisko izdevumu iznākšana. Darba gaitā izvir-

zījās daudz metodoloģijas un pasaules uzskatu problēmu, radās

nepieciešamība dziļāk pētīt ideoloģijas vispār un it sevišķi filozofis-
kās domas vēsturi Latvijā.

Par latviešu filozofiskās domas vēsturi latviešu buržuāziskie

filozofijas vēsturnieki nav uzrakstījuši nevienu vērā ņemamu darbu.

Tiesa, 1937. g. iznāca eksistenciālisma un antikomunisma sludinā-

tāja P. Jureviča īsais «Pārskats par latviešu filozofisko domu», 1

kur autors tendenciozi, no buržuāziskā objektīvisma pozīcijām rak-

sturo buržuāziskās Latvijas ideālistisko filozofu, kā arī viņu
ideālistisko priekšteču uzskatus. Taču šis darbs nespēj pretendēt
ne uz zinātnisku, ne arī uz daudzmaz pilnīgāku latviešu filozofiskās

domas vēstures apgaismojumu.

Nozīmīgus darbus jau pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas par dažiem svarīgiem filozofiskās domas attīstības jautā-

jumiem Latvijā snieguši izcilākie Latvijas marksistiskās domas

pārstāvji P. Stučka. J. Jansons-Brauns, P. Dauge, F. Roziņš.
20. gados tika publicēts pirmais sistemātiskais apcerējums —

Klusā (Ernesta Eferta) pētījums «Piezīmes par latviešu ideolo-



ģijas vēsturi», 2 kas no marksisma pozīcijām centas apgaismot lat-

viešu sabiedriskās domas vēsturi 19. gadsimtā.

«Apcerējumu» gatavošanā liela palīdzība bija tie pētījumi, ko

par latviešu filozofiskās domas vēstures jautājumiem bija publicē-
juši E. Karpovics, P. Laizāns, V. Samsons, V. Steinbergs, P. Va-

leskalns, P. Zeile un citi filozofi, kā arī pārējo sabiedrisko zinātņu
pārstāvji.

«Apcerējumu» autori centās izsekot filozofiskās, socioloģiskās
un estētiskās domas nozīmīgākajām parādībām Latvijā no feodā-
lisma laikmeta līdz mūsdienām.

Tiesa, latviešu tautas filozofiskā, socioloģiskā un estētiskā

doma pilnīgi izveidojās tikai 19. gs., jo daudzu gadsimtu ilgais
vācu un citu feodāļu jūgs, sociālā, politiskā un garīgā apspiestība
latviešu tautai filozofijas attīstībā neļāva nostāties līdzās pārējām
pasaules tautām. Latviešu nacionālā rakstība, literatūra, prese,

grāmatniecība sāka veidoties tikai 19. gs. vidū. Sinī laikā sāka vei-

doties arī latviešu inteliģence un konsolidējās latviešu nācija.
Taču filozofiskā doma Latvijā sāk attīstīties jau agrāk. Arī

feodālisma laikmetā latviešu tauta veidoja savu pasaules uzskatu,

izteica savu attieksmi pret pasauli, darbu, sabiedrisko iekārtu, citām

tautām. Kaut gan šis pasaules uzskats balstījās uz stihisku apziņu
un nevarēja noformēties jau kā izveidota filozofija, sistematizēta

teorētiska apziņa, tas savu atspoguļojumu guva tautas mutvārdu

folklorā, kā arī dažādajās antifeodālā protesta izpausmes formās.

Folklora, atspoguļojot tautas dzīvi, pieredzi, cīņu un centienus, estē-

tisko gaumi un tikumiskos ideālus, ir svarīgs filozofiskās domas

veidošanās avots. Te jau samanāmi filozofiskie, ētiskie un estētiskie

motīvi un iedīgļi.
Feodālisma laikmetā un kapitālistisko attiecību veidošanās

posmā filozofiskā apziņa Latvijā neaprobežojās tikai ar folkloru.

Radās, lai arī citas tautības, nedaudzi domātāji (izņēmumi vispā-

rējā feodālās reakcijas ansamblī), kas izauga konkrēto Latvijas
sociālo apstākļu augsnē, risināja nopietnas filozofijas problēmas,
savām idejām smēla materiālu tautas centienos un lielākā vai

mazākā mērā atspoguļoja tautas dzīvi un cīnījās pret feodālo reak-

ciju un klerikālismu. Tāds domātājs kā Garlībs Merķelis, kaut arī

latviešu valodā nav atstājis nevienu darbu, ierakstījis slavenas lap-

puses latviešu tautas filozofiskās domas vēsturē. Pašreizējais avotu

stāvoklis vēl neļauj plašāk apgaismot filozofiskās domas stāvokli

feodālisma pirmajos posmos, tāpēc detalizētāka filozofijas attīstības

analīze Latvijā sniegta, tikai sākot ar 18. gs.

Apcerējumus uzrakstījuši:
I nodaļu — P. Valeskalns (Filozofiskie, estētiskie un sabiedriski

politiskie motīvi latviešu folklorā (kopā ar P. Ze i 1 i); T. L. Lava

materiālistiskā filozofija; G. F. Stendera ideālisms un racionā-

lisms (kopā ar J. Strādinu); J. G. Herders; H. J. Jannaus;

K. F. M. Snells; G. Merķelis); M. Stepermanis (Tautas
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masu antifeodālā cīņa vēlā feodālisma periodā. Hernhīitisms;
J. G. Eižens; L. V. Kēnemanis); A. Svelp i s (K. G. Elferfelds).

II nodaļu — M. Sočņevs (Stihiskās zemnieku kustības apziņa;
Revolucionārais demokrāts P. Balodis; J. Alunāns; X- Biezbār-

dis; K. Valdemārs; K\ Barons); P. Laizāns (A. Kronvalds).
111 nodaļu — P. Laizāns (levaddaļa); L. C v h i n a (J. Osis un

viņa darbi); E. Karpovics ,J. Stradiņš (V. Ostvalds un

viņa sabiedriski filozofiskie uzskati; M. Centneršvērs; P. Val-

dens un viņa filozofiskie uzskati).
IV nodaļu — P. Laizāns (Jaunā strāva; Jaunstrāvnieku filozo-

fiskie uzskati; Jaunstrāvnieki par sabiedriskās attīstības notei-

cošo spēku); P. Zeile (Jaunstrāvnieku kritika un estētika);
V. S a m s o n s (J. Rainis).
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I NODAĻA

FILOZOFISKĀ DOMA LATVIJĀ

FEODĀLISMA LAIKMETĀ

UN KAPITĀLISTISKO ATTIECĪBU

VEIDOŠANĀS POSMĀ

FILOZOFISKIE, ESTĒTISKIE

UN SABIEDRISKI POLITISKIE MOTĪVI

LATVIEŠU FOLKLORĀ

Ikvienas tautas sabiedriskās apziņas sākuma avoti meklējami
tālā senatnē. Par to liecina tautas daiļrade, kas attīstās konkrētos

vēsturiskos apstākļos līdz ar savas tautas sabiedriskās un saimnie-

ciskās dzīves attīstību.

Tautas mutvārdu daiļradē (folklorā) atspoguļojas tautas dzīves

pieredze, tautas cerības un centieni, paražas un apkārtējās vides

vērojumi. Folklorā tautas apziņa pirmo reizi izdala sevi apkārtējā
īstenībā, izdala tiešās apkārtnes tēlos. Apziņa cieši saistīta ar kon-

krēto, praktisko darbību, vidi; šīs vides valoda ir arī apziņas

valoda, un tikai gadsimtu gaitā šī apziņas atmoda pāraugs tādās

teorētiskās formās kā māksla, zinātne, filozofija. Ikvienas tautas

folklora ataino tautas sabiedriskās attīstības sākuma posmu. Folk-

lora domas saturu ietver jutekliski acīmredzamās formās, kurās

un kuru vidū risinās tautas dzīve. Tādas formas var būt gan dabas

parādības, gan sadzīves parādības, gan darbs un garīgās kultūras

pirmelementi.
Kā tautas garīgās kultūras sākumam folklorai ir milzīga vēs-

turiski izzinoša un sabiedriski audzinoša nozīme. Tajā daudz

atziņu var smelties ne vien literāti, bet arī vēsturnieki, filozofi,
etnogrāfi un citu zinātnes nozaru speciālisti. V. Bončs-Brujevičs
savās atmiņās stāsta, cik lielu uzmanību tautas mutvārdu daiļradei
veltījis V. I. Ļeņins. lepazinies ar vairākām grāmatām par krievu

folkloru, V. F. Ļeņins sacījis: «Kas par interesantu materiālu! Esmu

izšķirstījis visas šīs grāmatas un redzu, ka acīm redzot trūkst roku

vai vēlēšanās to visu apkopot, to visu aplūkot no sabiedriski poli-
tiskā viedokļa. Pamatojoties uz šo materiālu, varētu taču uzrakstīt

lielisku pētījumu par tautas centieniem un cerībām.» 1

Vai arī:

«Brīnums gan, mūsu zinātnieki, visi šie privātdocenti un pro-

fesori, noņemas ar katru filozofisku brošūriņu, nekam nederīgu

rakstiņu, ko uzrakstījis nez kāds pseidointeliģents, kurš pēkšņi
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sajutis filozofisku dziņu, bet te, lūk, ir īsta tautas daiļrade, un to

ignorē, to neviens nezina, par to neviens neinteresējas un par to

neko neraksta . . . Bet tas taču ir daudz interesantāk nekā visa šī

daudzu jo daudzu mūsu no buržuāziskās inteliģences nākošo filo-

zofu «filozofiskā» čalošana ... Sī gadsimtu gaitā radusies masu

daiļrade atspoguļo taču to pasaules uzskatu dažādos laikmetos.»2

Jo lielāka nozīme folklorai latviešu tautas dzīvē bijusi tāpēc,
ka latviešu tauta daudzus gadsimtus atradās vācu kundzībā;
vāciešu rokās bija visa politiskā un ekonomiskā vara, latvieši neva-

rēja iegūt izglītību un tātad arī attīstīt zinātni un rakstītu litera-

tūru. Tāpēc nacionālās un garīgās kultūras bagātības varēja
uzkrāties un pāriet no paaudzes uz paaudzi tikai folklorā, tikai ar

folkloras palīdzību latviešu tauta spēja saglabāt savu priekšstatu
un ideju pēctecību. Folklora palīdzēja latviešu tautai saglabāt un

attīstīt savu valodu, sekmēja nacionālās kultūras un mākslas piln-
veidošanos; daudz tā devusi arī latviešu literatūras tālākajai attīs-

tībai. 19. gs. otrajā pusē, kad veidojas latviešu nacionālā kultūra,

folklora ir galvenais avots Pumpura «Lāčplēša» veidošanā, tā ir

svarīgs pamats profesionālās literatūras un mākslas attīstībai.

Ilgajos drūmās dzimtbūšanas apstākļos folklora bija svarīgs ide-

jisks ierocis latviešu tautas cīņā pret verdzinātājiem, pret viņu
kundzības ideoloģiju. Folklorā atspoguļojas tautas neizsīkstošais

spēks, nesalaužamā pretestība feodāļu mēģinājumiem apspiest
dzimtcilvēkos jebkuru patstāvīgas kultūras iezīmi.

Tautas mutvārdu daiļrade latviešiem ir ļoti bagāta. Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta folkloras

sektorā glabājas ap 3 miljoni folkloras vienību, tai skaitā ap

1 250 000 tautas dziesmu pierakstu, desmitiem tūkstošu pasaku,
sakāmvārdu, parunu, teiku, anekdošu, mīklu un citu žanru mate-

riālu.

Līdz mūsu dienām saglabājušies latviešu folkloras materiāli

radušies galvenokārt feodālisma laikmetā. Taču folklorā rodami

arī ļoti seni elementi, kuru avoti meklējami pirmatnējās kopienas
iekārtā. Etnogrāfs un folklorists P. Šmits norāda, ka «viens otrs

mīts jeb mānis pie latviešiem var būt uzglabājies par gadu tūksto-

šiem, pat no indoeiropiešu pirmtautas».
3

Ilgās vēsturiskās attīstības gaitā, mainoties sabiedrības ekono-

miskajai iekārtai, līdz ar šķiru diferenciāciju mainās ari folkloras

saturs; tajā atspoguļojas jauni priekšstati, taču saglabājas arī

daudz senu priekšstatu maz izmainītā formā. Folkloras transformā-

cijām nepieciešams ilgstošs laika periods, jo tās saistītas ar apzi-

ņas kvalitatīviem lēcieniem, bet apziņas attīstība ir ārkārtīgi lēna.

Senajā latviešu folklorā ir daudz reālisma, kas stihiski pauž
materiālistisku pasaules izpratni. Protams, naivi materiālistiski

pamati tajā sajaukti ar dažādiem mistiskiem elementiem. «Ikviena

mitoloģija,» raksta K. Markss, «pārvar, pakļauj un veido dabas spē-
kus iztēlē un ar iztēles palīdzību; tātad tā izzūd, tiklīdz rodas

patiesa kundzība pār šiem dabas spēkiem.»
4



Senie latvieši pielūdza dažādus dabas spēkus un dievības. Vai-

rākas no šīm dievībām bija kopīgas baltu tautām (latviešiem, lietu-

viešiem, senprūšiem), citas — baltu un slāvu tautām. Par svarīgu
dievību tika uzskatīts Pērkons, ko dziesmās bieži vien sauca par
veco tēvu, (debesu) kalēju. Cilvēku likteni lēma Laima, Dēkla un

Kārta. Daudzas cilvēku dzīves un dabas parādības bija savu die-

vību ziņā, kuras parasti sauca par mātēm, tā, piemēram, bija
Ve|u māte, Zemes māte, Jūras māte, Vēja māte, Meža māte utt.

Par dievībām tika uzskatīti arī debess spīdekļi — Saule, Mēness,

zvaigznes. Viens no latviešu folklorā visbiežāk pieminētajiem mito-

loģiskajiem tēliem ir Dievs, saukts dieviņš. «Šis baltu tautu Dievs

(leitiski: Dievas, prūsiski: Deivas) jeb Debess tēvs ir pēc skaņām
un nozīmes rada ne vien ar latīņu vārdu «deus» (dievs), bet arī ar

sanskrita «Djāus pitā», grieķu «Zeus patēr» un latīņu «Jupiter»

jeb «Diespiter».» 5

Dieva nosaukums latviešu valodā palika arī pēc kristietības

ieviešanas, kaut gan kristīgo reliģijā šī nosaukuma izpratne ir

pavisam citāda. Latviešu vārda «dievs» pirmnozīme ir «debesis».

Arī sanskritā debesis sauc par «dīv» vai «dīva». Saglabājušās vai-

rākas tautas dziesmas, kur vārds dievs ir lietots šajā nozīmē (pie-

mēram, «Nav saulīte Dievā gāj'se», LD 8705). Ar laiku vārds kļūst

par personificētas debess nosaukumu, ko sauc gan par Dievu, gan

par debesu tēvu. Dieva attīstības līnijā svarīgas šādas iezīmes: no

sākotnējas kosmiskās (debess) personifikācijas tas pamazām kļūst

par dažādu zemes dzīves lietu kārtotāju — tuvu palīgu darbos un

kļūmīgos gadījumos, par sociālās taisnības nesēja priekšstatu
nelaimīgajiem (bāreņiem it sevišķi). Folklorā šī dievība palaikam
tēlota kā rūpīgs zemkopis, kas strādā un dzīvo līdzīgi cilvēkiem un

kam ir sava sēta, savi zirgi, arī savi kalpi, kuri sēj un pļauj, iet

medībās utt.

Tautas dziesma teikts:

Dieviņš līda līdumiņu,
Ne visiem līdzi līda:

Citam līda šovasar,
Citam citu vasariņu.

LD6 33657

Dievs nekur nav tēlots kā cilvēku dzīves noliedzējs, viņam ir

sieva, dēli, vedeklas, kuriem tas sadala darbu (zibeņot, dārdēt,

graut, rūpēties par lietu).
Pēc latviešu folkloras priekšstatiem debesu spīdekļi dzīvo cil-

vēku dzīvei līdzīgu dzīvi; ar Dievu tiem ir vai nu draudzīgas, vai

arī naidīgas attiecības, piemēram:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul' ar Dievu ienaidā:

Saules meita pārlauzusi
Dieva dēla zobentiņu.

LD 304019

9
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vai arī

Saule cirta Mēnestiņu
Ar aso zobentiņu:
Kam paņēma Auseklim

Saderētu līgaviņu.
Ltdz7 111 8170

Arī debess spīdekļi saimnieko ka zemnieki:

Ai, saulīte, māmuliņa.
Ko tie tavi kalpi dara?

Zīda p|avas nenopļautas,
Zelta kalni neecēti.

I.D 33734

Līdzīgas tautas dziesmas ir arī par Mēnesi.

K. Barona monumentālo «Latvju dainu» kārtojumam par pa-
matu ņemta cilvēka dzīves gaita, darba un dabas ritums.

Folklora nepazīst teorētiskajai apziņai raksturīgo diferenciā-

ciju. Emocionāli pozitīva atklāsme vienādi izsaka, ka kaut kas ir

gan labs, gan skaists, gan pareizs, gan cilvēcisks. Šie apzīmējumi,
ko attīstīta apziņa dažādi variē un pat pretstata, folkloriskajā
apziņā nav šķirami. Folklorā skaistais, labais, pareizais, cilvēcis-

kais ir pozitīvās attieksmes simboli, tās dažādie sinonīmi. Tā kā

dominē uztveres jutekliskā simbolizācija, tad izteiksmei izmanto

apkārtējās īstenības tiešās parādības un formas. Biežāk folklorā

meklē estētisko un ētisko motīvu pirmsākumus, tāpēc jāatzīmē, ka

šie motīvi paši ir formas, kurās izpaužas sabiedriskā attīstība. Bieži

šī vienotā folkloras elementa šķelšana attīstītas apziņas formu

pirmmotīvos apgrūtina uztvert folkloras specifiku un līdz

ar to arī izprast dotā sabiedrības attīstības posma specifiku. Šajā

ziņā folklorā tikai nosacīti var izdalīt apziņas formu motīvus, tā

ka pati folkloriskās apziņas pastāvēšana rāda, ka nav sākusies

minēto formu veidošanās un nodalīšanās.

Tautas uztverē daba un cilvēka dzīve ir cieši vienotas, cieši vie-

nota ir dabas un cilvēka būtība. Tāpēc, lai labāk izteiktu, pasvītrotu
cilvēka būtību, ļoti bieži tiek izmantoti dabā ņemti epiteti. Cilvēks

vai viņa īpašības tiek salīdzinātas ar tādu dabas parādību, kurā

izpaužas dzīves pilnība, plauksme, skaistums. Cilvēka īpašības
tiek izteiktas ar noteikta priekšmeta, dabas parādības, dzīvās radī-

bas īpašībām. Tā, jaunu, stipru puisi salīdzina ar ozolu, jaunu,
skaistu meiteni — ar liepu, ievu, magoni utt.

Un otrādi — cilvēka dzīvības, darbības, rakstura emociju spēks
un īpatnības latviešu folklorā bieži vien tiek pārnestas uz dabu.

Līdz ar to tiek pasvītrota dabas un tās skaistuma tuvība cilvēka

dzīvei. Savas emocijas, daļu no savas pasaules uztveres un jūtām
cilvēks iemieso dabā, līdz ar to atklājot arī pats savu garīgo bagā-

tību, savas cilvēciskās attieksmes pret īstenības daudzplākšņaino
raksturu. Tā, piemēram, šī attieksme izteikta attiecībā pret ozolu,

liepu, zvaigzni (kas tiek salīdzināta ar cilvēka acīm), brūn-
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ganu vai zeltainu kviešu druvu (ko salīdzina ar tautu meitas

matiem) utt.

Folklorā, īpaši tautas dziesmās, izcelts cilvēka aktivitātes spēks,
darba lielā, pārveidojošā vara, cilvēka lielās iespējas jaunā radī-

šanā. Tieši darba dziesmām raksturīgs idejisks piesātinājums,
daudzveidība, epitetu un ritmisko formu bagātība. Cilvēka attiek-

smē pret darbu tiek atklāts cilvēka raksturs, kopumā — tautas

ideāls. Darba pozitīvajā vērtējumā atsedzas doma, ka tieši darbs

ir tas, kurā atklājas cilvēka labākie spēki un spējas, viņa rakstura

īpašības.
Tautas attieksme allaž it kā virzās no ārējā uz iekšējo, no ārējās

pievilcības vai nepievilcības uz «iekšējo cilvēku», uz viņa raksturu,
uz viņa cilvēciskajām vērtībām, piemēram,

Skaista puķe kalniņā,
Vēl skaistāka lejiņā;
'Skaista bija mātes meita,
Vēl skaistāka bārenite.

LD 4653

Bārenes skaistums tautas dziesmās apdziedāts neskaitāmos

variantos. Tas cieši saistīts ar viņas labo raksturu un darba

tikumu:

Ai, bārene, bārenite.
Kas tev' daiļu darināja?
— Miļi vārdi, viegli soļi.
Tie man' daiļu darināja.

LD 49558

Tautas pozitīvais ideāls savā sākotnē ir antifeodāls, vērsts pret

svešzemju kungiem un izmantotājiem. Taču pozitīvais ideāls var

būt un ir ļoti diferencēts — tas var attiekties arī uz individuāla

cilvēka rakstura īpašībām, izskatu, dažādiem priekšmetiem un

parādībām.
Skaista un cildena ideāls latviešu folklora cieši saistīts ar cil-

vēka raksturu, ar garīgām vērtībām, piemēram,

Es necirtu to kociņu.
Kas aug ceļa maliņā;
Es neņēmu to meitiņu,
Kas man pati dāvājās;
Greizs aug ceļa maliņā.

Slinka pati dāvājās.
Ltd« V. 666.. 667. Ipp.

Skaistais un ētiskais cilvēka vērtējuma ir nešķirami:

Ar godinu, jaunas meitas,

Ne ar zeltu, sudrabiņu;
Zelt', sudrabu gan dabūs,

Goda vairs nedabūs.

LD 6535
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Tautas dziesmās nereti pretstatīts ārējs skaistums iekšējam
tukšumam, prāta nabadzībai. Tāds cilvēks tiek raksturots arī kā

estētiski mazvērtīgs:

Sarkanais āboliņš,
Tārpiņš tavu sakni grauza,
Ai, skaistais tēva dēīs,
Tev nav laba padomiņa.

LD 12284

Tikai sabiedriski sociālajā pieredzē, pirmām kārtām darbā

rodas, kā atzīmē Markss, cilvēka subjektīvās cilvēciskās uztveres,
tai skaitā estētiskās uztveres bagātības.

It kā pateicoties darbam par tā lielo varu, tautas dziesmas

darbu izvirza par galveno dzīves vērtību un reizē par paša cilvēka

vērtības un skaistuma kritēriju. Tieši darbs ir pārbaudes akmens

patiesi skaistajam un cildenajam, piemēram,

Silā bite ratus grieza,
Ne baltā ābulā;
Darbā meitu nolūkoju,
Ne zeltā, sudrabā.

LD 21954

Darba tikuma jēdziens, kas tik bieži tiek lietots latviešu tautas

dziesmās, cieši asociējas ar cilvēka tikumību vispār. Tikls ir strā-

dīgs, bet netikls — slinks cilvēks. Piezīmēsim, ka Latgalē vēl

šodien šo vārdu lieto cilvēka morālās pamatkvalitātes apzīmēšanai.
Darba daile rotā visu apkārtni:

Druvā eimu, druvā teku,
Druvā ceļu darināju;
Visi mani druvas ceļi
Zied sudraba ziediņiem.

LD 27964

Cilvēks, kam darba tikums kļuvis par viņa būtību, ir godājams
un cienījams, piemēram,

Vai, meitiņas, vai, māsiņas,

Godājat ārājiņu!

Arājam kājas, rokas

Kā ābeļu ziedi zied.

LD 27902

Latviešu zemnieks, svinēdams darba uzvaras svētkus, pauž

prieku un lepnumu par padarīto. Noteiktās mijattiecības te stājas

praktiskais, morālais un skaistais.

Nebrīvais muižas darbs kā smags slogs nomāc zemnieku fiziski

un garīgi:



Aiz ko man līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
To man dara kunga rija,
Kunga lieli tīrumiņi.

LD 31641

Latviešu tautas folklora, it īpaši tautas dziesmas, pasakas un

parunas, spilgti atspoguļo šķiru antagonismu, pauž šķiru cīņas ide-

jas. Tā parāda cilvēku ekonomisko, politisko un juridisko nevien-

līdzību šķiru sabiedrībā, liecina par kvēlu naidu pret ekspluatato-
riem, verdzinātājiem, atspoguļo tautas sapņus, cerību un ticību

laimīgai nākotnei. Viss vairums latviešu tautas dziesmu, kas attēlo

šķiru antagonismu un šķiru cīņu,
feodālās ekspluatācijas centram un rāda latviešu zemnieku nesa-

mierināmā cīņā pret ekspluatāciju un kungu kā galveno ekspluata-
toru. Kungu rokās saplūda visas bagātībās, vara lemt pār zem-

nieku dzīvību un nāvi. Tāpēc latviešu darbaļaudīm nebija laba

vārda ko teikt par šiem cietsirdīgajiem varmākām, kas krusta aiz-

segā ar uguni un zobenu bija ielauzušies viņu dzimtenē un gadsim-
tiem ilgi sūca tautas asinis.

Latviešu tauta mēdza teikt: «Neturi kungu par brāli, nedz

vilku — par aitu», 9 «Kas meklē taisnību, lai neiet uz muižu».

Dzimtļaužu asarām, sviedriem un asinīm slacītas baronu muižas

latvieši sauca par moku bedrēm, elli, bet pašu muižnieku —

par velnu, vilku, asinssūcēju:

Elle, elle kunga rija,
Elle kunga laidariņš:
Dūmos smaku, dubļos mirku.

Verga mūžu nodzīvoju.

FS10 1900, 2618

wTauta lieliski apzinājās, ka barons-ir liekēdis un pārtiek nolās
darba. No daudzām latviešu tautas dziesmām dveš bargs sašutums

un naidpilni aicinājumi uz atriebību. Naids pret vācu muižniekiem

iesūcies tautas asinīs, kļuvis par jūtu un domu dvesmu. Tāpēc tauta

novēl — i

Briku braku kaņupīte
Zem manām rociņām;
Tā lai brakš kunga kauli

Zem manām kājiņām.

Ltdz I, 974

vļTautas dziesmas nereti tieši aicina uz masveida sacelšanos.pret

piemēram,

Ko, bāliņi, darīsim?

Vaidi, bēdas šai zemē:

Pilni meži vilku, lāču,
Pilni lauki muižnieciņu.
Taisām j akti, bāleliņi.
Izšausim vilkus, lāčus!

Celsim karu, bāleliņi.
Izkausim muižnieciņus.

Cīņas dziesmas. Rīga, 1957, 23. Ipp.

13
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' Tauta dziļi ienīda un nicināja arī visus muižnieku roklaižas, it

īpaši baznīcas kalpus, muižu vagarus un uzraugus:

Kur liksim neliksim

Šo bargo stārastiņu?
Noveduši piesiesim
Pie lielā skudru pūļa.

LD31471

daudz anekdošu, mīklu ar tieši antjr^liģjslo^raksturu,
ka-at vai tādas parunas kā «Ne dievs ko iedos, ne velns ko noraus»

11

vai «Neva baznīcā ejot, man pieaugs pilna druva». 12 Mīklās mācī-

tāju sauc par melnu suni ar krančainu kaklu, sešas dienas tas guļ,
bet septītajā rej; dažkārt mācītāju salīdzina ar ķērcošu kraukli.

Sakāmvārdos, bet it īpaši daudzajās anekdotēs tēlotais mācītājs ir

divkosīgs, melīgs un viltīgs, mantkārīgs un izvirtis, cietsirdīgs un

stulbs, uzticams baronu sulainis, bezkaunīgs liekēdis. Tauta labi

saskatīja mācītāju liekulību, nesaskaņu starp mācītāju vārdiem un

darbiem. Tādēļ tautā populārs ir izteiciens par mācītājiem: «Ne-

skatieties uz maniem darbiem, klausieties uz maniem vārdiem.»13

Tāda pati trāpīga ir mīkla par baznīcu: «Kunga dūre ceļmalā, īkšķa
gals debesīs.» 14

Latviešu folklorā atspoguļota arī tā šķiriskā dJXer<an^iārij,ai kas

sākās ar pirmatnējās kopienas, patriarhālās ģints iekārtas iznīk-

šanu, teritoriālās kopienas izveidošanos un feodālo attiecību raša-

nos 9.—10. gs. Sakarā ar to veidojās lielie zemes īpašnieki un no

viņiem atkarīgie sīkie zemnieki. Folklorā sīkie zemnieki tiek saukti

par ļaudīm, bet bagātajam virsslānim piederīgos dēvē par bajā-
riem. ledzīvotāju sašķelšanās bagātajos un nabagajos, vienkāršo

ļaužu pretstatījums dižciltīgajam sociālajam virsslānim — bajā-
riem — folklorā atklājas visai spilgti. Sociālais virsslānis uzkrāja

bagātības nevis ar savu darbu, bet gan ekspluatējot citus cilvēkus:

Kur tu ņēmi, bajāriņ.
Tik raženu rudzu druvu?

Tie bij visi kalpa sviedri,

Kalpa kopti tīrumiņi.
Ltdz I, 93

Kad 15. gs. Latvijā izveidojās dzimtbūšana, turīgo zemnieku

slānis, ātri vien saruka. To skaits atkal sāka strauji pieaugt tikai

19. gs. pēc dzimtbūšanas atcelšanas.

Lai gan saimnieku un kalpu savstarpējās attiecības nav tik asas

kā attiecības starp feodāli un dzimtcilvēku, tomēr arī šeit sociālais

antagonisms iezīmējas diezgan spilgti. Piemēram,

Saiminieki, saiminieki.
Citu kalpu meklējiet!
Piekusušas abas rokas,
Dienu, nakti vergojot.

FS 1900, 197
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| Darbaļaudis visādi nosoda ekspluatatorisko iekārtu, kurai

pastāvot vieniem pieder viss, citiem — nekas:

Viena zeme, viena saule,
Nevienāda pasaulīte:
Citam zelts, sudrabiņš,
Citam gaužas asariņas.

Ltdz I, 1

Šāds pretstatījums sastopams daudzos dažādu folkloras žanru

sacerējumos. Tas skaidri norāda uz ekspluatatoriskās iekārtas pret-
runu izpratni un cīņu pret tām.

Visu mūžu smagi strādājot un ciešot, tauta sapņoja par labāku

dzīvi, par brīvību un laimi. Teikās un pasakās šie izjustie tautas

masu sapņi visbiežāk izpaužas cīņā pret visvisādiem daudzgal-
vainiem nezvēriem, pūķiem, velniem, burvjiem un raganām, pret
ļaunu, cietsirdīgu un mantkārīgu iemiesota doma,
ka tauta ir gudrāka par kungiem, stāv pari saviem verdzinātājiem,

tāpēc tā var cīnīties un tai jācīnās pret apspiedējiem. Šī doma

kļuva par ideoloģisku, pret ekspluatatoriem vērstu ieroci.

Folklorā ļoti tiek cildināta darbaļaužu gudrība, ko tie gūst
darbā un kas viņiem tik nepieciešama cīņā pret ekspluatatoriem:

Ar vārīti jūs, kundziņi,
Ar padomu bāleliņi;
Ar vārīti nevarēja

Padomiņu pievarēt.
LD 31276

Latviešu folklorā plaši parādīti tautas ētiskie principi. Darba-

ļaužu masu tikumība sakņojas darbā, jo darbs ir eksistences

līdzekļu vienīgais avots, dzīves pamats. Tāpēc nav nejaušība, ka

visa latviešu tautas mutvārdu daiļrade pauž darba ideju. Darba

rnjlestība ir krietna cilvēka mo
r āl ž'l stājas pjrmājin galvenā iezīme

jau kopš senseniem laikiem. Kā liecina latviešu tautas daiļrade,

galvenokārt tautas dziesmas, vārdu «strādāt» un «dzīvot» (izlok-
snēs — «dzīvāt») nozīme kādreiz bijusi ekvivalenta. Piemēram:

«Tu dzīvoji dižu darbu» (Ltdz I, 1010), «Jau rociņas piekusušas.
Visu dienu dzīvājot» (LD 31644).

Darba gars tik spēcīgi piepildīja darbaļaužu dzīvi, domas, jutas,

iztēli, pasaules izpratni un uzskatus, ka visi galvenie ētiskie prin-

cipi un jēdzieni organiski saistīti ar darbu, kas ir to noteicējs un

radītājs. Ar darba mīlestību tiek mērots vīra un sievas, jaunavas

un jaunekļa gods un tikums, taisnība un netaisnība, lepnums un

slava, gudrība un muļķība. Laisks un slinks cilvēks tiek uzskatīts

par netikušu, muižnieki, dažādi liekēži — par sabiedriski nederī-

giem cilvēkiem.

Apspiestie un necilvēcīgi ekspluatētie dzimtļaudis, attiecībās

cits ar citu būdami augstākā mērā godīgi, neuzskata par peļamu

piemānīt kungu — liekēdi un izvirtuli. Ekspluatējamo cilvēku
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apzina organiski saplūst ar morāles jūtām. Tāpēc arī viltība, mānī-

šanās attiecībās ar feodāļiem no apspiesto, ekspluatējamo dzimt-

ļaužu viedokļa ir ne vien pieļaujama, bet pat taisnīga. Tā ir tais-

nīga arī kalpa un saimnieka attiecībās.

Folklorā atspoguļojas ne vien feodāļu norobežošanās no zem-

niekiem, bet arī turīgo zemnieku norobežošanās no nabagajiem
ļaudīm. Turīga zemnieka lepnums, gods un slava bija viņa staltie

kumeļi, dārgais iejūgs, rakstītās kamanas, lepnās drānas, nabaga
cilvēka gods un lepnums — darbs. Tauta saka:

Bajārs savu slinku meitu

Sudrabāi kaldināja;
Atnāks tautas, aizvedīs,
Sudrabā lūkodamas.

LD 11642, 2,

turpretī tikusī sērdienīte «atradīs sev arājiņu». Sērdienīte sapņo

par arājiņu, kas, lai arī nabadzīgs, būtu darbigs un godīgs un

prastu novērtēt viņas tikumu, darba mīlestību. Nabaga cilvēka

sapņi saistās ar paša darbu, tas nesapņo par laisku, parazītisku
dzīvi. Tiesa, latviešu tautas pasakās nabadzīgais, bet krietnais

«trešais dēls» kļūst bagāts, kalpināto, bet tikušo bārenīti apprec

ķēniņa dēls, taču šeit izpaužas nevis individuālie centieni, bet gan

visas darba tautas svētākās domas un ilgas par brīvu, materiāli

nodrošinātu un taisnīgu dzīvi.

Folklora atmasko tādus šķiru sabiedrības netikumus kā mant-

kārību, egoismu, naidu v. c, šiem netikumiem stādot pretī godīgumu,
humānismu, savstarpējo palīdzību, nesavtīgumu.

Ilgajos, mokpilnajos verdzības gados tautā izveidojies daudz

pozitīvu, vērtīgu morālu īpašību, kādas atspoguļojas arī folklorā,

proti, kvēls naids pret ekspluatatoriem muižniekiem, darba mīles-

tība, dziļa godīguma un taisnības izjūta, izturība, laba novērošanas

spēja, atjautība v. c. Tomēr līdzās šiem un citiem cēlajiem tiku-

miem gandrīz vai verdzībai līdzīgie dzīves apstākļi ilgajos gad-
simtos tautas dvēselē atstājuši an negatīvas pēdas. Izturība un

pacietība reizēm pārvēršas par verdzisku paklausību un padevību
liktenim. Dažkārt parādās arī citas sliktas īpašības. Taču visumā

latviešu tautas lielum lielais vairums, galvenokārt darba tauta,

saglabāja savu morālo tīrību, skaidrību arī gadsimtiem ilgo smago

pārbaudījumu apstākļos.

No pozitīvajām garīgā satura īpašībām un izpausmēm tautas

gudrība izceļ un kā cildenas vērtē tādas cilvēka īpašības kā bez-

bailību, drosmi, stipru gribu, kas izpaužas neatlaidīgā, darbīgā

centībā, konsekventā darbībā. Tautas pasakas varoņa cildenums

ietverts viņa dzīves pieredzē un taisnīgumā, darbā gūtajā gudrībā.
Kungs nestrādā derīgu, radošu darbu, tālab nezina daudz elemen-

tāru sadzīves patiesību. Tāpēc darba cilvēks — zemnieks, par muļ-

ķīti turētais trešais tēva dēls, ganiņš, lauku amatnieks — ir garīgi

pārāks par savu izmantotāju.
t
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Tautas cilvēciskais ideāls šajās pasakās izteikts kontrastaini un

hiperbolizeti un ar lielu skaidrību pauž šķirisko tendenciozitāti.
Folklora runa arī par skumjām, sāpēm,' atsevišķu cilvēku un

visas tautas ciešanām, par cilvēka nāvi. Sie motīvi latviešu folklorā
saklausāmi visai bieži, kaut nebūt nav dominējošie. Folklorā, īpaši
vēstītājā folklorā — tautas teikās, palaikam ieskanas arī traģiski 15

motīvi. Tauta, kas bija pieradusi pie ārkārtīgi grūtas dzīves, piere-
dzējusi veselu novadu iznīcināšanu karu un mēra laikos, apradusi
ar pēršanu un nogalināšanu pēc kunga pavēles, atsevišķa cilvēka
ciešanas un nāvi neuztvēra kā īpašu izņēmumu, ko vajadzētu kaut
ka sevišķi izcelt. Tautas dziesma iemūžina to, kas nozīmīgs visas
tautas liktenī. Dziesma ir līdzeklis, lai izteiktu, nostiprinātu ticību

dzīvei, līdzeklis, ar ko iespējams pacelties pāri dzīves skarbumam

un cīnīties ar to.

Dziedādama vien staigāju
Sīva kunga novadā:

Neba būšu visu mūžu

Sīva kunga kalponite.
Darba vara lielu dara (Rīga, 1960), 1113.

Taču tautai raksturīga tendence iet grūtībām pāri, «siet» sevi

pie dzīves, meklēt izeju domā, ka arī sērdienis var piedzīvot gai-
šākas dienas.

Līdzās skaistajam un cildenajam viens no svarīgākajiem, vis-

biežāk sastopamajiem motīviem ir komiskais. Komiskais daudzvei-

dīgi atklāts ne tikai anekdotēs, joku pasakās, bet arī tautas dzies-

mās, kur rodamas visai daudzveidīgas tā izpausmes, sakāmvārdos,
mīklās, parunās un nostāstos un liecina, ka cīņa par skaistā, cil-

denā ideālu un visa negatīvā nosodījumu, tieksme pacelties tam

pāri ir raksturīgākās latviešu folkloras pamatiezīmes.
Komiskā izpausmes, tā nianses tautas dziesmās ir ārkārtīgi

daudzveidīgas — sākot ar lirisku, dažkārt elēģiski tonētu smaidu,
beidzot ar asu sarkasmu, kas šausta tautas kaklakungus un vaga-

rus. Piemēram, dziesmās par vāciešiem, baznīcu, vagariem ir daudz

satīras, kas bieži vien visai rūgta, tajās pausta tautas attieksme

pret savas nelaimes vaininiekiem. Kāzu, budēļu, meteņu, līgo dzies-

mas izstrāvo nebēdnību un svētku prieku, tieši komiskais tajās ir

galvenā estētiskā dominante.

Jau 17. gs., bet it īpaši vēlākajos rakstu pieminekļos par lat-

viešu etnogrāfiju un folkloru (Dionīsija Fabricija, Fridriha Menija
v. c. liecības) rodam uzsvērumu, ka zīmīgākā latviešu tautas

dziesmu, īpaši apdziedāšanās un līgo dziesmu, īpatnība ir asprā-
tība. Ne velti Kurzemes superintendentu Paulu Einhornu vai vācu

mācītāju Georgu Manceli tā uztrauca latviešu tautas dziesmas;

tieša, pret kungiem vērsta satīra, brīvdomība un stihiskā materiā-

lisma gars ir tas, kas tik ļoti baida vācu kungus. Vienīgi izcilie

apgaismotāji J. Herders un G. Merķelis īsteni spēja novērtēt latviešu

tautas dziesmu vērtību, to humora caurstrāvoto garu.Gan J. Herders
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savā darbā «Volkslieder» (1778. g.), gan G. Merķelis «Latviešos»

un «Vidzemes senatnē» ne vienreiz vien uzsvēruši latviešu tautas

dziesmās bieži sastopamo ironiski satīrisko ievirzi. G. Merķelis
konstatē, ka tieši satīriskajās, zobgalīgajās dziesmās visspilgtāk
izpaužas tautas improvizēšanas talants, spēja ātri, atkarībā no

apstākļiem reaģēt uz apkārtējās pasaules norisēm.

Tautas dziesmu sacerētāji un dziedātāji labi apzinājās, ka

viena no ienaidnieka vājuma izpausmēm ir tā komisms. Tāpēc
atklāt ienaidnieka komismu nozīmē iegūt pirmo uzvaru, stiprināt

spēkus tālākai cīņai.
Latviešu tautas dziesmas satīriski izsmej visu, kas raksturīgs

tās galvenajam ienaidniekam — kungam kā zemnieku izsūcējam,
liekēdim, vispirms viņa šaursirdību un garīgo aprobežotību, prak-
tisko nespēju pašam atrisināt daudzus, šķietami vienkāršus jau-
tājumus:

Kundziņam tik prātiņa

Kā mazam bērniņam:
Vakarā zirņus sēja,
Rītā pakšu raudzīt gāja.

Ltdz I. 884

Zemnieka izpratnē patiesa gudrība iegūstama tikai darbā, ikdie-

nas praksē, kuras trūkst kungam.
Komiskā uztvere rada cilvēkā prieku, viņš savā cilvēciskajā

būtībā garīgi paceļas pāri izsmejamai parādībai.

Sociālajām tēmām veltītajā folklorā dominē asa satīra, sadzī-

vei veltītajā — ironija, humors. Pati tautas dziesma ironisku

valodu uzskata par līdzekli dažādu morālu «slimību» ārstēšanā:

Ar kājām saspārdīju
Sapraulēj'šu āboliņu;
Ar valodu izbaidīju
Netikušu tēva dēlu.

LD 111, 15097

Tas, ko sabiedrība, tauta sāka izsmiet, saņem bargu morālu

nosodījumu un virzīts vai nu uz iznīcināšanu, vai arī uz labošanu.

Tautas smiekli ir ļoti diferencēti, konkrēti. Tie ar savu lielo cilvē-

ciskumu kaut ko noraida, lai līdz ar to kaut ko apstiprinātu. Ja

tie noraida sliņķus un muļķus, netīrus un nekārtīgus cilvēkus,

brunču medniekus, pļāpas un balamutes, tad ar savu komiskā

atklāsmes spēku tie tiecas apstiprināt tīru, vīrišķīgu, harmonisku,

savaldīgu, gudru cilvēku.

Daudz gaiša prieka, visdažādāko humora nianšu ir svētku un

svinību priekā, kas sekmējis lieliskas, interesantas, ļoti izteiksmī-

gas folkloras, īpaši tautas dziesmu, rašanos. Svētku prieks ir dziļš,

nedalīts, demokrātisks. Sīs īpašības raksturo gan senās Grieķijas
Dionīsa svētkus, gan vēlākos karnevālus dažādās Eiropas zemēs,

gan arī latviešu saulgriežu svētkus.
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Pareizs smieklu mērs — tas ir pareizi atrasts spēks attiecībās

starp noliegumu un apstiprinājumu smieklos, tā ir smieklu nianses

atbilstība izsmejamajam priekšmetam. Latviešu folklorā ir pareizi,
niansēti atrasts smieklu galvenais virziens, tiek izjokots vai šaus-

tīts, atmaskots, nosodīts savu laiku nodzīvojušais, vecais, ļaunais,
muļķīgais, tiek apstiprināts jaunais, labais, skaistais. Šajā ziņā
komiskais latviešu folklorā iet roku rokā ar skaisto un cildeno,

kalpo to apstiprināšanai cilvēku apziņā, visā dzīvē.

Latviešu tauta, ko ilgus gadsimtus verdzinājuši vācu iebrucēji

un to pēcteči, radīja savu kultūru un folkloru neparasti smagos

apstākļos. Cīņā ar feodālās ekspluatācijas nežēlīgo jūgu latviešu

tautai izveidojās uzskati, kas atspoguļoja tās sabiedrisko esamību.

Muižnieki un to atbalstītāji — mācītāji — darīja visu, lai pār-
vērstu latviešu tautu par sev pakļāvīgu darba spēku, tomēr, par

spīti visām grūtībām, latviešu tautas radošā doma turpināja dzīvot

tās daiļradē, kas atspoguļoja tautas dzīvi un centienus.

Latviešu tautas daiļrade, tās radošā fantāzija savas vēsturis-

kās attīstības gaitā sasniegusi lielu mākslinieciskā vispārinājuma

spēku, plašu vērienu un augstu lidojumu, spilgtu tēlainību, plastis-
kumu un bagātu māksliniecisko izteiksmi. Maksims Gorkije.
rakstīja:

«Tauta ir ne vien spēks, kas rada visas materiālās vērtības,

tā ir arī garīgo vērtību vienīgais un neizsīkstošais avots, pēc daiļ-
rades skaistuma un ģenialitātes vislabākais filozofs un dzejnieks,
kurš radījis visas lielās poēmas, visas traģēdijas un to vidū lielisko

vispasaules kultūras vēsturi.» 16

TAUTAS MASU ANTIFEODĀLĀ CĪŅA

VĒLĀ FEODĀLISMA PERIODĀ. HERNHŪTISMS

Progresīvā filozofiskā un sabiedriski politiskā doma Latvijā
attīstījās atbilstoši zemes sociālekonomiskajam stāvoklim. Feodā-

lais ražošanas veids 17. un 18. gs. visumā vēl nebija satricināts,
bet topošā buržuāzija bija samērā vāja. Liela nozīme joprojām bija
baznīcai. 18. gs. feodālās iekārtas ietvaros pakāpeniski radās un

brieda kapitālistiskā ražošanas veida un buržuāzisko attiecību ele-

menti. Līdz ar to feodālās sabiedrības iekšējās pretrunas saasinājās
un izpaudās aizvien spēcīgāk. Tāpat kā kaimiņu zemēs, arī Latvijā
18. gs. sākās buržuāzisko apgaismotāju kustība, kas vērsās pret
valdošās feodālās iekārtas pamatinstitūtiem — baznīcu, dzimtbū-

šanas un klaušu saimniecības iekārtu un beidzot arī pret absolū-

tismu. Absolūtisms šai laikā bija visspēcīgs, tāpēc tā kritika bija
nedroša un vāja. Radās doma absolūtismu «apgaismot», iegūt

apgaismotā monarha labvēlību un atbalstu atsevišķu feodālo insti-

tūtu reformēšanai buržuāzisko attiecību virzienā. Feodālo institūtu



20

kritika Latvija liela mera versas arī pret baznīcu un tas reakcio-

nāro lomu sabiedrības dzīvē.

Latvijā valdošā luterāņu baznīca šai laikā aktīvi iejaucās dau-

dzās dzīves nozarēs. Mācītāji savā ziņā bija valdības un muižnieku

aģenti tautas masu turēšanai paklausībā un padevībā. Visa Latvija
bija iedalīta draudzēs, kuras centrā atradās baznīca. Baznīca bija
tā vieta, kur tika sapulcināti zemnieki un kur mācītāji tiem spredi-
ķoja paklausību valdībai, muižniekiem, muižas kalpotājiem —

muižkungam un vagaram. Mācītāji no kanceles nolasīja valdības

rīkojumus, pasludināja muižas klaušu darbus nākošajai nedēļai,
neaizmirstot arī mācītājiem un mācītājmuižām vajadzīgos darbus.

Piemēram, 1669. g. Allažu draudzes mācītājs dievkalpojuma laikā

piedraudēja: «Ja jūs man neuzcelsiet riju, es jūs visus baznīcā

nolādēšu un svētības vietā no dieva izlūgšos lāstus.» 1 Dzimtbūtnie-

ciskās lauksaimniecības organizēšanā mācītājiem bija samērā ievē-

rojama nozīme. Ne velti pirmo muižniekiem domāto lauksaimnie-

cības rokasgrāmatu sarakstījis Suntažu draudzes mācītājs
Salomons Guberts. 2 Tāpat mācītāji no kanceles nolasīja muižnie-

kiem izbēgušo un meklējamo zemnieku sarakstus, brtainot no bēgļu

pieturēšanas, kā arī pasludinot atlīdzību par bēgļu uzrādīšanu. Pie

katras baznīcas atradās «baznīcas stabs» jeb kāķis ar kakla dzel-

žiem nepaklausīgo zemnieku vai noķerto bēgļu sodīšanai. Pie staba

svētdienās pēc dievkalpojuma mācītāju vadībā sodīja zemniekus ar

rīkstēm, par lielākiem pārkāpumiem 2—3 svētdienas no vietas. Pro-

tams, zemnieki cik spēdami centās izvairīties no baznīcas apmeklē-
šanas. Par to daudz liecību rodams t. s. baznīcu vizitāciju proto-
kolos. Piemēram, Allažu draudzes mācītājs 1729. g. sūdzējās, ka

dievkalpojumu baznīcā parasti apmeklējot tikai B—lo8—10 cilvēki. 3

Mācītāji visiem līdzekļiem cīnījās pret zemniekiem, kas neapmek-
lēja baznīcu. Parasti tos apvainoja it kā sakaros ar velnu un uzska-

tīja par burvjiem, raganām, vilkačiem. Pret tiem bija atļauti visi

valdošās šķiras terora līdzekļi, ieskaitot pat sadedzināšanu sārtā.

Bērzaunes mācītājs 1640. g. ziņoja, ka viņa draudzē buršana ir tik

izplatīta, ka gandrīz ceturtā daļa draudzes locekļu ir burvji. Burt

protot pat mazi zēni.4 Ropažu, Allažu un Vangažu draudzes mācī-

tājs J. M. Jākobsons sanākušos dievgaldniekus parasti uzrunājis:

«Jūs, nolādētie velna bērni.» Sākās pastiprināta burvju un raganu

meklēšana. Rīgas apkārtnē 17. gs. sākumā dažos gados sadedzi-

nāja 12 sievietes, kas tika uzskatītas par raganām. Rīgas zemes-

tiesa 1646. g. iztiesāja 50 raganu prāvas Vidzemes lībiešu novados.

Pēc tiesas atzinuma, tur ikviens protot burt, un, ja visus gribētu
sadedzināt, tad nepaliktu neviena klaušu zemnieka. Raganu sārti

šai laikā liesmoja arī Kurzemē un Zemgalē. Sēlpils virspilskunga
tiesa gandrīz ik gadus organizēja un iztiesāja kādu raganu prāvu

un piesprieda nāvi sārtā 15 sievietēm, kuras uzskatīja par raga-

nām. Pēdējā raganu prāva šai novadā notika 1718. g. Ne tikai baz-

nīca un mācītāji, bet arī muižnieki šādā veidā centās izrēķināties ar

nepaklausīgiem zemniekiem. Kāds Kurzemes muižnieks Netelhorsts
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savā muižā sadedzināja 80 par burvjiem uzskatītus savas muižas

zemniekus. Lieki aizrādīt, ka sadedzinātie zemnieki — vīrieši un

sievietes — bija nevainīgi cilvēki, kas bija iemantojuši muižnieka

un mācītāja nelabvēlību un muižnieciskajos tiesu procesos un spī-
dzināšanā bija spiesti atzīt sevi par burvjiem un raganām.

Lai sekmīgāk cīnītos pret «burvjiem un raganām», baznīcas

vadošās amatpersonas 17. gs. publicēja speciālus norādījumus
mācītājiem, sniedzot attiecīgas pamācības, kā uzmeklēt un pazīt
burvjus un raganas. Vidzemes superintendents H. Samsons 1626. g.

Rīgā publicēja grāmatu «Deviņi izlasīti un labi pamatoti raganu

sprediķi».5 Tā bija populāra rokasgrāmata «nabaga mācītājiem»,
kam ik dienas jācīnoties pret nepaklausīgiem zemniekiem — baznī-

cas neapmeklētājiem, kurus Samsons uzskatīja par burvjiem un

raganām. Samsons rakstīja, ka pasaulē ir milzums velnu— gluži kā

mušas, un tos nevar ne saskaitīt. Kā vasarā mušas, tā arī velni

atrodami visās zemēs — Portugālē, Flandrijā, Prūsijā, Krievijā un

arī Vidzemē. Burvji un raganas ir velnu sabiedrotie, viņu palīgi un

ieroči. Tāpēc tos vajagot no pasaules iznīcināt. Daudzi draudzes

locekļi nenākot baznīcā, bet, kur netiekot noturēti dievvārdi, tur

viegli ieperinoties velns. Tāpēc visiem mācītājiem pret to vajagot

nopietni un enerģiski cīnīties.

No Vidzemes superintendenta H. Samsona neatpalika Kurze-

mes hercogistes superintendents P. Einhorns, kas 1627. g. Rīga

publicēja darbu «Elku kalpības atspēkošana». 6 Einhorns centās

noskaidrot, kas ir velni, kur tie dzīvo, vai tie ir radījumi ar miesu,

v. tml. Arī G. Mancelis 1654. g. publicētajā sprediķu grāmatā

(«Lang-gewūnschte Lettische Postill») neaizmirst aprakstīt bur-

vjus un raganas.
Sai laikā plaši pazīstamas bija ari «vilkaču prāvas». Lai sek-

mīgāk cīnītos ar zemnieku bēgšanu, kas muižniekiem nodarīja lie-

lus zaudējumus, bēgļus palaikam izsludināja par vilkačiem — cil-

vēkiem, kas uz laiku pārvēršoties par vilku un uzbrūkot dzīvniekiem

un ļaudīm. Vēl 1739. g. Rīgas zemestiesa iztiesāja kāda Ikšķiles
zemnieka Sīmaņa prāvu, kuru apvainoja, ka tas trīs reizes bēdzis

un pārvērties par vilkaci. Par Kurzemes vilkačiem plašu rakstu

publicēja 1725. g. Grenču mācītājs. 7 Visu šo baznīcas un mācītāju

tumsonīgo sacerējumu un organizēto prāvu rezultātā gāja bojā
liels skaits pilnīgi nevainīgu cilvēku.

Šādos apstākļos Vidzemes zemniekos lielu popularitāti ieguva
sektantiska reliģiska kustība — hernhūtisms (brāļu draudze).

Hernhūtisma centrs meklējams Saksijā, kur daži izceļotāji no

Čehijas, tā saucamie Morāvijas vai Bohēmijas brāļi, bija atraduši

patvērumu kāda piētiski noskaņota grāfa Nikolaja Ludviga Cin-

cendorfa muižā Bertelsdorfā. Seit tie nodibināja savu koloniju

Hernhūti, no kurienes arī radās nosaukums — hernhūtieši. Hern-

hūtieši saglabāja no saviem priekšgājējiem čehu jeb Morāvijas
brāļiem zināmus organizācijas un reliģiskus principus. 15. gs. vidū

sektantiskā Morāvijas brāļu draudze neatzina valsti ar tās kārtām



un īpašuma nevienlīdzību, bet tai pašā laikā brāļi sludināja nepre-
tošanos ļaunumam. Tā kā Morāvijas brāļu draudzes locekļi bija
zemnieki un amatnieki, draudzes iekārtā valdīja zināms demokrā-

tisms. Arī Hernhūtes brāļu draudzē nebija formālas baznīcas iekār-

tas, bet tur valdīja piētisma caurstrāvoti čehu brāļu draudzes

iekārtas principi.
Rīgā pirmie hernhūtiešu sludinātāji ieradās 1729. g. Tie nebija

mācīti teologi, bet amatnieki. Galdnieks Knstjāns Dāvids bija dzi-

mis Morāvijā. Viņa tēvs bija čehs, bet māte — vāciete. Kopā ar

Dāvidu Rīgā ieradās otrs Hernhūtes brālis — linu audējs Timotejs
Fīdlers. Vēlāk tiem pievienojās vēl trešais — Fīdlera brālis Johans,
kuru pēc viņa izcelšanās parasti mēdza saukt par bohēmieti. Rīgā
viņi lielākus panākumus tomēr neguva. Atbraukuši tie uzdevās par
morāviešu brāļiem un Jana Husa pēcnācējiem un mēģināja pul-
cināt ap sevi dažādus amatniekus — hernhūtisma piekritējus,
tomēr drīz nonāca aizdomās, Rīgas pilsētas fogts viņus uzaicināja
pie sevis un nopratināja: kas viņi esot par cilvēkiem, kālab noturot

mājās sapulces, sapulcinot cilvēkus un mulsinot ticībā vājos? Fogts

paskaidroja, ka vairs neesot apustuļu laiki, kad nemācīti ļaudis

varējuši kļūt par mācītājiem. Ticības jautājumos viss esot pietie-
kami noskaidrots, un tālab tiem jāejot strādāt pie meistariem kat-

ram savā amatā vai arī jāatstājot pilsēta. Hernhūtieši bija spiesti
atstāt Rīgu un devās uz Straupi un Valmieru, kur tos uzņēma

piētisma garā noskaņoti mācītāji un muižnieki. Valmiera tad ari

kļuva par brāļu draudzes kustības centru.

Hernhūtes brāļi ātri aptvēra īpatnējos Vidzemes apstākļus.
Kristjāns Dāvids 1730. g. 13. jūnijā rakstīja no Valmiermuižas

grāfam Cincendorfam uz Hernhūti: «Še nav kā Vācijā: visi muiž-

kungi var turēt lūgšanas stundas, ja viņi tik prot... Te liela brī-

vība katram, kas tik var sprediķot, kas kopā ar kungiem
. . .Ļaudis

še ļoti baidās no mācītājiem un nelolo nekādu uzticību uz tiem,

tikko viņi redz mācītāju nākam, viņi jau laižas skriešus. Es gribu
būt drīzāk Dieva Kunga jokdaris nekā mācītājs Vidzemē. Kas še

negrib skraidīt apkārt un ar ļaudīm kopā iet un nevar slikti dzīvot,

tas še Vidzemē nevarēs neko daudz izdarīt.» 8 Dažu Vidzemes muiž-

nieku liekulīgo tieksmi uz piētismu un hernhūtiešu atbalstīšanu

zīmīgi raksturojis kāds Vidzemes mācītājs — piētists J. K. Mēders

vēstulē uz Halli: «Tagad man jāpiedzīvo lietas, ko nekad neesmu

ticējis, proti, ka liekulība slēpjas arī zīda tērpā un aiz tapetēm . . .
Tauta iestigusi vislielākā nezināšanā un muižnieki arī atstāj viņu

tur; turklāt viņa nopūšas īstā Ēģiptes verdzībā . . .»

Par piētistu piekritēju turētais Ungurmuižas dzimtkungs land-

rāts B. Kampenhauzens Rīgas apriņķa baznīcu ģenerālvizitācijas
memorandā liekulīgi rakstīja: «. . . [gribu] ieteikt sirsnīgai ievē-

rībai visu iespējamo, lai
..

. zemes labklājība pieaugtu arī šais

lietās [t. i., baznīcā un skolā] un mūsu zemniekiem, kas dzīvē ir

mūsu dzimtļaudis, notiktu īpatīga [«einzige»] žēlastība, ka viņi

pēc nāves varētu kā atbrīvoti rādīties dieva priekšā un viņiem neva-
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jadzetu .. ~
kad viņi bus nolikuši verdzību šai pasaule, būt par

velna mūžīgiem vergiem.»
9 Daži muižnieki sākumā atbalstīja

piētismu un hernhūtismu nebūt ne dievbijības, bet gan praktisku
apsvērumu dēļ, jo cerēja šādā veidā padarīt zemniekus paklausī-
gus, strādīgākus, uzticamākus, panākt, lai tie apietos taupīgāk ar

kungu mantu, nezagtu, nedzertu, neperinātu galvā bēgšanas vai

sacelšanās plānus, bet būtu apmierināti ar savu verdzībai līdzīgo

stāvokli, nepretotos apspiešanai un ļaunumam, mīlētu savus dzimt-

kungus un mācītājus. Luterāņu baznīca nespēja pakļaut savai

ietekmei tautas masas, zemnieki no mācītājiem bēga. Mācītāji pēc
sava sociālā un sabiedriskā stāvokļa, izturēšanās un dzīves veida

pilnīgi līdzinājās muižniekiem. Visi šie apstākļi sekmēja brāļu
draudzes kustības strauju izplatīšanos latviešu un igauņu zem-

nieku vidū.

Brāļu draudzes sludinātāji priekšplānā izvirzīja kristietības

emocionālos motīvus, stāstīja par baskāji cietēju Kristu, kas devis

gaismu visai cilvēcei, modinot cilvēkus uz labiem darbiem un pats
ar savu nāvi pie krusta («moku jēriņš») izpircis visu cilvēku grē-
kus. Kāds laikabiedrs, vēlākais Vidzemes brāļu draudzes aktīvs

darbinieks Podiņu Mārtiņš savā latviski rakstītajā autobiogrāfija
ta attēlo zemnieku «modināšanu»: «Ap to laiku Valmierā

ta pirmā modināšana notika. Tā slava no tā notikuma drīz

izpaudās visās vietās . . . Mana māte gan ļoti iekārojās uz turieni

aiziet, bet netika. Pēc kādu laiku tie brāļi sāka pa ciemiem stundas

turēt un tas brālis Tirk 10 nāce tai ciemā Grīviņi .. . Kad tie ļaudis,
kas tur bija sagājuši, kādu laiku bija gaidījuši, tad tas tētiņš nāce,

visiem labu dienu deve
.

. .»"

Tomēr pagāja seši vai septiņi gadi līdz Hernhūtes brāļiem
izdevās pilnīgi iemācīties latviešu valodu un iegūt plašāku tautas

masu uzticību. Daļēji to veicināja Valmiermuižā nodibinātais lat-

viešu skolotāju sagatavošanas seminārs. Par semināra vadītāju
tika izraudzīts kāds gados jauns Jēnas universitātes teoloģijas stu-

dents M. F. Buntebarts, kas 1736. g. bija pieslējies hernhutismam.

Buntebarts 1737. g. ieradās Valmierā un uzsāka cītīgi mācīties lat-

viešu valodu. Skolotāju seminārā iesaistīja hernhūtiski noskaņotus
latviešu jauniešus. 1739. g. seminārā jau skaitījās kādi 70 semi-

nāristi latvieši, kas, tāpat kā viņu ģimeņu locekļi, bija čakli hern-

hūtiešu pulciņu apmeklētāji, 1739. g. beigās vācu brāļi sāka pulci-
nāt «atmodinātos» latviešus jau par sevi. Sevišķi lieli panākumi
Hernhūtes brāļiem bija 1739. g. vasarsvētkos: latviešu zemnieku

pieplūdums bija tik liels, ka pietrūka telpas un vajadzēja sludināt

zem klajas debess. No Valmieras draudzes kustība pārgāja uz

Cēsu, Raunas, Trikātas un citām draudzēm. Hernhūtisma kustībā

iesaistījās aizvien vairāk latviešu zemnieku.

Sākot ar 1742. g., atsevišķi latviešu brāļu un māsu pulciņi orga-

nizatoriski sāka apvienoties draudzēs. Pirmā nodibinājās Valmie-

ras brāļu draudze. Aprīlī vadošo brāļu konference izvēlēja, ieveda

amatā un iesvētīja Valmieras latviešu brāļu draudzei 40 amatper-



sonas no latviešu vidus (11 vīrus, 11 sievas, 9 puišus un 9 meitas).
Galvenās amatpersonas bija draudzes vecākie un viņu vietnieki;

visi draudzes locekļi tika sadalīti pēc dzimuma — vīru un sievu

kārtā, kā arī precētos un neprecētos. Katrai grupai tika izvēlēti

savi vecākie un viņu vietnieki; vēl bija skolotāji un viņu palīgi,
uzraugi, paskubinātāji, slimnieku kopēji un kalpotāji. Draudzes

augstākā instance bija vecāko konference («kumparance»), kas

sapulcējās katru nedēļu. Tāpat ik nedēļu sapulcējās vecāko palīgi
un pārsprieda atsevišķu draudzes pulciņu darbību. Dažreiz sanāca

arī visas draudzes amatpersonu sapulces. Draudzes locekļus

uzņēma pēc vecāko ieteikuma no īpašu kandidātu jeb «gaidītāju»
vidus. Visiem draudzes locekļiem, kas bija sadalīti nelielos pulci-

ņos pa seši septiņi cilvēki, bija savas nodarbības jeb mācību stun-

das, tāpat atsevišķas bībeles stundas un draudzes stundas svētdie-

nās. Par nepiedienīgu uzvešanos vai noteikumu neievērošanu

varēja no draudzes izslēgt gan uz laiku, gan arī pavisam. Drau-

dzēs valdīja stingra disciplīna.

Līdzīgā veidā bija organizētas arī pārējās latviešu brāļu dratf-

dzes (Straupē, Cēsīs, Raunā, Liepā, Mārsnēnos, Trikātā, Dolē v. c).

Organizēto latviešu brāļu draudžu locekļu skaits 1743. g. bija
apmēram 2700. No tiem Valmierā 700, Straupē 800, Liepā un Jaun-

raunā 800, Mārsnēnos 400. Katrā draudzē bija savas no pašu zem-

nieku vidus izvēlētas amatpersonas, skaitā līdz 40 un vairāk, atka-

rībā no draudzes lieluma. Sanāksmēs, no kurām daļa bija slēgtas,
tika apspriesti ne tikai reliģiski jautājumi un draudzes lietas, bet

arī dažādi sadzīves jautājumi. Piemēram, vecāko konferencē

1743. g. Mārsnēnos tika apspriests jautājums par uzmanīgu

apiešanos ar uguni zemnieku sētās, par laternu ieviešanu skalu

vietā, apkopjot kūtīs lopus, v. c; tāpat tika pārrunāti jautājumi par

bērnu audzināšanu. Tika pieņemti arī draudzes noteikumi, kuru

izpildīšanai sekoja samērā stingri. Piemēram, šo noteikumu

sestajā punktā lasām: «Tāpat top tiem vecākiem pie sirds likts

labi vērā ņemt, ka tie bērni iekš rakstīšanas un lasīšanas labi top
mācīti.»12

Lai gan Vidzemes brāļu draudzes formāli joprojām palika lute-

rāņu baznīcas klēpī, tad tomēr drīz vien latviešu brāļu draudzes

locekļi sāka novērsties no oficiālās baznīcas un pat to kritizēt.

Burtnieku draudzes mācītājs M. F. Forhofs sūdzējās par Zemeles

Mārci, kas salīdzinājis bībeles tekstu lasīšanu baznīcā ar tukšu

salmu un rugāju kulšanu. Tāpat viņš zobojies par katķisma un

pātaru mācīšanos un beidzot pateicis, ka dzimtkungs un mācītājs

esot tikai laicīgi priekšnieki, kam nebūt neesot jāklausa, un ka

mācītājs Forhofs esot krāpnieks, kas vedot draudzes locekļus uz

elli. Vēl necienīgāk pret mācītāju izteicies pie brāļu draudzes pie-

derīgais Dronas Mārcis Bauņu krogā 1742. g. vasarsvētku priekš-

vakarā. Sarunā ar Matīšu baznīcas ķesteri daudzu zemnieku klāt-

būtnē viņš pateicis, ka baznīca un bībele derīga tikai muižniekiem,

ka Vecā derība ir it kā muižkungs, Jaunā derība — stārasts jeb

24
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vagars, baznīcas dziesmas — šķilteris; būtu labāk to visu pabāzt
zem pakaļas un izmest pa durvīm, nekā ar to lielīties.

Kaut gan Hernhūtes brāļi sludināja sadarbību ar mācītājiem un

brāļu draudzes noteikumu septītais pants paredzēja, ka svētdienās

kārtīgi jāapmeklē baznīca un jāmīl mācītāji, latviešu zemniekos

mājoja stihiska pretestība mācītājiem, kura tagad sāka lauzties uz

āru. Brāļu draudžu nodibināšana ar draudzes vecākiem, sludinātā-

jiem un amatpersonām no pašu zemnieku vidus ievērojami cēla

zemnieku pašapziņu. Tie vairs nebija truli un stulbi dzimtcilvēki,

bet cilvēki, kas apzinājās savu vērtību un sāka patstāvīgi domāt.

Tie gan vēl runāja Hernhūtes brāļu reliģiskā stilā un dziedāja reli-

ģiskas dziesmas, taču drīz sāka šīs dziesmas pārveidot un pat paši

sacerēt, piemēram, pazīstamo luterāņu garīgo dziesmu «Nāc tu,

ļaužu pestītājs» hernhūtieši sāka dziedāt «Nāc tu, latvju pestītājs».
Brāļu draudžu kustība Vidzemes apstākļos izveidojās par pirmo

latviešu sabiedrisko masu kustību un drīz vien piesaistīja valdošo

šķiru uzmanību, jo sāka izslīdēt no mācītāju un muižnieku kontro-

les. Nedaudzie vācu brāļi nespēja atmodinātās zemnieku masas

noturēt tikai reliģiska sektantisma ietvaros.

Vidzemes muižnieki 1742. g. landtāgā apsprieda brāļu draudžu

kustību. Kā landtāgs, tā virskonsistorija nodibināja speciālas komi-

sijas, kas centās noskaidrot brāļu draudžu lielos panākumus lat-

viešu zemnieku vidū. Konsistorijas pārstāvji norādīja, ka brāļu
draudze noārdījusi savstarpējās attiecībās līdz tam pastāvošo
sociālo plaisu starp zemniekiem un dižciltīgajiem. Visi draudzes

locekļi saucoties par brāļiem un māsām. Par to ar sašutumu rak-

stīja arī Valkas un Lugažu draudzes mācītājs L. J. Blīda, norādot,
ka šāda garīgās ticības dzīves brīvība atļaujot «saukt vienam otru,

neskatoties uz personu, par brāli, brāli grāfu, brāli baronu, brāli

kurpnieku, brāli dīrātāju un netīrumu vedēju». Pēc mācītāja Blīdas

uzskatiem, tas esot pretdabiski un vēršoties pret ceturto bausli. 13

Neapšaubāmi tam bija zināma psiholoģiska nozīme. To liecina

Valmieras kalēja Ķīšu Pētera atmiņas par satikšanos ar grāfu
Cincendorfu: «Es sastapu viņu uz lielceļa, un viņš sveicināja mani

laipni, deva man arī roku. Es gāju raudādams mājup un nevarēju

saprast, kā šis dieva vīrs varēja mīlēt mani, nabaga grēcinieku . . .»

Ķīšu Pēterim šī satikšanās bija liels pārdzīvojums, un vēl daudzus

gadus vēlāk 1744. g. Cincendorfam adresētajā vēstulē viņš rakstīja:
«Sirds mīļotais un dārgais brāli Ludvig. Man vēl vienmēr ta diena

svaigā piemiņā, kad tu gāji pār Valmiermuižas lauku, devi man

roku un biji pilns nopūtu par Latviju.» 14

Vidzemes landrāts fon Boks iesniegumā Vidzemes guberņas
valdei 1744. g. augustā vēršas pret brāļu draudžu iekārtu, kas zem-

niekus samaitājusi: «... vienkāršā tauta tiekot pavesta uz dažādām

visaugstākā mērā bīstamām un dvēseli postošām palaidnībām . . .
Šī sekta, kas visā pasulē ir atrasta par maldīgu... vienas vai divu

dienu laikā ieceļ vecākos un vecākās, palīgus un palīdzes, palīgu
biedrus un paskubinātājus utt. no vismuļķākajiem zemniekiem,
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sievām un meitām.»15 Acīmredzot Boks domājis par zemnieku

pašapziņas pieaugumu un zemnieku masu organizētību, kas muiž-

niekiem varēja kļūt bīstama.

Vidzemes landtāga nodibinātā izmeklēšanas komisija ar KJing-
stedu priekšgalā brāļu draudžu kustībā meklēja pierādījumus Vid-

zemes zemnieku pretestības un nepaklausības pieaugumam. No

brāļu draudzēm nākot kūdītāji, kas mudinot nepildīt klaušas. Tāpat
rodoties uzbrucēji muižniekiem vai muižu kalpotājiem. Komisijas
iesniegtais memorands uzskaita vairākus gadījumus, kur zemnieki

uzbrukuši muižniekiem, pie kam uzbrucēji turējušies ļoti vienoti un

paskaidrojuši, ka esot hernhūtieši. 16

Vidzemes valdošo šķiru nemiers un bailes no brāļu draudžu kus-

tības atrada dzirdīgas ausis Pēterburgā: ķeizariene Elizabete

1743. g. 16. aprīlī izdeva ukazu par brāļu draudžu slēgšanu un

draudžu izdoto grāmatu un rakstu apķīlāšanu. Neskatoties uz grāfa
Cincendorfa pūlēm, ukazu neizdevās atcelt. Cincendorfs pēc ķeiza-
rienes rīkojuma tika izraidīts no Rīgas. Hernhūtiešu sinodē Ceistā

1746. g., starp citu, tika apspriesta arī Vidzemes brāļu draudžu

slēgšana. Izvirzījās jautājums, vai latviešu dzimtļaudis, masveidā

iestājoties brāļu draudzē, nav centušies iegūt neatkarību un patstā-
vību. Uz to atbildēja Buntebarts, bijušais Valmiermuižas skolotāju
semināra vadītājs, paskaidrodams, ka nekad neesot dzirdējis, ka

latviešu brāļi būtu gribējuši atbrīvoties no savas verdzības. Ar kār-

tīgo dzīvi un atturību viņi esot uzlabojuši savu stāvokli. Esot visai

neparasta lieta, ka vergi mīlot savus kungus. Latvieši tiecoties gan

uz augstprātību un nicinot nabagus, bet tas neizrietot no cerības

tikt kādreiz par valdniekiem. Buntebarts latviešu brāļu draudžu

kustībā saskatīja vienīgi reliģiski tikumisku centienu izpausmi.
Ar ķeizarienes Elizabetes ukazu Vidzemes brāļu draudzēm tika

dots smags trieciens: slēdza visus saiešanas namus un Valmier-

muižas skolotāju semināru, no zemniekiem atprasīja un nodeva

mācītājiem vai muižniekiem visas hernhūtiešu izdotās grāmatas un

dziesmu lapiņas, kuras bija iespiestas bez konsistorijas cenzūras,

neuzrādot iespiešanas vietu. Savāca ap 2000 grāmatu, kuru lielāko

daļu sadedzināja. Tomēr Vidzemes brāļu draudžu kustība ar to

pilnīgi nebeidzās, bet turpināja pastāvēt nelegāli; tagad brāļu
draudzēs piedalījās tikai zemnieki, kas sapulcējās naktīs siena

šķūņos. Tas ir tā saucamais «klusā gājiena» laiks (1743. —1770.).

Tā kā brāļu draudžu dziesmu un lūgšanu grāmatas bija atņem-
tas, bet no Hernhūtes Vidzemē ieveda visai maz latviski tulkotu

hernhūtiešu reliģisko grāmatu,
17 Vidzemes brāļu draudžu darbi-

nieki paši sāka domāt par piemērotu vielu, ko nolasīt savās sanāk-

smēs. Radās paradums sanāksmēs lasīt izcilāko brāļu vai māsu

biogrāfijas, no Hernhūtes vācu brāļiem saņemtas un pārtulkotas
vēstules, tāpat pašu rakstītas vēstules, kurās bija aprakstīti reli-

ģiski pārdzīvojumi. Tie ir pašu zemnieku rakstniecības pieminekļi.
Ja sākumā vēl tiek rakstīts hernhūtisma garā, tad pamazām sāk

izveidoties savs stils un arī sava tematika, piemēram, zemnieku
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sūdzēšanās par muižniekiem par pārmērīgu apspiešanu.
lß Tā 18. gs.

40. gados radās latviešu zemnieku rokraksta grāmatas, kas turpina
parādīties līdz pat 19. gs pēdējam ceturksnim. Piemēram, Vidze-

mes mācītājs hernhūtietis F. Blaufūss 1753. g. Rīgā saraksta lat-

viešu valodā polemisku grāmatiņu «Stāsti no tās vecas un jaunas
būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753.».19 Tā gan netika

iespiesta brāļu draudzēs, bet bija pazīstama rokrakstā. Blaufūss

šai darbā mēģināja izkliedēt aizdomas, kas tika izteiktas 1746. g.
hernhūtiešu sinodē Ceistā, ka Vidzemes brāļu draudžu darbiniekiem

bez reliģiskiem bijuši arī politiski mērķi, proti, atbrīvoties no vācu

kundzības; šādus centienus pamodinājušas senas atmiņas par lat-

viešu un lībiešu senajiem valdniekiem. Autors piemin Kaupo, pie-

zīmējot, «bet viņa ķēniņa vara gan bija maza». Tāpat Blaufūss

centās pierādīt, ka senajiem latviešiem un lībiešiem nav bijuši īsti

valdnieki, bet tie vienmēr bijuši tikai zemnieki: «Tiem Vidzemes

ļaudīm cits darbs nebija kā zemnieku darbs vien.» Vienīgi vācieši

esot atnesuši Vidzemē kristietību un kultūru: «Tie vidzemnieki, kas

tagadīn dzīvo, ir gan no saviem tēviem no šīm lietām ko dzirdējuši,
bet iekš tādiem stāstiem ir daudz nepatiesas lietas teikti, tā ka dažs,

no vecu laiku atminēdamies, sūdz, skund un rauda par šādām

tādām lietām . . »
20 Blaufūsa darbs ir Vidzemes mācītāju centienu

garā sarakstīts sacerējums. Viņš grib samierināt ļaudis ar pastā-
vošo kārtību: «Šīs zemes būšana tāda ir, ka viņai labāka nevajaga,
lai tikai visi iedzīvotāji saderīgi, pieticīgi iekš mīlīgas taisnības

savā starpā dzīvo.»21

Lai izprastu Vidzemes zemnieku domāšanas veidu un pasaules

uzskatu, jāpievēršas pašu zemnieku rakstītajām vēstulēm, dzies-

mām un sūdzībām. Latviešu brāļu un māsu vēstules, kas rakstītas

40. gados, visumā ir hernhūtiešu reliģiskā terminoloģijā. Tikai

dažas vēstulēs ieskanas arī reālās dzīves motīvi, liecinot, ka to

rakstītāji sākuši patstāvīgi domāt. Vēstulē brāļu draudzei Hernhutē

un grāfam Cincendorfam Šķesteru Pēteris piemin Vidzemes brāļu
draudzes aizliegšanu: «Paturiet iekš pieminēšanas mūs, nabagus
valmieriešus. Pie mums šim brīžam iet vāji, pasaule mums neuzvēl

mūsu saiešanu . . .»
22

Brāļu draudzes darbinieku vēstulēs šai laikā vēl maz atspogu-
ļojas apkārtējā īstenība. Vajadzēja paiet vēl kādiem 20—30 gadiem,
lai zemniekos sāktu veidoties sava sabiedriski politiskā apziņa. To

sekmēja arī šķiru cīņas saasināšanās un zemnieku nemieru vēr-

šanās plašumā, kas sākās tieši šai laikā. Brāļu draudzes locekli

nevarēja palikt nomaļus no zemnieku šķiru cīņas un kļuva par zem-

nieku prasību un sūdzību rakstītājiem.

Pirmās brāļu draudzes locekļu rakstītās zemnieku sūdzības

saistītas ar 1776. un 1777. g. nemieriem Vidzemē.23 Viens no galve-
najiem sūdzību rakstītājiem bija kroTTārßlomes muižas audējs,
brāļu draudzes loceklis un grāmatnieks Jēkabs. Viņš uzrak-

stījis kroņa Mārsnēnu muižas zemnieku sūdzību; tāpat viņa spalvai
pieder Mārsnēnu Žagatu Laura — kādreizējā brāļu draudzes puišu
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vecākā palīga — vēstule uz Pēterburgu, kā arī divas dziesmu formā

sarakstītas un garīgo dziesmu meldijā dziedamas sūdzības, kurās
samērā uzskatāmi parādās to rakstītāju pasaules uzskats. 24

Ķikuļa Jēkaba rakstos ir divi galvenie pamatmotīvi: ticiba «laba-

jam» caram, kas palīdzēs apspiestajiem Vidzemes zemniekiem, un

antifeodālā cīņa pret Vidzemes dzimtkungu yarmārīhām _yiņa
1777. g. sarakstītā un uz Pēterburgu nosūtītā dziesma sākas ar

patvaldības slavinājumu. Tālāk seko paskaidrojums, kādēļ šī

dziesma rakstīta: «Esam uzdrošinājušies jums vienu dziesmiņu
priekš jūsu augstu goda troni un krēslu taisīt iekš šā 1777. gada.»
Sai dziesmai tā jāskan, «ka mēs to iekš nabadzības un lielām

bēdām un asarām esam rakstījuši..., ka mēs žēlastību atrastu jūsu
acīs».

Dziesmas pēdējais pants izteic autora nedrošu vēlēšanos —

kaut dievs atdarītu ķeizarienes un troņmantnieka acis par Vidzemes

iedzīvotāju grūto stāvokli: «Tad lai jel šī apžēlošan' Pār Vidzemītes

bēdu nam' Mums vienreiz kā saul' uzlec! Ja patiess būs tas dieva

prāts, Tad dievs atdarīs ķeizera ac's, Ka viņi tās bēdas manīs.»

Atziņu par «labo» caru Ķikuļa Jēkabs bija ieguvis no mācī-

tāju baznīcā turētajiem aizlūgumiem par caru un viņa ģimeni,

tāpat no baznīcas lūgšanas grāmatām. Taču Ķikuļa Jēkabam ir

citāds ieskats par absolūtās monarhijas uzdevumiem nekā Vidze-

mes mācītājiem. Viņš uzskata, ka valdnieks ir taisnīgs un žēlīgs
arī pret apspiestajiem un ka tas valda un var pavēlēt arī muižnie-

kiem un kungiem. Kikuļa Jēkabs tik ļoti tic labajam un taisnīga-

jam caram, ka Mārsnēnu muižas zemnieku vārdā rakstīto sūdzību

nobeidz ar vārdiem: «Jo visa mūsu zeme uz jums skatās un prie-

cājas, un gaida, kā to saulīti uzlēcam, kas to spožu jaunu dienu

atnes un tās tumšās bēdu padebesis projām dzīs.»25

«Vidzemes cietumnieku bēdu dziesma»26 arī sarakstīta brāļu
draudzes dziesmu stilā un saistās ar 1777. g. marta un aprīļa noti-

kumiem, kad Katrīna II atļāva Vidzemes ģenerālgubernatoram
Braunam ar valsts varas līdzekļiem apspiest Vidzemes zemnieku

nemierus. Dziesma adresēta Katrīnai II un troņmantniekam Pāvi-

lam: «1. Mēs, ceļos mezdamies, jūs gauži lūdzam Un mūsu bēdas

jums ar asrām sūdzam
...

8. Jo šinī gadā mūsu Vidzemītē Bez

bēdām nav neviena dvēselīte.» Dziesmas autors asi vēršas pret
muižniekiem: «9. Mūs' zemes valdinieki gauži dusmo, Par musu

bēdu dienām viņi līksmo. 10. Un solās mūsu kājas, rokas nocirst,

Ka mums būs mūsu tēva zemi aizmirst.» Autors apraksta Vidze-

mes zemnieku nožēlojamo stāvokli: «11. Jo daži līdz tiem zvēriem

mežā dzīvo Un apakš grūtām bēdu nastām cilpo. 12. lekš tādiem

! vaidu laikiem dzīvodami, Kur katrā dienā asaras par maizi.

13. Trīsdesmit deviņi guļ dzelzīs Rīgā, Bez tiem, kas dzīvo mežā

zvēru pulkā. 14. lekš cietuma jau daži ir pārdoti, No mocībām iekš

mokām atkal likti.»

Tikpat spilgti autors attēlo sodīto un bēguļojošo zemnieku

ģimeņu stāvokli. «15. Un mūsu sievas, mūsu mazi bērni Top
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muižā bluķos gauži vārdzināti... 22. Par saviem mīļiem vīriem

raudādamas Un visu savu dzīvību aizmirsdamās. 23. Un pamet
savu miesas veselību, Tak neatrod nekādu palīdzību.»

Ķikuļa Jēkaba dziesmās pausti Vidzemes zemnieku uzskati,
viņu cīņa par savu tēvu zemi un mājām, to rakstītājs pauž zemnieku

kopīgā likteņa apziņu, rakstot par tuviem un tāliem draugiem.
Zemniekos valdošā doma par tēvu zemi, par viņiem piederošajām
mājām bija pamats, uz kura balstījās zemnieku taisnīgās cīņas
apziņa pret muižnieku varmācībām. Ja hernhūtietis Ķikuļa Jēkabs

palīdzību zemnieku cīņā par savu taisnību gaidīja no cara valdī-

bas, tad tautas masu noskaņojumu šai laikā izteica apcietinātais
zemnieks Janka, sarunā ar sardzes priekšnieku kapteini Bogda-
novu: «... žēl vienīgi, ka jūs — kareivji esat šeit, citādi mēs ar

muižniekiem paši tiktu galā.»27

Bez Ķikuļa Jēkaba sacerētajām zemnieku sūdzībām 1776. un

1777. g. nemieru laikā sūdzības rakstīja arī vēl citi zemnieki. Divas

Cēsu pilsmuižas zemnieku sūdzības uzrakstīja Žagaru Ķrišus.
Cēsu mācītājs prāvests Baumanis 1776. g. rakstīja: «Cēsu pilsmui-
žas Žagaru Krišus latviešu valodā sūdzējās par latviešu zemnie-

kiem uzliktajām grūtībām, vēlāk tām bija daudzas sekas.» 28

Žagaru Krišus bija Žagaru māju saimnieka brālis, 22 gadus vecs,

lasīt un rakstīt pratējs, uzaudzis brāļu draudzes tradīcijās. Viņa
sūdzības visumā rakstītas brāļu draudzes stilā, arī šeit valda doma

par «labo» caru, kurš «mums atvedīs rīta gaismu». Tomēr sūdzībās

ieskanas arī jaunas domas, jo autors bija aktīvs nemiernieks.

Žagaru Krišus par savu aktivitāti un zemnieku taisnības stūrgal-

vīgo meklēšanu tika visai bargi sodīts. Viņu notiesāja uz divi

gadiem spaidu darbos un 40 pāriem rīkšu pie baznīcas staba.

Žagaru Krišus sūdzībā lietoti visai asi un skaidri vārdi: «... mūsu

zemē nav taisnības, te mūs nospiež vara, ko nespējam panest.»
Autors izvirza domu, ka zemniekiem tiesības atteikties no sava

dzimtkunga, ja tas ir nežēlīgs zemnieku apspiedējs: «Tādēļ, cie-

nīga ķeizariska tiesa, mēs vairs nepaliekam pie dzimta kunga, jo
mēs esam gan apakš dzimta lielkunga daudz mokas cietuši un

nevaram vairs dzīvot, jo mums nekāda apžēlošana ir bijusi no

dzimta lielkunga. Mēs lūdzam ķeizariskai tiesai, ka visi tam dzim-

tam kungam atsākām.»29 Šie vārdi liecina, ka zemnieki pilnīgi

apzinājušies savas pretestības aktu dzimtkungam, jo sūdzību

zemnieku kopējā sanāksmē parakstījis 51 Cēsu pilsmuižas saim-

nieks. Zemnieki šādu prasību uzskatīja par tik taisnīgu un liku-

mīgu, ka bija pat gatavi atteikties no savām neatņemamākām tie-

sībām uz «tēvu zemi un mājām». Zemnieki uzskatīja, ka viņi savas

galvas un ģimenes ir nodevuši ķeizarienei, un vairs negribēja

palikt pie sava dzimtkunga, bet izmeklēšanas komisija to iztul-

koja par Cēsu zemnieku vēlēšanos kļūt par kroņa zemniekiem.

Tātad iespējams runāt par zemnieku apziņas ievērojamu

pieaugumu, jo zemniekos «taisnības» doma sāka apvienoties ar

«likumības» jēdzienu: dzimtcilvēkiem ir tiesības pamest ļaunu
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dzimtkungu, kaut arī tādā gadījumā būtu jāzaudē «tēvu zeme». Šī
doma izaugusi no zemnieku jau gadsimtiem praktizētās zemnieku

bēgšanas: zemnieki pameta savus dzimtkungus un bēga uz pilsē-
tām, bēga uz kaimiņu zemēm cerībā iegūt tur brīvību.

PIRMIE FILOZOFISKĀS DOMAS

PĀRSTĀVJI LATVIJĀ

TEODORA LUDVIGA LAUA

MATERIĀLISTISKĀ FILOZOFIJA

Kurzemes hercogistē hercoga Jēkaba merkantīlās saimniecības

politikas rezultātā 17. gs. beigās sāka veidoties samērā turīga
pilsētas iedzīvotāju kārta

— topošās buržuāzijas priekšteči, kuriem

bija dzīvi sakari ar Vācijas universitātēm. Baznīcas izvērstās

raganu medības, muižnieku priekšrocības, zemnieku lielā apspies-
tība šai kārtai šķita pārāk traucējoša, tāpēc tās pārstāvji sāka

kritizēt pastāvošās feodālās iekārtas institūtus — baznīcu, dzimt-

būšanu, absolūtismu. Latvijā šīs kustības pirmais paudējs bija
Kurzemes hercoga galma padomnieks Teodors Ludvigs Laus

(Lau^ļ67o. —1740.). Viņš ir arī viens no vācu humānišmā~Qn

apgaismūTas kustības pārstāvjiem.
Laus dzimis Karajaučos jurista ģimenē. Studijas uzsācis vie-

tēja universitāte, kur apmeklējis filozofijas, teoloģijas un tiesību

zinātņu lekcijas. 1694. g. viņš pārgāja uz jaunatklāto universitāti

Halle, kur it īpaši klausījies pazīstamā tiesībnieka un filozofa

apgaismotāja Kristjāna Tomāzija lekcijas. Tomāzijs bija viens no

pirmajiem, kas Vācijā uzsāka neatlaidīgu cīņu pret baznīcas

iedvesmotajām raganu prāvām un barbarisko «raganu» dedzinā-

šanu, uzstājās par zinātnes un filozofijas tuvināšanu dzīvei, par
to atbrīvošanu no sholastikas un pakļautības reliģijai. Tomāzija
idejas dziļi ietekmēja jauno Lavu. Beidzis universitāti, Laus no

1695. līdz 1700. g. apceļoja Holandi, Angliju un Franciju, iepazīsto-
ties gan ar šo zemju sabiedrisko dzīvi, gan ar zinātnes stāvokli

tajās un īpašu uzmanību veltīdams filozofijai, matemātikai, arhi-

tektūrai un valodām. Daudz viņš smēlies no Dekarta, Hobsa un

Tolanda mācībām, taču sevišķi viņu ietekmēja Spinozas filozofija.
Lauam bija pazīstami arī agrā vācu apgaismības laikmeta

filozofu darbi. Jaunībā par mājskolotāju Kurzemē strādāja vācu

apgaismotājs un karojošais ateists Matiass Knucens (Knutzen,
dz. 1646. g.), kas bija studējis teoloģiju un filozofiju Karajauču un

Kopenhāgenas universitātē. Knucens vēlāk daudz ceļoja pa Vāciju,
uzstādamies ar runām un nelegāli izplatīdams skrejlapas ar anti-

reliģisku un valdībai naidīgu saturu. Kādā lapā Knucens rakstīja,
ka viņš neticot dievam un Bībele neesot ne graša vērta, ka garīdz-
nieki un priekšniecība esot jāpadzen, jo bez tiem varot lieliski iztikt.
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Tālaika inteliģences uzmanību saistīja vācu materiālista un ateista,

Spinozas filozofijas piekritēja Fridriha Vilhelma Stoša (1648. —

1704.) darbi. Štošs apgalvoja, ka eksistējot vienīgā materiālā sub-

stance, kuru viņš, tāpat kā Spinoza, sauc par dievu, uzskatīja, ka

domāšana esot atkarīga no materiālo daļiņu kustības smadzenēs;

viņš noliedza dvēseles nemirstību; mācīja, ka bībele nav vis dieva

atklāsme, bet gan cilvēku radīta.

Būdams vispusīgi izglītots jurists un ekonomists, Laus jau
savu ceļojumu laikā saņēma piedāvājumu strādāt Kurzemes herco-

gistē. Šo piedāvājumu viņš arī pieņēma un kļuva par Kurzemes

hercoga galma padomnieku, vina finansu vadītāju, kabineta direk-

toru. Starp citu, viņš piedalījās 1710. g. sarunās Pēterburgā par

hercoga Fridriha Vilhelma un Pētera I brāļameitas Annas Ivanov-

nas laulībām. Šīs laulības nodrošināja Krievijas ietekmes pastip-
rināšanos Kurzemes hercogistē, kas tolaik bija Polijas vasaļvalsts.

Strādādams Kurzemes hercogistē, Laus sarakstījis vairākus

darbus par finansu un nodokļu jautājumiem. Šeit viņš labi iepa-
zinās arī ar latviešu dzimtļaužu dzīvi daudzajās hercoga muižās.

Viņš redzēja zemnieku nožēlojamo, beztiesīgo stāvokli, labi saska-

tīja baznīcas lomu zemnieku izkalpināšanā, raganu tiesas prāvu
organizēšana v. tml.

Dzīves vērojumi, iepazīšanās ar progresīvo literatūru pamudi-

nāja Lavu uz pārdomām. Tā kā viņš savus uzskatus ne sevišķi

slēpa, tad drīz vien iemantoja galmā ienaidniekus un galu galā

bija spiests vietu pie hercoga atstāt.

Neatradis piemērotu vietu Kurzemē, Laus devās uz Vāciju.
1717. g. viņš kādu laiku uzturējās Frankfurtē pie Mainas, kur gri-

bēja sagaidīt ierodamies Pfalcas kūrfirstu, lai iestātos viņa die-

nestā. Frankfurtē viņš sarakstīja nelielu grāmatu latīņu valodā

ar nosaukumu «Meditationes philosophicae dc deo, mundo et

homine» («Filozofiskas pārdomas par dievu, pasauli un cilvēku»),

kas 1717. g. anonīmi iznāca turpat Frankfurtē. Grāmata labi

samanāma novēršanās no bībeles autoritātes, cenšanās patstāvīgi
domāt, kā arī metafiziskā materiālisma iezīmes, lai gan, kā to mēdza

darīt tālaika buržuāziskie domātāji, arī Laus cenšas apslēpt savu

novēršanos no feodālās ideoloģijas un kristietisma mācības.

Darba priekšvārdā Laus norāda, ka «Filozofiskās pārdomas»
esot uzmetums iecerētam plašākam darbam. Tepat viņš arī

paskaidro, ka šo darbu viņš rakstījis nevis kā teologs, jurists vai

ārsts, bet gan kā filozofs, kas, nebūdams saistīts ne ar vienu sektu,
runā un raksta ar visu iespējamo brīvību. Tāpat viņš norāda, ka

daudzi viņa uzskatu pretinieki vērsīšoties pret šo grāmatu. Tie

būšot tie, kas uzskatot par godu saplosīt ar zobiem cita cilvēka

sacerējumu tāpēc vien, ka tas neatbilst pastāvošiem uzskatiem un

aizspriedumiem: «Ja to vēlas šie varenie Hektori,» autors turpina,
«tad lai tie bruņojas ar ļaunu atriebības kāri un dievam par godu
nosoda un sadedzina manu darbu, lai cenšas to izņemt no apgro-

zības, lai ieraksta manu filozofisko traktātu aizliegto grāmatu



katalogā, nosauc mani par ķeceri, ateistu, spinozistu, lai apveltī
mani ar vēl ļaunākām iesaukām, tas viss mani neiebiedēs un

nešausminās. Viņu atspēkojumu ugunīgās bultas un viņu uzbru-

kumu liesmojošās lodes es uzņemšu ar filozofisku mieru un smiek-

liem.» 1 Kā Laus to jau bija paredzējis, viņa darbs Frankfur-tē izrai-

sīja lielu satraukumu. Drīz vien bija atklāts arī darba autors.

Sevišķi nikni viņam uzbruka dažādu konfesiju garīdznieki; tie

raksturoja grāmatu kā «briesmīgu un bīstamu». Garīdzniecības

pamudināts, Frankfurtes maģistrāts nolēma konfiscēt visus grā-
matas eksemplārus, un tai pašā 1717. g. bende to publiski sade-

dzināja pilsētas tirgus laukumā. Pats autors tika pasludināts par

bīstamu ateistu un no Frankfurtes padzīts.
Laus, būdams panteists, identificē dabu ar dievu, uzskata dievu

par bezpersonisku pirmsākumu, kas atrodas nevis ārpus dabas,
bet gan ir identisks ar to. Panteisma aizsegā tolaik bieži vien bija
ietverts materiālisms un ateisms. Šai sakarā varētu minēt Spinozas,
Džordano Bruno un dažu citu filozofu un dabzinātnieku darbus.

Sava darba pirmo nodaļu — «Pārdomas par teoloģijas un fizi-

kas jautājumiem» — Laus, tāpat kā Spinoza savu «Ētiku» un dažus

citus darbus, sāk ar apgalvojumu, ka dievs eksistējot, ka par to

liecinot gan saprāts, gan maņu orgāni. «Es uzskatu dievu,» Laus

raksta, «par veidojošu dabu (natūra naturans) un sevi par izvei-

dotu dabu (natūra naturata); dievu — par vērojošu saprātu, sevi —

par apjēgtu saprātu; dievu — par veidojošu formu, sevi — par

izveidotu formu; dievu — par pirmatnēju matēriju, sevi — par

tālāk izveidotu matēriju; dievu — par okeānu, sevi — par strautu;

dievu — par ūdeni, sevi — par ūdens pilienu; dievu — par uguni,
sevi — par dzirksteli; dievu — par zemi, sevi — par smilšu grau-

diņu; dievu — par gaisu, sevi — par gaisa plūsmu; dievu — par

sauli, sevi — par staru; dievu — par saprātu, sevi — par saprāta
darbību; dievu — par ķermeni, sevi — par šī ķermeņa locekli; dievs

ir mūžīgs, visspēcīgs, visuresošs un visuzinošs.» 2

«Nav vajadzīgi pierādījumi, lai konstatētu dieva esamību, jo

viņš ir vērojams visā pasaulē. Acis viņu redz, ausis dzird, oža

sajūt, mēle jūt, rokas viņu skar. Lūk, nekļūdīgi liecinieki, kas

izslēdz jebkuru šaubu iespēju.» 3

Tādējādi dievs tiek identificēts ar dabu, kas ir pati savs cēlo-

nis. Dievs ir tikai sinonīms jēdzienam «pasaule» vai «daba». Laus

šeit iet Spinozas pēdās.
Būdams jaunās buržuāzijas pārstāvis, Laus prasa iepazīt dabu,

pētīt tās likumus. Kristiešu dieva jēdziens, tāpat kā mīts par pasau-
les radīšanu no nekā, viņam ir nepieņemams. Laus nevar uzskatīt

bīheii par dieva atklāsmi un redz tajā tikai parastu grāmatu, kas

pārstāsta cilvēku sacerētas teikas.

Laus, tāpat T<ā Spinoza, kritizē kristīgo dievišķīgo trīsvienību,
kā arī elku pielūdzēju politeismu, kaut gan tūlīt piebilst, ka daudz-

dievībai jāpaliek spēkā tajos gadījumos, kad to ieviesuši un pieņē-
muši reliģija un politiķi aiz reliģiskiem vai politiskiem apsvēru-
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miem. Lai pagani pielūdz daudzus dievus, kristieši — vienu trīs-

vienības dievu. Turpretī es, saka Laus, godāju un mīlu saskaņā ar

manu ticību pēc būtības vienīgo dievu (t. i., dabu).
Laus raksta, ka cilvēka attieksme pret dievu (dabu) var izpaus-

ties tikai mīlestībā un nevis bailēs (kā to prasa kristīgā reliģija),

jo bailes ietver sevī ari naidu. Dievu nevar aizvainot; ierobežota-

jam nav nekādas varas pār bezgalīgo. Ja dievu nevar aizvainot,

tad arī grēks neeksistē. Ja nav grēka, tad nav arī soda, nav ne

velna, ne elles. Ja nav grēcinieku, tad nav vajadzīgs arī glābējs,

pestītājs un svētītājs. «Tam, kas mīl dievu ar visu savu sirdi un

dvēseli, nav vajadzīgi visi šie jēdzieni un visas šīs dogmas, kas

nav nekas cits kā himēras, ko radījušas bailes un naids.»4 Tāpat
kā Spinoza un Štošs, Laus atņem dievam cilvēka atribūtus, kurus

tam piedēvē kristietība.

Lauam ir interesanti dialektiski minējumi. Dievam (dabai), pēc
filozofa domām, piemīt iekšējs radošs spēks, tas ir visu lietu dar-

bīgais cēlonis un pamats, nepārtraukti un mūžīgi radoša, augstākā
un aktīvā sākotne, kam piemīt neizsīkstoša radošā varenība.

Apjēdzot kustības un attīstības spēkus un formas, Lava filozo-

fijā reljefi atklājas stihiskās dialektikas elementi. Postulējot dieva

un pasaules vienotību, to nesaraujamību, Laus mēģina noskaidrot,
kādās formās norisinās dieva (dabas) kustība. «Tā ir,» viņš saka,

«divējāda kustība: mīlestības un naida, saskaņas un nesaskaņas,
simpātijas un antipātijas; tā ir (vienlaicīgi) apvienošanās un

nošķiršanās, pievilkšanās un atgrūšanās. Pateicoties šīm kustības

pretējām formām, dievs saglabā pasauli un vada to.»5 Tādā veidā

Laus te izvirza stihiski dialektisku atzinumu par pretstatu sav-

starpējo iedarbību un sakarību, uz kuru pamata darbojas dievs

(daba), kas, būdama mūžīgā kustībā, ir patstāvīgs attīstības avots.

Savas grāmatas pirmo nodaļu Laus beidz ar norādījumu, ka bez

apziņas reliģijas ir vēl politiskā un sabiedriskā reliģija un ka viņš,
būdams pilsonis un pavalstnieks, nedrīkst darīt to, ko sirds vēlas,
bet ka viņam jāpakļaujas svešai gribai, jāgodina tāds dievs, kādu

liek godināt valsts vai valdnieks, jāatzīst tās zemes reliģija, kura

viņš dzīvo.

Tomēr Laus drīz vien piedzīvoja, ka, nevērojot šādus solījumus,
gan baznīca, gan valsts par viņa brīvajām domām ar viņu

izrēķinājās.
Grāmatas otrajā nodaļā ar nosaukumu «Pārdomas par fizikas

jautājumiem» Laus aplūko Visuma problēmas, izklāsta savus

uzskatus par dabu. Arī šeit teoloģijas aizsegā panteistiska izklās-

tījumā ieskanas materiālistiska tendence.

Pēc Lava domām, Visumu radījis dievs nevis no nekā, bet gan

no bezgalīgas iepriekš un pašlaik eksistējošas substances, pie kam

šī radīšana ir cēloniski pamatota. Laus liek saprast, ka viņš nepie-
krīt bībeles mītam par pasaules radīšanu sešās dienās, jo tas nozī-

mētu, ka dievs pārējo laiku pavada bezdarbībā. Turpretī, pēc Lava

domām, dievs (daba) darbojas pastāvīgi, visu laiku rada; kustība
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Lauam ir matērijas atribūts. Matērijas un kustības attiecību jau-
tājumā Lava uzskati ir tuvi angļu filozofa Dž. Tolanda uzskatiem,
kurš uzlūkoja kustību par matērijas pamatīpašību.

Laus uzskata, ka Visums nav novecojis, nav kļuvis sliktāks.

Allaž norisinās tā pati kustība. Tas nenozīmē, ka nav izmaiņu.
«Bet tās nav radījušas nekādu samazināšanos, nekādus zaudēju-
mus ... Visums ir teātris, kas vienmēr ir bijis viens un tāds pats.
kaut gan skatuve pastāvīgi mainās bezgalīgās variācijās.» 6

Laus norāda arī, ka izmainījies mūsu Zemes apveids un šo

Zemi apdzīvojošās būtnes. Viņš nav vienisprātis ar garīdzniekiem,
kas apgalvo, ka esot notikuši vispārēji plūdi. Pēc Lava domām,
šādi plūdi ir izdomāti; ja tādi bijuši, tad tie varējuši būt tikai

daļēji, vietēji.
Līdz ar mūsu redzamās pasaules radīšanu notiek bezgalīga citu

pasauļu radīšana. «Mūsu nezināšana,» Laus turpina, «nevar darīt

galu to pastāvēšanai. Nevar pieņemt par pierādījumu šādu seci-

nāšanas veidu: «Es to nezinu, man nav zināma to pastāvēšana,
tāpēc tās neeksistē.»7

Grāmatas trešajā nodaļā «Pārdomas par fizikāli medicīniskiem

jautājumiem» Laus aplūko cilvēku no dabzinātņu tālaika attīstī-

bas līmeņa, kad faktiski vēl nebija zinātniskās bioloģijas.
Tāpat kā daudzi citi tālaika domātāji, sākot ar Dekartu, Laus

salīdzina cilvēku ar mašīnu. Bet Dekarts uzskatīja, ka cilvēks

sastāv no matērijas un nemateriālas dvēseles, turpretī Laus

domāja, ka cilvēks sastāvot no divām matērijām — smalkās un rup-

jās, pie kam smalkā matērija veidojot dvēseli, bet rupjā — miesu.

Dvēseli Laus saista ar asinīm, kas sastāvot no smalkākās matēri-

jas. Kaut gan asinis pārvaldot miesu, tomēr arī tās savukārt atro-

doties miesas ietekmē; tādēļ asiņu darbība smadzenēs atšķiroties no

to darbības krūtīs un sirdī. Asiņu darbība smadzenēs radot saprātu.
Prāts esot saprāta darbības rezultāts. Arī atziņa esot saprāta dar-

bības — sprieduma un slēdziena — rezultāts.

Atziņas teorijā Laus nav vienpusīgs racionālists, viņš uzsver

arī jutekliskās uztveres lomu apziņā. Sekodams empīriķim Džonam

Lokam, Laus noliedz mācību par ideju iedzimtību. «Smadzenes

uztver, bet sirds vēlas to, ko mums dod sajūtas. Jo. nav nekādu

iedzimtu ideju — jēdzienu par lietām un izpratni, nav nekā inte-

lektā un gribā, kas agrāk nebūtu bijis sajūtās.»
8

Asiņu darbība krūtīs un sirdī, pēc Lava domām, sekmējot cil-

vēku gribas attīstību. No temperamenta, ko nosakot miesas un

asiņu stāvoklis, un no cilvēka stāvokļa sabiedrībā esot atkarīgs
sprieduma veids, griba, darbība, kaislības. Holēriķis spriežot citādi

nekā melanholiķis, savukārt sangviniķis — citādi nekā flegmātiķis.
Cilvēka dzīve un darbība esot atkarīga no asiņu kustības un

cirkulācijas. Tikmēr, kamēr šī kustība ir normāla un līdzsvarota

(bet tas esot atkarīgs no uztura un dzīves veida), cilvēks esot

vesels. Bet, līdzko asiņu kustība nepietiekama uztura, pārmērīgu
vai nepietiekamu kustību vai arī pārdzīvojumu dēļ izmainās vai
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aizkavējas, miesa kļūstot vārga un slima un cilvēku orgāni nespē-
jot pareizi pildīt savus uzdevumus. Tālab visiem, kas grib izvairī-

ties no slimībām, — iesaka Laus, — esot jārūpējas, lai šī asiņu
kustība allaž noritētu atbilstoši attiecīgiem likumiem. Ja asiņu
kustība apstājas, iestājoties nāve. Nāve, saka Laus, nav briesmīga,

jo matērija ir mūžīga. Nāve ir tikai savienošanās ar dabu. Matērija

turpina pastāvēt, kaut arī citādā veidā. «Mana nāve būs manas

miesas un dvēseles savienošanās ar dievu un Visumu. Tā nebūs

mistiska un sakramentāla, bet gan dabiska un fiziska savienoša-

nās. Es nekad nemiršu, bet mana nāve būs jaunas dzīves sākums.

Bojā eja būs jauna dzimšana, līdzīgi Fēniksam, kas atdzīvojies un

radies no pelniem. Es nebeigšu pastāvēt, kaut gan dzīve manī

apstāsies.. . Pēc tā atslābuma, kuru es, kā liekas, pārdzīvoju mir-

dams, es tai pašā brīdī atdzīvošos, lai gan, iespējams, ne vairs

šajā pasaulē, bet kā zvaigzne... Varbūt es kļūšu par saules,

mēness vai citas planētas iemītnieku ... Un tā es vienmēr būšu

miesa un dvēsele, aktīvā vai pasīvā matērija.» 9

Tādējādi arī šajā nodaļā, uzskatot cilvēku par organisku būtni,

Laus stāv materiālistiskās pozīcijās. Protams, tas ir neizveidots,
mehānisks materiālisms, to nosaka tālaika zinātnes attīstības līme-

nis. Taču ar saviem darbiem Laus gribēja sekmēt zinātnes atbrī-

vošanos no reliģijas ietekmes un važām.

Grāmatas pēdējā, ceturtajā nodaļā — «Pārdomas par ētiski

politiskiem un juridiskiem jautājumiem» — Laus, pamatojoties uz

savu materiālistisko dvēseles mācību, mēģina izskaidrot sabiedris-

kās dzīves parādības.

Aplūkodams cilvēku kā sociālu būtni vēsturiskās attīstības

gaitā, Laus konstatē, ka cilvēks piedzimst brīvs un nepazīst kun-

dzību un likumus. Pāreja no brīvības uz valsti notiekot saskaņā ar

cilvēka dabas likumsakarībām. Cilvēku dažādais temperaments
nosakot to, ka aktīvākie sākot valdīt pār pasīvākajiem. Vēršoties

plašumā pretrunas, strīdi, asins izliešanas, kari. Līdzīgi dažiem

antīkās pasaules domātājiem Laus pūlas izskaidrot cilvēku nevien-

līdzību, dažādu sociālo šķiru un starpslāņu pastāvēšanu ar ķer-

meņa uzbūvi un asins sastāvu un cirkulāciju, kas, pēc viņa domām,

nosakot cilvēku raksturu. Laus uzskatīja, ka karu un despotisma
pirmsācēji esot holēriķi, kas pamazām, daļēji ar varu, daļēji ar

lūgumiem, pakļāvuši sev melanholiķus. Bet, kas attiecas uz flegmā-

tiķiem un sangviniķiem, tad daudzi no tiem baiļu ietekmē bez

īpašām grūtībām pakļāvušies holēriķiem.
Lai gan šāds izskaidrojums ir naivs, tomēr ar to Laus it ka

pasvītro, ka viņš nepiekrīt reliģijas mācībai par sociālās nevienlī-

dzības un valsts izcelšanos. Nepieņemama viņam bija arī tolaik

visai populārā «sabiedriskā līguma» teorija. Sociālo nevienlīdzību

Laus cenšas izskaidrot ar pretēju raksturu cīņu.
Lai saglabātu varu par pakļautajiem, monarhistiskas impēri-

jas ieviesušas reliģiju, likumus, apbalvojumus un sodus. Tas viss



36

esot izgudrots, lai saglabātu monarhu varu, stiprinātu to

despotismu.
«Ar reliģijas palīdzību brīvi cilvēki tika padarīti par vergiem,

un, lai tos pakļautu vēl vairāk, tika izgudrots neskaitāms dau-

dzums jaunu dievu... izdomāti brīnumi, pravietojumi, mistērijas,
mokas, dievišķīgi likumi, atsevišķi un vispārēji, ētiski un ceremo-

niāli, tiesas, sinodes, baušļi, vecā un jaunā derība, likums un

evaņģēlijs, svētie raksti un korāns, parādījās Mozus un Kristus,
Muhameds un Konfūcijs, Romas pāvests, Luters, Kalvīns, ticības,
Augsburgas konfesija, katķismi, organizēta lielā praviešu un

apustuļu, mācekļu, garīdznieku un mūku armija. Tika uzceltas

baznīcas, svētnīcas, tempļi, altāri, svētās birzes, tika ieviests

sabats, svētdiena, svinamās dienas, sprediķi, grēki, grēksūdze,
grēku atlaide... un neskaitāms daudzums citu reliģisko māņu.» 10

Kad bija nodibināta reliģija un likumi, — Laus turpina,
— ieviesa arī daudzus garīgus un laicīgus apbalvojumus, lai pie-

spiestu cilvēkus ātrāk aizmirst agrāko brīvību, iemācītu tos paklau-
sīt valdībai un tās rīkojumiem un tie bez ierunām pakļautos pavē-
lēm. No svētajiem apbalvojumiem var atzīmēt: nekristiešiem —

svētlaimes mājokli, mistiskos Elizejas laukus, kristīgajiem — para-

dīzi, augšāmcelšanos no miroņiem. Pie laicīgiem apbalvojumiem

pieder dažādi goda amati, tituli, privilēģijas, atvieglojumi, dāvi-

nājumi, priekšrocības utt.

Nepaklausīgajiem un nepakļāvīgajiem valdnieki izgudrojuši
sodus. Sodi, tāpat kā apbalvojumi, bijuši gan garīgi, gan laicīgi:
dieva dusmas, bads, mēris un citas nelaimes; tam pievienojās

spīdzināšanas, cietumi, karātavas, moku rati, cilvēku dedzināšana

un pārējie sodu veidi — elle, velna ugunīgais katls, trīsgalvainais
elles cerbers v. c. Tas viss bija izdomāts, lai iebiedētu vājos un

nostiprinātu valdnieku varu. Un tomēr, visam tam par spīti,
pasaulē bijis daudz dažādu sacelšanos, un nav nekāds brīnums,

ka notikušas valdību maiņas un radušās ierobežotas monarhijas

un brīvas republikas, jo cilvēki, kaut arī tie bija spiesti dzīvot jūgā,
tomēr nevarēja aizmirst savu brīvību.

«Es attaisnoju to,» Laus nobeidz, «es pats esmu pilsonis un

pavalstnieks, kam vienīgā slava, kas viņam atstāta, ir piespiedu

paklausība, bet vienlaikus es apraudu visu atpalikušo, jo, taisnību

sakot, mēs esam sliktāki par dzīvniekiem, mēs esam karaļu vergi,

maģistrātu kalpi, mašīnas bez jūtām, saprata, bez gribas, mes

esam tie, kas domā, saprot un necenšas ne pec ka cita un ne citādi

kā tikai pēc tā, ko vēlas un pavēl mums mūsu pavēlētāji.»
11

Laus nebija revolucionārs, viņš neaicināja apspiestās šķiras uz

sacelšanos. Tomēr viņš asi nosodīja apspiešanu, spīdzināšanas
un raganu prāvas, ko organizēja valdošā šķira. Viņš nosodīja abso-

lūtās monarhijas despotismu tāpat kā baznīcas kaunpilno lomu

tautas brīvības centienu apspiešanā.
Tā kā Laus to visu rakstīja laikā, kad feodālā iekārta Eiropā

vēl bija spēcīga, absolūtā monarhija bija sasniegusi savu zenītu
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un baznīca šķita visuvarena, jāatzīst, ka Lava darbs pauda visai

progresīvas idejas. Viņu var pieskaitīt pie agrās apgaismības
vēstnešiem. Viņš bija jaunās, topošās buržuāzijas spilgts pārstā-
vis. Lauam nebija skaidra priekšstata par brīvo nākotnes sabied-

rību, tāpēc viņš idealizē cilvēka pirmatnējo stāvokli, kad cilvēks

dzīvoja bez valdniekiem kā brīva dabas būtne un uzklausīja tikai

sava saprāta un gribas norādījumus. Protams, Laus skaidri apzi-

nājies, ka šāds stāvoklis vairs nav iespējams un pieņemams.
1719. g., arī anonīmi, Freištatē iznāca Lava otrais filozofiskais

darbs «Meditationes, theses, dubia philosophico-theologica placidae
eruditorum disquisitioni religionis cujusvis et nationis m magno
mundi auditorio submissa a veritatis eclecticae amico» («Filozofiski

teoloģiskas pārdomas, tēzes, šaubas, ko sniedzis patiesības draugs
visas pasaules zinātnieku un reliģiju draudzīgai pārbaudei»). Sis

darbs sarakstīts tādā pašā stilā kā 1717. g. konfiscētās un sadedzi-

nātās «Pārdomas par dievu, pasauli un cilvēku», vienīgi tā tema-

tika ir šaurāka. Šeit reliģiskas terminoloģijas aizsegā rodams tas

pats panteisms, it kā pieskaņots valsts reliģijai.
Visiem Lava darbiem vijas cauri brīvības mīlestība, cenšanās

pamatot domas un vārda brīvības nepieciešamību. «Cilvēka sākot-

nējais un īsti patiesais stāvoklis ir libertinisms,»
12

viņš raksta, «kas

izpaužas dzīves veidā, domāšanā, valodā un rakstībā. Tāpēc ka

brīva būtne ari dzīvo, domā, runā un raksta brīvi. Un kāda ir (cil-

vēka) esamība, tādas ir arī viņa jūtas, uztvērumi, ko nevar atņemt,
atdalīt no cilvēka, nesaārdot viņa būtību.»13

Laus izteicis vairākas interesantas un savam laikam ļoti dros-

mīgas domas par morāli un tiesībām kā sabiedriskās dzīves spe-
cifiskām parādībām. Viņa priekšstatiem par morāles izcelšanos un

sociālo būtību piemīt progresīvās buržuāzijas ideologiem tipiskā

aprobežotība, taču tiem ir spilgti izteikta antiklerikāla ievirze,

tieksme atklāt tikumisko parādību cilvēciskās saknes. Filozofs vēr-

šas pret morāles izpratni kā reliģijas sankcionētu mūžīgu un

nemainīgu iedzimtu principu kopumu un noteikti paziņo, ka ārpus
sabiedriskās dzīves, ārpus cilvēka sociālajiem sakariem nav arī

morāles. «Dabiskajā stāvoklī (m statu naturāli),» Laus norāda,

«rīcība ir indiferenta, jo, izejot no dabas, nevar atšķirt taisnīgo no

netaisnīgā. Un tikai sabiedriskajā dzīvē cilvēka rīcība iegūst
morālu nozīmi.» 14

Laus cenšas parādīt morāli bez reliģiskā ietērpa, meklē tās

objektīvo saturu cilvēku sociālajos sakaros. Risinot jautājumu par

morāles izcelšanos, viņš pretstata savu mācību baznīcas dogmām
un filozofiski teoloģiskajām spekulācijām par tikumisko normu die-

višķo izcelšanos un nozīmi, mēģina atklāt tos reālos faktorus, uz

kuru pamata veidojušās šīs normas. Šai jautājumā Laus nojauta
18. gs. franču materiālistu (īpaši Helvēcija) idejas un pierāda, ka

morāles veidošanās pamatā ir interešu un sabiedriskā derīguma

principi. Labā un ļaunā, taisnīgā un netaisnīgā jēdzieni, pēc filo-

zofa domām, ir likumu produkts. Ja likums, spriež Laus, neaizliegtu
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vienu rīcību un neatbalstītu citu, tad arī nebūtu ne grēku, ne tiku-

mības, bet vienīgi pēc tikumiskās būtības neitrāla darbība. Bet no

kurienes tiek ņemti un kā veidojas paši likumi, viņš jautā, un par
likumu veidošanās pamatu izvirza sabiedriskā derīguma principu:
«Tāpēc rīcība ir taisnīga, cienījama, atļauta tikai tiktāl, ciktāl tā

pamatojas uz sabiedriskā derīguma (utilitas politica) prasībām.
Jo derīgums patiešām ir taisnīguma un netaisnīguma māte, kas

sāka radīt likumus.» 15

Lauam, ko apvainoja ateismā un spinozismā, bija grūti atrast

darbu ne tikai valsts iestādēs, bet vispār jebkādu darbu. Viņš gri-

bēja atgriezties savā dzimtenē — Austrumprūsijā, taču arī šeit

baznīcas tēvi nesnauda. Zemlandes luterāņu konsistorija noprati-
nāja Lavu un piespieda viņu atteikties no ateistiskajām domām.

Laus atzinās konsistorijai, ka viņa darbos, it īpaši «Filozofiskajās
pārdomās par dievu, pasauli un cilvēku», esot maldīgi uzskati, kas

izpaužoties vienaldzīgā attieksmē pret reliģiju, un ka viņš tos

nosodot. Tomēr, ticis vaļā no konsistorijas ķetnām, Laus vēlāk pazi-

ņoja, ka atsakoties no savas atzīšanās, jo tā viņam bijusi varmācīgi

izspiesta.
Laus pūlējās rast aizbildniecību un palīdzību pie sava bijušā

skolotāja profesora Tomāzija, kā arī Halles universitātes juridis-
kajā fakultātē. Taču ne Tomāzijs, nedz arī fakultāte Lauam nekādu

atbalstu nesniedza. Tomāzijs norādīja, ka Lava dievs neesot kris-

tiešu dievs, bet gan daba, ka viņa raksti esot pilni ar briesmīgiem
ateistiskiem apgalvojumiem un ka tālab viņa vajāšana bijusi
taisnīga.

Neatradis atbalsta, Laus bija spiests atteikties no sabiedriskās

darbības. Viņš pelnīja līdzekļus nabadzīgai iztikai ar literāru

darbu, rakstīdams apcerējumus, dzejas, tulkodams.

levērību pelna ari daži Lava sabiedriski ekonomiskie raksti, ko

viņš bija aizsācis vēl Kurzemē. Daudzējādā ziņā tie atbilst tālaika

merkantīlistu uzskatiem. Šajos darbos Laus izvirza priekšlikumus
par iedzīvotāju skaita palielināšanu, par karaklausības laika saīsi-

nāšanu, par rūpniecības un tirdzniecības attīstību, par nodokļu

samazināšanu, dzimtbūšanas atcelšanu, tautas izglītības un vese-

lības aizsardzības paplašināšanu utt. Lava atziņas ieņēmušas diez-

gan svarīgu vietu gan sava laika ekonomiskajā literatūrā, gan

18. gs. materiālisma pārstāvju un reliģijas kritiķu darbos.

1770. g., Lava 100. dzimšanas dienā, viņa draugi Karaļaučos

no jauna izdeva «Filozofiskās pārdomas par dievu, pasauli un cil-

vēku» latīņu un franču valodā ar izdevēja priekšvārdu franču

valodā.

Šajā priekšvārdā teikts, ka, kopš dažādi reliģiski uzskati sākuši

šķelt cilvēku dzimumu, jebkura sekta sākusi lielīties, ka tā vienīgā
esot īstā un patiesā. Šādi uzskati izraisījuši ne vien disputus un

strīdus, bet arī bruņotus konfliktus. Fanātisma niknums nomainī-

jis mierīgu saprātu. Daudzus cilvēkus iznīcinājis Romas pāvesta
vadītais zobens. Uzliesmojušas lāpas un sārti, izaugušas karāta-
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vas un ešafoti, izgudroti arvien jauni un jauni spīdzināšanas un

moku veidi.

«Kaunpilnais inkvizīcijas tribunāls, maskēdamies ar tūksto-

šiem dažādu formu, izplatījies pa visu zemi; tas nekautrējās iekalt

važās talantusun galīgi nomākt ģēniju.»
16

Taču, priekšvārdā teikts tālāk, laiku pa laikam rodas drosmīgi
cilvēki, kas, nicinādami nāves ieročus, uzdrošinājās rakstīt patie-
sību un runāt tādas lietas, ja arī ne tā, kā tās patiešām notikušas,
tad tomēr vismaz tā, kā viņi tās saskatījuši.

Tāds bija Laus.

Priekšvārdā sniegta arī Lava īsa biogrāfija.
1792. g. Berlīnē ar nosaukumu «Zwey seltene antisupernatura-

listische Manuscripte» («Divi reti antisupernaturāli raksti») kopā
vienā grāmatā bija izdoti latīņu valodā antireliģisks pamflets par

trim pasaules mēroga krāpniekiem — Mozu, Kristu un Muha-

medu — un Lava «Filozofiskās pārdomas par dievu, pasauli un

cilvēku» (pārdrukāts 1717. g. pirmizdevuma teksts). Pēc šī Berlīnes

izdevuma sniegti citāti šajā apcerējumā.
Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā saglabājies

Lava «Filozofisko pārdomu par dievu, pasauli un cilvēku» tulko-

jums vācu valodā. lespējams, ka tika gatavots šīs grāmatas vācu

izdevums. Tulkojums acīmredzot tika izplatīts arī norakstos. Bal-

tijas vācu jurists un Livonijas vēstures pētnieks Tērbatas birģer-
meistars F. K. Gadebušs (1719.—1788.) savācis diezgan bagātīgu
faktu materiālu par Lavu un savā darbā «Vidzemes bibliotēka»

(2. sēj., Rīga, 1777) ierādījis Lauam visai ievērojamu vietu.

Arī dažu citu Baltijas progresīvo darbinieku sacerējumi liecina,
ka to autori pazinuši Lava darbus un atradušies to ietekmē.

Protams, līdz latviešu tautai, kas, tāpat kā pārējās Baltijas tau-

tas, smaka dzimtbūšanas jūgā, Lava domas un idejas acīmredzot

nenonāca.

GOTHARDA FRIDRIHA STENDERA

IDEĀLISMS UN RACIONĀLISMS

Kamēr pastāvēja dzimtbūšana, latviešu tautai ceļš uz izglītību,
uz savas inteliģences izveidošanu, literatūras un zinātnes attīstību

bija liegts. Ja arī atsevišķiem latviešiem izdevās iegūt augstāko
izglītību, tad tie parasti bija pārvāciskojušies, kam ceļu pavēra
kāda muižnieka vai bagāta namnieka aizbildniecība un atbalsts.

Bet tādi gadījumi bija visai reti un praktiski latviešu kultūras

attīstībai nekā nedeva. Precīzu avotu par latviešu skolu pastāvē-
šanu 16. gs. nav, tomēr, izmantojot nākamā gadsimta avotus,

var pieņemt, ka pie Rīgas latviešu baznīcām šajā laikā jau ir

sākušas veidoties latviešu skolas. To rašanos noteica baznīcas kulta

prasības, vispirms prasība iemācīt bērnus dziedāt baznīcas dzies-

mas. Uz laukiem līdz 17. gs. skolu nebija. Muižnieki uzskatīja, ka



neizglītotu dzimtcilvēku vieglāk ekspluatēt; bez tam viņi baidījās,
ka izglītots latvietis vieglāk aizbēgs. Tikai 17. gs. pakāpeniski sāka

darboties skolas ar skolotājiem. 1711. g. pēc Pētera I norādījuma
Vidzemes ģenerālgubernators izdeva rīkojumu mācīt zemnieku

bērnus skolās ar skolotājiem. Taču muižnieki parasti šo rīkojumu
ignorēja. Tomēr, ar laiku pārejot uz racionālāku saimniekošanu,
daudzi muižnieki sāka saprast, ka izglītotāks dzimtcilvēks intensī-

vam darbam vairāk piemērots. Bet arī tādi muižnieki centās

panākt, lai mācīšanos skolā pārzinātu garīdznieki, kuri savukārt

visiem spēkiem virzīja latviešu domāšanu ekspluatatoru virsotnei

izdevīgā virzienā.

Līdz 17. gs. latviešu valodā tika rakstīti vai tulkoti tikai dažādi

garīgi teksti. To darīja baznīcas kalpi. Sākot ar 17. gs. otro pusi,
latviešu valodā sāka parādīties arī laicīga satura grāmatas, bet

tāpat stingri didaktiskas un joprojām kalpoja ļaužu ideoloģiskai
apstrādei reliģijas un pakļautības garā.

Šai zinā sevišķi aktīvs bija luterāņu mācītājs Gothards Fridrihs

Stenders (1714.—1796.).
Stenders dzimis Kurzemē, kur viņa senči bija ieceļojuši 17. gs.

Četrās paaudzēs Stenderi jau bija darbojušies par mācītājiem

Latvijā.
Gothards Stenders studēja teoloģiju, filozofiju, matemātiku un

dabzinātnēs Jēnas un Halles universitātēs. Lielu ietekmi uz viņu

atstāja Halles universitātes profesora filozofa ideālista Kristiāna

Volfa (1679.—1754.) mācība.

Volfs propagandēja metafizisku teleoloģismu, proti, ka pasaule
novērojamā sakarība un atkarība, zināmā harmonija izskaidrojama

ar mērķiem, kurus nospraudis dievs. Stāvēdams vienpusīga
racionālisma un šauri formālas loģikas pozīcijās, Volfs noliedza

pretrunas kā lietās, tā domās.

Atgriezies dzimtenē, Stenders dažus gadus strādāja par māj-

skolotāju, bet 1744. g. sāka darboties par Lindes (Birzgales) drau-

dzes, pēc tam — 1753. g. — par Zeimes draudzes (Lietuvā) mācī-

tāju. Šai laikā sākas viņa literārā darbība. 1753. g. Karaļaučos

iespiests Stendera atdzejotais B. H. Brokesa dzejojums «Rāms

laiks pēc pērkona liesmas».

1759. g. Stenders atkal aizbrauca uz Vāciju, lai nodotos zināt-

niski pedagoģiskam darbam, strādāja par skolotāju, vēlāk par reāl-

skolas rektoru Braunšveigas hercogistē, pēc tam kādu laiku uztu-

rējās Hamburgā, kur tuvāk iepazinās ar Krievijas sūtni Dānijā
baronu J. A. Korfu — bijušo Pēterburgas Zinātņu akadēmijas pre-

zidentu, kas bija atlaists no šī amata par brīvdomību. Korfs uzai-

cināja Stenderu uz Kopenhāgenu, kur iekārtoja viņu par ģeogrā-

fijas profesoru. Te Stenderam radās iespēja izmantot Korfa plašo
bibliotēku. Kopenhāgenā viņš uzrakstīja zinātnisku darbu par

ģeogrāfiskā garuma noteikšanu uz jūras un izgatavoja divus lielus

oriģinālus globusus — vienu Kopenhāgenas karaliskajai bibliotē-

kai, otru — karalim.

40



41

1765. g. Stenders caur Pēterburgu atgriezās Kurzemē un nāko-

šajā gadā atkal kļuva par mācītāju Sēlpils un Sunākstes draudzēs,
kur nepārtraukti nodzīvoja 30 gadu. Darbodamies par mācītāju,
Stenders lielu uzmanību veltīja ari literārajam darbam, pats sacerē-

dams un pārtulkodams latviešu valodā daudz garīgu un laicīgu
dziesmu, odu, stāstu, pasaku un zinātniski populāru rakstu. Sten-

ders sastādīja arī latviešu ābeci. Lai vācu mācītājiem būtu vieg-
lāk iemācīties latviešu valodu, viņš sastādīja vācu-latviešu vārdnīcu.

Zinātniskus un publicistiskus darbus Stenders rakstīja arī latīņu
un vācu valodā.

Stiprināt reliģiju un pastāvošo iekārtu — tāds bija Stendera

nolūks arī laicīgā satura darbos. Nekā viņš neraksta priekam vien,

bet visu pamācībai, tāpēc visi viņa raksti ir ar spilgti didaktisku

ievirzi.

Vācu valodā sarakstītajos sacerējumos Stenders aicināja Bal-

tijas vāciešus ķerties pie latviešu izglītošanas, sniegt tiem palī-

dzīgu roku. Tas pat esot viņu pienākums, jo latvieši sagādājot

viņiem galvenos materiālos labumus, ēdinot viņus. Kļuvuši izglī-
toti, latvieši varbūt strādāšot vēl labāk. Protams, «izglītošanu»
Stenders saprata stingri reliģiozā, pamācošā garā.

Par dzimtbūšanas atcelšanu Stenders pat nedomāja. Viņš gri-
bēja samierināt zemniekus ar pastāvošo dzimtbūtniecisko iekārtu

un nostiprināt viņos reliģiozitāti, skubināt zemniekus daudzmaz

uzlabot savu saimniecisko labklājību, kas galu galā nāktu par labu

pašiem dzimtkungiem. Stenders centās iepotēt dzimtcilvēkiem

domu, ka viņiem ne tikai nevajag kurnēt, bet jābūt pat apmierinā-
tiem ar to, ka dievs ir sūtījis viņiem kungus — muižniekus, bez

kuriem, sak\ zemnieku dzīve būtu īstā elle. Sai ziņā visai raksturīgs
ir viņa dzejolis, kas iespiests 1761. g. ar nosaukumu «Laimes tēvi».

Sādi «laimes tēvi», pēc Stendera mācības, latviešu dzimtzemniekiem

esot vācu muižnieki. Tie dzejolī attēloti kā dieva sūtīti labdari, kas

tēvišķīgi rūpējas par saviem dzimtcilvēkiem. Pateicībā par kungu
labdarību dzimtļaudīm jāsolās savu kungu — muižnieku — labā

strādāt vēl labāk un būt apmierinātiem ar savu likteni.

1774. g. latviešu valodā iznāca Stendera grāmata' ar nosau-

kumu «Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas», kas pie-

dzīvoja vairākus izdevumus. īsteni tā bija pirmā zinātniski popu-

lārā grāmata latviešu valodā. Tā uzrakstīta Volfa pliekanās teleo-

loģijas garā, pēc kuras, kā trāpīgi rakstīja F. Engelss, «kaķi radīti

peļu rīšanai, peles — lai kaķi tās rītu, bet visa daba — lai pierā-
dītu radītāja gudrību». 1 Volfiāniskā teodiceja un racionālisms

18. gs. beigās un 19. gs. sākumā kļuva par Baltijas luterāņu baznī-

cas reliģiskās filozofijas galveno novirzienu, ko pauda daudz Vid-

zemes un Kurzemes luterāņu baznīcas darbinieku.

Stendera grāmata dod elementāras zinātniskas ziņas ģeogrāfijā
ģeoloģijā, astronomijā, meteoroloģijā, fizikā, zooloģijā, botānikā

utt. Tajā apdziedāta dieva gudrība, kurš radījis šo lielisko pasauli.



Kā Stendera īpašs nopelns jāatzīmē tas, ka viņš pirmais lat-

viešu valodā izklāstīja Kopernika mācību par pasaules heliocen-

trisko sistēmu. Lai pierādītu heliocentriskās mācības patiesumu,
Stenders sniedz šādu argumentu:

«Kad tu cepeti gribi cept, ka visur apkārt ceptu, vai iv tāds

negudrs būtu un gribētu cepeša dēļ, ka skurstenis ar visu uguns-
kuru apkārt cepeti grieztos. Griez pašu cepeti, un tas uz visām

malām izceps. Tā dara dievs ar mūsu zemi, to sildīdams. Kā tu nu

citādi domāt vari?»2

Aplūkodams strīdus starp Kopernika un Ptolemeja piekritējiem,
līdzīgu piemēru min arī M. Lomonosovs.

Stenders savos darbos deva arī praktiskus padomus, kā iekopt
augļu dārzu, kā audzēt kartupeļus, ieteica sēt āboliņu utt.

18. gs. parādījās latviešu valodā arī citu vācu mācītāju sarak-

stīta zinātniski populāra literatūra. Tā galvenokārt sniedz prak-
tiskus padomus lauksaimniecības un veselības aizsardzības jautā-
jumos, bet bez tam piesātināta ar visādām reliģiskām un godbijības
izrādīšanas pamācībām. Tomēr, lai kā Stenders un viņa domubiedri

pūlējās idealizēt dzimtbūtniecisko kārtību, patiesībā tā tik ļoti aiz-

kavēja Latvijas ekonomisko un kultūras attīstību, ka gribot negri-
bot bija jāsāk domāt par izeju no strupceļa. Lai kā pūlējās Stenders

un viņa domubiedri, aicinot tautu pakļauties, samierināties ar savu

likteni, pati dzīve spieda tautu arvien aktīvāk izteikt savu protestu
un sacelties pret apspiedējiem.

18. GS. APGAISMOTĀJI LATVIJĀ

JOHANS GEORGS EIZENS

18. gs. vidū Latvijas muižu saimniecībā sākās pāreja uz pastip-
rinātu zemkopības produktu ražošanu tirgus vajadzībām. Par sva-

rīgu tirgus preci kļuva labība un degvīns. Līdz ar to sākās meklē-

jumi, kā celt lauksaimniecības produktivitāti. Klaušu saimniecības

apstākļos, kad muižas laukus apstrādāja zemnieki ar pašu darinā-

tiem primitīviem zemkopības darba rīkiem, lopkopība bija vāji
attīstīta un augsnei trūka mēslojuma, muižu lauku ražas varēja
palielināt, vienīgi paplašinot sējumu platību un intensificējot
klaušu zemnieku darbu. Tas savukārt noveda pie zemnieku pastipri-
nātas ekspluatācijas un zemnieku nemieriem. Klaušu saimniecības

iekārta kļuva par ekonomiskās attīstības traucēkli. Tāpēc, dabiski,
sākās klaušu iekārtas un dzimtbūšanas kritika.

Viens no pirmajiem zemnieku nebrīvību un klaušu saimniecību

Latvijā kritizēja Vidzemes Tonnas draudzes (Tērbatas apriņķī)
mācītājs, vēlākais Kurzemes hercoga Pētera Jelgavā nodibinātās

akadēmijas lauksaimniecības profesors Johans Georgs Eižens

(1717.—1779.).
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Eižens Latvijā bija ienācējs no Vācijas; viņš bija studējis Jēnas

universitātē dabzinātnēs un teoloģiju. Vēl būdams mācītājs, Eižens

sarakstīja vairākus darbus par dzimtbūšanu, baku potēšanu, dār-

zeņu žāvēšanu, dārzkopību un arī par teoloģiju. 1 Pirmais no viņa
darbiem par dzimtbūšanu un klaušu saimniecības iekārtu Vidzemē

sarakstīts 1751. g. Tonnā vācu valodā. Darba pilnais nosaukums

visai garš: «Pierādījums, ka tāda zemnieku iekārta, kurā tas, kā

savas mājas īpašnieks pakļauts savam kungam, ir vienīgais pa-
mats, uz kura var celt kādas valsts iespējamo labklājību; turpretim
dzimtbūtnieciskā verdzība uzskatāma par valsts visu nepilnību gal-
veno cēloni. Ar šādām šur un tur iespraustām piezīmēm, kas piede-
rētos pie šāda apcerējuma, — kādā veidā atcelt dzimtbūšanu un

nodibināt zemnieku īpašumu, labi domātā centībā sarakstījis,
pamatojoties uz Vidzemi un Igauniju, Tonnas mācītājs Johans

Georgs Eižens». Darbs gan palika neiespiests. To pašu domu

Eižens izteica arī savos vēlākajos iespiestajos darbos.2 «Pierādī-

jums» iedalīts 44 paragrāfos uz 150 folio lapām. Šai darbā Eižens

mēģināja pierādīt, ka klaušu saimniecības iekārta un zemnieku

dzimtbūšana valstij, sabiedrībai un arī pašiem dzimtkungiem ir kai-

tīga, jo dzimtcilvēki nav ieinteresēti darbā, viņu darbs ir mazra-

žīgs. Dzimtbūšanas iekārta nedod arī iespēju pāriet uz racionālāku

zemkopības tehniku. Bez tam nebrīvie zemnieki, kam nebija tiesības

pārvietoties, kavēja rūpniecības un tirdzniecības attīstību Latvijā,

jo pilsētās trūka brīva un lēta darbaspēka. Saimnieciskās attīstības

vārdā Eižens prasīja zemnieku atbrīvošanu no dzimtbūšanas, pie-
šķirot tiem brīvību un zemi.

Visa Eižena darbība bija cīņa par zemnieku atbrīvošanu no

dzimtbūšanas jūga, par zemes piešķiršanu zemniekiem, pie kam

atbrīvošanu Eižens prasīja bez kādas ilgstošas zemnieku sagatavo-
šanas un audzināšanas, kas parasti likās nepieciešama tālaika

muižnieciskajiem publicistiem un mācītājiem.
Sava mūža pēdējos gadu desmitos Eižens nodarbojās arī ar

reliģijas reformēšanas problēmām un sarakstīja divas nelielas grā-
matiņas: «Kristietība saskaņā ar veselo prātu un bībeli»3

un «Dar-

bīgā kristietība».4 Šie Eižena darbi palikuši gandrīz vai neievēroti.5

1768. g. vasarā Eižens uzzināja, ka viņa 1766.—1768. g. Brīvās

ekonomiskās biedrības konkursā ar devīzi «Aurora» iesniegtais
darbs par zemnieku stāvokļa uzlabošanu noraidīts dzimtbūšanas

iekārtas kritikas dēļ. Eižens par to bija visai satriekts un rakstīja
Brīvās ekonomiskās biedrības zinātniskajam sekretāram J. Steli-

ņam (Stāhlin), ka grib pamest Vidzemi un atgriezties Vācijā.
Pēc daudziem uztraukumiem un nepatikšanām Eižens 1775. g.

pavasarī bija spiests atteikties no mācītāja amata Tonnas draudzē

un tā paša gada vasarā aizbrauca uz Pēterburgu. Tagad Eiženam

ir daudz brīva laika, viņš meklē piemērotu darbu, taču tādu neva-

rēja tik viegli atrast.

Darbs, pie kura Eižens tolaik strādāja un kuru nobeidza, bija

kopš 1768. g. vairākkārt uzsāktais, bet vēl nepabeigtais darbs par



kristietību. Pēterburgā Eižens savu rokrakstu deva lasīt paziņām,
starp citu arī slavenajam matemātiķim L. Eileram (1707. —1783.).
Eilers, Pēterburgas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, pats bija dzi-

mis mācītāja ģimenē un bez fizikas un matemātikas pārzināja arī

teoloģijas jautājumus. Pazīšanās ar Eileru ievadīja Eiženu.jauno
zinātnisko atklājumu pasaulē. Vairāku zinātnieku un diplomātu
atsauksmes visumā ir Eiženam labvēlīgas, un tiek izteikta doma, ka

Eižens ir sekmīgi kritizējis ortodoksā luterisma «skolas sistēmu»

un cēlis gaismā īsto bībeli. Pēterburgā Eiženam bija iespējams
izmantot arī samērā plašu literatūru, jo viņš bija pazīstams ar aka-

dēmiķi Milleru, kā arī ar Brīvās ekonomiskās biedrības sekretāru

Štēlinu. 1777. g. sava izdevuma «Filantrops» ievadā Eižens bez kla-

siskiem autoriem min vēl slaveno angļu matemātiķi, fiziķi un

astronomu Ņūtonu, vācu tiesībnieku un filozofu Tomāziju, filozofu

Leibnicu, filozofu un teologu Volfu un franču apgaismotāju Vol-

tēru. Vai Eižens pazinis T. L. Lava ateistisko darbu «Filozofiskās

pārdomas par dievu, pasauli un cilvēku» — nav iespējams skaidri

pateikt. Eižena draugs, ar kuru viņš bieži sarakstījās un arī sati-

kās — F. K. Gadebušs
—, par Lavu bija savācis diezgan plašu

faktu materiālu un savā historiogrāfijā ierādījis Lauam visai ievē-

rojamu vietu.6 Eižena un Gadebuša vēstulēs Laus nav pieminēts.
Taču dažas domas Eižena darbos gandrīz burtiski sakrīt ar Lava

izteiktajām domām. Tā, piemēram, kā Eižens, tā Laus uzsver, ka

nav iedzimtu ideju, iedzimtu zināšanu, bet cilvēks tās iegūst piere-
dzes ceļā. Laus, atzīdams, ka matērija ir mūžīga un var tikai pār-

veidoties, secina, ka arī cilvēka nomiršana ir jaunas dzīves

sākums, atdzīvošanās citādā veidā Visumā vai uz Zemes, vai citām

planētām, vai Saules utt. Eižens atzīst to pašu. Daudz līdzīgu
domuabi izteikuši arī sabiedriskajos jautājumos.

Vai Eižens pazina angļu filozofa Džona Tolenda darbus — nav

iespējams pateikt. Varbūt Eižens ierosinājumus bībeles kritikai

saņēmis no Voltēra rakstiem. Voltērs, tāpat kā Monteskjē, Ruso un

citi franču apgaismotāji, bija deists un brīvdomātājs. Deisms Fran-

cijā, tāpat kā citur, bija filozofiskas domas forma cīņā par atbrīvo-

šanos no novecojušās un rutīnā sastingušās teoloģijas. Eižena teo-

loģiskajos darbos tas izpaudās uzbrukumos luterāniskās teoloģijas
«skolas sistēmai». Eižens, tāpat kā Voltērs, apšaubīja bībeles mītus

un mēģināja dot tiem saprātīgāku izskaidrojumu.
Kādi ir Eižena reliģisko darbu mērķi? Ko viņš gribēja panākt,

laižot klajā šos darbus?

Pats Eižens vēstulē no Rundāles 1777. g. 3. aprīlī, atzīmēdams

iepriekš minēto reliģisko darbu iznākšanu, raksta: «Vēl esmu

apmierināts ar savu darbu un ticu, ka esmu devis vienīgi patieso

iztulkojumu ...
Šai darbā gribu pieiet bībelei ar cilvēka skaidru

saprātu. Darbs pa daļai ir polemiska rakstura.» 7 Protestantisma

sastingušās dogmas Eižens dēvē par «visbriesmīgāko nezvēru»

(«das furchterlichste Ungeheuer») .

Eižena polemiskā cīņa vērsta pret kristīgās baznīcas patris-
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tikās virzienu un šī virziena sekotājiem 18. gs. Šis virziens radās

3.—6. gs., un to nodibināja tā saucamie baznīcas tēvi ar Augustīnu
un viņa darbu «Dc civitate dci» priekšgalā. Tas sludināja reliģisko

tumsonību, attaisnoja verdzību, atzina sociālo nevienlīdzību un pri-
vātīpašumu; ticība esot augstāka par zinātni, filozofijas pamats —

reliģija, materiālā dzīve un intereses ir grēcīgas, zemes dzīve īslai-

cīga, tā ir sagatavošanās dzīvei debesīs. Gadsimtu plūsmā šī reli-

ģijas «ortodoksā skolas sistēma» nostiprinājās un izveidojās par

«visbriesmīgāko nezvēru», pret kuru Eižens uzsāka cīņu. Protams,
Eižens apzinājās, ka cīņa pret reliģisko tumsonību nav mazāk bīs-

tama kā cīņa pret feodālismu un zemnieku dzimtbūtniecisko ver-

dzību. Eižens šai sakarā min Johanu Arndtu, Filipu Špenneru un

tiem līdzīgus vīrus, kas par saviem rakstiem bargi vajāti.8 Tāpēc

pagājušajā, kā arī šinī gadsimtā esot parādījušies tikai visai

bēdīgi darbi, atsevišķi sprediķu krājumi, par ko jākaunas. Eižens

raizējas arī par to, ka viņu varētu pieskaitīt pie ķeceriem: «Es

rūpīgi centos izmest no sava darba visu, kas varētu radīt aizdomas,

ka es tiecos uz jauninājumiem, bet aplūkoju tikai to, kas jau bija

senajā teoloģijā, kura izprotama tā, kā visos laikos, pat visdrūmā-

kajos, to uztvēra krietnākie domātāji un rakstnieki, kas rūpējās par

savu glābšanu, cilvēki, kas bija uzticīgi savai ticībai, darbam,

tikumībai un taisnībai.» Eižens tomēr nenorāda, kādus «krietnākos

domātājus un rakstniekus» viņš šai sakarā domājis.9

Savu darbu «Kristietība saskaņā ar veselo prātu un bībeli»

Eižens veltīja «Viņa gaišībai Ansbahas—Baireitas markgrāfam»,
jo viņš šai laikā domāja par atgriešanos Vācijā, Jelgavā izdoto

brošūru «Darbīgā kristietība» — Kurzemes un Zemgales herco-

gienei Benignai Gotlībai. Viņš neaizbrauca vis uz Vāciju, kā bija

domājis, bet apmetās uz dzīvi Jelgavā un iestājās Kurzemes her-

coga dienestā. Abu grāmatu veltījumu mērķis bija ietekmēt vald-

niekus, atklājot un noskaidrojot tiem ar prātu saskanīgās reliģijas
domas un pamudināt tos izdarīt attiecīgas baznīcas reformas. Tas

bija parastais filozofu — apgaismotāju paņēmiens.
Ko īsti Eižens gribēja «reformēt» feodāli dzimtnieciskā laikmeta

baznīcas ideoloģijā un kas Eiženu uz to pamudināja? Eižens

saprata, ka kristietības sociālie principi vairs neatbilst apgaismības
laikmeta prasībām. «Es ilgus gadus pārdomāju savu darbu un,

izteikdams savus uzskatus, gribēju izpildīt pienākumu pret cilvē-

kiem, pret saviem tuviniekiem.»10 Zinātnes un skaidra prāta atzi-

numiem pretim stāvēja sen novecojušies bībeles iztulkojumi, «pā-
tarnieku bībele». Ar «veco skolas sistēmu», «skolas ortodoksiju»,
«baznīckungu mācību» (Pfaffenlehre) Eižens saprata visus tos reli-

ģijas un filozofijas noslāņojumus, kādi gadsimtu gaitā bija radu-

šies, sākot ar Augustīnu un beidzot ar Kalvinu, Mārtiņu Luteru un

baznīckungu kristietības pielāgošanu valdošās šķiras prasībām.
Eižens asi sāka kritizēt kristietības «veco skolas sistēmu» ar visiem

viņa rīcībā esošiem loģikas un zinātnes argumentiem, neizslēdzot

ironiju un atsedzot baznīckungu mācības smieklīgumu.
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Eižena reliģiski filozofisko darbu mērķis ir tuvināt reliģiju
apgaismotāju laikmeta jaunajam, buržuāziskajam pasaules uzska-

tam. Tāpēc bija jānoārda novecojušās bībeles mācības, bija jābeidz
skatīties uz dzīvi un pasauli ar patristiskās reliģijas filozofijas
acīm, proti, ka jādzīvo vienīgi par godu dievam, ka Ādama grēku
dēļ visa cilvēce ir nolādēta un labāku dzīvi cilvēki var iegūt vienīgi
debesīs. Teologu mācība par iedzimto grēku bija spēcīgs ideolo-

ģisks ierocis valdošās šķiras rokās arī vēl 18. gs. cīņā ar dzimt-

cilvēku pretestības garu, nepaklausību, sacelšanos. Uz to balstījās
mācītāji savos «tiesas» sprediķos. Sacelšanās pret dieva nolikto

kārtību, dieva iecelto valdību un muižniekiem ir nepaklausība die-

vam, padošanās velnam. Mācītāji par savu galveno uzdevumu

uzskatīja ar baznīcas rīcībā esošajiem līdzekļiem turēt paklausībā
zemnieku masas. Muižnieki bija baznīcas patroni. Vecais Stenders

savās «ziņģēs», tāpat pārējie mācītāji muižniekus sauca par dieva

vietniekiem zemes virsū. Muižnieki bija pārliecināti, ka baznīcas

normas esot obligātas vienīgi zemākajām iedzīvotāju šķirām.
Eižens vēršas arī pret tradicionālo mācību par Ādama grēkos

krišanu un šai bībeles teiksmai dod citādu izskaidrojumu — cilvē-

kiem pašiem ir dota iespēja kļūt par savas svētlaimības radītājiem.
Lai pareizi izprastu un novērtētu Eižena reliģiski filozofiskos

uzskatus, tie aplūkojami ciešā sakarā ar Eižena — apgaismotāja
galvenajiem darbiem, jo tikai tādējādi būs uztverams un saprotams
Eižena īstais pasaules uzskats. «Darbīgās kristietības» priekšvārdā
Eižens piezīmē: «Es jau vairāk nekā pirms divdesmit gadiem sāku

iesaistīties mūsu laikmeta centienos ... Gribēju celt un ne tikai

sprediķot, un es cēlu savā draudzē taisnību un godīgumu.» 11 Rak-

stot 1777. g. šos vārdus, Eižens domāja par 1756. g., kad viņš
sabiedrībā un arī Pēterburgas galma aprindās uzsāka cīņu par
feodāli dzimtnieciskās iekārtas galvenā trūkuma novēršanu, par

dzimtbūšanas atcelšanu. Šādu prasību Eižens izvirzīja ne tikai

saimniecisku apsvērumu, bet arī cilvēku dabisko tiesību dēļ. Cīņu
Eižens neatlaidīgi turpināja ilgus gadus, taču panākumus neguva.

1777. g. Jelgavā nāca klajā J. Eižena pēdējais, vispārdomāta-
kais darbs zemnieku dzimtbūšanas atcelšanas jautājumā.

12

Šajā darbā Eižens norāda, ka pareizā valsts iekārtā valsts uzde-

vums ir vispārējās labklājības sekmēšana, kas panākama ar zemko-

pības attīstību, rūpniecības un tirdzniecības celšanu un kultūras

izkopšanu. Lai to visu panāktu, nepieciešama atbilstoša valsts

iekārta jeb satversme. Viens no pirmajiem pareizas valsts satver-

smes noteikumiem ir, ka visiem valsts iedzīvotājiem, arī zemnie-

kiem, jābūt personiski brīviem, un tiem pieder īpašums. Jebkurš

darbs paņem visas cilvēka spējas un prasmi, tālab cilvēks, kas

nodarbojas ar zemkopību, nevar vienlaikus nodarboties ari ar rūp-
niecību, un otrādi. Zemniekam jābūt savas zemes īpašniekam, tāpat

rūpniekam jābūt rūpnīcas, amatniekam — darbnīcas īpašniekam.
Kalpi un zeļļi turpina pastāvēt, bet tiem jādod iespēja ar laiku iegūt

pašiem savus īpašumus. Tādu valsts iekārtu jeb satversmi, kas
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dibinās uz visu iedzīvotāju personisko brīvību un īpašumu, Eižens

sauc par vienīgi īsto buržuāzisko satversmi (būrgerliche Verfas-

sung). Sādā valsts iekārtā pastāv trīs iedzīvotāju kārtas: zemnieki,
namnieki (birģeri) un muižnieki. Muižnieki ir bagātākie iedzīvotāji,
kas ir iecelti muižnieku kārtā un izpilda galma, militāros, diplomā-
tiskos un administratīvos amatus.

Nepareiza ir tāda valsts iekārta, kurā zemnieki ir nebrīvi dzimt-

cilvēki, kas piespiedu kārtā izpilda klaušu darbus zemkopībā. Zem-

nieks dzimtcilvēks īstenībā nemaz nav zemnieks, bet vienīgi kalps,
kas izpilda tikai muižnieka pavēles. Tālāk Eižens plaši kritizē

dzimtbūšanas iekārtas trūkumus visās dzīves nozarēs. Tā ir smaga

feodālās iekārtas, dzimtbūšanas un klaušu saimniecības sistēmas

kritika. Eižens dzimtbūšanas iekārtu sauc par noziedzīgu, jo tā ne-

ļauj attīstīties zemkopībai, zinātnei, mākslām, tikumiem, rūpniecī-
bai, nesekmē iedzīvotāju pieaugumu. Šai «noziedzīgajai» iekārtai

Eižens stāda pretī «vienīgi pareizo» — buržuāzisko iekārtu, kas

pamatojas uz personisko brīvību un īpašumu. Zināmas feodālisma

atskaņas Eižena koncepcijā ir uzskats par muižnieku virsīpašnieku
tiesībām uz zemi, par ko zemnieki ar muižniekiem slēdz līgumu un

maksā ikgadēju cenzu jeb kanonu; citādi tomēr zemnieki ar savu

zemi un māju rīkojas pilnīgi kā ar buržuāzisku īpašumu — pārdod,

ieķīlā, manto, atdāvina. Salīdzinot ar agrākajiem Eižena rakstiem

dzimtbūšanas jautājumā, būtiski jaunu atziņu šai darbā nav

daudz, vienīgi šeit viss ir izteikts sistemātiskāk, skaidrāk, arī asāk,
varbūt tāpēc, ka šo darbu Eižens izdeva nevis Rīgā vai Pēterburgā,
bet Kurzemes hercogistē, Jelgavā, kur cenzūras apstākļi bija daudz

brīvāki. Pats Eižens savu «Filantropu» vēstulē Štēlinam nosauc

par jaunas, buržuāziskas valsts saimniecības zinātnes aizsākumu.

Tomēr Eižens ar savu darbu nepanāca neko citu kā vienīgi atbrī-

vošanu no hercoga dienesta.

Eižens ir sava laikmeta progresīvs domātājs un atbilst franču

apgaismotāju vecākās paaudzes filozofiem. Viņš nebija materiā-

lists, atzina dieva esamību, bija kristīgs deists un uzskatīja, ka pie-
redze ir cilvēku izziņas avots, bet nemateriālu substanci nav iespē-

jams saprast. Eižens, tāpat kā Voltērs, bija mērens agnostiķis; kā

sava laikmeta cilvēks viņš bija buržuāziski ierobežots: prasot, ka

zemniekiem jābūt brīviem un tiem jāpiešķir lietojams īpašums —

zeme, viņš domāja tikai par zemniekiem — saimniekiem. Pec viņa

domām, reformēta, ar prāta atziņām saskaņota reliģija (tikumības
un morāles mācība) buržuāziskajā sabiedrībā, kuras pamata ir pri-

vātīpašums un personiskas intereses, ir nepieciešama.
Tomēr 18. gs. 60. gadu vidū un 70. gados Eižena propagandētās

domas un uzskati bija visai progresīvi. Eižens nesaudzīgi grāva
reakcionāro feodālo, dzimtbūtniecisko ražošanas iekārtu un spilgti
paradīja šīs iekārtas nepiemērotību sabiedrības tālākajai attīstībai.

Baltijas mācītāji uztvēra Eižena reliģiskos darbus naidīgi. Pat

pazīstamais Vidzemes publicists mācītājs A. V. Hupels, kurš

Eiženu pazina personiski, par viņa darbu atsaucās ļoti nelabvēlīgi:
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«Kamēr viņš [Eižens] nekā nerakstīja vai rakstīja par dārzeņu
žāvēšanu, ikviens viņu turēja par īsti ticīgu teologu. Bet, līdzko

viņš sāka rakstīt par teoloģiju, visi redzēja, ka viņš nav ne teologs,
ne īsti ticīgs . .. Voltēra raksti nenodara lielāku ļaunumu kā evaņ-

ģēlija kalpa bezrūpība un ļauna izturēšanās.» 13

Dzīves pēdējos gados Eižens strādāja par grāfa Černiševa
muižu pārvaldnieku Centrālkrievijā.

Pastāv uzskats, ka Eižens bijis viens no pirmajiem 1765. g.
Pēterburgā nodibinātās«Brīvās ekonomiskās biedrības» («BojibHoe
SKOHOMHMecKoe o6mecTßO») iniciatoriem, vismaz biedrības mērķi
«zemkopībai un rūpniecībai derīgu ziņu izplatīšana valstī» — sa-

skanēja ar Eižena uzskatiem. Tiem atbilda arī daži biedrības rīkotie

konkursi, kā, piemēram, 1766. g. izsludinātais konkurss, kura mērķis
bija noskaidrot, «kas sabiedrībai derīgāks — vai tas, ja zemniekam

pieder zeme, vai ari tas, ja tam pieder tikai kustamais īpašums,
un cik plašām jābūt tā tiesībām uz vienu un otru īpašumu».

JOHANS GOTFRĪDS HERDERS

Pēc Karaļauču universitātes teoloģijas fakultātes beigšanas

ar sava skolotāja I. Kanta ieteikumu Rīgā vairāk nekā četrus gadus
(1764. —1769.) par skolotāju Domskolā un par baznīcas adjunktu
strādāja vācu humānists, filozofs, vēsturnieks un rakstnieks, viens

no vācu buržuāziskās apgaismības ideologiem Johans Gotfrīds

Herders (1744.—1803.).

Rīga šai laikā bija ne tikai ievērojama tirdzniecības pilsēta un

osta. Kā rosīgs kultūras centrs tā saistīja arī vietējās un ārzemju
buržuāziskās inteliģences pārstāvjus. Tālab Herderam sākumā šeit

daudz kas bija pa prātam. Tomēr pēc dažiem Rīgā pavadītiem

gadiem viņš jutās vīlies. Turklāt brīvdomības dēļ, kā vēlāk izteicās

pats Herders, viņu «ienīda visa garīdzniecība». 1

Rīgā Herders publicēja darbu «Haben wir noch jetzt das Publi-

kum und Vaterland der Alten» («Vai mums ir vēl antīko laiku

sabiedrība un tēvzeme»; 1765. g.), kurā mēģināja noskaidrot

tādus jēdzienus kā demokrātija, patriotisms un tēvija. Citējot Didro,

Monteskjē, Ruso, tāpat Mablī, Lametrī v. c. domas, Herders netiešā

veidā propagandēja apgaismotājus, viņu progresīvos sabiedriskos

uzskatus, tāpat arī materiālistiskās filozofijas domu. Rīgā viņš

uzrakstīja «Fragmente ūber die neuere deutsche Literatur» («Frag-
menti par jaunāko vācu literatūru») un «Kritische Wālder»

(«Kritiskie meži»). Abi šie darbi sasaucas ar G. E. Lesinga
«Laokonu».

Herders nekādi nevarēja samierināties ar to, ka brīvību Latvijā
baudīja tikai neliela saujiņa muižnieku, turpretī tauta palika ver-

dzībā. Aiz vācu apspiedēju «kultūras» Herders saskatīja arī citu

kultūru — apspiestās latviešu tautas kultūru, kas sevišķi spilgti



izpaudās latviešu folklorā, it īpaši tautas dziesmās. Tautas daiļ-
radē, pēc Herdera domām, atspoguļojas «tautas gars», tās uzskati,

jūtas, raksturs. Viņš bija viens no pirmajiem, kas atzina folkloru

par zinātnisku pētījumu cienīgu objektu. Pretēji vācu «kultūrtrē-

ģeriem», kas uzskatīja latviešu tautas dziesmas par blēņu dzies-

mām, Herders par latviešu tautas dziesmām rakstīja šādi: «Viņu
dziesmas ir tautas arhīvs, kur izteikta viņu zinātne, reliģija, dvē-

seles tieksmes, senie notikumi, dzīves prieki un bēdas.» Herders

augstu vērtēja latviešu tautas dziesmu mākslinieciskumu un muzi-

kalitāti. Viņa antoloģijā «Stimmen der Volker m Liedern» («Tautu
balsis dziesmās») ievietotas arī dažas latviešu un igauņu tautas

dziesmas.

Latviešu tautas likteņi interesēja Herderu arī vēlāk. Par Aus-

trumbaltijas tautu dramatisko likteni viņš rakstīja: «Cilvēcei jāiz-

jūt šausmas par tām asinīm, kas šeit izlietas mežonīgos karos, kuru

laikā senprūši bija gandrīz pilnīgi iznīcināti, bet kurši un latvieši

iegrūsti verdzībā.» Par šo tautu drīzas atbrīvošanas iespējām Her-

ders izteicās pesimistiski: «Paies gadsimti,» viņš rakstīja, «pirms

viņus atbrīvos no šī jūga un naks taisnīga atmaksa par visām

neģēlībām, ar kādām mieru mīlošajām tautām tikusi atņemta zeme

un brīvība.»2

Jau Eižens kritizēja Baltijas baronu vidū izplatīto uzskatu, it

ka vācu iekarotāji būtu atnesuši Baltijas tautām kultūru. Herders

satrieca šo «kultūrtrēģerisma» viltus teoriju, norādīja, ka vācu

bruņinieki, kas paši dzīvojuši «greznībā un izvirtībā», iznīcinājuši

senprūšus, bet latviešus un igauņus uzdāvinājuši vācu muižniekiem

kā aitu barus.

HEINRIHS JOHANS JANNAUS

Viens no pirmajiem, kas uzsāka konkrētus pētījumus par lat-

viešu un igauņu tautas vēsturi, bija vietējais vācu tautības mācī-

tājs, vēsturnieks un publicists Heinrihs Johans Jannaus (1753. —

1821.).
Pabeidzis Getingenas universitāti, Jannaus sāka strādāt par

macītaju Vidzemes guberņas Igaunijas daļā, vienlaikus uzsākot

aktīvu zinātniski pētniecisko un publicistisko darbību. Arī viņu
spēcīgi bija ietekmējušas franču apgaismotāju, it īpaši Voltēra,
Monteskjē un Ruso, progresīvās idejas.

1786. g. nāca klajā galvenais Jannaua darbs «Geschichte der

Sklaverev und Charakter der Bauern m Lief- und Estland. Ein

Beitrag zur Verbesserung der Leibeigenschaft» («Verdzības vēs-

ture un zemnieku raksturs Vidzemē un Igaunijā. Apcerējums par
dzimtbūšanas uzlabošanu»), kas izraisīja dusmas daudzos muiž-

niekos. Pamatojoties uz vēstures avotu pētījumiem, darbā sniegts
dzimtbūšanas rašanās un attīstības apraksts Baltijā. Jannaus pre-

tēji dažiem citiem vēsturniekiem nemeklē attaisnojumu tam, ka
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vācu iekarotāji iegrūduši verdzība Baltijas vietējos iedzīvotājus.
Viņš nosoda tos.

Pirms Jannaua vācu historiogrāfija aplūkoja Baltijas vēsturi

tikai no vācu agresoru viedokļa, par šīs vēstures sākumu pieņemot
vācu agresijas sākumu un agrākos laikus uzskatot par «aizvēstu-

riskiem». Vācu iekarotājus šie vēsturnieki attēloja kā lielus lab-

darus, kas atnesuši latviešiem un igauņiem kristīgo ticību un kul-

tūru. Jannaus nosodīja šādu vēstures viltošanu un mēģināja sniegt
latviešu un igauņu zemnieku nebrīvības izcelšanās vēsturi, aizrādī-

dams, ka zemnieku verdzība Vidzemē un Igaunijā pamatojas uz

iekarošanas tiesībām, bet iekarošanu ierosinājis gaidāmais laupī-
jums un zemes auglība. Šīs Jannaua domas tālāk izvērsa G. Mer-

ķelis, J. Petri un citi progresīvi darbinieki.

Jannaus parāda, cik dziļi piespiedu darbs pazemo dzimtcilvēku,
laupa tam iespēju baudīt kultūras labumus, izraisa taisnīgu naidu

pret apspiedējiem. Protams, šādos apstākļos, — raksta Jannaus,
— Baltijas zemnieki uzskata vāciešus par saviem ienaidniekiem.

Jannaus norāda, ka dzimtbūšana kavē rūpniecības attīstību, viņš

pozitīvi novērtē kapitālistisko ražošanas veidu un slavina bagātī-
bas radītāju — zemnieku. Tomēr Jannaus neprasīja atcelt dzimt-

būšanu. Dzimtbūšanas atcelšanas vietā viņš ieteica veikt vairākas

pakāpeniskas reformas, proti, samazināt klaušas, uzlabot valsts

orgānu darbību, celt zemnieku izglītību. Lielas cerības Jannaus lika

uz «apgaismotu monarhu», kas, rūpēdamies par zemnieku tiesību

sargāšanu, varot atrisināt jautājumu tā, lai uzlabotu zemnieku stā-

vokli, nenodarotpāri muižniecībai.

KĀRLIS FILIPS MIHAELS SNELLS

Radikālāks par Jannauu bija vācu apgaismības darbinieks

Kārlis Filips Mihaels Snells (1753.—1806.).
Beidzis Getingenas universitāti, kur bija studējis filozofiju un

pedagoģiju, Snells strādāja par pasniedzēju skolotāju seminārā

Vācijā, bet 1780. g. viņu ataicināja uz Rīgu par Domskolas rektoru.

Strādādams Rīgā, Snells dziļi interesējās par vietējiem dzīves

apstākļiem pilsētā un uz laukiem, iepazinās ar daudziem dažādas

kārtas cilvēkiem, studēja literatūru par Baltijas jautājumu un sāka

izdot žurnālu «Patriotische Unterhaltungen» («Patriotiskas
sarunas»).

Atgriezies 1788. g. Vācijā, Snells strādāja par mācītāju, turpi-
not darboties arī publicistikā. 1794. g. Jēnā nāca klajā viņa grā-
mata «Beschreibung der russischen Provinzen an der Ostsee»

(«Krievijas Baltijas provinču apraksts»), kurā asi kritizēta Vidze-

mes muižniecības tuvredzīgā agrārā politika, kas iegrūdusi zem-

niekus galīgā postā. Latviešu un igauņu smagā stāvokļa īstenais

iemesls, — Snells rakstīja, — ir kungu vienaldzība un nevīžība,

kuri cietsirdīgi un vieglprātīgi ļauj saviem padotajiem nīkt dziļā
nabadzībā.
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«Zemnieku bada un nabadzības iemesls patiesībā jāmeklē bar-

gajā dzimtbūšanas iekārtā. Zemniekam nekas nepieder. Būda, kurā

viņš mitinās, zeme, kas baro viņu un viņa ģimeni, — tas viss pie-
der muižniekam. Muižnieks viņu kā savu īpašumu var novietot,
kur tam iepatiksies, var ierādīt viņam tuksnešainu vietu, bet zem-

nieka ielaboto zemi vai nu pievienot saviem laukiem, vai arī atdot

citam zemniekam.» 1

Snells secināja, ka dzimtbūtnieciskā verdzība Baltijā pēc savas

nežēlības ne ar ko neatšķiras no verdzības kolonijās. Viņš atmasko

Baltijas muižniekus kā neģēļus, kas izturas pret saviem dzimtļau-
dīm sliktāk nekā pret lopiem.

Tomēr arī Snells neizvirzīja prasību pilnīgi atcelt dzimtbūšanu.

Savas mērenības dēļ ne Jannaus, ne Snells nebija atraduši lab-

vēlīgu atbalsi radikālākās progresīvās inteliģences aprindās. Sajā
laikā Baltijā jau izplatījās sabiedriskā doma, kas gāja daudz tālāk

par dzimtbūšanas iekārtas mērenu kritiku. Tuvojās franču buržu-

āziskā revolūcija, kuras atbalss atskanēja ari Baltijā.

KĀRLIS GOTHARDS ELFERFELDS

Kārlis* Gothards Elferfelds (arī: Elverfelds) (1756.—1819.),
viens no izcilākajiem filozofiskas domas pārstāvjiem Latvija 18. gs.

beigās un 19. gs. sākumā, līdz šim vairāk pazīstams kā luterāņu

mācītājs un latviešu valodā rakstītās laicīgās literatūras līdzvei-

dotājs.

Elferfelds dzimis Apriķos luterāņu mācītāja ģimenē, studēja

Getingenā teoloģiju, taču interesējās arī par valodām, matemātiku,

fiziku un vēsturi. Pēc studiju beigšanas viņš četrus gadus strā-

dāja par mājskolotāju dažādās vietās Kurzemē, bet pēc tēva nāves

kļuva par mācītāju Apriķos, vēlāk arī Salienā. Elferfelds intere-

sējās un rakstīja par filozofijas jautājumiem, iepazinās ar Zemlera,

Kanta, Fihtes, Bēmes, Šellinga v. c. filozofu uzskatiem. Kanta filo-

zofijas ietekmē viņš nonāca pie atziņas, ka baznīcas dievkalpojumi

jāaizstāj ar tikumiska satura priekšlasījumiem. Līdz ar to viņš
vērsās pret protestantisko ortodoksiju, ko «zemes īpašnieki muiž-

nieki» izlietoja kā savu īpašu reliģiju. 1 Augstu vērtējot Elferfelda

zināšanas, Rīgas grāmatizdevējs — J. G. Herdera studiju biedrs

J. Fr. Hartknohs — piedāvāja viņam rediģēt Aristoteļa rakstu izde-

vumu. Elferfelds no piedāvājuma atteicās, aizbildinoties ar to, ka

laukos viņam nav pieejami darbam nepieciešamie palīglīdzekļi.
2

Elferfelda filozofiskie uzskati, kas pausti viņa vācu valodā

sarakstītajos un publicētajos darbos, pārdzīvoja divus attīstības

posmus — pirmais no tiem attiecināms uz 18. gs. otro pusi,
otrais — uz 19. gs. sākumu.

Pirmā posma sākumā — 18. gs. 70. un 80. gados — Elferfelds,
balstoties uz Leibnica—Volfa teodiceju, tiecās saskaņot priekšstatu
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par tikumisku un prātīgu dievu ar to faktu, ka pasaulē eksistē
ļaunums, un nāca pie atziņas, ka pasaule ar ļaunumu ir labāka

nekā pasaule bez tā, ka šī ir vislabākā no visām iespējamajām
pasaulēm, kuras dievs būtu varējis radīt, un ka ļaunums galu galā
noved pie labuma tāpat, kā no daudzu netīkamu skaņu maisījuma
rodas skaista harmonija.3 Pamatodamies uz priekšstatu par pasauli
kā nejaušu parādību, kas savu pietiekamo pamatojumu gust dievā,

viņš aizrāvās ar tā saukto teleoloģisko dieva pierādījumu un apgal-
voja, ka katra lieta radīta, lai veicinātu Visuma kārtību un har-

moniju, ka pasaule radīta, lai cilvēks atzītu dieva varenību4 utt.

Sai sakarā uz Elferfeldu var attiecināt to, ko F. Engelss saka par
Volfa seklo teleoloģiju, saskaņā ar kuru «kaķi radīti peļu rīšanai,
peles — lai kaķi tās rītu, bet visa daba — lai parādītu radītajā
gudrību».5

Pirmā posma beigās Elferfelda filozofisko uzskatu akcenti

mainījās. 1793. g. iznāca viņa rakstu krājums «Filozofiski apcerē-
jumi». Tanī viņš īpatnējā veidā reaģēja uz tām jaunajām idejām,
kuras laikmeta filozofiskajā domā ienesa Kants ar savu transcen-

dentālo ideālismu. No pēdējā aizgūdams atsevišķas idejas, viņš
tas mēģināja ekletiski savienot ar Leibnica monadoloģiju. No

Kanta viņš aizguva mācību par izzināmajām parādībām un lietām

par sevi, kas atrodas ārpus mūsu izziņas sfēras. 6 Tomēr, traktējot
lietas par sevi, Elferfelds pauda objektīvi ideālistisku tendenci, jo

no Leibnica pārņēma mācību par garīgajām substancēm, no kurām

sastāv pasaule, un dievu kā vispilnīgāko no šīm substancēm.7

No objektīva ideālisma viedokļa kritizēdams Kanta transcen-

dentālās ētikas subjektīvismu, Elferfelds tomēr līdz ar Kantu

atzina, ka ikviena personība ir nevis līdzeklis, bet mērķis par sevi.

Ar to viņš pauda progresīvu ideju, kas atbilda Ruso ētiskajai kon-

cepcijai. Progresīva nozīme bija arī tam, ka Elferfelds līdz ar

Kantu tikumību neatvasinaja no reliģijas un atzina, ka tikumības

pamats nav meklējams ārpus dabas un cilvēka. 8 Tas bija solis uz

priekšu, salīdzinot ar baznīcas mācību, kas sludināja, ka tikumība

nav iespējama bez ticības dievam. Vienlaikus, līdz ar Kantu atzī-

dams, ka reliģija izriet no tikumības, Elferfelds nepacēlās līdz

franču 18. gs. materiālistu atziņai, ka tikai ateists var būt tiku-

misks.

Sabiedrības vēsturi Elferfelds traktēja ideālistiski kā prata

progresu, kuru viņš līdzīgi Herderam uzskatīja par neierobežotu.

Progresa mērķis ir tikumības un prāta triumfs — zelta laikmets un

paradīze zemes virsū. Attīstības procesu viņš traktēja nevis mehā-

niski kā taisnvirziena kustību, bet dialektiski, uzsverot, ka attīstība

progresu nomaina apstāšanās, apstāšanos — regress, bet regresu —

jauns progress.
9

Reliģiskajos uzskatos Elferfelds Leibnica—Volfa un Kanta filo-

zofijas, tāpat arī Zemlera bībeles kritikas ietekmē stāvēja protes-
tantiskā racionālisma pozīcijās, kura ietvaros svārstījās starp
teismu un deismu. Atzīdams dievu par pasaules radītāju, viņš
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tomēr uzsvēra, ka dievs nevar pasaulei dotos likumus pārkāpt 10
un

nevar atcelt cēloņsakarību dabā. 11 Gribēdams pamatot dievu, Elfer-
felds īstenība palīdzēja graut tā autoritāti. Šai sakarā vietā būtu
minēt to, ko X- Markss rakstīja par prūšu filozofiem, proti,
«Prūšu filozofi no Leibnica līdz Hēgelim ir pūlējušies dieva

gāšanā, bet, ja es gāžu dievu, tad es gāžu arī karali no dieva

žēlastības». 12

Izvirzot prātu par reliģijas kritēriju, Ģlferfelds noraidīja «pozi-
tīvo» reliģiju ar tās mistiskajām dogmām un propagandēja
«dabisko» vai «prāta» reliģiju. Kad landtāga priekšsēdētājs
Lidinghauzens-Volfs aicināja sodīt tos, kuri novēršas no pro-
testantiskās ortodoksijas, 13 Elferfelds savā atbildes rakstā vērsās

pret reliģisku dogmu varmācīgu uzspiešanu un prasīja domāšanas

un pētīšanas brīvību. 14 Viņš aicināja ievērot iecietību reliģisko jau-

tājumu risināšanā un prasīja atteikties no viduslaicīgās ķeceru

vajāšanas mānijas, kritizēja luteriskās baznīcas simboliskās grā-
matas. Tāpat Elferfelds apšaubīja bībeles dievišķo inspi-

rāciju un pasvītroja, ka nevar uzskatīt par pareizu jebkuru nejē-
dzību tikai tāpēc, ka tā minēta bībelē.15

Elferfelda sabiedriskie uzskati bija joti pretrunīgi. Pieņemdams

atsevišķas savam laikam progresīvas filozofiskās idejas, viņš tomēr

aizstāvēja dzimtbūtniecisko iekārtu. Atzīdams katru personību par

brīvu būtni un mērķi par sevi, Elferfelds no dabisko tiesību viedokļa

kritizēja feodālo despotismu un atzina to par lielu ļaunumu. Viņš

nosodīja muižnieku barbarisko apiešanos ar zemniekiem, prasīja,
lai muižnieki kaut nedaudz uzlabo zemnieku stāvokli, beidz apdzir-
dīt tos un palīdz tiem ar labību. Elferfelds izsmēja tumsonīgo aiz-

spriedumu, ka izglītība samaitā zemnieku tikumus, un norādīja, ka

bībele un katķisms nebūt nav piemērota lasāmviela zemniekiem:

tikai retais no tiem saprot bībeli, bez tam no katķisma pār vien-

kāršo cilvēku plūst vesela māņticības straume. Tāpēc zemnieki

apgādājami ar piemērotām grāmatām, laukos jādibina vairāk

skolu, kur zemnieku bērni bez lasīšanas un rakstīšanas tiktu iepa-
zīstināti ar rēķināšanas, dabzinātņu, ģeogrāfijas, dabas vēstures

un vispārējās vēstures pamatiem. 16

Vienlaikus Elferfelds pasvītroja, ka izglītības uzdevums nepa-

visam nav padarīt zemniekus par filozofiem, bet par labiem savas

kārtas pārstāvjiem, un zemnieku izglītošana galu galā nāk par labu

muižniecībai, tāpēc ka neizglītoti zemnieki vieglāk pakļaujoties
aģitatoru «kūdīšanai», turpretī izglītoti sapratīšot, ka viņi paši nav

piemēroti «augstiem posteņiem», un tālab nedzīšoties pēc politiskas
vienlīdzības. 17

Savu filozofisko uzskatu attīstības otrajā posmā Elferfelds

līdzīgi krievu apgaismotājiem — ideālistiem D. Velanskim, M. Pav-

lovam, A. Galičam 18
v. c. pievērsās galvenokārt agrīnajai Šellinga

filozofijai. Elferfelds pats šīs savas intereses izskaidroja ar to,

ka Leibnica monadoloģiju vieglāk saskaņot ar šellinga objektīvo
ideālismu nekā ar Kanta kriticismu. 19 Bez tam Šellings ar savu
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dinamisko dabas koncepciju attīstīja tālāk Leibnica dialektiskos

momentus, kurus, kā pasvītroja Elferfelds, no Leibnica laikabied-

riem saprata tikai nedaudzi. 20

Šinī laikā Elferfelds asi kritizēja Kanta duālistisko nekonsek-
venci un līdz ar to vērsās pret filozofisko materiālismu. Taču viņu
neapmierināja arī Fihtes subjektīvais ideālisms, kas pārāk zemu

novērtēja dabu kā patstāvīgu pētīšanas priekšmetu. Par filozofijas
pamatprincipu viņš līdzīgi Šellingam pieņēma absolūto indenti-

tāti, no kā atvasināja visu pasauli. Propagandēdams šellinga
natūrfilozofiskās idejas, Elferfelds tiecās vispārināt sava laika dab-

zinātņu sasniegumus, kaut arī uz ideālisma pamatiem. Dabā, pēc
viņa domām, viss notiek kā garu valstī, jo daba esot relatīva, bet

gars absolūts. Viņš aizstāvēja dabas attīstības ideju, pasvītrojot,
ka gars tiecas augšup.

2l Pretstatā tolaik valdošajai mehāniskās

attīstības koncepcijai Elferfelds aizstāvēja Šellinga mācību par
dialektisko attīstību un tiecās aplūkot dabu vispārējā sakarībā un

vienībā. Dabā, kā viņš pasvītroja, viss attīstās pretstatos. Parādī-

dams, ka gara darbība ir reizē radoša un ierobežojoša, viņš atsedza

attīstības dialektiku. Reizē viņš kritizēja metafiziku un empī-
rismu. 22

Gnozeoloģijā Elferfelds izziņas procesu tiecās reducēt uz kāda

domājoša gara mistisku pašiedziļināšanos savas iepriekšējās bez-

apziņas vēsturē. Šinī sakarā Elferfelds ierobežoja racionālās izzi-

ņas iespējas, izvirzot tām pretī jūtas, ticību, fantāziju, intelektuālo

intuīciju. Pēdējo viņš uzskatīja par prāta (Vernunft) orgānu pret-
statā sapratnei (Verstand), kam pieejama tikai racionāla izziņa
un kas var būt tiesnesis tikai jēdzienu sfērā.23 Elferfelda iracionā-

lisma tendencei bija pretrunīgs raksturs. Tā konstatēja buržuāziskā

racionālisma aprobežotību un tiecās, paceļoties pāri buržuāziskajai
sapratnei, sasniegt dialektiskas zinātniski teorētiskas domāšanas

formas. Tanī pašā laikā šī tendence viņam bija vajadzīga, lai pama-

totu reakcionāro ideoloģiju. Viņš vērsās ne tikai pret franču un

vācu apgaismotāju racionālismu, bet arī pret racionālismu tādā

veidā, kādā tas transformējās Kantam. Nepamatotais un nenosacī-

tais, pēc Elferfelda domām, pieejams tikai intelektuālajai intuīcijai,

ticībai, jūtām, fantāzijai, kas savā kopumā dod augstākas zināša-

nas nekā racionālā domāšana. Tiekdamies uz iracionālismu, viņš
tomēr atzina, ka pasaule visās savās jomās ir izzināma, un tāpēc
nesaudzīgi kritizēja agnosticismu. Pēdējo viņš ar nicināšanu apzī-

mēja par nefilozofiju.24

Līdz ar Šellinga mācību par intelektuālo intuīciju Elferfelds

pārņēma vācu romantisma panestētismu, pēc kura augstākā vēro-

šana bija estētiskā vērošana — māksla, ko tas pacēla pāri filozo-

fijai un zinātnei. Arī Elferfelds atzina, ka patiesībai kā skaistā

ideālam cilvēks visvairāk tuvojas mākslā. Noraidīdams mehānisku

dabas kopēšanu mākslā, viņš uzsvēra, ka māksliniekam dialektiski

jāatsedz dievs dabā, ideja attēlā un vispārējais atsevišķajā. 25

Elferfelda estētika ietvēra sevī dialektisku saturu, kaut arī bija
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ideālistiski orientēta. Elferfelds bija Didro un Lesinga estētikas

pretinieks.
Traktēdams sabiedrības vēsturi ideālistiski kā prāta progresu,

Elferfelds šinī progresā saskatīja dialektisku kustību pa spirāli.
Šinī ziņā viņa uzskati sasaucās ar G. Merķeļa uzskatiem, saskaņā

ar kuriem «cilvēce savā gaitā veido nevis apli, bet spirāli». 26 Atšķi-
rībā no Merķeļa Elferfelds vairāk uzsvēra pretstatu cīņu kā attīs-

tības dzinējspēku, pasvītrodams, ka pasaulē viss tiecas caur pret-
statiem uz pilnību.

27

Mūža beigās Elferfelds līdzīgi Šellingam aizvien vairāk nosvē-

rās uz mistiskās atklāsmes filozofiju. F. Engelss par atklāsmes

filozofiju rakstīja, ka tā «nav ne kristietība, nedz filozofija».28 Pro-

pagandēdams Šellinga agrīnās filozofiskās idejas, Elferfelds

zināmā mērā palīdzēja sagatavot sabiedrisko domu Latvijā Hēgeļa
dialektiskās metodes — šī klasiskās vācu filozofijas augstākā
sasnieguma — izpratnei. Tagad, noraidot no atklāsmes filozofijas

pozīcijām jebkuru racionālu filozofiju, Elferfelds vērsās arī pret

Hēgeļa racionālismu. Viņš nāca pie atziņas, ka filozofija, vezdama

pie ticības atklāsmei, sasniedz savu iespēju galējās robežas.29

Šellinga agrīno filozofisko ideju ietekmē Elferfelds savos reli-

ģiskajos uzskatos virzījās no protestantiskā racionālisma^ uz Šleier-

mahera iedibināto t. s. liberālo teoloģiju. Reliģijas kritērijus viņš

tagad no racionālās sfēras pārnesa uz iracionālo, uzskatot reliģiju

par intuīcijas un jūtu lietu. Tiecoties apvienot ortodoksijas super-

naturālismu ar dabisko reliģiju, viņš kristietību reducēja uz pan-

teiska rakstura filozofiju. Ar dievu — kā viņš uzsvēra — caurausts

viss universs. Bībeles stāsti par Kristus «dzīvi» Elferfeldu neinte-

resēja. Kristus viņa skatījumā bija radošais spēks, pārgājis galī-
gajā pasaulē. 30

Uzsvērdams jūtas kā reliģijas specifiku, Elferfelds sekoja Šel-

lingam un Šleiermaheram. Pēdējais — kā zināms -— traktēja reli-

ģiju kā tiešu un sākotnēju dieva eksistenci cilvēka ar jutu palī-
dzību. Klasiskās vācu filozofijas pēdējais pārstāvis L. Feierbahs

pamatoti norādīja, ka, ja jūtas atzīst par reliģijas subjektīvo

būtību, tās kļūst arī par reliģijas objektīvo būtību pat tad, ļa to

neatzīst atklāti. Ja jūtas atzīst par svētām tikai tāpēc, ka tas ir

jūtas, tad izzūd arī jebkāda atšķirība starp reliģiskajam un nereli-

ģiskajām jūtām un dievu var traktēt kā tīras, neierobežotas, brīvas

jūtas. Bet tādā gadījumā jāuzskata, ka jebkurš cits dievs ir

uzspiests no ārienes. Tātad «jūtas ir ateistiskas ortodoksālas ticī-

bas nozīmē, ticības, kas saista reliģiju ar arēju objektu; jutas
noliedz priekšmetisku dievu, tās ir dievs pašas sev».

31

Elferfelda sabiedriskie uzskati arī otrajā posmā palika ļoti pret-

runīgi.

Sekojot Herdera iedibinātajai tradīcijai, Elferfelds augsti vēr-

tēja ikvienas tautas kultūras attīstību un nosodīja Jauno Stenderu,

kurš aicināja latviešus uz pārvācošanos. Viņš izteica savu cieņu
un mīlestību krievu tautai. Viņš atbalstīja pirmo latviešu tautības
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dzejnieku dzimtcilvēku Neredzīgo Indriķi un pats sarakstīja pirmo
oriģināllugu latviešu valodā, kurai gan nebija īpašas māksliniecis-

kas vērtības. Tanī pašā laikā viņš aizstāvēja baltvācu muižniecības

privilēģijas un centās samierināt zemniekus ar pastāvošo dzimtbūt-

niecisko iekārtu, iestāstot viņiem, ka tie savā kārtā var tīri labi

dzīvot un tiem «vairāk nevajag».
32

Elferfelds savos filozofiskajos uzskatos nogāja garu, sarežģītu
un iekšēji pretrunīgu attīstības ceļu. Latvijas progresīvās sabied-

riskās un filozofiskās domas vēsturē viņš tomēr neapšaubāmi ienāk

kā cīnītājs pret agnosticismu, metafiziku un empīrismu, par jaunu,
dialektisku pasaules ainu. Elferfelds bija arī viens no klasiskās

vācu filozofijas propagandēšanas aizsācējiem Latvija.

ANTIFEODĀLĀ IDEOLOĢIJA LATVIJA

18. GS. BEIGĀS UN 19. GS. SĀKUMĀ

LUDVIGS VILHELMS KĒNEMANIS

Franču buržuāziskās revolūcijas atbalss pāršalca pāri visai

Eiropai. Latvijā revolūcijas atbalss visātrāk un visspilgtāk atska-

nēja Kurzemes hercogistē, kas bija lēņa atkarībā no Polijas. Cen-

trālā vara Kurzemē bija vāja, muižnieku privilēģijas bija kļuvušas

nepanesamas ne tikai zemniekiem un pilsētniekiem, bet reizēm pat

hercogam. 1 Tāpēc pirmā spilgtākā revolucionāri demokrātiskā

sabiedriskas domas izpausme radās Kurzemes hercogistes galvas-

pilsētā Jelgavā Vilhelma Ludviga Kēnemaņa darbā «Vērā ņema-

mas pārdomas . . .».
2

Biogrāfiskas ziņas par V. L. Kēnemani (W. L. Koenemann,

1751.—1794.) ir visai trūcīgas. Viņš dzimis Vācijā — Šverinā, stu-

dējis Jēnas universitātē tieslietas, studijas beidzis 1776. g.
3 Tas

bija laiks, kad apgaismotāju kustība Francijā ir pašā plaukumā un

jau bija sākusies franču buržuāziskās revolūcijas idejiska nobrie-

šana.

Revolūcijas notikumi ievērojami padziļināja Kēnemaņa sabied-

riskās simpātijas: viņš kļūst demokrāts, jakobīnis, revolūcijas «tau-

tas drauga» 2. P. Marata, kuru viņš vairākkārt ar atzinību min

savā darbā, cienītājs.
Pabeidzis studijas Jēnas universitātē, Kēnemanis pārnāca uz

Vidzemi par advokātu Valkas apriņķa tiesā. Vidzemes kā neierobe-

žotas dzimtbūšanas zemes tiesās valdīja tikai viena taisnība —

muižnieku. Ja kāds domāja citādi, tam Vidzemē nebija vietas.

Kēnemanim drīz radās nesaskaņas ar muižniekiem: par Valkas

zemākās zemes tiesas cieņas un autoritātes apvainošanu 1786. g.

sākumā kāds barons pavēlēja saviem kalpiem Kēnemani sasiet

un nodot Valkas apriņķa tiesai. Tiesa, kuras visi locekļi bija muiž-

nieki, nevilcinoties ievietoja Kēnemani cietumā kopā ar dažādiem



noziedzniekiem un paturēja to apcietinājumā 70 dienas. Kad Kēne-
manis vēlāk par to sūdzējās Rīgas Vietniecības valdes krimināl-

palātā, viņš, protams, nekādu taisnību nepanāca. Kēnemanis

iesniedza lietu Pēterburgā Senātā. Tad Valkas apriņķa tiesa nolēma

Kēnemani ka nemierīgu elementu sodīt ar advokāta goda atņemšanu
un izraidīt no Vidzemes guberņas. 4 Pats Kēnemanis par savu

sadursmi ar muižniekiem un muižnieciskajām Vidzemes tiesām

rakstīja: «Kopš 1786. g. sākuma esmu iepīts kādā visai ilgstošā

prāvā un saskaņā ar diviem Rīgas virstiesas lēmumiem un Vidze-

mes Valkas apriņķa tiesas nedzirdētu un tiesas orgānam neiedomā-

jamu darbību un rīcību esmu pilnīgi izputināts un ar bērniem kopš
daudziem gadiem dzīvoju visbēdīgākos apstākļos.» 5

Administratīvi izraidīts no Vidzemes, Kēnemanis gribēja doties

uz Amerikas Savienotajām Valstīm, jo uzskatīja, ka tur pastāv
demokrātiska iekārta. Pa ceļam Kēnemanis uzkavējās Jelgavā,
braucienam uz Ameriku nebija naudas, bez tam viņš gribēja nogai-
dīt Senāta lēmumu savā pārsūdzības lietā: «Tagad es jau vairāk

par gadu dzīvoju Kurzemē un velti gaidu Pēterburgas Senāta gala

spriedumu . . . Tiklīdz apstākļi atļaus, es ar bērniem došos uz Zie-

meļameriku, kur cilvēku vērtē nevis pēc titula, bet gan pēc viņa
nozīmes.»6

Kēnemaņa apstākļi tomēr neuzlabojās, un viņš līdz sava mūža

pāragrajām beigām palika Jelgavā, kur mēģināja aktīvi piedalīties
sabiedriskajā dzīvē.

Darbu «Vērā ņemamas pārdomas ..
.» Kēnemanis sarakstījis

Jelgavā 1789. g. beigās un 1790. g. sākumā; 1. martā darbs jau bija

pabeigts.Tas aptver 90 lapas, kas rakstītas ar Kēnemaņa roku un

ir viņa parakstītas. Darbam pievienoti vairāki pielikumi.
lerosmi rakstīt šādu darbu Kēnemanim deva revolucionārie

notikumi Francijā un Polijā. Franču revolūcijas ietekmē 1789. g.
novembrī Varšava pēc birģermeistara Jana Dekerta ierosinājuma
sanāca Polijas un Lietuvas 141 pilsētas pārstāvji un sastādīja pil-
sētu prasības seimam. Tur atrodam prasību pēc personas neaiz-

skaramības, pēc tiesībām iegūt zemes īpašumus, ieņemt augstākos

garīgos un laicīgos amatus, pēc pārstāvniecības seima v. c. Pil-

sētu maģistrāti un lielburžuazija Polija līdzīgi Francijas «trešajai
kārtai» kļuva aktīva un pieprasīja savas tiesības — līdzdalību

valsts politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. 7

Kāds Polijas pilsētu prasību eksemplārs nonāca Kēnemaņa
rokās Jelgavā. Viņš ar aizrautību lasīja šo dokumentu: «Man nav

iespējams pilnīgi izteikt to visdzīvāko prieku un augstāko cieņu,
kāda bija manā sirdī, kad lasīju Polijas visu pilsētu adresi; ar ne

mazāku patiku dzirdēju, ka cienījamais karalis un valsts konfede-

rātu kārtas to uzņēmušas ar žēlīgu labvēlību.»8 Kēnemanis iesāka

šo iesniegumu studēt un komentēt, sākumā tikai pats savai zinā-

šanai. Taču ar laiku tam radās doma piezīmes publicēt: «Lai labāk

saprastu visu zemes iedzīvotāju laimīgās izredzes, kādas īsos vār-

dos bija izteiktas adresē, es savācu dažādas piezīmes un pārdomas,
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kas sākumā bija domātas manis paša zināšanu un atziņu paplaši-
nāšanai. Izskatot tās sīkāk, atklāju, ka dažas no šīm pārdomām
skar visai svarīgus punktus, iepazīstina ar adreses iekšējo vērtību

un nav bez nozīmes
.. . lasītājiem. Tāpēc nolēmu ar šo darbu iepa-

zīstināt sabiedrību un iespiest to.» Tomēr tas Kēnemanim neizde-

vās. Kurzemes hercogistes kanclers Rūtenbergs, kuram autors

lūdza iespiešanas atļauju, to nedeva, motivējot, ka poļu pilsētu
adrese Kurzemi pašreiz sevišķi neinteresē.9

Tas Kēnemani neapmierināja. 1790. g. 9. aprīlī viņš nosūtīja
Jelgavas pilsētas maģistrātam un caur to «visiem Kurzemes iedzī-

votājiem» savu darbu «Vērā ņemamas pārdomas ...» līdz ar pieli-
kumiem, kas pierādīja, ka viņš šo darbu rokrakstā nosūtījis arī Var-

šavas maģistrāta prezidentam Janām Dekertam, Varšavas pilsētas
deputātiem un Polijas karalim. Pavadrakstā Jelgavas maģistrāta

locekļiem Kēnemanis rakstīja: «Ja Jūs kopīgiem spēkiem pārbaudī-
siet un īstenosiet šīs pārdomas, pats rūdītākais nelabvēlis nespēs
Jūs ilgāk vadāt pa novecojušos maldu labirintu.» 10 Tālāk autors vēl

paskaidro sava darba avotus un metodes: «Visas derīgās un mūsu

laikmetam tik nepieciešamās atziņas, ko atradīsiet šais pārdomās,
nav mans izgudrojums! Es šīs atziņas vienīgi norakstīju un apko-
poju ...

Ja es novēršos no parastajiem sprediķiem, kādus Jūs dzir-

dat baznīcā, tad ziniet, ka esmu jurists, bet ne teologs ...
Kas attie-

cas uz aizliegšanu un vajāšanu, ko es jau iepriekš paredzu, tad tā

ir gluži parasta lieta, pie kā nav vērts pakavēties. Es mierinu sevi

ar Tacita izteicienu — pēlēju nosodījums ir trompete, kas pavēsti
pēcnācējiem par bendes kaunu.» Savu pavadrakstu Kēnemanis

beidz ar norādījumu, ka arī Kurzemē visās kārtās ir cēli vīri, kuri

vislabāk apliecinās patiesību, ja nāks klajā ar saviem plāniem un

pierādīs pēcnācējiem savu gudrību un īstu patriotismu.
Tas ir nepārprotams aicinājums Kurzemes hercogistes buržuā-

zijai rīkoties pēc Polijas pilsētu parauga un pieprasīt dažādas

reformas.

Kēnemanis savu darbu rakstījis piezīmju veidā, bez stingras
sistēmas un iedalījuma nodaļās.

Kēnemaņa darbs sastāv no neliela ievada — veltījuma Polijas

Kurzemes pilsoņiem, Polijas pilsētu prasību īsa atstāstījuma un

paša personiskajam pārdomām, kas ieņem diezgan plašu vietu. Pie-

likumā ievietoti Kēnemaņa vēstuļu noraksti Varšavas pilsētas depu-

tātiem, Polijas karalim, Varšavas birģermeistaram Janām Deker-

tam un Jelgavas pilsētas deputātiem; tāpat vēl pievienots Jelgavas

pasta priekšnieka apliecinājums par ierakstīta sūtījuma nosūtīšanu

uz Varšavu, kā arī Kēnemaņa paziņojums par gatavību pārrakstīt
«Vērā ņemamās pārdomas . ..» visiem interesentiem desmit dienu

laikā, — ja tikai vienā dienā nerastos vairāki pasūtījumi.
Lai pareizāk saprastu Kēnemaņa «Vērā ņemamās pārdo-

mas ...», jāatzīmē, ka to autors ir dedzīgs Ruso piekritējs un Ruso

darbs «Sabiedriskais līgums» ir Kēnemaņa pasaules uzskata

pamatā, proti, cilvēku sabiedrība un valsts radusies sabiedriska
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līguma rezultātā. Šī teorija Kēnemanim noder, ne tikai lai nesau-

dzīgi kritizētu feodālās valsts sabiedrisko iekārtu; balstoties uz šo

teoriju, viņš saskata arī buržuāziskās valsts iekārtas trūkumus.

Kēnemanis šai ziņā iet tālāk par Ruso 1762. g. publicēto darbu.Tas

ir visai saprotams, jo Kēnemanis savu darbu raksta trīsdesmit

gadus vēlāk, bet šajos gados pasaulē bija norisinājušies tādi nozī-

mīgi notikumi kā Ziemeļamerikas neatkarības karš, bija kritusi

Bastīlija un sanākusi Nacionālā sapulce.

Iztirzājot Polijas pilsētu prasības, Kēnemanis visumā tās

atzīst, tomēr atsedz šo prasību deklaratīvo raksturu: poļi sper
drošu soli un parāda apgaismotu rīcību; tie nebruņojas ar slepkavas
zobenu un lielgabaliem, lai panāktu savas tiesības, jo, pēc viņu
domām, taisnības (Gerechtigkeit) un patiesības (Wahrheit) zinā-

šana «ir visnoderīgākā lieta cilvēku apgaismībā». Kēnemanis vēl

piemetina: «Vai visu zemes iedzīvotāju vienlīdzība kārtas, mantas

un apgaismības ziņā ir taisnības un patiesības būtība, jeb vai tā

izpaužas vēl kā citādi? Es spēju to vienīgi pieklājīgi jautāt un nevis

uz to atbildēt.»11 Kēnemanis uzskata, ka viņš nav lietpratējs Poli-

jas pilsētu ekonomiskajās prasībās un nezina, vai zeme var kļūt

laimīga, izvēršot tirdzniecību, un vai tirdzniecības ierobežošana ir

tās posta cēlonis? Tāpēc Kēnemanis grib pievērsties sabiedriski

tiesiskām un politiskām prasībām. Polijas pilsētu prasībās viņš
atrod dažus punktus, kas, pēc viņa domām, pelna ievērību un atda-

rināšanu. Galvenie no tiem ir šādi: 1) vispārēja personas un īpa-
šuma drošība, 2) vispārēja likuma aizsardzība, 3) vispārēja visu

kārtu iedzīvotāju brīvība.

Izpildot šīs prasības, būs iespējams atjaunot zemes vispārējo

labklājību un laimi (Glūckseligkeit). Viņš uzskata, ka šīs prasības
ir svarīgas visām tautām, jo runā par cilvēka galvenajām tiesī-

bām; autoram tālab šķiet, ka nebūs lieki izteikt par šiem punktiem
arī savas pārdomas.

Kas attiecas uz pirmo — personas un īpašuma drošību
—,

tad

Kēnemanis atzīmē, ka tā, protams, attiecināma uz visiem zemes

iedzīvotājiem bez kārtas un ticības atšķirības: vienalga, vai tas

ir grieķis vai jūds, muhamedānis vai reformators, übags vai zem-

nieks, atraitne vai bārenis, kareivis vai amatnieks, — par ikvienu

iedzīvotāju un valsts pavalstnieku pietiekami jārūpējas un jāpie-

šķir tam piemērots mantas stāvoklis: «Protams, mantas stāvoklim

ir jau jābūt, pirms var runāt par tā nodrošināšanu,» secina

Kēnemanis.

Ta ir viena no Kēnemaņa «pārdomām», kas atkārtojas viņa
darba dažādās variācijās: visiem valsts iedzīvotājiem jābūt ar tādu

mantas stāvokli, lai tie varētu cilvēcīgi eksistēt un būt laimīgi. Tas

neizriet no Polijas pilsētu prasībām, kur ir runa vienīgi par turīgās
buržuāzijas personas un īpašuma drošību. Kēnemanis šo prasību
saprot daudz plašāk: uz personas un mantas drošību visiem valsts

iedzīvotājiem, neizslēdzot kareivjus, ir vienādas tiesības. Tas

ir pamats, uz kura jāceļ jebkura valsts iekārta. Tas izriet no



60

sabiedriska līguma, jo vai tad cilvēki kā saprātīgi radījumi būtu

iesaistījušies sabiedriskajās attiecībās tādēļ, lai cits citu apkrāptu,
vajātu, pazemotu, atņemtu dzīvības uzturēšanai nepieciešamo, lai

cits citu spīdzinātu, mestu cietumos un važās, nogalinātu, vārdu

sakot — lai padarītu citus tik trūcīgus, cik vien tas iespējams. Vai

tautu pirmatnējam līgumam būtu raksturīgas šādas īpašības?»
jautā Kēnemanis. 12

Kēnemanis saprot, ka feodālā zemē iedzīvotāji dalās valdošajos
un pakļautajos (personae imperantes et personae oboedientes) .13

Valdošie ir mazākumā, pie tiem pieder augstākā un zemākā muižnie-

cība. Tie balstās uz iekarošanas tiesībām: viņu senči, liedami savas

asinis, ir zemi iekarojuši, tāpēc muižnieki uzskata, ka tiem pieder
zemes īpašums, kas ir svēts un neaizskarams; kas šo noteikumu

gribētu pārkāpt, pret tiem tiek vērsti briesmīgi moku un nāves sodi.

Lai šīs tiesības realizētu un iedzīvotāju miljonus turētu nezināšanā

un aklumā, muižniekiem nepieciešami mācītāji un tieslietu pratēji.

Mācītājiem jāpierāda, ka muižnieku tiesības ir paša dieva noliktas

un nav pārkāpjamas, pretējā gadījumā dvēsele nokļūs mūžīgā

pazušanā un elles sodā; filozofiem jāpierāda, ka saskaņā
ardieva gudro lēmumu, paredzēto harmoniju un predestinā-

ciju šāda kārtība — ka visām zemes mantām jābūt muižnieku īpa-
šumā un ka miljoni muižniekiem kalpojošo ciestu trūkumu, postu
un ietu bojā — nav grozāma, neapvainojot dievu. Ne mazāk node-

rīgi muižniekiem ir juristi, kas ar dažādiem šķietamiem pamatoju-
miem aizstāv muižnieku varas un īpašuma tiesības. 14

Kritizējot muižnieku un mācītāju, filozofu un juristu aizstā-

vētās, uz iekarošanas un varmācības balstītās «tiesības», Kēnema-

nis neaizmirst arī topošās buržuāzijas alkatību, tieksmi piesavinā-
ties visus galvenos ienākumu un bagātību avotus. Ne velti sava

darba veltījumā Polijas un Kurzemes pilsoņiem viņš raksta: «Dros-

mīgi ir saskatīt sava paša netaisnību, tajā atzīties un drosmīgi ir

atteikties no mūsos valdošajam kaislībām, peļņas kāres un augļo-
šanas. Tas ir vienīgais līdzeklis panākt vispārēju personas un

īpašuma aizsardzību, taisnīgus likumus un visu valsts iedzīvotāju
brīvību.» 15 Uzskatot, ka ar pirmatnējo sabiedrisko līgumu visiem

iedzīvotājiem piešķirtas vienādi labas eksistences iespējas, Kēne-

manis kritizēja revolucionārās Francijas jauno, buržuāzisko valsts

iekārtu: «Agrāk ticēja, ka vārds «nācija» ietver visus zemes iedzī-

votājus un ka tie būs bagātīgi apgādāti un dzīvos labklājībā, tomēr

tagad es dzirdu, ka Francijā maza cilvēku saujiņa dēvē sevi par

visu nāciju, bet 19,5 miljoni no tās ir izstumti, tālab ka ir trūcīgi;

dabiski, ka šādi izstumti tie nīks bez palīdzības un ies bojā un

postā . . .»
16

Kēnemanis brīdina no tāda stāvokļa, kad tautas plašākās masas

tiek atstumtas no revolūcijas materiālajiem ieguvumiem un visus

labumus piesavinās tikai «neliela saujiņa», mēģinot šādu stāvokli

nodrošināt ar attiecīgu valsts satversmi jeb konstitūciju. Kēnema-
nis tālāk jautā: «Vai konstitūcijas realizēšanu var atstāt tikai
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kareivjiem? Kas ir kāda 200000 liela armija pret trūcīgo miljo-
niem, kuri atrodas visā zemē un apvienosies taisnīgai atriebībai.

Un arī kareivji nespēs aizmirst savu bēdīgo stāvokli, trūkumu, des-

potismu, varmācīgās rekrūšu ņemšanas; kareivjos radīsies līdzjū-
tība pret cietējiem cilvēkiem. Kas notiks, ja kareivji atbalstīs

apspiesto ļaužu revolūciju un draudzīgi apkamps savus cietējus

brāļus, bet nevis žņaugs tos un metīs cietumos?» 17

Kēnemanis brīdina no franču buržuāziskās revolūcijas ļauna

parauga tautas masu aplaupīšanā un ir pārliecināts, ka tas var

novest pie tautas masu sacelšanās. Francijas Nacionālā sapulce ar

savu konstitūciju gatavojot kapu sev un saviem bērniem: apspiesto
bads un izmisums, ko tā nav pratusi novērst, izrādīsies par nepār-

varamu ierosinājumu briesmīgiem postījumiem.

GARLĪBS MERĶELIS

Ļoti tuvs latviešu tautai ir Garlībs Merķelis (1769.—1850.),

ievērojamais apgaismības ideju paudējs, humānists, demokrāts,

publicists, rakstnieks, literatūras un mākslas kritiķis, dedzīgs, pār-
liecināts un bezbailīgs cīnītājs pret feodālismu, pret dzimtbūšanas

iekārtu. Viņš pieder pie Baltijas vācu radikālākajiem un progresī-

vākajiem literātiem, kas pašaizliedzīgi cīnījās pret latviešu tautas

apspiešanu, par tās tiesībām. Viņa darbi dziļi ietekmējuši latviešu

tautas progresīvo sabiedriski politisko domu un literatūru.

Garlība tēvs Daniels Merķelis bija Rīgas namnieka dēls. Spī-
doši pabeidzis Rīgas Domskolu, pēc tam ieguvis izglītību Viten-

bergas un Strasburgas universitātēs un kādu laiku nostrādājis par

mājskolotāju Vācija, viņš 1742. g. atgriezās dzimtenē un kļuva par

lauku mācītāju Vidzemē.

Daniels Merķelis bija savam laikam izglītots cilvēks, kam pie-

derēja prāva bibliotēka— antīkās pasaules klasiķu, angļu, franču

un itāļu rakstnieku un filozofu darbi, grāmatas dažādās zinātņu
nozarēs. Viņa iemīļotākie autori bija izcilie franču filozofi apgais-
motāji, it sevišķi reliģiskās tolerances aizstāvis Beils un Voltērs.

Lasot viņu darbus, Daniels Merķelis nonāca pie secinājumiem, kas

ne vienmēr saskanēja ar reliģijas dogmām. Mācītāja humānie

uzskati bija cēlonis viņa konfliktam ar vietējiem muižniekiem.

Rezultātā Daniels Merķelis 1770. g. bija spiests atstāt draudzi

Lēdurgā un pārtikt no nelielas pensijas. Viņš nometās uz dzīvi pie
sava kādreizējā palīga mācītāja Lindes Vecpiebalgā, kur daudz

lasīja un nodevās
savu bērnu audzināšanai.

Garlībs Merķelis dzimis Lēdurgā, agro bērnību pavadīja Vec-

piebalgas mācītājmuiža. Pirmo izglītību Garlībs Merķelis ieguva
tēva vadībā. Atmiņās Garlībs Merķelis stāsta, ka tēvs viņu ne tikai

sapratīgi mācījis lasīt un rakstīt, ieinteresējis apgūt svešvalodas,
bet daudz darījis arī viņa sabiedriskajā un morālajā audzināšanā,
krasi vērsies pret visādām netaisnībām, stāstījis, kā muižnieki
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spīdzinājuši savus dzimtļaudis, izklāstījis latviešu tautas vēsturi,

mācījis domāt un saprast, kā radies dzimtļaužu naids pret saviem

apspiedējiem.
1776. g., septiņu gadu vecumā, Garlību Merķeli aizveda uz Rīgu,

kur viņš vispirms mācījās elementārskolā, bet pēc tam pārgāja uz

Domskolu — vienu no tolaik labākajām mācību iestādēm Rīgā. Tā

bija ģimnāzijas tipa skola, kurā daudz uzmanības tika veltīts sena-

jām valodām, bet mācīja arī ģeogrāfiju, vēsturi un dabzinātnes.

Šajā skolā 1764. g. par skolotāju sāka strādāt arī J. G. Herders,

ievērojamais vācu humānists un apgaismotājs, vēlākais Merķeļa
draugs.

1782. g. nomira Merķeļa tēvs, un Garlībam grūto apstākļu dēļ
13 gadu vecumā vajadzēja pamest skolu un atgriezties mājās, kur

viņš, izmantodams tēva bagāto bibliotēku, cītīgi nodarbojās ar paš-
izglītību. Patstāvīgi, ar vārdnīcu un gramatiku palīdzību, zēns

apguva franču, angļu un itāliešu valodas un daudz lasīja, it īpaši

klasiķu un franču apgaismotāju darbus. Viņu saistīja Tomasa Mora

sapņi par laimīgo salu Utopiju. Izlasīt Mora «Zelta grāmatu» Gar-

lībam bija ieteicis viņa tēvs.

Jau jaunībā Garlībs Merķelis sāka saprast baznīcas negatīvo
lomu cilvēku dzīvē. Daudz ko arī viņam, tāpat kā viņa tēvam, šajā

ziņā noskaidroja Beila un Voltēra darbi. Agri viņš sāka kritiski

uztvert bībeles mācības, jo atklāja bībelē daudz pretrunu, 1 it sevišķi
pasaules radīšanas izskaidrošanā.

1785. g. Merķeļu ģimene pārcēlās uz Rīgu, un Garlībs atjaunoja
mācības Domskolā. Par rektoru šai skolā tolaik strādāja vācu

apgaismības darbinieks X- Snells.

Domskolu Garlībs Merķelis tomēr pabeigt nevarēja, jo līdzekļu
trūkuma dēļ 17 gadu vecumā bija spiests sākt pelnīt. Strādājot gan

tiesas kancelejā, gan par statistu teātri, viņš neatlaidīgi turpināja
papildināt savas zināšanas pašmācības ceļā.

Rīgā Merķelis iepazinās ar vairākiem progresīvi noskaņotiem
jauniem apdāvinātiem cilvēkiem, kas pēc studijām Vācijā bija iera-

dušies Baltijā, lai meklētu darbu, galvenokārt mājskolotāju vietu.

Tie mēdza pulcēties pie viduvēja aktiera un literāta Kārļa Gro-

maņa, izbijuša Leipcigas universitātes tieslietu studenta. Pie Gro-

maņa notika pārrunas un diskusijas par dažādiem sabiedriski poli-
tiskiem un literāriem jautājumiem. Izveidojās savdabīgs pulciņš,
ko tā dalībnieki nosauca par «Praviešu klubu».

Tikšanās «Praviešu klubā», kā Merķelis pats atceras, devusi

viņam daudz ierosmes, cēlusi viņa pašapziņu. Gromanis, kas Rīgā

tika uzskatīts par literatūras lietpratēju, viņu pamudināja pievēr-
sties rakstniecībai.

Laikā no 1788. līdz 1792. g. Merķelis strādāja par mājskolotāju
Liepupes mācītāja J. Klēmaņa ģimenē. Tur viņš 1791. g. iepazinās
ar jauno liberāli noskaņoto muižnieku Fridrihu fon Meku, kas, pēc
studijām atgriezies no Vācijas, bija atvedis līdz daudz grāmatu.
Meks sarakstījies ar dažiem vācu filozofiem, ari ar savu skolotāju
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Kantu. Starp citu, Meks iedevis Merķelim izlasīt Kanta darbu «Tīrā

prāta kritika», taču darbs Merķeli nav sajūsminājis. Pie Meka pul-
cējušies arī viņa studiju biedri. Te tika apspriesti daudzi zinātniski

un sabiedriski jautājumi. Šajās apspriedēs aktīvi piedalījās arī

Merķelis.

Liepupē Merķelis sāka vingrināties dzejas rakstīšanā. Grūto

dzimtļaužu dzīvi viņš atspoguļoja dzejolī «Klageruf des Leibeige-
nen Letten» («Latviešu dzimtcilvēka vaimanas»), no kura gan

saglabājušies tikai fragmenti. Šajā laikā Merķelis sarakstīja arī

«Senlībiešu teiku» («Altlivische Sage») par seno lībiešu brīvo dzīvi

un par vācu bruņinieku iebrukumu un vietējo iedzīvotāju apspie-
šanu. Vēlāk, pēc 12 gadiem, Merķelis šo teiku pārstrādāja par

zināmo «Vanemu Imantu».

1792. g. Fridrihs Meks pārbrauca uz Rīgu, jo bija izraudzīts

par Rīgas apriņķa tiesas locekli. Pēc Meka aicinājuma uz Rīgu
1793. g. sākumā pārbrauca arī Merķelis un sāka strādāt tiesas

kancelejā.

Rīgā Merķelis atkal tikās ar liberāli noskaņotiem cilvēkiem.

Viens no tādiem bija gleznotājs un dzejnieks Kārlis Gross. Gross

bija beidzis Jēnas universitātes teoloģijas fakultāti, bet vairāk

nodevies literatūrai un glezniecībai. Pie Grosa pulcējās arī viņa
domubiedri. Sanāksmēs pie Grosa tiek pārrunāti arī jautājumi par

dzimtbūšanu, minēti daudzi fakti par muižnieku neģēlībām. Kādreiz

noklausījies šos stāstus, Merķelis jautā: «Bet kādēļ to nedara atklā-

tībai zināmu? Kādēļ neviens to neuzņemas? Šādas lietas vajadzētu
publicēt, lai tās reiz izbeigtos.»

2

Merķelis sāk cītīgi vākt materiālus par tautas smago stāvokli

dzimtbūšanas jūgā, studē Baltijas ekonomiku un vēsturi, lasa Bal-

tijas apgaismotāju H. Jannaua, X- Snella v. c. darbus par stāvokli

Baltijā, Monteskjē, Ruso un citu Rietumeiropas apgaismotāju
darbus.

Dzimtļaužu pieaugušo nemieru ietekmē Merķelis nāk pie seci-

nājuma, ka vācu iekarotāju smagi apspiestā latviešu tauta ir spē-
jīga cīnīties, ka tā nepaliks nomākta verga stāvoklī.

Neizprotot sociālo parādību īstos cēloņus, Garlībs Merķelis
sākumā domāja, ka pietiek tikai patiesi aprakstīt un atsegt klie-

dzošos sabiedriskos trūkumus, lai piespiestu valdošās aprindas
veikt attiecīgus pasākumus šo trūkumu novēršanai. Viņš griežas

pie liberāliem Baltijas muižniekiem un mācītājiem, pārrunā artiem

dzimtļaužu traģisko stāvokli un cenšas pierādīt, ka ikvienam no

aizspriedumiem brīvam pilsonim no sirds jāvēlas, lai muižniecība

pati brīvprātīgi atteiktos no savām netaisnīgajām, noziedzīgajam

pretenzijām, kas pārvērstas par tiesībām. Pretējā gadījuma agri
vai vēlu šīs uzurpētās «tiesības» atņems likumdošanas spēks vai

arī pret tām sacelsies pati verdzībā iegrūstā tauta.

Nerodot vajadzīgo atbalstu ne liberālajos muižniekos, ne brīv-

domatajas inteliģences pārstāvjos, Merķelis nolemj pats ķerties
pie dzimtbūšanas atmaskošanas Baltijā. Viņš loloja cerību, ka
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Baltijas muižniecību varēs piespiest atteikties no uzurpētajam tiesī-

bām, ja atklās un Eiropas tautām plaši parādīs tās noziegumus.
Viņam šķita, ka Eiropas sabiedrība, šo briesmīgo noziegumu
satriekta, ar riebumu pacels savu balsi.

Atmiņās Merķelis raksta, ka viņš apņēmies «pats ķerties pie bīs-

tamā pasākuma un kļūt par soģi nevis atsevišķām personām, bet

visai attiecību sistēmai, kas pieļauj šausmīgo netaisnību un divu

tautu vispārējo postu».3

Merķelis labi apzinās, ka tads darbs būs par cēloni Baltijas
muižnieku karagājienam pret tā autoru. Taču tas viņu nebaida.

1793. g. rudenī Merķelis atkal sāka strādāt par mājskolotāju,
šoreiz Nītaures pagasta Annas muižā, barona Tranzē ģimenē. Te

viņš 1794. g. sākumā sāka rakstīt plašu darbu, kurā kaismigi

atmaskoja dzimtbūšanu Baltijā. Tā radās rokraksts plaši pazīsta-
majai Merķeļa grāmatai «Die Letten, vorzūglich m Liefland, am

Ende des philosophischen Jahrhunderts» («Latvieši, sevišķi Vid-

zemē, filozofiskā gadsimta beigās»). Grāmatā apvienojās vēsturisks

apcerējums ar kaismīgu dzimtbūšanas likvidācijas nepieciešamības
propagandu. Grāmatas ievadā Merķelis rakstīja, ka viņš vēlētos sev

tadu talantu, lai varētu parādīt Baltijas muižniecībai spoguli, kura

paskatoties tā nobītos pati no sevis. Jau rakstot Merķelis pilnībā
apzinājās, kas viņu gaida, taču, kā viņš pats norāda, tēvzemes un

taisnības mīlestība spiež viņu patiesi aprakstīt to, ko viņš novēro-

jis, un pateikt, pie kādiem secinājumiem šie vērojumi viņu
noveduši.

Grāmata, kas bija apsūdzība pret dzimtbūšanu, Krievijā neva-

rēja tikt izdota, tāpēc Merķelis ar ieganstu turpināt izglītību
1796. g. devās uz Vāciju un patiešām arī iestājās Leipcigas univer-

sitātes medicīnas fakultātē. Tā paša gada beigās Leipcigā grāmatu

iespieda, kaut gan pēc to laiku izdevēju paražas kā izdošanas gads

bija atzīmēts 1797. g.

Grāmatā «Latvieši» Merķelis pārliecinoši atmaskoja dzimtbū-

šanas šausmīgo postu. Viņš ne tikai parādīja vācu muižniecības

zvērības Baltijā, ne tikai nosodīja dzimtbūtniecisko iekārtu kā ar

cilvēka veselo saprātu un ar dabas un sabiedrības likumiem nesa-

vienojamu, bet atmaskoja arī baznīcu kā tautas verdzināšanas

ieroci. Gravīra grāmatas titullapā attēloja zemnieku savas būdas

priekša. Pie zemnieka ieradies vācu bruņinieks, turēdams rokā kailu

zobenu, un mūks. Pēdējais ar vienu roku sniedz zemniekam biķeri

ar vīnu, bet ar otru aizdedzina būdu. Zem gravīras paraksts: «Lat-

viešu vēsture».

Merķelis prasīja tautas atbrīvošanu no dzimtbūšanas važām,

pirms trūkums un izmisums nav sasniedzis augstāko pakāpi un

šausmīgas sociālās revolūcijas vilnis nav noslaucījis netaisnīgo
sabiedrisko iekārtu. Viņš rakstīja: «Tauta vairs nav verdziski

paklausīgs suns, ko var ar sitieniem dzīt važās. Tā ir tīģeris, kas

klusās dusmās grauž važas un ar ilgām gaida to acumirkli, kad

varēs tās saraut un savu kaunu nomazgāt asinīs. Neskaitāmas ir
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pazīmes, kas to vēstī, tāpat ka apakšzemes dunoņa vēstī zemestrī-

ces tuvošanos.»4

Merķeļa grāmata idejiski sasaucas ar A. Radiščeva slaveno

darbu «Ceļojums no Pēterburgas uz Maskavu», kas rokrakstos cir-

kulēja arī Baltijā un ar kuru, iespējams, bija iepazinies arī Mer-

ķelis. Bet, ja Radiščevs, cīnoties pret dzimtbūšanu un atmaskojot
tās reakcionāro, verdzībai līdzīgo būtību, saprata, ka dzimtbūšana

ir cieši saistīta ar patvaldību, un tāpēc aicināja tautu sacelties ne

tikai pret muižniekiem, bet arī pret caru, tad Merķelis, neatbrīvojies
no ilūzijām par «apgaismoto monarhu», griezās pie valdības ar

aicinājumu iejaukties Vidzemes agrārajās attiecībās, atcelt dzimt-

būšanu, lai izbēgtu no zemnieku revolūcijas. Radiščevs uzstājās kā

revolucionārs, Merķelis — kā apgaismotājs reformists.

Merķelis norāda, ka viņš savos priekšlikumos tīšām izvairās no

riska dot padomu izdarīt Vidzemē to, kas citās zemēs jau īstenots.

Viņš bija par dzimtbūšanas pakāpenisku atcelšanu, jo tikai tādā

veidā būšot iespējams iznīcināt nabadzību un atbrīvot tautai ceļu

uz izglītību, labklājību un brīvību.

Merķelis tomēr saprata, ka ari viņa minimālais, viegli realizē-

jamais projekts izraisīs lielu pretestību. «Kam būs tā darbīgā cil-

vēku mīlestība, kura vajadzīga, lai panāktu šā vai kāda labāka pro-

jekta realizēšanu? Kas apžēlosies par asiņaino postu? Muižnieki?

Sprediķojiet vilkam, ka jērs, kas viņam zobos, ir nevainīgs! Varbūt

valdnieks? Vai tad Olimpa dievi atriebj zemes ļaužu postu? Vai

raudošās cilvēces balss aizsniegs viņu ausis? Vai tā spes izspiesties
cauri konvenciju, mantkārības, ļaunas viltības ņudzeklim .. .?»5

Tāpēc Merķelis, ticēdams sabiedriskās iedarbības spēkam un

prāta visuvarenībai, griezās pie Rietumeiropas apgaismotajiem, pie

progresīvajiem filozofiem, dedzīgi aicinot tos protestēt pret dzimt-

ļaužu verdzību Vidzemē. «Jūs visu tautu cēlākie! Jūs, kas esat īsta

cilvēce, paceliet savas balsis līdz ar mani! Nemeklējiet vairs objek-
tus savai līdzcietībai viņpus okeāna! levērojiet tepat Eiropa, jums

kaimiņos, tās tautas, kas pašas savā zemē ir nelaimīgākas neka

afrikāņi, kurus mantkārība aizrāvusi uz Ameriku. Viņu laba runāja

filozofija un cilvēku mīlestība, un viņu liktenis kļuva vieglāks. Nu,

tad uz priekšu, filozofi, cilvēku draugi! Savienojieties un sakiet arī

Eiropas tirāniem, ka viņu rīcība ir nekrietna! Sakiet to skaļi, atkār-

tojiet nenogurstot, ka tas, kas pazemo savu brāli, stāv daudz zemāk

par niknāko zvēru. Pierādiet apstulbotajiem mantkārīgajiem cilvē-

kiem, ka viņu pašu labums, viņu pašu un viņu bērnu drošība prasa
būt cilvēcīgiem. Beidzot jūs vajadzēs uzklausīt un varmācībai, sve-

loša kauna pārņemtai, būs jābēg atpakaļ ellē.»6

Merķelis neaicināja dzimtļaudis uz revolucionāru darbību, taču

saprata, ka bez atbilstošām reformām var uzliesmot nežēlīga
sociālā revolūcija. Merķeļa grāmatas stiprākā puse bija tās atmas-

kojošais spēks.
Grāmata beidzās ar šādiem vārdiem: «Es nolieku šo savu darbu

cilvēces acu priekšā kā dokumentu tai briesmīgajai prāvai, kuru
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nākotne agri vaivelu uzsāks pret manas tēvzemes apspiedējiem.
Lai nākotne tiesā! — Tā reiz tiesās! Drebiet, savu brāļu tirāni!

Briesmīgi tā tiesās — un drīz!»7

Baltijas muižniecības aprindās Merķeļa grāmata «Latvieši»

izraisīja mežonīgu niknumu. Muižnieki juta, ka viņu privilēģijas ir

apdraudētas, un tāpēc visādi, gan mutvārdiem, gan rakstiski, cen-

tas atspēkot grāmatā minētos faktus. Pasludinot Merķeli par «sa-

biedrības ienaidnieku», par «jakobīnieti» utt., viņi darīja visu, lai

neļautu «Latviešu» autoram atgriezties dzimtenē. Krievijā Merķeļa
grāmata bija aizliegta līdz 19. gs. otrajai pusei. Krievu valodā tā

parādījās 1870. g., bet latviešu valodā varēja iznākt tikai 1905. g.

revolūcijas apstākļos. Tomēr «Latviešu» fragmentu tulkojumi lat-

viešu valodā dzimtļaužu vidū nelegāli cirkulēja jau drīz pēc grā-
matas iznākšanas Vācijā. Protams, to lasīja arī vācu valodas pra-

tēji starp latviešu dzimtļaudīm. Jāatzīmē, ka Merķeļa «Latvieši»

bija svītroti no bibliotēku grāmatu sarakstiem vācu okupācijas
laikā Latvijā 1918. g., kā arī hitleriešu okupācijas laikā.

Sakarā ar Baltijas baronu un mācītāju uzbrukumiem grāmatai
«Latvieši» Merķelis 1798. g. Veimārā publicēja «Supplement zu den

Letten» («Papildinājums Latviešiem»), kurā spoži atspēkoja visus

uzbrukumus un sniedza jaunus neapgāžamus materiālus par Vidze-

mes muižnieku tirāniju, kā ari atmaskoja muižnieku dienderu —

mācītāju — zemisko lomu.

Merķeļa grāmata «Latvieši» satrauca Eiropas sabiedrību. Vā-

cijā tā iznāca vairākos izdevumos, tās fragmenti tūlīt pēc grāma-
tas iznākšanas tika tulkoti franču un dāņu valodās. Grāmata sasau-

cās ar to aso feodālās iekārtas kritiku, kas pāršalca Eiropu Franču

buržuāziskās revolūcijas ietekmē.

Sabiedrības progresīvās aprindas uzņēma Merķeļa grāmatu ļoti

atzinīgi. Ari samērā konservatīvais vācu žurnāls «Theologische
Annalen» cildināja Merķeli, ka viņš uzdrošinājies publiski atsegt
Baltijas muižnieku necilvēcīgo izturēšanos pret dzimtļaudīm.8

J. G. Herders, kas pats bija lietas kursā par apstākļiem Baltijā,

rakstīja avīzē «Erfurter Nachrichten», ka Merķelis «Latviešos» attē-

lojis Vidzemes iedzīvotāju postu dzimtbūšanas jūgā sirdi plosošās
ainās, ka grāmata padarījusi tās autoru slavenu un nesot labu ne

tikai Vācijā, bet visur, kur tas nepieciešams. 9 Ļoti pozitīvu atsauk-

smi par Merķeļa grāmatu uzrakstīja Herdera draugs dzejnieks
K. Vīlands savā žurnālā «Der Neue Teutsche Merkur». 1797. g.

Vīlands žurnālā iespieda arī divus Merķeļa rakstus par latviešu

dzejas garu un dzeju, par Vidzemes tikumiem 16. gs. pirmajā pusē.

Agrākais Merķeļa Rīgas paziņa X- Gross, kas grāmatas iznāk-

šanas laikā atradās Šveicē, saņēmis «Latviešus», rakstīja Merķelim
no Cīrihes, ka arī tur viņa grāmatu ar lielu interesi lasot cilvēces

draugi.
Augstu novērtējumu Merķeļa grāmata saņēma ari turpmāk vai-

rākās zemēs. N. Cerniševskis to nosauca par «lielisku darbu, kurā
autors spilgti parādījis dzimtbūšanas kaitīgo ietekmi un bēdīgās
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sekas». 10 Cerniševskis pozitīvi novērtēja arī citus Merķeļa rakstus,
kas «dzīvi parādījuši» dzimtļaužu bēdīgo stāvokli, devuši jaunas
vērtīgas atziņas, kā uzlabot zemnieku dzīvi. Cerniševskis uzsvēra,
ka šie raksti esot «daudz palīdzējuši ieviest šajā jautājumā parei-
zāku izpratni».

11

Zaudējis iespēju atgriezties dzimtenē, Merķelis aktīvi iesaistījās
Vācijas literārajā dzīvē, piedalījās avīžu un žurnālu izdošanā, pub-
licēja daudz rakstu un vairākas grāmatas, kurās iztirzāja buržuā-

ziskās apgaismības idejas, aizstāvēja reālismu pret reakcionāro

romantismu un sentimentālismu literatūrā, cīnījās pret klerikālo

misticismu. Savos literatūrkritiskajos rakstos Merķelis vienmēr

uzstājās par augstu mākslas idejiskumu, prasīja, lai literatūra

pareizi atspoguļotu īstenību.

Vācijā Merķelis papildināja arī savu izglītību. Viņš studēja
medicīnu, valsts tiesības un estētiku Leipcigas, Jēnas un Berlīnes

universitātēs, ieguva filozofijas doktora grādu un kādu laiku lasīja
estētikas kursu Frankfurtes (pie Oderas) universitātē.

1797. g. beigās Leipcigā Merķelis publicēja grāmatu ar nosau-

kumu «Hume's und Rousseau's Abhandlungen ūber den Urvertrag,
nebst einem Versuch ūber die Leibeigenschaft, den Lieflāndischen

Erbherren ge\vidmet» («Hjūma un Ruso darbi par pirmatnējo
līgumu līdz ar apcerējumu par dzimtbūšanu. Veltījums Vidzemes

dzimtkungiem»).
Galveno vietu šajā grāmatā ieņēma Ruso darba «Sabiedriskais

līgums» tulkojums vācu valodā, kuram bija pievienoti Hjūma darbu

fragmenti šai pašā jautājumā. Priekšvārdā Merķelis rakstīja, ka

viņš pārtulkojis Ruso un Hjūma darbus, lai ar abu filozofu humāno

domu palīdzību cīnītos pret neprātīgajiem uzskatiem, kas valda

viņa dzimtenē. Grāmatas beigās bija ievietots paša Merķeļa raksts,

kurā viņš salīdzināja Ruso mācību par buržuāzisko demokrātiju,

pilsoniskajām brīvībām un ļaužu vienlīdzību neatkarīgi no dzim-

šanas ar drūmo dzimtbūtniecisko īstenību Baltijā. «Ruso cildenais

tēlojums ir ideāls, bet mans bēdu stāsts ir kaila īstenība!» izsaucas

Merķelis. 12 Dzimtbūšanu Merķelis nosauc par «pūžņojošu augoni»

uz valsts organisma un paziņo, ka viņš gribētu saukt pērkona balsī,

lai šī balss būtu dzirdama Ņevas krastos un radītu tur vajadzīgo
iespaidu.

Tāpat kā «Latviešus», ari šo grāmatu augstu novērtēja Herders

un avīzē «Erfurter Nachrichten» izteica vēlējumu, lai Merķeļa balsi,

kas bija pacelta verdzinātās tautas aizstāvībai, sabiedrība uzklau-

sītu ar pienācīgu uzmanību.

Arī turpmāk Merķelis lielu vērību veltīja latviešu un igauņu
tautu smagajam liktenim, kļūdams par šo tautu aizstāvi visas Eiro-

pas priekšā. Bez «Latviešiem» viņš uzrakstīja vairākus citus dar-

bus, kas bija veltīti latviešu un daļēji arī igauņu tautu vēsturei un

dzīvei.

1798. un 1799. g. divos sējumos Berlīnē iznāca plašs Merķeļa
darbs «Die Vorzeit Lieflands» («Vidzemes senatne»), bet 1802. g.—
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romantiska teika «Vanems Imanta», kur Merķelis apraksta lat-

viešu, lībiešu un igauņu dzīvi pirms vācu iebrukuma Baltijā, parāda
iebrucēju un iekarotāju viltu un zvērības. «Vidzemes senatne» satur

daudz kultūrvēsturisku ziņu, kaut gan darbā netrūkst ari .brīvu
fantazējumu.

Daudz vērtīgu faktu satur 1800. g. iznākušais Merķeļa apcerē-
jums «Gerichtlicher Verhor einiger livlāndischen Bauern gegen
ihren Grossherrn» («Dažu Vidzemes zemnieku nopratināšana tiesā

sakarā ar viņu sūdzību pret lielkungu»).
Ja agrākie Baltijas vēstures pētītāji savos darbos galveno

vērību pievērsa muižniecībai un garīdzniecībai, minot tautu tikai

garām ejot, tad Merķelis bija pirmais vēsturnieks, kas centās pētīt

vispirms pašas tautas dzīvi.

Merķelis bija arī pirmais, kas drūmajos dzimtbūšanas apstākļos
iedrošinājās rakstīt, ka verdzinātajai latviešu tautai bijusi sava

cienījama pagātne un augsta tikumība. Viņš atmaskoja melīgās

teorijas par vāciešu kultūras nesēju misiju Baltijā.

Līdzīgi Ruso, kas uzskatīja, ka sākotnēji tautas dzīvojušas drau-

dzīgi un harmoniski, arī Merķelis, palaikam idealizējot, attēlo lat-

viešu tautas dzīvi pirms vācu iebrukuma kā laimīgu un harmonisku.

Viņš runā par latviešiem un igauņiem kā par divām senām tautām

ar savdabīgu kultūru, kurām ir pilnas tiesības uz patstāvīgu dzīvi

un attīstību. Viņš raksta: «... ja latvieti ar varu nenoturētu uz vis-

zemākās kultūras pakāpes, tad viņš drīz izceltos augstāko mākslu,

pat zinātņu laukā.»13

Merķelis bija pārliecināts, ka latvieši un igauņi saraus važas,
kurās tos iekaluši dzimtkungi, un izrausies uz brīvas attīstības ceļa.

Viņš atkal un atkal vēršas pret apspiedējiem. Uz muižnieku apsū-

dzību, ka latviešiem piemītot daudz sliktu īpašību un tie vēl neesot

nobrieduši brīvībai, Merķelis atbild: «Ar saplosītu muguru, tukšu

vai pelavām pildītu vēderu, ģērbies skrandās, latvietis, protams,

nepacelsies līdz mīlestībai, draudzībai, augstsirdībai vai kaut kam

citam, kas pieder pie cilvēcības. Bet dodiet viņam brīvību un laiku

pelnīt un izglītoties, un viņš drīz kļūs cēlāks, kļūs par labāku cil-

vēku nekā lielākā daļa no mums.»
14

Tāpēc dziļi pārliecināts Merķelis tālāk raksta, ka «Tātad bez

šaubām, bez jebkādām šaubām arī latviešu tautu gaida pārvērtības
laikmets, kad tā ar slavu pacelsies no nenozīmības, no verdzības

trūdiem un kā zirnekļa tīklu saraus važas, kurās to iekaluši muiž-

nieciskie varmākas». 15

Vācu muižniecības priekšrocības Baltijā Merķelis pielīdzina

mežonīgu zvēru priekšrocībām.

Merķelis cildināja franču buržuāzisko revolūciju un tās ideolo-

gus. Viņš plaši propagandēja franču izcilos apgaismotājus, vērsās

pret tiem kontrrevolucionārajiem spēkiem, kas nosodīja revolūciju
un klaigāja, ka tā esot nelikumīga, ka to esot izraisījuši vienīgi
atsevišķi prātu musinātāji. Viņš uzsvēra, ka revolūcija ir sabied-

rības attīstības likumsakarīgs rezultāts, ka atsevišķām personām
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revolūcijā zināmā mērā ir gadījuma raksturs. «Apgalvojums, ka

viens vai otrs izraisījis franču revolūciju,» atzīmē Merķelis, «man

allaž šķitis vientiesīgs. Revolūcija izcēlās un tai vajadzēja izcelties,
jo Eiropas tautas gars bija izaudzis no agrāko iekārtu un uzskatu

sulaiņa svārciņiem. Ja Ruso, Mirabo, Lafaijets utt. to nebūtu veici-

nājuši, tad to būtu darījuši citi. Sie vīri bija tikai cilvēces gara
attīstības produkts, tāpat kā lakstīgala un koka ziedi nerada pava-

sari, bet pastāv viņa dēļ. Ja revolūcija nebūtu izcēlusies Francijā,
tas būtu noticis vēlāk kādā citā zemē .

.
.»

16

Bet pēc reakcijas uzvaras, kad sākās Napoleona iekarošanas

kari, Merķelis kļuva par reakcionārās Francijas un Napoleona lie-

lāko pretinieku. Merķelis prasmīgi atmaskoja Napoleona agresīvo
politiku, jo labi apzinājās, cik bīstama tā ir Eiropas tautu neatka-

rībai. Tautu brīvības un neatkarības vārdā Merķelis asi kritizēja
Reinas savienību, kas vairākas vācu zemes pārvērta par ieroci

Napoleona rokās, tādējādi atvieglojot viņa agresīvo plānu reali-

zāciju. Merķelis atmaskoja Napoleonu kā despotu un tautu verdzi-

nātāju, aicināja Eiropas tautas cīņā pret to.

1805. g. Merķelis izvirzīja priekšlikumu par politiska laikraksta

«Der Zuschauer» («Vērotājs») izdošanu, jo ar tā palīdzību gribēja
mobilizēt vācu tautu tās suverenitātes aizstāvēšanai. Taču Merķeļa

pasākums nerada atsaucību. Valdošās aprindas, baidīdamās no

tautas nemieriem, noraidīja Merķeļa priekšlikumu. Vēlāk Merķelis

par to rakstīja: «Man liekas, ka doma redzēt pašu tautu apbruņotu
ministriem un ģenerāļiem šķita briesmīga. Pirmie to nevarēja atšķirt
no domas par revolūciju, un otrie tajā saskatīja sākumu savu

priekšrocību iznīcināšanai, kuras baudīja militārās aprindas, salī-

dzinot ar neapbruņoto pilsoņu šķiru.» 17

1806. g. oktobrī Merķeli izraidīja no Berlīnes, kur viņš bija kļu-
vis par vienu no populārākajiem žurnālistiem un kritiķiem.

Viņš dodas atpakaļ uz Baltiju, jo saskata Krievijā tos speķus,
kas spējīgi sagraut Napoleona iekarotājas armijas, un grib būt

palīdzīgs šiem spēkiem. Rīgā Merķelis sāk izdot laikrakstu «Supple-
mentblātter zum Freimūtigen» («Brīvdomīgā Pielikums»), vēlāk

laikrakstu «Der Zuschauer» («Vērotājs»), kuros iespiež asus, pret
Napoleonu vērstus rakstus. Viņš asi nosoda dažādus gļēvuļus, kas

klanās Napoleona priekšā, un pārmeta pat Gētem, ka tas, būdams

nācijas dzejnieks, nav izpildījis savu pienākumu cīņa pret Napo-
leonu.

Pret Napoleonu vērsto propagandu Merķelis it sevišķi aktivizē

pēc tam, kad 1812. g. Napoleons sāka karagājienu uz Krieviju.
Kādā savā pavēlē Napoleons esot uzdevis Baltijā iebrūkošajam
karaspēkam sagūstīt Merķeli, tāpēc, kad franču armija tuvojās
Rīgai, Merķelis uz laiku no Rīgas aizbrauc uz Tērbatu, kur uzraksta

un iespiež pret Napoleonu vērstu uzsaukumu «Ein Bewohner

Moskau's an seine Landleute» («Kāds Maskavas iedzīvotājs saviem

tautiešiem»). Uzsaukumā Napoleons pielīdzināts Neronam un

citiem nesaudzīgiem pilsētu postītājiem. Ar saviem pret Napoleonu
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vērstajiem rakstiem Merķelis drīz iegūst plašu popularitāti. Bal-

tijas ģenerālgubernators Pauluči aicināja viņu armijas propagan-
das darbā. Merķelis uzaicinājumam paklausa un raksta skrejlapas
un uzsaukumus, it īpaši Napoleona armijā mobilizētajiem vācie-

šiem, un dedzīgi aicina visus uz cīņu pret uzurpatoru.
Merķelis augstu novērtē krievu tautas drosmi un varonību. Viņš

brīdina: «Kas ar naidnieka nodomiem pāries Krievijas robežu, tas

nokļūs lauvas rīklē un tā liktenis būs tikai kauna pilna bēgšana.» 18

Uzrunājot krievus, Merķelis rakstīja: «Krievija, kas saimnieko

divās zemeslodes daļās, nekad neļaus sevi pakļaut samaitātajiem

Rietumiem; tāpat kā jūs kādreiz padzināt tatārus un poļus, tā

tagad tāpat padzīsiet ari franču barbarus.»19

Merķeļa uzsaukumiem bija nenoliedzami panākumi. Baltijas

ģenerālgubernators Pauluči atzīmēja, ka Merķeļa propagandista
darbību 1812. g. kara laikā pēc nozīmīguma var pielīdzināt div-

desmit tūkstoš vīru lielam karaspēkam.
Arī pēc Napoleona armijas sakāves Merķelis uzrakstīja vairā-

kus rakstus, kuros uzsvēra nepieciešamību saglabāt Eiropas nacio-

nālās valstis, prasīja Reinas savienības atbrīvošanu no Napoleona
ietekmes utt.

Lai gan Baltijas vācu muižniecība Merķeli vajāja, viņš pēc
Napoleona sagrāves ar jaunu spēku turpināja cīņu par dzimtbū-

šanas atcelšanu, pieprasīja latviešiem un igauņiem brīvu pieeju
visām ekonomiskās un kultūras dzīves nozarēm. Merķelis vērsās

arī pret latviešu pārvācošanas mēģinājumiem un prasīja tautām

nacionālās pašnoteikšanās tiesības.

Savācis un sakopojis daudz jaunu materiālu, Merķelis 1816. g.

atkal dodas uz Vāciju ar nodomu izdot jaunu, papildinātu «Lat-

viešu» izdevumu. Bet te Baltijā sākās t. s. zemnieku brīvlaišana,

un Merķelis, neizpratis šīs «brīvlaišanas» būtību, prieka uzplūduma

iznīcināja «Latviešu» jauno rokrakstu.

Taču zemnieku brīvlaišana bija izdevīga tikai muižniekiem,

īsteni tā bija zemnieku aplaupīšana muižnieku labā. Kā utopists
daudzu sabiedriski ekonomisku jautājumu izpratnē Merķelis tobrīd

domāja, ka Krievijas cars patiesi izdarījis vēsturiski taisnīgu
darbu.

Viņš naivi domāja, ka 1816—1819. g. likumi jūtami atvieglos

zemnieku stāvokli. Pareizi neizprazdams brīvlaišanas īstenos mo-

tīvus, kā arī ticēdams «labajam ķeizaram», Merķelis sarakstīja grā-

matu «Die freien Letten und Esten» («Brīvie latvieši un igauņi»),
kas iznāca 1820. g. Šajā grāmatā Merķelis slavināja zemnieku brīv-

laišanu Baltijā. Aleksandrs I par šo grāmatu piešķīra Merķelim
nelielu mūža pensiju.

Tomēr īstenība drīz izklīdināja Merķeļa ilūzijas. Zemnieki atbil-

dēja uz «reformām» ar nemieriem un dumpjiem. Redzēdams zem-

nieku postu, kādā tie iegrūsti ar 1816.—1819. g. likumiem, Merķelis

pareizi secināja, ka zemi nevajag dot tiem, kas to neapstrādā.

Merķeļa darbos mēs atrodam arī monarhijas asu kritiku. Kon-
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ka tikai pati tauta var pareizi noteikt savu dzīvi un ka

valsts labākā forma ir demokrātiska republika, Merķelis grāmatā
«Latvieši» rakstīja: «Līdzko jaunā pilsoņu sabiedrība, vajadzības
spiesta, ir nodevusi savu varu un likumu izpildīšanu viena cilvēka

rokās, tas jau mācās izlietot nelietīgi kā vienu, tā otru. Viņš ir tau-

tas augstākais tiesnesis; bet augstākais likums, kam viņš klausa, ir

paša iedoma un paša iegriba. Viņš ir tautas augstākais vadonis,
bet viņš vada tautu, vienīgi lai sasniegtu savus savtīgos nolūkus.

Lai tos realizētu, viņam nekas nav par svētu, nekas nav par dārgu.
Atsevišķais cilvēks un tauta viņa acīs vairs nav nekas patstāvīgs:
tie ir tikai skrūvītes — ne valstī, bet tai mašinērijā, kas dod spēku
viņa varas kārei.» 20

Sekojot Monteskjē un Ruso, Merķelis uzskatīja, ka valstij jābūt
brīvprātīgai cilvēku apvienībai. Sabiedrisko parādību pamats, pēc
Merķeļa domām, ir cilvēka dabiskās attieksmes pret dabu un starp

pašiem cilvēkiem. Pamatojoties uz šo vēstures filozofijas koncep-
ciju, Merķelis sabiedrības attīstību uzskata par procesu, kur tautas

brīva dabiska stāvokļa laikmetu nomaina tautas nevienlīdzības un

verdzības laikmets. Otro laikmetu nomaina trešais periods, kad

noteikta tauta atkal iegūst brīvību. Tomēr «Latviešos», jādomā,

ņemdams vērā seno kultūru bojā eju, Merķelis vēsturisko procesu

saprata vēl metafiziski, kā attīstību pa apli. Viņš rakstīja: ««Maiņa

un atkārtošanās» — šais vārdos izteikta kā Visuma, tā arī atse-

višķu cilvēku un tautu vēsture. Tautas paceļas no vistumšākās

atpalicības bezdibeņa līdz izglītības starojošai dienas gaismai un,

visspilgtākā spožuma apžilbinātas, nogrimst atpakaļ pusnakts
tumsā.»21

Jāatzīmē, ka šo nepareizo uzskatu Merķelis drīz maina. 1810. g.

Rīgā iznāca neliela Merķeļa grāmatiņa ar nosaukumu «Ist das stete

Fortschreiten der Menschheit ein Wahn?» («Vai cilvēces nemitīgais

progress ir māns?»), kurā viņš asi vēršas pret cilvēces nemitīga

progresa noliedzējiem, runā par sabiedriskās attīstības progresa

likumsakarībām.

Pārejā no verdzības stāvokļa uz brīvo Merķelis ievērojamu lomu

piešķir revolūcijai. Revolūcijas teorētiskajā pamatojumā viņš bal-

stās uz Ruso mācību par dabiskajām tiesībām. Tautai ir dabiskas

tiesības uz revolūciju, uz despotisma un dzimtbūšanas likvidēšanu.

Pēc Merķeļa domām, tauta ir nobriedusi revolūcijai «nevis tad,
kad tās posts sasniedzis augstāko pakāpi, bet kad tā visu savu

postu visdzīvāk sajūt» .. .22 Tādos apstākļos tauta ne tikai visdziļāk

izjūt savas bēdas, bet arī skaidri apzinās savu spēku uzlabot savu

stāvokli. Sājos apstākļos sākas sacelšanās. Pēc Merķeļa domām,

pastāv trīs īsti sacelšanās veidi: «... proti, tautas vai, pareizāk, tās

labāko ļaužu sacelšanās pret vienu tirānu; tautas vienas daļas
sacelšanās pret tās pašas tautas otru daļu, tas ir, apspiesto kārtu

sacelšanās pret apspiedējiem; visas tautas sacelšanās pret kļūdainu
valsts satversmi» . . ,23 Par sacelšanās mērķi Merķelis uzlūko repub-
likāniskās valdīšanas formas nodibināšanu.
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Lielu uzmanību Merķelis allaž veltījis literatūras un estētikas

jautājumiem. Viņš aicināja literātus iepazīt tautas dzīvi un to pa-
tiesi attēlot. Merķelis aicināja literātus kalpot tautai, kalpot humā-

nisma idejām. Viņš prasīja, lai literatūras teorija būtu saistīta ar

sabiedrisko praksi. Kā literatūras teorētiķis viņš devis ievērojamu

ieguldījumu drāmas teorijas izstrādāšanā.

Merķelis, tāpat kā Herders, augstu vērtēja tautas daiļrades estē-

tiskās vērtības.

Daudz Merķelis domāja par latviešu tautas izglītības līmeņa
celšanu, par skolu tīkla paplašināšanu, par labu mācību grāmatu
izdošanu. Viņš neatzīst, ka latvieši būtu barojami tikai ar baznīcas

dziesmām, psalmiem un Vecā Stendera sacerējumiem, bet norāda,

ka Baltijas muižniecība un tai pakļautā garīdzniecība nespēj tautai

neko dot kultūras laukā, ka garīdzniecības galvenais nolūks esot

apmuļķot tautu, ar māņticības palīdzību nomākt tautas kultūru,

tautas radošos spēkus.
Kad 1824. g. vācu mācītāji nodibināja «Latviešu draugu bied-

rību latviešu valodas un literatūras kopšanai», Merķelis nosauca

šo biedrību par veltu pūļu biedrību, uzsvērdams, ka latvieši jāiz-

glīto, lai viņi paši varētu izkopt savu valodu. Kas gan būtu iznācis

no vācu valodas un literatūras, — izsaucas Merķelis, — ja tās kop-
šanu būtu uzņēmušies franči vai itālieši?24

Merķelis domā par pasaules literatūras bibliotēkas, tāpat par

labu zinātniski populāru grāmatu izdošanas nepieciešamību lat-

viešu lasītājiem. Viņš priecājās par katru latviešu vai igauņu

sasniegumu saimnieciskajā un kultūras laukā.

1830. g. Merķelis konstatē: «Daudz latviešu un igauņu pratuši
izmantot apstākļus pēc dzimtbūšanas atcelšanas un kļuvuši par

mācītiem vīriem, pat par grieķu valodas pasniedzējiem ģimnāzijās.
Tomēr daudz vēl ir neizglītotu. Trūkst labu skolu un skolotāju.
Daudzās vietās mātes pašas māca bērnus lasīt.»25 Kādā vēlākā pie-

zīmē Merķelis raksta: «Latviešu un igauņu tautā jau pamodināta

garīgā dzīvības dzirkstele, kas drīz pārvērtīsies liesmā.»26 Tomēr

ap to pašu laiku viņš atzīmē, ka latviešu un igauņu stāvoklis jopro-

jām ir grūts — tie atrodoties krīzes priekšvakarā. 27

Paužot progresīvus uzskatus par Latvijas nākotni, Merķelis
saprata, cik nepieciešami ir nodibināt ciešus Latvijas un Krievijas
ekonomiskos un kultūras sakarus, tāpēc viņš uzsvēra, ka Baltijas
nākotne, tās ekonomiskais progress, Baltijas tautu uzplaukums ir

atkarīgs no politiskās un saimnieciskās kopības ar Krieviju. Viņš
norādīja, ka Baltijas ģeogrāfiskais stāvoklis var būt pareizi izman-

tots tikai tādā gadījumā, ja tā būs cieši saistīta ar plašo Krieviju.
Baltijas atrautība no Krievijas, par ko domāja vācu muižniecība

un buržuāzija, pēc Merķeļa domām, novestu šīs provinces līdz pil-

nīgam panīkumam, bet tās iedzīvotājus — līdz galējai nabadzībai.

Merķelis jūsmīgi rakstīja par Krievijas sasniegumiem literatūrā

un zinātnē, par krievu tautas talantīgumu, par krievu kultūras tau-

tai tuvo un demokrātisko raksturu. Ar cieņu viņš min izcilo krievu
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mediķi un audzinātāju N. Pirogovu, kurš kādu laiku strādāja arī

Rīgā. Recenzēdams J. Krūzenšterna grāmatu par ceļojumu apkārt
zemeslodei, Merķelis ir dziļi pārliecināts, ka nākotnē Krievija gūs
lielus panākumus, aizsteigdamās priekšā citām valstīm.

Merķelis saprata, ka visa cilvēce strauji iet pretī jaunam laik-

metam, kur pacelsies jauna Krievija. Šai jaunajā Krievijā daudzās

tur dzīvojošās tautas strādās brīvi, saskaņā ar viņu raksturu un

vajadzībām. Merķelis bija pārliecināts, ka krievu kultūra sasniegs
kolosālus panākumus. Par krievu literatūru viņš rakstīja: «Kādi

nemirstības vainagi ir krievu literatūrai sasniedzami un kādus aug-
stumus vēl tā aizsniegs, jo tā tūkstoš virzienos iziet no tās vietas,
kur vācieši un franči ir sākuši slīdēt atpakaļ.»28

Merķelis kritiski vērtēja kapitālistisko iekārtu Rietumeiropas
zemēs. Rietumu civilizāciju viņš uzskatīja par plašu tautas masu

bada un verdzības civilizāciju. Piemēram, par Angliju, kas bija

nostājusies uz kapitālistiskās attīstības ceļa, Merķelis rakstīja:
«Anglijā izdoti dažādi likumi nabagu nodrošināšanai, bet nav tikai

viena: aizlieguma bagātniekiem un dižciltīgajiem radīt nabagus.» 29

Ar niknumu Merķelis konstatē, ka Anglijas muižu īpašnieki, par-
vērzdami savus laukus aitu ganībās, iedzinuši postā savus nomnie-

kus. Tie palikuši bez darba, maizes un dzīves vietas, devušies uz

pilsētām, lai strādātu fabrikās. Bet lielais darba roku pieplūdums
izraisījis algu pazemināšanos, pārtikas cenu celšanos un citas

negatīvas parādības.
Merķelis vērsās pret feodālo baznīcu un kristīgo reliģiju vispār.

Baznīcas vadītājus, krustnešus un mūkus viņš nosauca par viltnie-

kiem, mantkārīgiem laupītājiem un noziedzniekiem. Bīskaps Alberts

viņam ir «īsts laupītājs», citi baznīckungi Baltijā — «laipni, viltīgi

ļaundari» vai «bailīgi slepkavas un krāpnieki». Vācu kolonizatoru

«kultūru» viņš nosauc par «slepkavu kultūru» un noliedz to pilnīgi.

legūstot valstī varu, tiek darīts viss, lai apmierinātu garīdz-
nieku varas kāri un rijību, lai iegrūstu tautu tumsonībā un panāktu
tās bezierunu pakļautību. Merķelis saprata, ka kristīgo dieva atzī-

šana ir pretrunā ar cilvēku veselo saprātu, ka ticēt baznīcas svētu-

mam var tikai tāds cilvēks, kas ir stulbs no dzimšanas vai arī tads,

kas bērnībā ticis apmānīts.
Garlība Merķeļa pasaules uzskata elementi rodami daudzos

viņa rakstos. Koncentrētākā veidā viņš savu pasaules uzskatu mē-

ģina izklāstīt mūža beigās divos rakstos, kuri rokraksta glabājas

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Merķeļa rokrakstu fondā. Vie-

nam no šiem rokrakstiem dots nosaukums: «Mein Glaubens-

Bekenntniss. Was ist Wahrheit?» («Mans ticības apliecinājums.
Kas ir patiesība?»), otrs, īsākais, nosaukts vienkārši: «Was ist

Wahrheit?».

Pēc šiem apcerējumiem Merķelis vērtējams daļēji kā deists,
daļēji kā panteists. Jāievēro, ka laikā, kad vēl nebija pareizas zināt-

niskas izpratnes par matēriju un kustību, par neorganisko dabu,

par dzīvības būtību, kad nebija vēl pareizu priekšstatu par cilvēka
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apziņu un garīgo darbību, deisms un panteisms bieži vien izpau-
dās kā materiālisms un apslēpts ateisms. Tas lielā mērā sakāms

arī par Merķeļa uzskatiem.

Merķelis savos spriedumos cenšas norobežot īstas objektīvas
patiesības no pieņēmumiem un minējumiem, kuriem var zināmā

mērā ticēt. Turpat viņš arī paskaidro, ka vārdos «es ticu» viņš
neieliekot nekādu citu jēgu kā tikai: «Man tas liekas ticami. Ma-

nas ticamības avots ir daba, tā kā es to zinu, un cilvēku apziņa,
kura bieži vien ir tumša.»30

Merķelis raksta, ka ar nosaukumu daba viņš saprot «elemen-

tāro» spēku «kopumu un matēriju, kā arī visu to, kas ar tās starp-
niecību izceļas un eksistē».31

Starp elementārajiem spēkiem Merķelis izdala pirmspēku
(Urkraft), kas it kā iekustina visus citus spēkus, visu materiālo

pasauli, no kosmiskajiem puteklīšiem līdz sauļu sistēmām. Šis

pirmspēks ari iedzīvina visu, sākot ar zemākajiem organismiem un

beidzot ar cilvēka saprātu. Merķelis paskaidro, ka viņš neredzot

nekādu saprātīgu pamatojumu šā pirmspēka atdalīšanai no dabas,

jo dabaesot viens visaptverošs veselums.

Neorganiskās dabas attīstības pamatā, pēc Merķeļa domām,
esot pievilkšanas spēks. Mūsu Zeme, tāpat kā citas planētas un

sauļu sistēmas, attīstījusies ilgā attīstības gaitā. Organiskās būt-

nes, dzīvība, pēc Merķeļa domām — un tas saskanēja arī ar dabas

pētnieku domām
—,

radusies ūdens vidē pašrašanās ceļā labvēlī-

gos fizikāli ķīmiskos un citos apstākļos. Visa augu un dzīvnieku

pasaule, tāpat arī cilvēks, ir attīstījušies ilgā evolūcijas procesā.
Bezgalīgajā organisko formu dažādībā Merķelis izdala četras

galvenās pakāpes, četrus dzīvības līmeņus: veģetāciju, instinktu,

dvēseli un garu. Veģetācijas līmenī dzīvās būtnes nodrošina

sev barību un attīstību uz citu ķermeņu matērijas rēķina, bez apzi-

ņas un gribas. Otrajā līmenī papildus vienkāršajai veģetācijai pie-

vienojas instinkts, darbības, ko izraisa fiziskās vajadzības. Tre-

šajā līmenī augstākajiem dzīvniekiem pie veģetācijas un instinkta

pievienojas garīgās spējas — dvēsele, rodas kaislības, mīla,

naids, dusmas, tālāk parādās arī atmiņa un domas, kaut gan tas

viss vēl iekļaujas instinkta un materiālās esamības ietvaros. Cetur-

tais dzīves līmenis ir gars, kas paceļas augstu pāri trijiem iepriek-
šējiem līmeņiem kā augstākā dzīvības dzirksteles izpausme tajā

pasaulē, kas pieejama mūsu zināšanām. Gars, turpina Merķelis,

parādās iespējā domās aptvert pagātni, tagadni un nākotni, spējā
iziet tālu aiz mūsu jūtu dotībām.

Konstatējis, ka cilvēka gars ir augstākā dzīvības izpausme,
Merķelis turpat arī atzīmē, ka diez vai varot cilvēka garu uzlūkot

par pašu vispilnīgāko, galīgo esamības līmeni, jo tam var būt arī

trūkumi, tas ir ierobežots. Liekas, kaut daļēji pamatodamies uz

tolaik izplatīto uzskatu par dzīvo būtņu kāpnēm no zemākajiem
organismiem līdz cilvēkam un tālāk līdz dažādiem gariem, arī Mer-

ķelis piezīmē, ka neesot pamata domāt, ka cilvēka gars esot vis-
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pilnīgākais līmenis esamības attīstībā, ka varbūt eksistējot arī vēl

daudz pilnīgāki gara līmeņi, kas neesot pieejami mūsu izzināšanai,

tāpat kā zilonim neesot pieejama cilvēka garīgā dzīve. Merķelis
pieļauj domu, ka, tāpat kā cilvēks stāv augstāk par citiem organis-
miem, tā arī garu pasaulē varot būt kāds augstākais gars.

Analizēdams reliģiju, Merķelis konstatē, ka visas reliģijas per-

sonificējot «pirmspēku» kā dievu. Tādai personifikācijai viņš rod

izskaidrojumu konkrētos vēsturiskos, sociālekonomiskos un ideolo-

ģiskos apstākļos. Pats viņš nav pirmspēka personifikācijas piekri-
tējs, bet ar vārdu dievs apzīmē visaugstāko garu, bezpersonisku
kosmisko spēku, kas apgaro pasauli, Visumu. Tātad jēdziens dievs

Merķeļa rakstos parādās gan kā bezpersonisks pasaules pirmcē-
lonis, (deisms), gan kā bezpersonisks pirmsākums, kas neatrodas

ārpus dabas, bet ir ar to identisks (panteisms).
Ari šajos darbos Merķelis asi kritizē reliģiju, baznīcu un garīdz-

niecību.

Merķelis dzīvoja un darbojās uz divu sociālekonomisko formā-

ciju robežas — uz feodālisma sabrukuma un kapitālisma veidoša-

nās robežas, sabiedriski politisko cīņu apstākļos, kas viņu dziļi un

daudzpusīgi ietekmēja. Viņš uzņēma sevī franču apgaismotāju ide-

jas. Arī viņš pats bija dumpīga gara, enerģijas pilns. Vienā no

vēstulēm Merķelis rakstīja, ka ikdienas mierīgās lietas viņam ir

svešas. «Metiet mani revolūcijas mutuļos, un es parādīšu, uz ko ir

spējīga mana enerģija.» 32

Lai gan Merķelis latviešu valodā nav uzrakstījis ne rindas, viņa
darbiem bija milzīga nozīme latviešu progresīvās sabiedriskās

domas un literatūras attīstībā.

Merķeļa rakstus, kuros atmaskota un kritizēta Baltijas feodālā

muižniecība, kā arī viņa darbus, kuros slavināta latviešu tauta un

tās vēsture vai runāts par krievu un latviešu tautu ciešajiem saka-

riem, lasīja topošā latviešu inteliģence, kā arī zemnieki, kas prata
vācu valodu. Savā antifeodālajā cīņā viņi bieži pamatojās uz Mer-

ķeļa argumentiem. Merķeļa darbi par Baltiju tika izklāstīti latviešu

valodā un izplatīti tautā rokrakstos. Tā jau 1797. g. latviešu valodā

bija pārtulkoti Merķeļa grāmatas «Latvieši» fragmenti, kas, papil-
dināti ar nodaļām no «Vidzemes senatnes», cirkulēja tautā kā lat-

viešu tautas patiesā vēsture, ko vācu kungi tai noslēpuši. Gandrīz

visos oficiālajos dokumentos par plašākajiem zemnieku nemieriem

Vidzemē un Kurzemē minēti Merķeļa raksti kā literatūra, kas kūdī-

jusi zemniekus uz nemieriem. Merķeļa apgalvojumi, ka latvieši

bijuši brīvi, bet pēc vācu iekarotāju iebrukuma nokļuvuši vergu

jūgā, mudināja tautu sacelties pret kungu varu.

Merķeļa darbi sekmēja progresīvās latviešu rakstniecības un

žurnālistikas izveidošanos. Viņa grāmatās pieminētie seno latviešu

un lībiešu cilšu vadoņi 19. gs. 60.—70. gados tiek apdziedāti liriskos
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un polemiskajos rakstos, kas vērsti pret vācu ekspluatatoriem.

Jaunlatviešu dzejnieki un publicisti — J. Alunāns, K. Barons,
F. Brīvzemnieks, A. Kronvalds, K. Valdemārs, vēlāk arī Auseklis

un A. Pumpurs savā literārajā jaunradē iemiesoja Merķeļa priekš-
status, tēlus un idejas. Pirmais patstāvīgais etaps latviešu litera-

tūrā, t. s. tautiskais romantisms, kas attīstījās kā pseidolatviskās
feodālās literatūras noliegums, lielā mērā radās Merķeļa darbu

ietekmē.

Garlība Merķeļa ietekme izpaudās ne tikai daiļliteratūrā un pub-
licistikā. Merķeļa spriedumiem par latviešu tautas dzeju bija
nozīme arī latviešu folkloristikas vēsturē. Topošās latviešu nacio-

nālās buržuāzijas ideologi, iedami cīņā pret vācu kundzību, īpaši
uzsvēra Merķeļa izvirzīto ideju par latviešu un slāvu tautu likteņu

kopību, par Latvijas un Krievijas ekonomisko vienību, par Latvijas
saimnieciskās attīstības perspektīvām ciešā vienībā ar Krieviju.

Merķeļa izteiktajām progresīvajām idejām to tālākajā attīstībā bija
liela nozīme atbrīvošanās kustības izvēršanā Baltijā, latviešu tau-

tas brālības centienu nostiprināšanā ar lielo krievu tautu.

Merķeļa drosmīgā cīņa pret reliģiju un viduslaiku tumsonību

iedvesmoja pirmos latviešu domātājus materiālistus — J. Alunānu,

X- Biezbārdi v. c.

Arī jaunstrāvnieki, marksisma ideju pirmie izplatītāji Latvijā,
savos rakstos izmantoja Merķeļa darbos paustās atziņas.
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II NODAĻA

FILOZOFISKĀ DOMA

LATVIJĀ 19. GS. 50—70. GADOS

19. gs. otrās puses sākumā Latvijā progresīvā sabiedriski poli-
tiskā doma atbilstoši divām sabiedrības šķirām — zemniecībai un

nacionālajai buržuāzijai — atspoguļoja divas vēsturiskās tenden-

ces atbrīvošanās kustībā. Latvijas ekonomikā šai laikā bija vēro-

jams rūpniecisks apvērsums. Ražošanas veidā notika pāreja no

manufaktūras uz fabriku. Manufaktūras pārvēršanās par fabriku

līdz ar tālāko pāreju uz ražošanu ar mašīnām nozīmēja radikālu

tehnisko apvērsumu, kuram, kā atzīmēja V. I. Ļeņins, «nenovēršami

seko viskrasākais ražošanas sabiedrisko attiecību lūzums...», 1

tātad arī jaunu sabiedrības ideoloģisko formu nobriešana.

Latvijas lauksaimniecībā ar attīstītu muižniecisko zemkopību,
kas gāja pa kapitālistiskās attīstības prūšu ceļu, bija arī zemnieku

saimniecības, kas attīstījās galvenokārt uz feodālā ražošanas veida

bāzes.

Pastāvošās kārtu nevienlīdzības dēļ pilsētu un lauku darba-

ļaužu sociālais stāvoklis bija beztiesīgs. Pilsētu pamatiedzīvotāju
slāņus ierobežoja vācu buržuāzija un tirgotāji, kas netraucēti rīko-

jas pilsētas maģistrātā. Zemes iedzīvotāju vairākumam — latviešu

zemniekiem — nebija ne zemes, ne brīvības, tie atradās pusfeodālā
atkarībā no baltvācu muižniecības, kuras rokās bija administratīvā

vara laukos. Nabadzīgā zemniecība, kalpi un vaļinieki, 19. gs. 50.—

70. gados sastādīja 3/4 no visiem lauku iedzīvotājiem.
Lai gan Latvija bija Krievijas sastāvdaļa un ekonomiski cieši

ar to saistīta, sabiedriski politiskā ziņā tā ieņēma no impērijas cen-

trālajiem apgabaliem atšķirīgu stāvokli. Baitvācu muižniecības un

buržuāzijas sevišķo politisko tiesību un privilēģiju dēļ bija iespē-
jams runāt par «īpašo kārtību» Baltijā.

Valdoša šķira Latvijā un tās reliģiskā ideoloģija, varmācīgi
uzspiesta tautai, kavēja nacionālās kultūras attīstību. Baltvācu
muižniecība un luterāņu garīdzniecība pielika visas pūles, lai noro-

bežotu Latviju no Krievijas demokrātiskās kultūras ietekmes, jo



uzskatīja, ka latviešu un krievu tautas kultūras kopējā attīstība ap-
draudēs viņu plānus par zemes ģermanizēšanu.

Cara valdības politika Latvijā joprojām palika reakcionāra.

Ņemot vērā jaunās vēsmas zemes ekonomiskajā dzīvē, tā atbalstīja
rūpniecības attīstību, kā arī iekšējo un it īpaši Latvijas ostu pil-
sētu ārējo tirdzniecību. Aktīvā zemnieku kustība Baltijā gan pie-
spieda cara valdību izdarīt dažas reformas lauksaimniecībā. Taču

Aleksandra II valdība visādi atbalstīja Baltijas guberņu īpašo
iekārtu un savā politikā balstījās uz to. Valdības likumdošana rūp-
niecībā, zemkopībā un tirdzniecībā, kā arī atbalsts ar kredītiem

stiprināja tālāk muižniecības zemes īpašumu.
Neskaitāmās feodāli dzimtbūtnieciskās viduslaiku tiesības un

baltvācu muižniecības, tirgotāju un buržuāzijas privilēģijas trau-

cēja ražošanas spēku attīstību. Sociālā nevienlīdzība, ko papildi-
nāja patvaldības veicinātā nacionālā apspiestība, pastiprināja
šķiru pretrunas, kas savu ideoloģisko izpausmi ieguva progresīvajā
filozofiskajā domā.

STIHISKĀS

ZEMNIEKUKUSTĪBAS APZIŅA

Nozīmīga parādība 19. gs. otrās puses sabiedriski filozofiskajā
domā Latvijā ir zemniecības atbrīvošanās kustības stihiskās anti-

feodālās ideoloģijas veidošanās. Hernhūtiešu draudžu literatūra,
kas tika izplatīta rokrakstā, 19. gs. vidū kā tautas pieaugošajai paš-

apziņai neatbilstoša savu ietekmi masās zaudē, pakāpeniski dodot

vietu zemnieku šķiru cīņas jaunām ideoloģiskām formām.

Krīzes stāvoklis lauksaimniecībā 19. gs. vidū, ražošanas spēku
neatbilstība ražošanas attiecību raksturam virzīja zemniecību uz

jaunu cīņu pret ekonomisko un sociālo jūgu. Laika ziņā sakrizdama

ar pirmo revolucionāro situāciju Krievijā, zemnieku kustība Lat-

vijā izvirzīja prasības un lozungus, kas atbilda sabiedriskās attīs-

tības vajadzībām. Zemniecības antifeodālās cīņas rezultātā vietējā

vara un valdība bija spiesta dažos jautājumos piekāpties.
Zemnieku šķiru cīņa kā vēstures attīstības procesa virzītājs

spēks atspoguļojās arī atbilstošajā ideoloģijā, kura bija atkarīga
no zemnieku interešu konkrētās izpratnes, kā ari no šķiru antago-

nisma, kas Latvijas apstākļos bija papildināts ar tīri nacionāla

rakstura pretrunām. Latviešu zemnieku ekonomiskās intereses,

viņu gadsimtu naids pret vācu muižniecību un garīdzniecību sti-

hiski izraisīja zemniekos priekšstatu un uzskatu rašanos, kuri bija

naidīgi oficiālajai muižniecības, luterāņu baznīcas un patvaldības

ideoloģijai.
Zemnieku kustības ideoloģijas galvenais sociālekonomiskais

saturs bija cīņa par zemi un brīvību. Visspilgtāk šī cīņa izpaudās
sūdzību, lūgumu, petīciju v. tml. formā. Šajās legālajās zemniecī-
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bas ideoloģiskās cīņas formās atspoguļojās revolucionāri demokrā-

tiskais protests pret pastāvošo iekārtu. Zemnieku kustības uzmanī-

bas centrā joprojām bija agrārais jautājums, kas apvienoja sevī

visas pārējās radikālās zemniecības prasības. Taču 19. gs. otrās

puses sākumā idejas, kas pamatoja zemnieku tiesības uz zemi,

ieguva jaunu saturu.

19. gs. 50.—60. gados zemnieku centieni iegūt zemi brīvā lieto-

šanā pamatojās uz atziņām, ka zeme, ko varmācīgi bija sagrābuši
vācu iekarotāji, agrāk piederējusi zemnieku senčiem un ka zeme

pieder tam, kas to apstrādā. Šīs atziņas bija pretstats feodālajai
ideoloģijai, kas pūlējās pārliecināt zemniekus, ka zeme ir muižnieku

neatņemams īpašums.
Tieši caram adresētās latviešu zemnieku sūdzības un lūgumi

apsūdz muižniekus netaisnīgā zemes atņemšanā un pieprasa zemi

atdot zemniekiem.2 Zemnieku pārliecība par zemi kā savu īpašumu
bija tik dziļi iesakņojusies viņu apziņā, ka to nevarēja iznīdēt ne

ar atsaukšanos uz oficiālo likumdošanu, ne ar reliģiskiem spredi-
ķiem, ne arī ar eksekūcijām un represijām.

19. gs. pēdējos trijos gadu desmitos zemnieku cīņai par zemi

bija dažādas formas, ar dažādu ideoloģisko saturu. Zemnieki cīnī-

jās gan pret tiešu zemes atņemšanu un zemnieku īpašumu sagrāb-

šanu, gan arī pret dzimtbūšanas atliekām — klaušām un nodevām

kā ārpusekonomiskās piespiešanas formām.3

Jēdziens par zemes lietošanu bija organiski saistīts ar brīvības

jēdzienu.
Zemes un brīvības jēdzieni bija arī zemnieku t. s. pārvietošanas

jeb izceļošanas kustības pamatā Latvijā 19. gs. 50. un 60. gados.

Zemniecības pašapziņas evolūcijā zemnieku kustībai par izceļo-

šanu uz Krievijas iekšējām guberņām ir sevišķa nozīme. Šī kustība

aptvēra daudzus Latvijas novadus 4
un bija saistīta ar zemnieku

centieniem atbrīvoties no vācu muižnieku jūga, lai iegūtu zemi un

brīvību.

Pārvietošanās kustībā plaši izpaudās latviešu zemnieku un

krievu tautas kopības un vienības apziņa.
Būtisku ietekmi uz antifeodālo ideoloģiju Latvija atstāja

1861. g. zemnieku reforma. Cerībā saņemt zemi zemnieki izvirzīja
prasību attiecināt reformas uz Baltijas guberņām un atteicas pildīt
klaušas. Tāpēc, no vienas puses, 1861. g. reforma aktivizēja zem-

nieku kustību un nedaudz cēla tās ideoloģisko līmeni. No otras

puses, 1861. g. manifesta izdošanas laikā latviešu zemnieki ieņēma

nogaidošu pozīciju. Tas mazināja zemniecības ideoloģijas antifeo-

dālo radikālismu. Tomēr šis nogaidīšanas periods izrādījās īslai-

cīgs. Jau 1861. g. beigās ilūzijas attiecībā uz reformām zemnieku

kustības apziņā izgaisa un tā savos pamatos iegūst agrāko revo-

lucionāro ievirzi.

Zemnieku kustība Latvijā manāmi vērsās plašumā sakarā ar

1863. g. poļu sacelšanos un zemnieku kustību Lietuvā. K. Markss

vēstulē F. Engelsam 1863. g. 8. aprīlī atzīmēja, ka zemnieku
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kustība Lietuva Kurzemes robežu tuvuma «iegūst pat tieši agrāru
raksturu». 5

Zemnieku kustības ideoloģijā Latvijā stihiski, bet neatlaidīgi
sāk ielauzties revolucionārā doma par muižnieku zemju sadalīšanu.

Ideja par muižnieku zemju vienlīdzīgu sadalīšanu, kā to atzīmē

V. I. Ļeņins, «nav nekas cits kā pēc vienlīdzības tiecošos zemnieku

revolucionāro centienu formulējums, zemnieku, kas cīnās par muiž-

nieku varas pilnīgu gāšanu, par muižnieku zemesīpašumu pilnīgu
iznīcināšanu».6

Tieši šai laikā zemnieku prasībās pēc zemes un brīvības viskra-

sāk parādās revolucionārisms un demokrātisms. Latviešu zemnie-

cība, it sevišķi tās nabadzīgākā daļa, pieprasot baronu latifundiju
sadalīšanu, tiecās pēc sīkīpašuma bez jebkādiem feodālo tiesību

ierobežojumiem uz zemi. Pieaugot zemnieku apziņai, vietām uzlies-

moja zemnieku nemieri. Zemnieku kustība Latvijā, tāpat kā Lietuvā,

ieguva agrāru raksturu.

19. gs. 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā Latvijā izvērsās

zemnieku petīciju kustība ar prasībām pēc pārkārtojumiem pagastu
valdēs un tiesās. Petīciju kustībā aktīvi iesaistījās latviešu zemnie-

cības nabadzīgākā daļa — kalpi, kuriem tolaik pagasta sapulcēs
bija visādi ierobežotas balsstiesības (10 kalpiem 1 balss). Kārtu

tiesas sarežģītā hierarhija Baltijā faktiski nepielaida zemniekus

tiesas spriešanā. Tāpēc zemnieki pieprasīja, lai pagastu un apriņķu
tiesas būtu vēlētas, uzstājās par vienlīdzīgu piedalīšanos tiesas

spriešanā, kā arī par tiesnešu izvēlēšanu no zemnieku vidus.

Zemnieku cīņai par vietējo pašpārvaldi aizsegam noderēja ape-

lācija pie augstākajām administratīvajām instancēm, sākot ar

Rīgas ģenerālgubernatoru un beidzot ar augsti stāvošiem valdības

ierēdņiem. Zemnieki savās petīcijās izvirzīja prasību attiecināt uz

Baltijas guberņām zemstes un tiesu reformas, kādas bija īstenotas

Krievijas centrālajos apgabalos. Šo prasību aizstāvēja galvenokārt

bagātie zemnieki — māju īpašnieki, kuri centās pilnīgi atbrīvoties

no vācu muižnieku administratīvās aizbildniecības. Kustība par

vienlīdzīgu piedalīšanos pagasta valdē un tiesā liecina par zem-

nieku demokrātiskajiem centieniem un zināmu viņu politiskās apzi-

ņas izaugsmi.
Zemnieku kustībai bija neorganizēts, vietējs raksturs. Tā bija

stihiska, naivi monarhistiska. Tikai pamazām atbrīvojoties no

naivā monarhisma, zemnieki sāka izprast patvaldības reakcionāro

būtību. Latviešu zemnieku cīņa par zemi un muižnieku zemes īpa-
šumu likvidēšanu 19. gs. otrajā pusē objektīvi noveda pie kapitā-
lisma revolucionārā attīstības ceļa lauksaimniecībā. Zemnieku cīņa
par brīvību un dzimtbūšanas atlieku likvidēšanu lauksaimniecībā

toreizējos apstākļos virzīja zemnieku kustību uz plašu demokrā-

tismu. Revolucionārisma un demokrātisma elementi zemnieku kus-
tībā bija pamats tam, lai atbrīvošanās kustībā Latvijā varētu ras-

ties revolucionāri demokrātiska tendence. Šīs tendences spilgts
paudējs bija Pēteris Balodis.
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REVOLUCIONĀRAIS DEMOKRĀTS

PĒTERIS BALODIS

Pēteris Balodis (1839.—1918.) bija izcilo krievu revolucionāro

demokrātu N. Cerniševska un A. Hercena mācības sekotājs, pirmais
latviešu revolucionārais demokrāts, apzinīgs materiālists, ateists,
sociālisma un vēlāk arī marksisma ideju piekritējs. P. Balodis dzi-

mis zemnieku ģimenē. Viņa tēvs Dāvids Balodis bija aktīvs hern-
hūtiešu kustības dalībnieks, kurš 19. gs. 40. gadu sākumā pārgāja
pareizticībā un kļuva par latviešu pirmo pareizticīgo mācītāju.
Baloža jaunības gadi sakrita ar Latvijas zemnieku kustības vēr-

šanos plašumā. Latviešu zemnieku ekonomiskais stāvoklis, viņu
cīņa par savām tiesībām pret sociālo apspiestību bija tas pamats,
uz kura veidojās Baloža revolucionārais demokrātisms.

Tēvs nodeva Pēteri Balodi mācīties Rīgas garīgajā seminārā.

Tomēr jaunekli garīdznieka amats nevaldzināja, un 1856. g. viņš
iestājās Pēterburgas Medicīnas un ķirurģijas akadēmijā, kur pava-

dīja apmēram divus gadus. 1858. g. Balodis iestājās Pēterburgas
Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, kur mācījās līdz

1862. g.

Fizikas un matemātikas fakultātes izvēle liecina par Baloža

tieksmi apgūt dabzinātnes. Viņa interešu loks bija visai plašs. Bez

dabzinātnēm viņš iepazinās arī ar sava laika sabiedriski politiska-
jām mācībām, pētīja rietumu utopiskos sociālistus. Universitātē

Balodis rediģēja studentu dabzinātnisku rakstu krājumu, aktīvi

iesaistījās Pēterburgas studentu kustībā. Kopā ar A. Famincinu

Balodis pārtulkoja no vācu valodas prof. I. Hirtla cilvēka anato-

mijas rokasgrāmatu 3 sējumos. Kādu laiku Balodis dzīvoja vienā

dzīvoklī ar D. Pisarevu. Idejiskā saskare ar pēdējo labvēlīgi ietek-

mēja Baloža sabiedrisko uzskatu veidošanos.

Liela ietekme Baloža sociālpolitisko uzskatu veidošanā bija
krievu revolucionāro demokrātu darbiem, Balodis kļuva par patval-
dības un dzimtbūšanas noteiktu pretinieku. Universitātē, pētot dab-

zinātnes un krievu filozofu darbus, Balodis veidojās par materiā-

listu un ateistu.

Balodis saprata, ka latviešu tautas sociālā un nacionālā atbrī-

vošanās nav iespējama bez kopējas cīņas ar krievu tautu un citām

Krievijas tautām. Viņa revolucionārās darbības pamatā bija krievu

revolucionārās demokrātijas politiskā programma, kas izteica visas

Krievijas zemnieku intereses un prasības. Balodis neatstāja siste-

mātiskus teorētiskus darbus filozofijā; tomēr atsevišķu darbu frag-

menti, piezīmes, vēstules, daļa no kuriem nozaudēta, liecina par

viņu kā izcilu domātāju ar lielām revolucionāra praktiķa spējām.
Baloža aktīvās darbības gadi sakrīt ar pirmās revolucionārās

situācijas periodu Krievijā, kad spēcīgās zemnieku atbrīvošanās

kustības satricinātā patvaldības dzimtbūtnieciskā sistēma atradās

dziļas krīzes stāvoklī. Šajā laikā zemniecības atbrīvošanās kustību

papildināja kustība armijā, flotē un studējošās jaunatnes vidū.
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Laikabiedru atmiņas liecina, ka Balodis bija cieši saistīts ar

vairākiem Pēterburgas studentu un karavīru revolucionārajiem pul-
ciņiem, un nav šaubu, ka viņš bija lasījis visas kaut cik nozīmīgās
pretvalstiskās proklamācijas un uzsaukumus.

Pats nozīmīgākais veikums Baloža revolucionārajā darbībā bija
«Kabatas tipogrāfijas» nodibināšana 1861. g. sākumā. Tā bija viena

no pirmajām nelegālajām tipogrāfijām Krievijā 19. gs. 60. gadu
sākumā. Labi zinot revolucionārās propagandas uzdevumus un

mērķus, Balodis iekārtoja tipogrāfiju, atsaucoties krievu revolucio-

nāru tiešam aicinājumam. Ir zināms, ka Hercens, aicinot uz pro-

pagandu un aģitāciju, savā vēstījumā Krievijas revolucionāriem

rakstīja: «Drukājiet ar rokas tipogrāfijām, drukājiet kaut kā ... Bet

iekārtojiet tipogrāfijas! lekārtojiet tipogrāfijas!» 1

«Kabatas tipogrāfijā» Balodis iespieda proklamācijas «Virs-

nieki», «Par kapteini Aļeksandrovu», «Kas vajadzīgs tautai?» un

«Krievijas valdība Šedo-Feroti aizbildniecībā». Šīs proklamācijas,

izņemot «Kas vajadzīgs tautai?», Balodis pats arī samērā plaši
izplatīja. Proklamācijas «Virsnieki» un «Kas vajadzīgs tautai?»

bija ņemtas no Hercena laikraksta «Kolokol». Proklamāciju «Krie-

vijas valdība Šedo-Feroti aizbildniecībā» uzrakstīja Baloža studiju
biedrs P. Moškalovs. Bez tam aresta brīdī Baloža dzīvoklī atrada

proklamācijas «Brīdinājums» melnrakstu un D. Pisareva uzrakstīto

melnrakstu proklamācijai, kas arī bija vērsta pret Šedo-Feroti

uzbrukumu Hercenam. Lai gan proklamācijas nebija uzrakstījis pats

Balodis, taču nav šaubu, ka viņš tās dziļi un kritiski izpratis un to

paustās atziņas organiski saplūdušas ar viņa paša pasaules uz-

skatu. Pēc proklamācijām netieši var spriest par Baloža uzskatiem.

Plašā un saturīgā krievu revolucionārās demokrātijas programma,

kas atbilda visu Krievijas tautu interesēm, paredzēja pamatos radi-

kāli pārveidot zemes sabiedriski ekonomisko un politisko iekārtu. No

tā izrietēja agrārā un nacionālā jautājuma taisnīga atrisināšana,

sociālisma sabiedriskās iekārtas nodibināšana ar demokrātiski

republikānisku pārvaldes formu. Tas bija izdarāms ar zemnieku

revolūcijas palīdzību. Pamatojoties uz šo politisko platformu, Balo-

dis vispirms atzina nepieciešamību revolucionārā ceļā gāzt patval-
dību un dzimtbūšanu Krievijā. Šim galvenajam uzdevumam bija

pakļauta visa viņa praktiskā darbība, tam viņš veltīja savas dzīves

labākos gadus.
Balodis uzskatīja, ka paredzētās programmas realizēšanai

pareizi būtu iesaistīt cīņā pret patvaldību visus tautas slāņus, visas

sociālās grupas, kas būtu opozicionāri noskaņotas pret carismu,
tai skaitā armijas un flotes virsniekus. Proklamācijā «Virsnieki»

bija atzīmēts, ka «Ir pienācis laiks katram godīgam virsniekam

jautāt savai sirdsapziņai, kā viņam izturēties sakarā ar pašreizē-
jiem notikumiem».2 Ja «valdība pirmā ķertos pie ieročiem», tad uz

tās pasākumiem jāatbild ar apzinīgu bruņotu cīņu. Virsniekiem

jāsolidarizējas ar tautu. Ikviena revolucionāra apziņu nenosaka vis

kārtas piederība, bet gan viņa politiskie uzskati. «Gluži droši var
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sacīt,» teikts proklamācijā, «ka partijas izveidosies nevis uz kārtu,
bet gan uz pārliecības pamatiem.»3 Zemnieku jautājums, kas

satrauca Balodi, daļēju atrisinājumu atradis proklamācijā, kurā

atzīmēts, ka «dzimtenes labklājībai nepieciešams: atbrīvot zem-

niekus ar zemi .. .».
4 Tajā bija arī tādas prasības kā vienādu tie-

sību piešķiršana visām kārtām, likumu izdošana ar tautas izvēlētu

pārstāvju palīdzību, atklātas tiesas ievešana, lai katram būtu tie-

sības izteikt savas domas. Proklamācija «Virsnieki» bija dziļi pat-
riotiska. Tās vadmotīvs bija ideja par kalpošanu dzimtenei un

nevis patvaldībai. Valdība piespiež virsniekus ar durkļiem atbalstīt

valstī patvaļu, uzspiež viņiem tautas bendes lomu tāpēc, lai pašus
turētu pazemojumā.5

Pēc idejiskā satura tuvs proklamācijai «Virsnieki» ir raksts

proklamācija «Kas vajadzīgs tautai?»6
.

Būdams vienisprātis ar rak-

sta idejām, Balodis to nodrukāja, diemžēl proklamācijas izplatīšanu
izjauca arests. Rakstā «Kas vajadzīgs tautai?» izvirzīti svarīgi
atbrīvošanās kustības jautājumi. Uz jautājumu «Kas vajadzīgs tau-

tai?» raksts dod skaidru atbildi: tautai vajadzīga zeme un brīvība. 7

Nosodot 1861. g. reformas, kas neatrisināja zemnieku jautājumu,
raksts konsekventi aizstāv domu, ka «zeme nevienam citam nepie-
der kā tikai tautai».8 Tas liek saprast, ka brīvība tautai pašai ir

jāiekaro, jo caram un muižniekiem ir izdevīga «tautas verdzība,
bet ne brīvība». Kritizējot carisma birokrātisko iekārtu, raksts

iesaka «atbrīvot tautu no ierēdņiem» un nodibināt zemnieku paš-
pārvaldi. Proklamācijā «Virsnieki» izvirzītā doma par armijas un

tautas savstarpēju saprašanos atspoguļojās arī rakstā «Kas vaja-

dzīgs tautai?». «Vēl vairāk par visu,» teikts rakstā, «tautai jātu-
vinās karaspēkam.» 9 Minētajā rakstā pirmo reizi revolucionāri

demokrātiskajā ideoloģijā izvirzīts jautājums, ka skaitliski jāsa-
mazina armija, kas aprij daudz tautas līdzekļu, ka krievi, kā arī

citas Krievijas tautas vēlas dzīvot mierā ar saviem kaimiņiem. 10

Cenšoties sabiedrībai plašāk atklāt cara patvaldības soda pasā-
kumus Polijā, Balodis nodrukāja un izplatīja proklamāciju «Kap-

teiņa Aļeksandrova varoņdarbs», kas bija ņemts no proklamācijas
«Lielkrievs». Tajā nosodīts Aleksandra II antihumānais rīkojums,
kas sakarā ar Varšavā paredzētajām 1861. g. upuru piemiņas_svi-
nībām pavēlēja pret tautas gājienu «lietot karteču». Proklamācijā

augstu novērtēta krievu virsnieka Aļeksandrova varonība, kas, zie-

doja sevi, bet nepieļāva asinsizliešanu. 11

Balodis aizstāvēja visas revolucionāri demokrātiskās nometnes

intereses un labi izprata vācu muižniecības reakcionāro lomu Bal-

tijā. 1861. g. baltvācu barons Firkss ar pseidonīmu Šedo-Feroti

uzrakstīja divas paskvilas pret Hercenu. P. Balodis, saprazdams
Hercena ideju progresīvo nozīmi atbrīvošanās kustībā Krievijā,
kļuva par aktīvu Hercena aizstāvēšanas un Šedo-Feroti kā 111 no-

daļas aģenta atmaskošanas organizētāju. Vēlāk Baltijas vācu pub-
licists J. Ekardts rakstā «Aleksandrs Hercens» aizstāvēja Šedo-
Feroti un attaisnoja viņa uzbrukumu Hercenam.12
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Pēc Baloža iniciatīvas P. Moškalovs uzrakstīja proklamāciju
«Krievu valdība Šedo-Feroti aizbildniecībā», kurā atmaskots

barons Firkss. 1862. g. sākumā Balodis divreiz nodrukāja šo pro-

klamāciju 600 eksemplāros un izplatīja Pēterburgā. Atsevišķi tās

eksemplāri nokļuva arī Baltijā.
Proklamācijas «Krievijas valdība Šedo-Feroti aizbildniecībā»

mērķis nebūt nebija tikai atmaskot barona Firksa personību, tās

asums galvenokārt bija vērsts pret cara patvaldību un tās metodēm

izrēķināties ar godīgiem cilvēkiem, kas bija nostājušies tautas pusē.
«Mūsu valdības rīcībā,» teikts proklamācijā, «valdības, kura

apspiež ikkatru dzīvības izpausmi, vērojama jauna pazīme — bai-

līgais jezuīta zemiskums. Nemitēdamās izsūtīt, pērt līdz nāvei, spī-
dzināt, šaut, tā lieto slepenus, nekrietnus, bet pilnīgi sevis cienīgus
līdzekļus tur, kur neko nevar izdarīt ar rupju varmācību.»13 Ir

zināms, ka barons Firkss savos «pakalpīgajos» pamfletos ieteica

Hercenam apvaldīt pārāk aso toni pret valdību vērstajos publicis-
tiskajos rakstos.

Proklamācija uz to atbildēja: «... Hercens droši vien nepalaidīs
garām izdevību dot pliķi savā laikrakstā «Kolokol» tiklab Šedo-

Feroti, kā mūsu valdībai.»14

Pēc Baloža ierosinājuma D. Pisarevs uzrakstīja jaunu prokla-
māciju pret Šedo-Feroti un cara valdību. Vēlāk Balodis atzī-

mēja, ka pirmā proklamācija «man visai labi nepatika un es ieteicu

Pisarevam pamatīgi iztirzāt Šedo-Feroti brošūreli, lai es varētu

iespiest». 15 Diemžēl sakarā ar Baloža arestu tā tomēr netika ne

salikta, ne iespiesta.

Padziļinot patvaldnieciskās dzimtbūšanas iekārtas kritiku, kāda

bija izteikta pirmajā proklamācijā, šis D. Pisareva raksts ar izvēr-

stu argumentāciju aizstāvēja A. Hercenu. Neaprobežojoties tikai

ar patvaldības kritiku, proklamācija atklāti izvirzīja jautājumu par

Krievijas sabiedriskās iekārtas revolucionāru pārveidošanu. «Lai

pie pašreizējā lietu stāvokļa,» atzīmēts tajā, «nerakstītu par revo-

lūciju, ir jābūt pavisam aprobežotam vai uzpirktam valdošā

ļaunuma labā.»16

Sevišķu vietu Baloža darbībā un pasaules uzskatā ieņem apcie-
tināšanas brīdī pie viņa atrastā proklamācija «Brīdinājums».
1862. g. pavasarī bija nākusi klajā proklamācija «Jaunā Krievija»,

pati radikālākā šī laika proklamācija, kas tieši aicināja uz revolū-

ciju un visai spēcīgi satrauca sabiedrību. Tā prasīja nomainīt cara

monarhijas despotisko valdību ar republikāniski federatīvu apga-

bala savienību, kuras priekšgalā būtu Nacionālā sapulce. Pareizi

prasīdama visas dzīves pārkārtošanu uz demokrātiskiem pamatiem,
proklamācija tomēr pieļāva pārspīlējumus, kurus izmantoja reak-

cionārie spēki visādām insinuācijām. Bija nepieciešams izlīdzināt

proklamācijas radīto nelabvēlīgo iespaidu un izskaidrot patiesos
revolucionāru uzdevumus.

«Brīdinājuma» nolūks bija nedaudz mīkstināt «Jaunas Krievi-

jas» izraisīto iespaidu. Ir zināms, ka N. Cerniševskis speciāli
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sūtīja vienu no «Zemes un brīvības» organizētājiem A. Sļepcovu uz

Maskavu, lai vienotos ar «Jaunās Krievijas» autoriem par tās pro-

grammas tēžu precizēšanu un izskaidrošanu.

Protams, ka, gatavojoties laist klajā «Brīdinājumu», P. Balodis

piekrita tajā izteiktajām pamatdomām. Cauri visam proklamācijas
tekstam vijas ideja, ka revolucionārs apvērsums ir tautas sacelša-

nās rezultāts, ka revolucionāri ir cilvēki, kas nelokāmi izpilda tau-

tas gribu: «Revolucionāra partija nekad nespēj viena pati izdarīt
valsts apvērsumu... Apvērsumus izdara tauta.»17 Tautu pie revo-

lūcijas noved sabiedriskā iekārta līdz ar despotisko valdību.

«Brīdinājumā» ir nosodīta sazvērestība un individuālā terora

taktika.

1862. g. 15. jūnijā Balodi apcietināja un pēc 2 gadu ieslodzījuma
Pētera-Pāvila cietoksnī notiesāja uz 7 gadiem katorgā, ar vēlāku

nometināšanuSibīrijā uz visu mūžu.

Izmeklēšanas procesa laikā, kas ilga gandrīz divus gadus, Ba-

lodis kā Pētera-Pāvila cietokšņa ieslodzītais izturējās nelokāmi un

vīrišķīgi. Nicinājuma pilns viņš vērsās pret izmeklēšanas komisijas

locekļiem ar kņazu Goļicinu priekšgalā, nosaucot tos par Gogoļa

sacerējumu cienīgiem personāžiem. Izmeklēšanas komisijas mate-

riāli liecina, ka P. Balodis nav atkāpies no saviem revolucionāri

demokrātiskajiem uzskatiem.

Atrodoties katorgā par cietumu pārvērstajā Aleksandra rūpnīcā,
Balodis iepazinās ar N. Cerniševski un bija ar viņu kopā apmēram
2 gadus. Biežās sarunas ar Cerniševski pozitīvi ietekmēja Baloža

pasaules uzskatu.

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Baloža pasaules uzskatā vēro-

jama evolūcija marksisma virzienā. lepazīšanās ar marksistisko

literatūru palīdzēja viņam izprast strādnieku šķiras lomu atbrīvo-

šanās kustībā. Jau 1898. g. Balodis aizstāv Amūras novada zelta

ieguvju rūpniecības strādnieku tiesības un intereses. 18

1899. g. P. Balodis Blagoveščenskā iekārtoja bezmaksas tautas

lasītavu un izdeva progresīvu demokrātisku laikrakstu «Amvpckhh
Kpau», kas 1905.—1907. g. periodā legāli atbalstīja pirmo krievu

revolūciju. P. Balodis ap bezmaksas lasītavu un laikrakstu pulci-
nāja bijušos politiskos katordzniekus. To vidū bija tādi ievērojami
19. gs. 70.—80. gadu atbrīvošanās kustības darbinieki kā A. Biber-

gals, P. Torgaševs, L. Deičs v. c. Laikraksta sAmvpckhh Kpafi»

redakcijā un bezmaksas lasītavā glabājās aizliegta sociāldemokrā-

tiska literatūra, tai skaitā K. Marksa un F. Engelsa darbi. Balodis

vadīja arī Blagoveščenskas progresīvi noskaņotas inteliģences pul-
ciņu, kas studēja «Kapitālu»; Baloža mājās tika lasītas lekcijas par

marksisma politisko ekonomiju. Gadsimta sākumā Balodim bija
ciešs sakars ar Latvijas revolucionārās sociāldemokrātijas bied-

riem, bet kopš pirmās KSDSP grupas organizēšanas laika 1905. g.

rudenī viņš bija saistīts ar tās vadītājiem. 19 Pēteris Balodis mira

1918. g., kad Pieamurā jau bija nodibināta padomju vara.
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Ar saviem uzskatiem un revolucionāro darbību Pēteris Balodis

devis nozīmīgu ieguldījumu atbrīvošanas kustībā Krievijā un Lat-

vijā kā Krievijas sastāvdaļā un pilnām tiesībām var tikt uzskatīts

par latviešu revolucionārās sociāldemokrātijas priekšteci.

JAUNLATVIEŠU

FILOZOFISKIE UZSKATI

19. gs. 50.—60. gados progresīvu sabiedriski filozofisko domu

Latvijā pārstāvēja jaunlatviešu kustības darbinieki. Šī kustība

attīstījās buržuāziskās nācijas veidošanās apstākļos un bija vērsta

pret oficiālo feodālo baznīcas ideoloģiju, kas aizstāvēja Baltijas
vācu muižniecības un buržuāzijas ekonomisko un politisko kun-

dzību Latvijā.
Jaunlatviešiem nebija vienotas politiskas programmas un orga-

nizējoša centra. Šīs ideoloģijas attīstības kulminācija sakrīt ar

laikraksta «Pēterburgas Avīzes» (1862. —1865.) iznākšanas

laiku. Laikrakstam bija liela nozīme tautas nacionālās pašapziņas
attīstībā, materiālisma un dabzinātņu ideju izplatīšanā. Jaun-

latviešu sabiedriski politiskā un filozofiskā doma aizstāvēja jaunās
latviešu buržuāzijas intereses un tiesības, kā arī nacionālās kultū-

ras attīstības nepieciešamību.

Jaunlatviešu sabiedriskie uzskati pauda buržuāziski liberālo

tendenci atbrīvošanās kustībā Latvijā. Zināmi saskares punkti
jaunlatviešu kustībai bija arī ar zemnieku kustību. Tomēr divām

pēc savā rakstura tik dažādām kustībām mērķis un uzdevumi nebija
vienādi. Tos nevar identificēt, tāpat kā nevar piedēvēt jaunlatvie-
šiem vadošo lomu zemnieku revolucionārajā atbrīvošanās kustībā.

Jaunlatvieši nepauda zemnieku masu vairākuma — Latvijas

kalpu — intereses. Pārtikušās zemnieku daļas — saimnieku — pra-
sības jaunlatvieši centās ievirzīt savas kustības un ideoloģijas

gultnē. Jaunlatviešu liberāli reformistiskā ideoloģija pamatos atšķi-

ras no zemnieku kustības antifeodālās ideoloģijas un revolucionārā

demokrātisma tendencēmLatvijā.

JURIS ALUNĀNS

No visiem jaunlatviešu kustības pārstāvjiem sabiedriski filozo-

fiskās domas attīstībā Latvijā vislielāko ieguldījumu devis J. Alu-

nāns un X; Biezbārdis. K. Valdemāra un K. Barona politiskie un

filozofiskie uzskati bija mērenāki un ne tik konsekventi.

Juris Alunāns (1832.—1864.) — dzejnieks, valodnieks, publi-
cists un domātājs — dzimis turīga zemnieka ģimenē. 1861. g. viņš
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«īstenais kamerālo zinātņu students». 1

Alunāna radošais ceļš sākās samērā agri. Jau ģimnāzijas gados
viņš izrādīja lielu interesi par dzimto valodu un dzeju, tulkoja
krievu, Rietumeiropas un seno autoru dzejoļus. 1856. gadu latviešu

literatūras attīstībā un kultūras vēsturē iezīmē ievērojams noti-

kums — nāk klajā Jura Alunāna «Dziesmiņas, latviešu valodā

pārtulkotas». Ar Alunāna atdzejojumiem latviešu literatūrā ienāk

meistariski tulkota pasaules dzejas klasika (Horācijs, J. V. Gēte,
F. Šillers, A. Puškins, M. Ļermontovs) un Eiropas tautu antifeo-

dālo cīņu motīvi (H. Heine, G. Hervegs, F. Rikerts). Tālākā Alu-

nāna darbība saistīta ar avīzi «Mājas Viesis» (arī sāk iznākt

1856. g.), kurā viņš darbojās līdz 1860. g.
1861. g. Alunāns aizbrauca uz Pēterburgu, kur neilgu laiku

mācījās Mežu institūtā. Drīz viņš no institūta aizgāja un kopā ar

K. Valdemāru noorganizēja pirmo progresīvo latviešu laikrakstu

«Pēterburgas Avīzes», kas sāka iznākt 1862. g. Alunāns bija
«Pēterburgas Avīžu» pirmais atbildīgais redaktors, taču šo darbu

lielā mērā traucēja slimība. 1863. g. pavasarī Alunāns slimības

dēļ spiests atgriezties dzimtenē. Kopā ar citiem jaunlatviešiem kā

līdzautoriem Alunāns sagatavoja un izdeva trijos sējumos arī

populārzinātnisku rakstu krājumu «Sēta, daba, pasaule» (1859. —

1860.). Nepabeigto darbu «Tautas saimniecība» pēc Alunāna nāves

izdeva viņa brālis 1867. g.

Alunāna īso dzīvi raksturo pastāvīgi jaunu darbu un jauna

pasaules uzskata izpratnes meklējumi. Viņa pasaules uzskata vei-

došanos sarežģītu padarīja pretrunas tālaika apstākļos. Dzimis

viņš bija ģimenē, kur valdīja reliģioza atmosfēra. Taču, apgūstot

dabzinatnes, viņš pamazām nonāk pie materiālisma un ateisma.

Sabiedriski politiskajos uzskatos Alunāns paliek stāvam buržuā-

ziskā liberālisma pozīcijās. 2

Vēršoties pret reliģisko pasaules uzskatu, Alunāns dabas un

tās parādību izskaidrošanas pamatā apzinīgi nostājas materiā-

lisma pozīcijās. «Materiālisms,» viņš skaidro, «ir mācība, ka visas

lietas un pārgrozīšanas dabā un atzīšanā caur to notiekas, ka tās

vismazākās daļas jeb atomi, no kā lietas saliktas, mainās un gro-

zās un ka priekš šīs pārvēršanās no miesīgām lietām nemiesīgi

spēki vis nav vajadzīgi. Tāpēc materiālisms liedz, ka kāds nemie-

sīgs gars ir pasaules vadītājs.»3 No šī materiālisma definējuma vē-

rojams, ka Alunāns solidarizējas ar uzskatu, kas visa eksistējošā

pamatā lika atomus, kuri savā pārvērtībā veido visus dabas ķerme-

ņus. Runājot par atomu pārveidošanos, kas neprasa garīgu speķu
iejaukšanos, Alunāns uzlūko kustību par matērijas neatņemamu

sastāvdaļu. Tā kā Alunāns zināja tikai cieto ķermeņu mehāniku,
kustība viņam ir tikai mehāniska, t. i., vienkārša ķermeņu pārvie-
tošanās telpā.

Alunāns atzina telpas bezgalību, ko aizņem kustībā esošā matē-

rija. «Viss tas neizmērojamais izplatījums, pa ko saules un zvaig-
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znes ripodamas riņķo, nav nekāds tukšums, bet pilns pasaulīgu
daļu, no kā pasaules ceļas un kur pasaules iznīkdamas atkal atpa-
kaļ iet.»4

Runājot par kustību un matērijas pārveidošanos, atsevišķos
gadījumos Alunāns nonāk pie nepārtrauktas attīstības idejas.
Viņš uzskata, ka visas parādības dabā atrodas savstarpējā saka-

rībā. Tā, piemēram, rakstā «Daba un skunste» (1857. g.) viņš
atzīmē, ka neizmērojamā daba dažādā veidā ir savstarpēji sais-

tīta.5 Atzīdams sakaru daudzveidību dabā un sabiedrībā, Alu-

nāns tomēr nesaprata pretrunu lomu attīstībā. Viņš saprata attīs-

tību kā nemainīgu atomu vienveidīgas kvantitatīvas pārmaiņas.
Rezultātā ari sociālo progresu Alunāns uzskatīja par vienmērīgu
bezlēcienu evolūciju. Neskatoties uz dažiem dialektikas elemen-

tiem, visumā Alunāna materiālistiskais pasaules uzskats palika
mehānistisks un metafizisks.

Alunāns aizstāvēja materiālistisko determinismu. Likumu objek-
tivitāti viņš pierādīja ar to, ka tos nav iespējams patvaļīgi izmai-

nīt.6 Pasauli vada ne dievs, bet likumi, ko atklājusi mehānika 17.—

18. gs. Alunāns pilnīgi piekrita lielo zinātnes korifeju — Galileja,

Keplera un Ņūtona — uzskatiem par dabu un tās likumsakarībām. 7

Cēloņsakarības jēdziens Alunāna pasaules uzskatā iegūst uni-

versālu raksturu — viņš izskaidro jautājumu par pasaules izcel-

šanos, dzīvības parādīšanos uz Zemes, apziņas rašanos un beidzot

reliģiskās māņticības parādīšanos.8

Alunāna metafiziskā cēloņsakarības izpratne, kas bija vērsta

pret teleoloģismu, deva triecienu reliģiskajam pasaules uzskatam.

Alunāns aizstāvēja sensuālismu. Vēršoties pret baznīcas izkrop-
ļojumiem jautājumā par pasaules izzināšanu, viņš atzīmē, ka ar

sajūtām neuztveramu pasauli nevar izzināt. Mēs saprotam uztve-

ramo pasauli, bet nesaprotam garus un garīgu pasauli, saka Alu-

nāns.9 Atzīmējot, ka ar jutekļiem vien nav iespējams izzināt, viņš
norāda uz prāta nozīmi pasaules izzināšanā, tāpēc «nekas nevar

zelt un labus augļus nest bez dabas saprašanas». 10

Pareizi abstrakti jēdzieni veidojas, domās vispārinot dažas

priekšmeta īpašības.
Pielīdzinot jēdzienu priekšstatam, Alunāns skaidro, ka, reiz

redzot, piemēram, zirgu, mūsu apziņā rodas jēdziens par to: «Kas

zirgu reiz redzējis, tas, jebšu pie zirga klāt nebūdams, savā garā
tomēr varēs zirgu skatīties, un viņa īpašības uzrādīt, un tā mēs

sakām, ka viņam ir ideja no zirga.»
11 Pareizi atspoguļotam jēdzie-

nam ir patiesības nozīme. Ir tikai viena patiesība — zinātnes patie-
sība. Alunāns atmet teoloģiskās «atklāsmes» patiesības.

Noraidot baznīcas obskurantismu, Alunāns norāda, ka dabas

izzināšana dod spēku prātam, ļauj cilvēkam pakļaut dabu. «Caur

dabas saprašanu cilvēks valda pār dabas spēkiem.» 12

Noliedzot bībeles stāstus par pasaules radīšanu, Alunāns pie-
turas pie materiālistiskā uzskata, sakarā ar kuru dzīvība uz Zemes

cēlusies dabiskā ceļā. Jautājumā par organiskās pasaules attīstību
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Alunāns, tāpat ka X- Biezbardis un K. Barons, balstījās uz Dar-

vina, Sleidena v. c. dabzinātnieku darbiem.

Pec Alunāna domam, visai nedzīvajai dabai piemīt atspoguļo-
šanas īpašība — «viss no pašas saules līdz pēdējai rasas lāsītei

ir ar valodu apdāvāts». 13 Ejot tālāk, viņš atbalsta hipotēzi, ka

dzīvība radusies ūdenī, okeānā. Šī doma pietiekami skaidri izklās-

tīta viņa rakstā «Lāsnieki» (1857. g.). Vienkāršākajiem organis-
miem — infuzorijām jeb lāsniekiem atšķirībā no augiem piemīt
sajušana un spēja kustēties. 14 Atzīstot, ka organisms sastāv no

šūnām, Alunāns atzīmē, ka infuzorijas jeb lāsnieki vairojas, sada-

loties daļām, t. i., šūnām, no kurām ikviena kļūst par jaunu orga-
nismu. 15 Šeit Alunāns būtisko atšķirību starp dzīvo un nedzīvo

saskata pirmā spējās vairoties.

Savos uzskatos par dzīvību Alunāns nonāk pie vispārīgiem
secinājumiem: dzīvie ķermeņi vairojas, aug, noveco un novīst pēc
nemainīgiem likumiem. 16 Ārējo vidi un cīņu par eksistenci viņš
uzskata par evolūcijas galveno faktoru. 17

Materiālisms dabas izskaidrošanā, sensuālisms izziņas teorijā
noveda Alunānu pie reliģijas noliegšanas tādā tās izpausmes formā

kā luterānisms. Viņa personā topošā latviešu buržuāzija pirmo reizi

mēģināja uzstāties pret klerikālisma ideoloģiju.
Alunāna ateisms izveidojās, kritizējot reliģijas mācības uz

dabzinātņu un vēstures atziņu pamata un spilgtāko izpausmi
ieguva tādos darbos kā «Kādas ziņas par to, kā ticība un priesteri
cēlušies» (1856. g.), «Māņu ticība» (1857. g.), «Svedenborgs un

māņu ticība» (1859. g.) v. c. Pēdējais raksts ir pirmais apcerējums
latviešu valodā, kas neslēpti aizstāv materiālisma tendences. Reli-

ģijas izcelšanos Alunāns izskaidro ar pirmatnējā cilvēka bailēm

no neizskaidrojamiem dabas spēkiem. 18 Reliģiskais pasaules
izskaidrošanas process, pēc Alunāna, gāja no politeisma uz mono-

teismu; to noteica sabiedrības attīstība. Politeismam atbilst feti-

šisms, monoteismam — animisms. Līdz ar jaunlaiku dabzinātņu

attīstību, ar dabas likumu atklāšanu ticība pārdabiskiem spēkiem
kļūst lieka.

Vēsturiski apskatot katolicisma, pēc tam arī protestantisma
izplatīšanos Latvijā, Alunāns secina, ka šīs kristietiskās reliģijas
formas varmācīgā ceļā uzspiestas tautai un tātad ir svešs elements.

Latviešu zemnieku masveida pāreja pareizticībā 19. gs. 40.—

50. gados apstiprina šo domu un pierāda viņu reliģisko indiferen-

tismu. Alunāns atzīst, ka ticība un māņticība iet roku rokā, 19
un

aktīvi vērsās pret dažāda veida māņticību, brīnumiem un pareģo-

šanu; par māņticības atmaskošanas galveno līdzekli viņš uzskatīja

dabzinātņu atziņu izplatīšanu.
Alunāna ateisms nebija konsekvents. Uzskatot reliģisko māņ-

ticību par maldiem, bet pašu reliģiju par kultūras progresa aizka-

vētāju, viņš par vienīgo uzdevumu cīņai pret to uzskatīja tautas

plašu izglītošanu.
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Vēršoties pret klerikalismu, Alunāns tuvojas domai par skolas

atbrīvošanu no baznīcas ietekmes.20

Alunāna socioloģiskie uzskati veidojās klasiskās politekonomi-
jas ietekmē. Tas deva viņam iespēju zināmā mērā novērtēt mate-

riālo faktoru nozīmi sabiedrības attīstībā. Tomēr socioloģijā viņš
paliek ideālisma pozīcijās. Alunānu neapmierināja bībeliskais

sabiedrības izcelšanās izskaidrojums un tā hierarhiskā sociālās

iekārtas sistēma, kurā cilvēks spiests dzīvot. Par sabiedrības attīs-

tības pamatu, par tās virzošo spēku Alunāns uzskatīja cilvēka

apziņu. Atzīstot sabiedrisko progresu, viņš bija cieši pārliecināts,
ka visi panākumi materiālās un garīgās kultūras laukā ir tikai

prāta rezultāts.

Neskatoties uz ideālismu socioloģijā, Alunāns atsevišķas sociā-

lās parādības aplūko materiālistiski. Lielu nozīmi tautas saimnie-

cības attīstībā viņš piešķir ģeogrāfiskajai videi.21 Ģeogrāfiskā vide,

tai skaitā klimats, ietekmējot cilvēku raksturu un tikumus. Alunāns

saka, ka kalniešiem raksturīga sirsnība, pie jūras dzīvojošie cilvēki

ir droši, ieleju iedzīvotāji — mazāk uzņēmīgi.
22 Aplūkojot Vidzemi

un Kurzemi, Alunāns konstatē, ka ģeogrāfiskā vide šajās guber-

ņās ir visai labvēlīga un vietējie iedzīvotāji gada laikā var iegūt
vairāk produktu, nekā vajādzīgs viņu uzturam.23

Pievēršot uzmanību saimniekošanas sistēmai, Alunāns pirmo
reizi Latvijas sabiedriskās domas vēsturē nozīmīgu vietu ierāda

darbam un līdz ar to materiālo vērtību ražotājam. Viņš pilnīgi pie-
krīt A. Smita vērtības teorijai, pēc kuras vienīgais bagātības avots

ir darbs,24 taču nespēja no šīs teorijas izdarīt vajadzīgos
secinājumus.

Analizējot tādus jēdzienus kā kapitāls un peļņa, Alunāns kā

buržuāzijas ideologs nesaista tos ar ekonomisko ekspluatāciju.
Gluži pretēji, kā spilgts pavediens viņa apcerējumam vijas cauri

uzkrāšanas un taupības apoloģija. Rakstā «Kapitāls» (1862. g.)

viņš atzīmē, ka kapitāla tēvs ir darbs, bet māte — taupība

(rūpe) .25

Alunāna ētiskie uzskati izriet no viņa vispārsocioloģiskajām
un filozofiskajām premisām un ar savu smaili ir vērsti pret reli-

ģiski feodālo morāli, kas balstās uz luterāņu baznīcas baušļiem.
M. Lutera katķisms nostiprinājis morāles feodālo raksturu sabied-

rībā, pazemojot tāda cilvēka cieņu, kurš nepiederot pie sabiedrības

augstākā slāņa.
Alunāna ētisko uzskatu pamatā bija racionālisms un metafizis-

kais materiālisms. Šo materiālisma formu pilnībā viņš nevarēja

piemērot morālei, tāpēc viņa uzskatiem par morāli bija ideālistisks

raksturs. Alunānaētiku noteica prāta prasības.
26

Viņa ētisko spriedumu izejas punkts ir racionālā morāle vai

prāta egoisma morāle. Pēdējās pamatā ir pareizi izprasta interese,
kas ir personas izturēšanās un rīcības stimuls. Morāle, kas pamato-
jas uz privātīpašnieciskām attiecībām, pēc Alunāna domām, var

apmierināt personiskās un sabiedrības intereses. 27 Viņš neredz
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pretrunas starp personisko un sabiedrisko; attiecības starp perso-
nisko un sabiedrisko it kā atbilst t. s. dabiskajām tiesībām.

Personības izturēšanās novērtējumā Alunāns vadās no labā

un ļaunā kategorijām, kuras viņš attiecina uz buržuāzisko un feo-
dālo sabiedrību. Viņš augstu vērtēja cilvēka un tautas tiesības un

cieņu, vērsās pret miesas sodiem un patvaļu un tālab nostājas
mūsu priekšā kā humānists. Neskatoties uz viņa morāles abstrak-

tumu un vērojošo raksturu, toreizējos Latvijas apstākļos tai bija
pozitīva nozīme.

Savos estētiskajos un literārkritiskajos uzskatos J. Alunāns

turpināja apgaismības estētikas tradīcijas, ko bija iedibinājuši
J. G. Herders un G. Merķelis. Viņa uzskatus bagātināja tālaika

krievu klasiskās un Rietumeiropas literatūras izcilā pazīšana.
Apgaismības estētikas principi, kas strāvo cauri J. Alunāna sabied-

riski politiskajiem uzskatiem, vērojami vairākos viņa darbos, pie-
mēram, «Zur lettischen Literatur der Gegenwart («Par mūsdienu

latviešu literatūru»; 1860. g.), «Audiatur et pars altera»

(«Uzklausiet arī otru pusi», 1862. g.) v. c.

No visiem mākslas veidiem Alunāna redzes lokā pirmajā vietā

ir literatūra. Cīņu par nacionālās literatūras pamatotajām tiesī-

bām uz patstāvīgu attīstību, par tās atbrīvošanu no baznīcas aiz-

bildniecības viņš uzskatīja par estētikas un literatūrkritikas gal-
veno uzdevumu. Valdošā luterāņu baznīcas literatūra, pēc viņa

vārdiem, pieturas pie viduslaiku uzskatiem un didaktiskās morāles,

tā sludināja tautai dievbijību un paklausību.
28

Pēc Alunāna domām, literatūrai ir jāatklāj cilvēkam reālā

pasaule. Literatūras mērķim jābūt tautas izglītošanai, tautas tuvi-

nāšanai tālaika kultūras sasniegumiem; tai jārada jaunas idejas
un uzskati par dzīvi. 29 Pēc idejiskā satura Alunāna uzskati noslie-

cas uz kritizētāju reālismu, kura asums bija vērsts pret vietējās
feodālās varas un dzīves pamatiem. Viņa reālisma kritiskā puse

it īpaši uzskatāmi izpaužas satīrā. «Pēterburgas Avīžu» pielikumā

«Dzirkstele» un «Zobugals», kuru materiāla ievērojama daļa pieder
Alunāna spalvai, izsmieti baltvācu muižniecības un sevišķi garīdz-
niecības netikumi, tāpat arī vācu «bizmaņi» un «puskoka leceji»

no pašu latviešu vidus.

Alunāns uzskatīja, ka nacionālā literatūra uzņem sevī tautiskos

elementus no folkloras, it īpaši no tautas dziesmām, pie kuru analī-

zes viņš atkārtoti atgriežas. Alunāns augstu vērtēja krievu, vācu,

lietuviešu, serbu, somu v. c. tautas dziesmas.30

Alunāns pirmais radījis sabiedriski nozīmīgu un mākslinieciski

vērtīgu latviešu mākslas dzeju. Viņa «Dziesmiņas» audzināja tau-

tas estētisko gaumi. Kā pārliecinošs pierādījums tam ir Alunāna

veiktie pasaules izcilo dzejnieku darbu tulkojumi.
īpašu vietu estētikā Alunāns ierāda literārajai valodai kā māk-

slas darba formai. Uzskatot valodu par tautas garīgās dzīves spo-

guli, viņš cīnījās par tās tīrību, centās atbrīvot to no arhaismiem



un ģermānisma elementiem. Rūpēdamies par latviešu literārās

valodas attīstību, Alunāns darinājis daudz jaunvārdu (piemēram,
attīstīt, drēbnieks, eja, izraksts, kokvilna, pētnieks, veikals, zem-

kopība v. c.) un par vērtīgu uzskatīja tādu rakstnieka darbu, kas

bagātina literāro valodu. Alunāns saprata — ja literārā valoda

neattīstīsies, tad arī literatūra paliks nabadzīga. 31

Alunānu pamatoti var uzskatīt par latviešu literatūrkritikas

pamatlicēju. Viņa raksts «Grāmatu spriedēji» (1859. g.) bija viens

no pašiem pirmajiem latviešu literatūrteorētiski kritiskajiem rak-

stiem, tas prasīja no literatūrkritikas patiesīgu spriedumu par lite-

rāriem darbiem.

Alunāna sabiedriski politiskos uzskatus noteica viņa šķiras inte-

reses. Tie vērsti pret reliģisko ideoloģiju, kas atspoguļoja feodālo

iekārtu un mācīja par varas dievišķīgo izcelšanos ar tās neaizska-

ramajām tiesībām un privilēģijām.

levērojot Latvijas ekonomiskās attīstības apstākļus, Alunāns

par sabiedriskās iekārtas ideālu uzskatīja buržuāzisko sabiedrību,
kuras pamatā ir privātīpašums. Buržuāziskā sabiedriskā iekārta

viņam šķiet saprātīga un taisnīga un viņa izpratnē atbilst cilvēka

dabai un visu kārtu interesēm.

Par spīti savu uzskatu ierobežotībai, Alunāns izsaka vairākus

spriedumus par valsti, politiku, tiesībām un brīvību, kuri pauda
buržuāziski demokrātiskās idejas. Politika viņam ir zinātne par

valsti, kas izskaidro, kā valsts var pastāvēt, «kādam mērķim valdī-

šanai būs pakaļ dzīties un caur kādām lietām valdīšana šo mērķi
var panākt». 32

Pēc Alunāna domām, valsts aizsargā sabiedrību ar savu poli-
tisko varu, kas balstās uz bagātību un militāru spēku. 33 Varai ir

piespiedu raksturs attiecībā pret padotajiem. Piespiešanu izdara ar

tiesību institūta palīdzību, kas ņem savā aizsardzībā īpašumu
un kapitālu. Demokrātija parādās valstī, kur lielākā daļa
no ļaudīm savu gribu padara par likumu.34 Demokrātija Alunā-

nam saistīta ar buržuāzisku brīvības izpratni, pirmkārt, kā uzņē-

mēju brīvība ekonomikas laukā.

Alunāna ideāls ir stipra valsts vara. Par tādu viņš uzskatīja

Krievijas valsti. Buržuāzisko republiku viņš skaidro kā pārvaldes
formu, kurā augstākā vara atrodas tautas vai kārtu rokās, kas vada

valsti ar «īpaši ieceltiem priekšniekiem» — prezidentiem, konsuliem,

tiesām utt.35 Taču īstenībā viņš nebija pat konstitucionālās monar-

hijas piekritējs, kuru Krievijā uzskatīja par nākotnes lietu.

Nepiekrītot revolucionārā demokrātisma idejām kā Krievija, ta

arī pašā Latvijā, Alunāns jautājumā par vietējās varas pārveido-
šanu līdzīgi X- Biezbārdim v. c. stāvēja buržuāziskā liberālisma

pozīcijās. Būdams sabiedrības evolucionārās attīstības piekritējs,
viņš bija par reformistisku ceļu tās pārkārtošanā un valdības refor-

mas vērtēja pozitīvi.
Alunāna, kā arī citu jaunlatviešu ar demokrātisma elementiem

92
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papildinātajai buržuāziskā liberālisma pozīcijai Latvijas apstākļos
bija progresīva nozīme. Liberāļus viņš uzskatīja par mierīga
sociāla progresa partiju, kas aizstāv brīvdomību valstī, baznīcā un

zinātnes lietās.36 Noraidoši izturoties pret pastāvošo agrāro iekārtu

un likumdošanu Baltijā, Alunāns vēršas pret feodālisma atliekām

lauksaimniecībā. Prasot klaušu, nomas līgumu un citu ierobežo-

jumu atcelšanu, kas kavē brīvu lauksaimniecības attīstību, Alunāns
uzskata, ka vēl neizpirktās mājas un zemes gabali pārdodami zem-

niekiem īpašumā par valsts noteiktām pieņemamām cenām. Agrāro
jautājumu Alunāns gribēja atrisināt, «piešķirot zemniekiem

iespēju no nepastāvīga nomnieka kļūt par brīvu zemes

īpašnieku». 37

Nepretendējot uz muižnieku latifundiju sadalīšanu, lai gan tās

sastādīja lielāko daļu no visas zemes platības, Alunāns prasīja ar

valdības atbalstu sadalīt starp saimniekiem t. s. zemnieku zemi.

Viņa uzskati zemnieku jautājumā pilnīgi sakrīt ar saimnieku

uzskatiem, proti, 3/4 visu lauku iedzīvotāju — kalpus un vaļinie-
kus — viņš pielīdzināja darbaspēkam, kas kalpo saimnieku

interesēm.

Rūpniecībā Alunāns prasīja manufaktūras, amatu un industri-

jas brīvu attīstību, kam jāatsvabinās no feodālās ierobežotības,
viduslaiku cunftu reglamentācijas. Tirdzniecību viņš cenšas atbrī-

vot no Baltijas vāciešu ģilžu ietekmes, kuras stingri turēja savās

rokās Latvijas iekšējo un ārējo tirdzniecību.

Alunāna politiskās prasības aprobežojas ar tiesību piešķiršanu
latviešu lauku un pilsētu buržuāzijai piedalīties vietējos varas

orgānos. Zemnieku piedalīšanos zemes pārvaldē viņš uzskatīja par

līdzekli, kas spētu pacelt zemkopību,38 kā arī izglītības līmeni.

Darbā «Tautas saimniecība» Alunāns izsaka savas domas par

R. Ouena utopisko komunismu un K. Sensimona un Š. Furjē uto-

pisko sociālismu. Piekrītot utopiskajiem sociālistiem jautājumā

par darba brīvu izmantošanu ražošanā, viņš asi vēršas pret viņu

priekšlikumiem sadalīt un noliegt privātīpašumu. Kā buržuāziskās

iekārtas piekritējam Alunānam nav pieņemamas nolīdzinošākomu-

nisma idejas no sociālistu utopistu mācības. Nesaskatot augoša

kapitālisma pretrunas Latvijā, viņš neuztver kapitālismam adre-

sēto kritiku, ko izteica 19. gs. rietumu utopisti. Nosaucot viņu

mācību vienkārši par nepareizu, bet plānus sasniegt labāku dzīvi

bez privātīpašuma — par neiespējamiem, J. Alunāns paliek uzticīgs

savam buržuāziskās sabiedrības ideālam.

Izvirzot sev par uzdevumu tautas izglītošanas sekmēšanu, Alu-

nāns pakļāva šim uzdevumam visu savu pasaules uzskatu. Viņa

uzskati, kas izrietēja no 18. gs. apgaismības idejām, pamatoja
tautas tiesības uz izglītību un nacionālās kultūras patstāvīgu attīs-

tību. Tautas izglītošanas plānā iecerēts krājums «Sēta, daba, pa-

saule», kas lika pamatus dabzinātnisko zināšanu popularizēšanai
Latvijā.
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KASPARS BIEZBĀRDIS

Publicists un viens no pirmajiem latviešu zinātniskās domas

pārstāvjiem Kaspars Biezbārdis (1806.—1886.) dzimis pārtikuša
zemnieka un tirgotāja ģimenē.

Biezbārdis mācījās pedagoģijas un filoloģijas seminārā pie Tēr-

batas universitātes, kur līdz 1826. g. klausījās vēsturi, filoloģiju,
filozofiju, teoloģiju un matemātiku. 1832. g. Biezbārdis otrreiz

iestājās universitātē kā brīvklausītājs, šoreiz filozofijas fakultātē,

bet, naudas līdzekļiem izsīkstot, studijas pēc gada nācās pārtraukt.
1833. g. X- Biezbārdis pārcēlās uz Vīlandi, kur divdesmit gadus
strādāja pedagoģisku darbu. Atgriezies Rīgā 1854. g., Biezbārdis

strādā par privātskolotāju un aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē,
iesaistoties arī jaunlatviešu kustībā. 1863. g. vasarā Biezbārdis lat-

viešu buržuāzijas vārdā sastādīja uzticības adresi Aleksandram 11,
kurā apvainoja baltvācu muižniecību nacionālās kultūras attīstības

kavēšanā. Tajā pašā laikā viņš uzrakstīja caram sūdzību Mežmui-

žas saimnieku vārdā. Biezbārdi apvainoja dumpīgu prasību atbal-

stīšanā un izsūtīja uz lekškrievijas guberņām, no kurienes viņš
atgriezās 1866. g. 1875.—1876. g. Biezbārdis izdeva un rediģēja
ilustrētu laikrakstu «Pasaule un Daba», bet 1883. g. aizbrauca uz

Maskavu, kur pavadīja pēdējos dzīves gadus.
Biezbārža darbībā un pasaules uzskatā izšķirami divi periodi:

pirmais — 19. gs. 60. gadi, otrais — 70. gadi. Ražīgāks bija pirmais
periods, kas sakrita ar nacionālās atbrīvošanās kustību. Šai

periodā Biezbārdis savās atziņās pacēlās līdz materiālismam un

sensuālismam. Otrajā periodā viņa uzskati kļuva mērenāki, un

dzīves beigās Biezbārdis pieslējās spirituālismam. Tomēr abos

periodos viņš kvēli cīnījās par savas tautas izglītību.

Biezbārža ceļš uz materiālismu bija sarežģīts un pretrunīgs,

proti, pārvarot Kanta un Hēgeļa ideālismu, daļēji — Ņūtona

deismu, kā arī hilozoismu. Pozitīvi Biezbārža pasaules uzskatu

ietekmēja Hēgeļa dialektika. Ar Hēgeļa un Kanta filozofiju Biez-

bārdis bija iepazinies, studējot Tērbatas universitātes filozofijas
fakultātē. 60. gados — sava pasaules uzskata veidošanās augšup-

ejas periodā — Biezbārža filozofiskie uzskati neiziet no metafi-

ziskā, mehānistiskā materiālisma ietvariem. Socioloģiskajos uzska-

tos viņš palika ideālistiskās pozīcijās, kaut arī atzina ģeogrāfis-
kās vides v. c. faktoru lomu sabiedrības attīstībā. Neskatoties uz

savu filozofisko uzskatu pretrunīgumu, kas izskaidrojams ar

tālaika vēsturisko situāciju, Biezbārdis devis pozitīvu ieguldījumu
filozofiskās domas attīstībā Latvijā 19. gs. otrajā puse.

1

Vēršoties pret reliģisko pasaules uzskatu un kritiski novērtējot
Kanta un Hēgeļa ideālistisko filozofiju, Biezbārdis attīsta savus

filozofiskos uzskatus. Filozofija, pēc viņa domām, ir zinātne par

pasaules uzskatu, tai obligāti jābūt saistītai ar dabzinātnēm. Atšķi-
rībā no dabzinātnēm filozofija nodarbojas ar vispārīgiem dabas

jautājumiem un tās izzināšanu.2 Apcerēs «Ko var dvēsele atzīt?



Kas ir tai spējams?» (1862. g.), «Materiālisms un spirituālisms»
(1876. g.), tāpat ari citos darbos Biezbārdis savdabīgā formā atri-

sina filozofijas pamatjautājumu, atzīstot matērijas primaritāti.
Pasaules pamatā, pēc Biezbārža, ir matērija jeb ķermenība, kas

sastāv no divējāda veida (vielas un ētera) nedalāmiem atomiem.3

Matērijas neatņemama sastāvdaļa ir kustība. Biezbārdis konstatē,
ka «kustamība ir visu lietu daba»,4 taču kustību saprot kā mehā-

nisku pārvietošanos telpā.
Biezbārdis uzskatīja dvēseli par cilvēka izziņas darbību.

Būdama saistīta ar ķermeni un radusies no tā, dvēsele ir smadzeņu
un nervu sistēmas īpašība. Garīgās darbības augstāko pakāpi Biez-

bārdis atzīst galvenokārt tikai cilvēkam. 60. gados Biezbārdis bija
noskaņots piešķirt dvēseles īpašības arī neorganiskajai dabai. Viņš

izvirzīja ideju, ka arī akmens un stādi var domāt, mēs tikai to nezi-

nām. Tāpēc šajā periodā Biezbārža pasaules uzskatā vērojami
hilozoisma elementi, no kuriem vēlāk gan viņš atbrīvojās.

Centrālā vieta Biezbārža filozofiskajās apcerēs ierādīta izziņas
teorijas jautājumiem.

Rakstā «Ko var dvēsele atzīt? Kas ir tai spējams?» Biezbārdis

izsaka savu attieksmi pret Kanta un Hēgeļa izziņas teoriju un

norāda atšķirības viņu mācībās par izziņu. Uz jautājumu, ko dvē-

sele var izzināt, viņš atbild: dvēsele var izzināt dabu. Daba ir izzi-

nāma ar sajūtu palīdzību, kas ir izziņas avots un kam piemīt īpa-
šība pareizi atspoguļot īstenības priekšmetus.

60. gadu sākumā Biezbārža izziņas teorijā pārsvarā ir sen-

suālisms. Racionālisma iezīmes vērojamas viņa socioloģiskajos un

apgaismības uzskatos. 70. gadu sākumā vairākos rakstos, kas bija
publicēti nedēļas laikrakstā «Pasaule un Daba», viņa izziņas teo-

rijai jau ir pilnīgāks raksturs. Tā ir papildināta ar jaunām dab-

zinātņu atziņām. Konstatējot dabas daudzveidību, Biezbārdis

norāda, ka priekšmetiem, lietām, ķermeņiem ir dažādas īpašības,
ko mēs uztveram ar maņu orgāniem. Lietu objektīvās īpašības

iedarbojas uz maņu orgāniem, un mēs sākam izzināt pasauli.
Lielu nozīmi viņš piešķir novērojumiem un aizstāv empīrismu.

70. gados Biezbārdis nonāca pie uzskata, ka ar sajūtu palīdzību
var izzināt tikai atsevišķas priekšmetu īpašības. Viņš saskata trū-

kumus jutekliskajā izziņā un tāpēc saka, ka «jušana ir mana pirmā

zināšana», 5 saprazdams ar to empīrisko izziņu.
Attīstot tālāk savu izziņas teoriju, Biezbārdis parada ciļveka

prāta, domāšanas lomu dabas izzināšanā. Lai izzinātu lietu būtību,

jāķeras pie domāšanas iekšējās darbības, kas pamatojas uz sajutu

un novērošanas datiem. Lietas būtību izzina ar domāšanu, atklājot
lietu vispārīgās īpašības. Viņš raksta: «Priekš mums ir lietas tas

pats, kas viņu īpašības.»6

leVērojama nozīme Biezbārža izziņas teorijā ir jautājumam
par patiesību. Patiesība — tā ir pareizas zināšanas, ko saņemam
no objektīvās realitātes. Tā kļūst par absolūtu, kad mūsu zināša-

nas balstās ne tikai uz sajūtām un novērojumiem, bet arī uz domā-
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šanas vispārinājumiem. Biezbārdis nespēja nonākt pie prakses kā

patiesības kritērija. Tomēr viņš bieži piemin, ka mūsu zināšanas

ir jāpārbauda.
Risinot matērijas, apziņas, kustības, telpas un laika problēmu,

tāpat skaidrojot izziņas jautājumus, Biezbārža materiālisms

sakara ar objektīvajiem apstākļiem ieguva metafizisku, mehānis-

tisku raksturu. Atzīstot matērijas kustību, viņš gan atzīst arī tās

attīstību, taču pēdējā viņam aprobežojas tikai ar kvantitatīvām

izmaiņām. Attīstības ideju viņš attiecināja kā uz neorganisko un

organisko dabu, tā arī uz sabiedrību. Tās asums bija vērsts pret
luterāņu baznīcas sholastiķu un dogmām, tāpat pret savu laiku

nodzīvojušām feodālajām attiecībām, kādas valdīja Latvijā.
Kā materiālistiskā virziena domātājs Biezbārdis vērsās pret

reliģijas tumsonību. Viņš centās atdalīt ticību no dabzinātņu snieg-
tajām zināšanām, kuras, pēc viņa pārliecības, pamatojas uz pie-
redzi un prātu. Sī doma pietiekami skaidri parādās viņa rakstos,
•kas publicēti «Pēterburgas Avīzēs» un nedēļas laikrakstā «Pasaule

un Daba».

Jautājumā par matēriju un kustību, telpu un laiku Biezbārdis

pretstata zināšanas ticībai. Šai ziņā viņš turpina J. Alunāna tra-

dīcijas, ko pēdējais uzsāka krājumā «Sēta, daba, pasaule». Šādā

pretstatījumā Biezbārdis saskatīja vislabāko veidu, kā vērsties pret
reliģisko pasaules uzskatu un tā paudējiem — mācītājiem. Viņa
tālaika dabzinātniskie raksti — «Cik liela ir lietu dalāmība»

(1875. g.), «Smagums» (1875. g.), «Matērija un spēks» (1875. g.),
«Gāju zvaigznes» (1876. g.) v. c. — nekādi nesaskanēja ar reliģisko
ideoloģiju.

Apliecinot cilvēka prāta spēku, Biezbārdis atzīmē, ka mūsu

zināšanas par dabu, lietām un parādībām balstās uz novērojumiem,
un viss, ko neuztveram ar sajūtu orgāniem un nenovērojam, paliek
mums nezināms.7

Augstu vērtējot dabzinātņu sniegtās zināšanas un pretstatot
tās reliģiskajiem ticējumiem, Biezbārdis rakstīja: «Zināšana nav

ticēšana, nedz šaubīšanās, nedz mānīšanās un melšanās.»8 Mānī-

šanos un melšanos viņš atstāja baznīcai un mācītājiem.

Zinātne un izglītība Biezbārdim ir līdzeklis, ar kura palīdzību
nepieciešams cīnīties pret reliģiju. Zinātne māca reālu attieksmi

pret īstenību turpretī reliģija to izkropļo. Un tieši mācītāji ir tie,

kas novada šos izkropļojumus līdz tautai. Biezbārdis vairākkārt

atzīmēja, ka «dvēseles kopēji» māca zemniekus, kā tiem klāsies

debesīs, bet nepamāca, kā dzīvot tepat zemes virsū.

Uzstājoties pret reliģisko askētismu, Biezbārdis apgalvoja, ka

cilvēks šeit uz zemes ir sava likteņa veidotājs. Viņa dzīvei nav

jābūt nekādai ciešanu virknei, kā to sludina mācītāji; dzīve dota

cilvēkam tādēļ, lai viņš sasniegtu savu labklājību. Ar askētisma

kritiku Biezbārdis cenšas tautas apziņu norobežot no baznīcas

morāles normām un apstiprina tās laicīgo raksturu.
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Biezbārža baznīcas un reliģijas kritika vērojams spēcīgs anti-

klerikālisms.

Biezbārža socioloģiskie uzskati veidojās kā pretstatījums
sabiedrības reliģiskajai izpratnei un bija visciešākā veidā saistīti

ar topošās latviešu buržuāzijas politiskajiem centieniem. Par

sabiedrības attīstības pamatu pretēji baznīcas priekšstatiem Biez-

bārdis uzskatīja prātu, kas izzina dzīves parādības un uz šī pamata
pastāvīgi pilnveidojas. So uzskatu viņš attīsta rakstos «Kāds vārds

par dzīves kārtām pasaulē, caur ko un kā viņas cēlušās» (1863. g.),
«Cilvēks un lops, kas tiem par starpību» (1862. g.) v. c. Biezbārža

uzskati par sabiedrību, salīdzinot ar baznīcas priekšstatiem, vērtē-

jami kā progresīvi; dievišķīgā spēka vietā tie izvirzīja prātu par
sociālā progresa pamatu.

Biezbārdis nešaubījās, ka sabiedrība pakāpeniski izdalījusies no

dzīvnieku pasaules. Cilvēka atšķirību no dzīvnieka viņš saskata

cilvēka apziņas attīstības pakāpē. Vairāk attīstītai cilvēka apziņai
pievienojas griba un runa, īpašības, kuru nav dzīvniekiem. Sabied-

rības attīstībā Biezbārdis lielu nozīmi piešķīra apdzīvotībai un ģeo-

grāfiskajai videi. Par pirmo dzīvības noteikumu viņš uzskatīja
barību, kas ir galvenais līdzeklis cilvēka eksistencei un apdzīvo-
tības pieaugumam. Meklējot barību, cilvēki apmetas dažādās vietās

uz zemes. Atkarībā no ģeogrāfiskās vides viņi sāka nodarboties vai

nu ar medniecību un zveju, ar lopkopību, zemkopību, vai arī kļūst

par jūras braucējiem, tirgotājiem un amatniekiem. Sakarā ar Bal-

tijas labvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem apstākļiem Biezbārdis šim

novadam paredzēja lielu nākotni. Viņš atzīmēja, ka iedzīvotāju pie-

augumu Latvijā traucē feodālais jūgs.
1875. g. Biezbārdis populārā rakstā «Kapitāls un darbs» iepa-

zīstina lasītāju ar dažiem tālaika buržuāzisko ekonomistu mācību

jēdzieniem, atzīmējot, ka ārpus saimniecības sabiedrība nevar attīs-

tīties. Lai dzīvotu, ir nepieciešams uzturs, bet uztura iegūšana rada

saimniecību.9 Galvenā loma saimniecības sistēmā ir darbam. «Kas

ir redzējis,» viņš raksta, «kapitālam augļus atnesām bez darba.» 10

Piešķirot lielu nozīmi darbam kā bagātības radītājam, Biezbārdis,

sekodams J. Alunānam, atzīst, ka darbs nedrīkst būt iekalts feodā-

lajos žņaugos. Biezbārdis kā buržuāzisks domātājs neredz kapitā-
lismā ekspluatācijas cēloni un neievēro augošā kapitālisma pret-
runas Latvijā.

Kritizējot Baltijā valdošās feodālās attiecības, Biezbārdis pie-

vēršas agrārajam jautājumam, kas ieņēma centrālo vietu starp Lat-

vijas sabiedriskās dzīves jautājumiem.
Par galveno Baltijas guberņu ekonomiskās sistēmas ļaunumu

Biezbārdis uzskata klaušu saimniecību, cunftu iekārtu, atpalikušo
tirdzniecību. 11 Lai novērstu feodālajā sistēmā pastāvošos trūkumus,

viņš izvirza prasības pēc ekonomiskajām reformām. Vispirms viņš
aizstāv zemnieku tiesības uz brīvu zemes īpašumu. Zemniekiem

jādod iespējas iepirkt īpašumā zemes gabalus par valsts noteiktām

cenām. Viņš uzstājās pret muižnieku patvarīgu nomas maksas
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palielināšanu, pieprasot, lai šī maksa «būtu noteikta ar likumu,
atbilstoši zemnieku apsaimniekojamās zemes kvantitātei un kvali-
tātei».12 Pēc Biezbārža domām, jāatceļ «brīvo» līgumu sistēma, kas

slēpj sevī dažādu feodālo klaušu veidus. Zemniekiem atņemtās
zemes Biezbārdis pieprasa atdot tiem atpakaļ. Viņš atzīmē: «Bez
vainas zemniekiem atņemtās zemes un viņu personisko īpašumu —

atdot to viņiem.» 13

Vēršoties pret klaušu saimniecības sistēmu, Biezbārdis neaiz-

stāvēja zemniecības nabadzīgākās daļas intereses. Jautājums par
zemes piešķiršanu trūcīgajiem zemniekiem palika atklāts. Viņa
prasības neiekļāvās stingrā programmā, un to mērķis bija aizstāvēt

galvenokārt zemniekus nomniekus pret izputēšanu, nostiprināt
viņu patstāvību lauksaimniecībā.

Biezbārža ekonomiskās prasības skāra arī amatniecisko ražo-

šanu un tirdzniecību. Viņš bija par plašu tirdzniecības un amatnie-

cības attīstību, ko neierobežotu nekādi feodālo attiecību ietvari.

Amatniecības un tirdzniecības attīstība Baltijas guberņās Biezbār-

dim šķita neiespējama bez pastāvīgiem ekonomiskiem sakariem ar

citām Krievijas guberņām. Ekonomiskajos sakaros ar Krieviju viņš

saskatīja Baltijas uzplaukuma ķīlu.
Biezbārdis uzskatīja par izdevīgu tirgoties ar visām Rietum-

eiropas zemēm. Tomēr tam ir vajadzīga savstarpēja cieņa, uzti-

cība un galvenais — miers. 14 Viņš redzēja, ka Krimas kara periodā,
kad angļi bloķēja Baltijas jūru, tirdzniecība Baltijā apstājās.

Biezbārža politisko uzskatu pamatā bija jaunlatviešu vispārējā
platforma, kas prasīja valdības reformas attiecināt arī uz Baltiju
kā Krievijas sastāvdaļu. Viņa uzskati 60. gados bija vērsti pret
muižniecības un pilsētu vācu buržuāzijas vietējo politisko varu.

Viņš konstatē, ka pēdējai piešķirtas sevišķas tiesības un privilē-
ģijas, kamēr atkarīgo pamatiedzīvotāju vairākumam — latviešiem

un igauņiem — atņemtas elementārās cilvēciskās tiesības un

brīvības.

Valsti, tiesības, brīvību v. c. jēdzienus Biezbārdis aplūko no

nacionālās buržuāzijas pozīcijām. Feodālās valsts un tiesību pār-

ejošais raksturs Rietumeiropā, pēc Biezbārža domām, izskaidro-

jams tādējādi, ka tās aizstāvēja tikai viena, muižnieku slāņa inte-

reses, kuri bija pielīdzinājuši personiskās tiesības valsts

funkcijām. 15 Tāpēc viņi bija spiesti noiet no vēstures skatuves. Feo-

dālās valsts un tiesību pārejošais raksturs Rietumos noderēja

Biezbārdim par pierādījumu, ka baltvācu muižniecības privilēģijas

un tiesības ir savu laiku nodzīvojušas. Tās ir nesaprātīgas un vairs

neatbilst progresam un laika prasībām.
Vēršoties pret pastāvošām šauras kārtas tiesībām, Biezbārdis

prasa attiecināt uz Baltiju vispārējos impērijas likumus. Noradot,

ka vietējās tiesības atšķiras no likumiem, kas ir spēkā valstī, viņš

reizē ar to atzīmē, ka šāda situācija ir pretrunā ar Krievijas inte-

resēm.
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Biezbārža politiskie uzskati vispirms aizstāvēja augošās lat-

viešu buržuāzijas tiesības uz darbības brīvību un šajā vēsturiskajā
periodā arī tautas tiesības vispār. Viņš paziņo, ka nepieciešams
dot visiem vienādas tiesības. Baltijas feodālajā sabiedrībā nav ne

brīvības, ne vienlīdzības visiem, tātad šeit nevar būt runas par
visu kārtu demokrātiju. 16

Lai tautu tuvinātu sabiedriskajiem ideāliem, progresam, Biez-

bārdis uzstājas par preses, vārda un diskusiju brīvību. 17 Tikai vien-

līdzības un brīvības apstākļos atdzims tautas morālie spēki. Vien-

līdzības un brīvības jēdzienos Biezbārdis ietvēra buržuāziski

demokrātisku saturu. Izprotot gan feodālās valsts kārtu raksturu,

viņš turpretī nesaskatīja buržuāziskās valsts šķiriskās pretrunas
un kļūdaini domāja, ka tālaika valsts Rietumos atspoguļo visas

sabiedrības intereses. 18 Biezbārdis nonāk pie secinājuma, ka Lat-

vijā nepieciešams likvidēt feodālās attiecības un ar to saistītos poli-
tiskos institūtus. Noliedzot vietējās feodālās varas pārveidošanas
iespēju revolucionārā ceļā, Biezbārdis par galveno tās likvidēšanas

līdzekli uzskatīja valdības reformas. Balstoties uz valdības60. gadu
reformām un izmantojot legālo presi, Biezbārdis atklāti apvainoja
muižniekus un pilsētu vācu buržuāziju tautas ekonomiskajā un

politiskajā apspiešanā. Viņš pierāda, ka baltvācu muižniecība siste-

mātiski vēršas pret valdības pasākumiem, kuri it kā labvēlīgi
ietekmē zemnieku stāvokli. Pirmajā savas darbības periodā Biez-

bārdis plaši aizstāv pagastu pašpārvaldes ideju un vietējās tiesu

iekārtas pārkārtošanas nepieciešamību. 70. gados viņa sabiedriskie

uzskati kļūst mērenāki, šajā periodā par galveno līdzekli tautas

dzīves uzlabošanai viņš uzskata izglītību.

KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS

Krišjānis Valdemārs (1825. —1891.), sabiedrisks darbinieks,

publicists un domātājs, dzimis nomas saimnieka ģimenē. 24 gadu
vecumā Valdemārs iestājas Liepājas ģimnāzijā, kur sarakstīja grā-
matu «300 stāsti, smieklu stāstiņi un mīklas» (1853. g.). Līdzās

Stendera v. c. moralizējošām pamācībām te vairāki paša Valde-

māra rakstiņi dzejā un prozā, kuros atklāti pausti latviešu apgais-
mības centieni. 1854. g. Valdemārs iestājas Tērbatas universitātes

vēstures un filoloģijas fakultātes kamerāliju (ekonomikas) zinātņu

nodaļā, kuru 1858. g. beidzot iegūst kandidāta pakāpi un tiesības. 1

Valdemāra uzskati veidojās universitātes gados.2 To veidošanās

avots vispirms bija Garlība Merķeļa darbos paustās idejas. Mer-

ķelis Valdemāram visu dzīves laiku palika «latviešu un igauņu
brīvības uzcītīgs aizstāvis». 3 Valdemārs interesējas arī par Kanta,

Hēgeļa, Fihtes un Šellinga filozofiju,4 iepazīstas ar franču apgais-
mības laikmeta filozofisko domu un franču 18. gs. publicistus un

domātājus, it īpaši Ruso un Voltēru, nosauc par ievērojamiem

apgaismotājiem 5
un «slaveniem varoņiem». 6
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Valdemārs lasīja arī angļu 17. gs. materiālista F. Bēkona dar-

bus, 7 tāpat iepazinās ar angļu klasiskās politekonomijas pārstāvju,
it īpaši ar A. Smita, darbiem. Pēdējais ar darbu «Pētījumi par dabu

un tautu bagātības iemesliem» (1776. g.) «radījis veselu laikmetu». 8

Interesējoties par sabiedriski politiskajām teorijām, Valdemārs

iepazīstas ar utopisko sociālistu mācību. No pēdējiem īpaši viņu
saista S. Furjē. Tāpat viņš interesējās arī par Č. Darvina evolū-

cijas mācību. Vērīgi Valdemārs pētīja krievu progresīvo kultūru.

1856. g., kad Valdemārs, būdams students, rakstīja zinātnisku

darbu «Par amatnieku kārtas sairšanas cēloņiem», viņš pievērsa
uzmanību F. Engelsa • darbam «Strādnieku šķiras stāvoklis

Anglijā». 9 i
Valdemārs bija plaši erudēts cilvēks, Latvijas apstākļos — sava

veida enciklopēdists. Viņš darbojās vairākos latviešu, vācu un

krievu periodiskos izdevumos. Valdemāra radošais darbs atspogu-

ļojās daudzos rakstos par tautas saimniecību, izglītību, vēsturi,
dzimto valodu,-literatūru un jūras tirdzniecību Krievijā.

Plašo zināšanu un izcilo organizatora spēju dēļ Valdemārs

varēja kļūt un arī kļuva par jaunlatviešu kustības līderi. >i

Valdemāra radošajā evolūcijā jāizdala 3 periodi. Pirmais

periods (1852. —1858.) saistīts ar Valdemāra pasules uzskata

veidošanos, pie kam Valdemāra radošā darba sākumu iezīmē

nelielā krājuma «300 stāsti» iznākšana (1853. g.) Otrajā periodā

(1860.—1867.) Valdemāra darbība norit Pēterburgā. Šeit kopā

ar J. Alunānu un X- Baronu viņš izdod un rediģē «Pēterburgas
Avīzes», publicē darbus, par tautsaimniecību, arī par zemnieku jau-

tājumu. Idejiski šis periods ir visražīgākais. Trešajā periodā
(1868.—1891.) — Maskavas posmā — Valdemārs publicē nozī-

mīgus darbus par izglītību, tirdzniecības flotes un jūrniecības attīs-

tību Krievijā. Šajā posmā Valdemāra uzskatiem raksturīga zināma

mērenība.

Savos sacerējumos Valdemārs bieži vien ar terminu «gudrība»

apzīmē pasaules uzskata izpratni, jo 19. gs. 50. gadu beigās lat-

viešu valodā filozofijas jēdzienam nebija sava apzīmējuma. Vārda

«gudrība» lietošana izskaidrojama ar Valdemāra cenšanos darīt

tautai pieejamā veidā zināmus filozofijas jautājumus.
Apmēram līdz 1854. g. Valdemāra uzskatos vērojamas deisma

iezīmes. Šai ziņā īpaši zīmīgs viņa raksts «Priecīgs cilvēks, laimīgs
cilvēks» (1853.' g.). Prasot saprātīgu attieksmi pret dievu, Valde-

mārs vēršas pret reliģisko askētismu, ko sludināja baznīca.

Sākot ar 50. gadu otro pusi, iepazīdamies ar F. Bēkona filozo-

fiju un studēdams dabzinātnes, Valdemārs nosliecas uz materiā-

lisma pusi. Jāatzīmē, ka materiālismam kā empīriskam pasaules
uzskatam Valdemārs tuvojās galvenokārt no dabzinātņu, bet ne

no filozofijas tradīcijām. Viņa pasaules uzskatā materiālisms

skaidri izpaužas tur, kur ir runa par zinātnisku dabas izzināšanu.

Par to liecina vairāki raksti, kas publicēti 1857. g. ar kopēju virs-

rakstu «Par dabas ziņām un gudrībām». Viņa dabzinātniskajos un
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filozofiskajos rakstos vairs nesastapsim dieva jēdzienu, filozofija
tur pielīdzināta gudrībai, ar kuru iespējams izzināt īstenības vis-

pārējos likumus.

Valdemārs atzīst, ka visa esošā pamatā ir matērija. Matērijas
jēdzienā viņš ietver «visu, ko pasaulē esošu nomanām, kad nedo-

mājam pie gruntslietu īpašības savā starpā». 10 Tātad, secina Val-

demārs, «Matērija tad ir viss, kam rūmes vajag, kur stāvēt». 11

Valdemārs norāda, ka matērija sastāv no 64 gruntslietām, ar

tām viņš saprot tolaik zināmos ķīmiskos elementus.

Valdemārs norāda, ka matērija ir daudzveidīga. Matērijas
daudzveidība rodas, savienojoties dažāda veida ķīmiskiem elemen-

tiem, kas veido tās pamatu. Ķīmiskie elementi veido visas lietas. 12

Aizstāvot zinātni pret māņticību, Valdemārs izsaka kritiskas

piezīmes par astroloģiju un alķīmiju kā par «pārliecīgu gudrību»,
kas plaši bija izplatītas viduslaikos. Viņš piemin «senos ļaudis»,
kas «bez izpētīšanas» centās pierādīt, ka visa pamatā ir četri pirm-
elementi — gaiss, uguns, ūdens un zeme, kuriem savienojoties vei-

dojas visas lietas.

Valdemārs dabu izprot kā lietu un parādību kopumu. No otras

pusēs, dabā darbojas spēki un likumi. Pie dabas spēkiem viņš pie-
skaita elektrību, magnētismu v. c. parādības. Lielu nozīmi Valde-

mārs piešķir dabas likumiem, sevišķi vielas svara

likumam. Visi ķīmiskie savienojumi notiek likumsakarīgi. Tā, pie-
mēram, viņš norāda, ka skābeklis savienojas ar citiem ķīmiskajiem
elementiem «pēc nešaubīgiem dabas likumiem». 13 Izzinot dabas

likumus, cilvēks atklāj un izmanto saviem mērķiem dabas spēkus.
Valdemārs neizveidoja, kā to, piemēram, izdarīja Biezbārdis,

kaut cik pilnīgu uzskatu par izziņas teoriju. Daba ir lietu un parā-
dību sakopojums, kuru, kā domā Valdemārs, cilvēks redz, dzird,

saož, t. i:, uztver ar maņu orgāniem.
14 Visumā Valdemārs paliek

empīrisma pozīcijās.

Piešķirot izziņā lielu nozīmi dabzinātnēm, Valdemārs atzīmē,

ka izziņa nesaraujami saistīta ar izgudrojumiem un atklājumiem
rūpniecībā un tehnikā. Tomēr Valdemāra uzskatos rūpniecība un

zinātniskais eksperiments stāv tālu no prakses kā mūsu zināšanu

patiesības kritērija. Neskatoties uz prakticismu uzskatos, Valde-

mārs nespēja uztvert šo būtisko izziņas pamatu. Pēc Valdemāra

domām, patiesība atklājas galvenokārt zinātniskajā dabas izziņa.

Vienīgi tāds izziņas ce}š «ved pie patiesības un gaismas». 15

Valdemāra uzskatam, ka tikai zinātne, dabzinātnes ir suverenas

patiesības jautājumos, bija arī zināma praktiska jēga.
Valdemāra dotais zinātnes uzdevumu un lomas izskaidrojums

bija pretrunā ar baznīcas prasībām, kas cilvēkus aicināja uz askē-

tismu/atturēšanos no dabas izzināšanas. Tāpat Valdemārs apšau-

bīja lūgšanas grāmatas, kurās, pēc baznīcas mācības, dieva vārds

atbilst patiesībai. 16

Valdemārs reizēm tuvinās.dabas un sabiedrības attīstības dia-

lektiskās izpratnes principiem; Viņa darbos sastopamie dialektikas
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elementi vispirms attiecas uz tādām kategorijām kā parādību sav-

starpējo sakarību un nosacītību. Savstarpējās sakarības principu
Valdemārs saprot pietiekami plaši: tā darbība attiecas kā uz ķīmis-
kiem elementiem nedzīvajā dabā, tā arī uz tādām sabiedriskām

parādībām kā zinātni un rūpniecību, valodu, izglītību un garīgo
kultūru. Valdemārs lielu nozīmi piešķir tādu pretēju jēdzienu kā

progresa un regresa, brīvības un verdzības, labuma un ļaunuma,
patiesības un melu utt. sakarībai.

Valdemāra kā feodālās iekārtas pretinieka pasaules uzskatā

dominējošā izrādījās attīstības ideja. Tā, vienā no saviem pirma-

jiem rakstiem «Vārdi par grāmatām» (iespiests 1853. g.) viņš
saskata pārmaiņas sabiedriskajā dzīvē: «Gan visur kustas un

viss acīmredzot pagriežas uz jaunu vīzi.» 17 Citā savā rakstā Valde-

mārs atzīmē: «Viss, ko redzam pasaulē notiekam, parāda mums

skaidri, ka visur, visās zemēs tagad pasaule pagalam pārvēršas
citādi.» 18

Valdemāra domas par sabiedrības attīstību liecina, ka viņš ir

dedzīgs sociālā progresa piekritējs. Visas zināšanu nozares, kas

nodarbināja viņa prātu, Valdemārs aplūkoja kā attīstībā esošas,
lai gan attīstību, progresu saprata kā tīri kvantitatīvu palielinā-
šanos vai augšanu, tātad tikai evolūcijas ietvaros. Valdemārs bija

vienisprātis ar C. Darvina mācību par organiskās pasaules evolu-

cionāru attīstību. Aizstāvot evolūciju, viņš neatzina lēcienus, vēl

jo vairāk — revolūcijas sabiedriskajā dzīvē. Tas noveda Valdemāru

pie attīstības idejas vienpusīgas un metafiziskas izpratnes.
Valdemāra uzskati par sabiedrību visumā veidojās un attīstījās

uz vēstures ideālistiskas izpratnes pamata. Viņa nostāja pret baz-

nīcu bija atturīga, pret reliģisko mācību par sabiedrību viņš vērsās

visai nedroši. Atzīstot sabiedrības attīstību, Valdemārs uzskatīja,
ka tās pamatā ir saprāta progress, jo saprāts, reiz atmodināts, var

attīstīties pats no sevis. 19 Cilvēka saprāts kā primārais nosaka

zinātnes, izglītības un kultūras attīstību. Savukārt zinātne, kas

atklāj dabas likumus, paceļ saprātu jaunā pakāpē un ved cilvēkus

pie gaismas. Saprāts nosaka tehnikas, rūpniecības, lauksaimnie-

cības attīstību, visu sabiedrības un valsts iekārtu un tās kultūru,

īsāk sakot, par galveno un izšķirošo faktoru vēsturiskajā_ attīstībā

Valdemārs uzskatīja cilvēku intelektuālās izglītības pakāpi. Viņa
viedoklis par sabiedrības attīstības cēloņiem objektīvi bija pretruna
ar baznīcas plaši propagandēto reliģisko providenciālismu.

Lai gan Valdemāra vēstures izpratne bija ideālistiska, viņš lielu

nozīmi sabiedrības attīstībā piešķir ģeogrāfiskajai videi un pie-

slejas Bokla uzskatiem, kurš bija viens no ievērojamākajiem ģeo-

grāfiskās skolas pārstāvjiem socioloģijā. Valdemārs bija iepazinies
ar Bokla darbu «Anglijas civilizācijas vēsture».20 Tuvāks Valdemā-

ram gan ir 1889. g. iznākušais krievu sociologa L. Mečņikova darbs

«Civilizācija un lielās vēsturiskās upes». Ģeogrāfiskās skolas ide-

jas saistīja Valdemāru sakarā ar Baltijas izdevīgo ģeogrāfisko
stāvokli. Viņš rakstīja, ka Kurzemei un Vidzemei ir pieejama
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«jūra, tas lielais ceļš, uz kura pasaules tautas sasniedz bagātību,
godu un varu».

21

Baltijas jūru Valdemārs uzskatīja ne tikai par iedzīvotāju
eksistences līdzekļu nodrošinātāju, bet galvenokārt par tirdznie-

cības ceļu. Viņš norāda, ka Baltija atrodas Eiropas centrā, tāpēc
šis stāvoklis ir maksimāli jāizmanto. Savas augšupejošās šķiras
vārdā Valdemārs paziņo, ka Baltijai nepieciešami jauninājumi un

pārmaiņas, ja tā grib «izmantot savu izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli

un līdzīgi citām zemēm (pat varbūt ātrāk par tām) attīstīties». 22

Izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ Valdemārs Baltijai pare-

dzēja lielu nākotni. Taču tam nepieciešams būtisks priekšnotei-
kums, proti, jāizveido jūras tirdzniecības flote. Ar šādas flotes

izveidošanas plāniem Valdemārs nodarbojās gandrīz visu savu

mūžu. Mierīgā tirdzniecībā ar citām zemēm Valdemārs redzēja Bal-

tijas uzplaukumu. Tāpēc jūrai, pēc Valdemāra domām, bija tik

ievērojama loma latviešu, igauņu un vispār Krievijas likteņos.
Tiesa, pārspīlējot ģeogrāfiskās vides nozīmi sabiedrības attīstībā,
Valdemārs pārspīlēja arī iespēju Baltijas tautām ar jūras palīdzību
tikt pie maksimālās labklājības. Viņš neievēroja to, ka kapitālisma
apstākļos, pastāvot antagonistiskām šķiru pretrunām, «visas tau-

tas» labklājība vispār paliek tikai nerealizējams sapnis.
Aplūkojot zemes ekonomikas uzplaukuma jautājumus, Valde-

mārs pievērsa uzmanību arī apdzīvotības problēmai. Tas redzams

no viņa spriedumiem par piekrastes nabadzīgo iedzīvotāju piesais-
tīšanu jūrniecībai un tirdzniecībai.23

Valdemāra socioloģisko koncepciju ietekmēja viņa sociāleko-

nomiskie uzskati. Pēdējie ietekmēja arī viņa nostāju tādos jautā-

jumos kā reliģija, morāle, tiesības, valsts un sabiedriskā iekārta,
kā arī izglītība. Pamatā būdams vidējās un sīkās nacionālās bur-

žuāzijas ideologs, Valdemārs cīņā pret veco, pret feodālismu bija
pretrunīgs un nekonsekvents.

No savām materiālistiskajām premisām Valdemārs nevarēja
izdarīt ateistiskus secinājumus. Viņš nekļuva ateists, kaut gan

pamatos kritizēja baznīcu un ļoti labi saprata, ka baznīcas korpo-
ratīvā organizācija kalpo feodālās muižniecības interesēm.24

Luterāņu mācītāju korporāciju viņš nosauca par evaņģēlija

aliansi, bez kuras nebūtu iedomājams, nedz arī iespējams «viss šis

feodālisms savā tagadējā veidā». 25 Vienlaikus Valdemārs atzīst

sevi par labu luterāni (piemēram, viņš bija reliģiskās apmācības
piekritējs skolās).

Valdemāra ētiskie uzskati veidojās viņa sākotnējā deisma

ietekmē. Kritizējot atsevišķas reliģiskas dogmas, kuras noliedza

prāta nozīmi īstenības izzināšanā, viņš reizē kritizē arī askētismu

un tieši skar morāles jautājumus. Piemēram, rakstā «Priecīgs cil-

vēks, laimīgs cilvēks» Valdemārs būtībā noliedz reliģisko morāli,
kas aizved cilvēku no reālās pasaules pārdabisku pārdzīvojumu
pasaulē. Reliģiskā morāle nav prieka, bet gan ciešanu morāle. Ne

akla ticība dievam, ne askētisms, bet tuvināšanās dabai un tās
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saprātīga aptveršana dara cilvēku laimīgu. «.. . neizmisuša sirds

vien ir īsta laime; bagātība un augstība tikai liekas būt laime

un daudz pieviļ.»26 No Valdemāra morāles izpratnes izriet sav-

dabīgs optimisms.
Valdemārs saprot, ka feodālo attiecību apstākļos sabiedrības

zemākie slāņi — zemnieki, amatnieki v. tml. — pārdzīvo morālu

degradāciju, no kuras viņš cenšas tos izvest. Bagātie — muižnieki

un mācītāji —,
runādami par reliģisko morāli, patiesībā dzīvo amo-

rālu dzīvi. Izdarot ekskursu vēsturē, Valdemārs atzīmē, ka no cil-

vēciskās morāles viedokļa «Baltijas tautas stāvēja augstāki nekā

viņu uzvarētāji .. .».
27

Atzīstot jaunas morāles nepieciešamību un teoretizējot no

apgaismības un abstraktas taisnības pozīcijām, Valdemārs tomēr

nesaprata, ka šī sabiedriskās apziņas forma ir pilnīgi šķiriska

parādība, kas cieši saistīta ar sabiedrības ražošanas attiecībām.

Valdemārs kā teorijā, tā praksē pieturas pie saprātīga egoisma

principiem.
Rakstā «Kaunīgie latvieši» (1862. g.) Valdemārs, tāpat kā citi

viņa domubiedri, nosoda tos latviešu tautības pārstāvjus, kuri, kaut

cik ielauzījušies vācu valodā, noliedza savu piederību pie latviešu

tautas.

Dažām Valdemāra domām ir tiešs sakars ar estētiku. Mākslas

un literatūras jautājumos viņš sekoja J. G. Herdera un G. Merķeļa
tradīcijām. Valdemārs nav atstājis darbus speciāli par estētiku,

un viņa spriedumi šajos jautājumos izpausti viņa daudzajos pub-
licistiskajos rakstos. Estētikā viņš visvairāk bija saistīts ar Mer-

ķeļa idejām, kurš, pēc Valdemāra izteikumiem, pārvērta aristokrā-

tisko lozungu «māksla mākslai» («Māksla ir1 pati sev») plēbejiski
humānistiskajā lozungā «Māksla ir cilvēcei». Valdemārs uzsvēra,

ka vērtēt mākslu no viedokļa «māksla mākslai» («māksla par

sevi») ir «tīrais neprāts, pilnīga vienpusība»,28

Sekojot Herderam, Valdemārs augstu vērtēja tautas daiļrades
nozīmi.

Atbildot uz jautājumu — kāpēc igauņu un arī latviešu tautas

dziesmu pamattonis ir dziļa melanholija —,
29 Valdemārs cenšas

parādīt tautas mākslas un vēlāk arī nacionāli profesionālās māk-

slas atkarību no sociālekonomiskās dzīves apstākļiem. Tur, kur

valda feodālās attiecības un to atliekas, nav iespējama mākslas un

literatūras augšupeja. Runājot par nacionālās literatūras attīs-

tības apstākļiem 19. gs. 50. —60. gados. Valdemārs vēršas pret
luterāņu garīdzniecības tieksmēm apspiest, kavēt nacionālās lite-

ratūras attīstību. Kā min Valdemārs, daži vācu mācītāji esot atzi-

nuši, ka latvieši savā literatūrā jau pārspējuši vāciešus, un uzskatot,
ka tā sekas varot būt latviešu garīgā emancipācija, kas kļūstot
arvien vairāk manāma un pret kuru esot nepieciešami steidzami

pretsoļi.30 Tāpēc baltvācu garīdzniecība un publicisti nemitīgi
apmeloja, apvainoja augošo literatūru, uzbruka tai, lai tādējādi

mēģinātu novirzīt literatūru no tās svarīgākajiem mērķiem.31
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Valdemārs ir par nacionālās mākslas un literatūras augšupeju,
tām jāieņem pienācīga vieta tautas izglītībā. Pēc Valdemāra

domām, par vienu no jaunās literatūras uzdevumiem jābūt feo-
dālisma atlieku un visu ar to saistīto ļaunumu kritikai. Protams,
pretējā nometne šo kritiku uzņēma kā kaut ko pretdabisku, noso-

dīja to un nikni uzbruka tai. Luterāņu garīdzniecības pārstāvji
apvainoja «Pēterburgas Avīzes» tieši tāpēc, ka tās kritizēja baz-

nīcu, baznīcas morālos pamatus un vispār it kā musinot pret muiž-

niecību un garīdzniecību.
32

Kaut gan Valdemārs filozofisko publicistiku (Voltēra v. c.)
vērtēja augstāk par dzeju, tomēr viņš piešķir dzejai ievērojamu vietu

cilvēka jūtu audzināšanā.33
Dzejai jābūt ar mērķtiecīgu sabied-

risku ievirzi, un šinī nozīmē tā ne tikai padara jūtas cildenas, bet

arī izglīto prātu.
Augstu Valdemārs vērtē humoru un satīru dažāda veida nega-

tīvu dzīves parādību atmaskošanā. Humora un satīras uzdevumos

ietilpst izzobot māņus, muļķību, lepnību, ģeķību, skaūdprātību un

citus šādus netikumus.34 Labvēlīgi Valdemārs vērtē J. Alunāna

«Dziesmiņas», kā arī G. Merķeļa darbus, it īpaši viņa stāstu

«Vanems Imanta», kurā izceltas latviešu tautas pretošanās un

cīņas idejas pret iekarotājiem.
Valdemāra sabiedriskajos uzskatos vērtīgākais ir viņa dzimt-

būšanas iekārtas kritika, sākot ar ekonomiku un beidzot ar feodālo

kultūru. Taču, uzstājoties visas tautas, latviešu nācijas vārdā, Val-

demārs īstenībā pauda tikai augošās buržuāzijas šķiras intereses.

Viņa uzskati bija vērsti pret feodālās iekārtas aizstāvjiem Bal-

tijā — baltvācu publicistiem Ekartu, Boku, Sirēnu v. c.
— un viņu

piekritējiem kā pašā Krievijā, tā arī Vācijā.
Savā Baltijas guberņu attīstības «programmā» Valdemārs bal-

stījās uz angļu klasiskās politekonomijas pārstāvju, it īpaši
A. Smita, mācību, tāpat arī uz Seija un Bastias sīkburžuāzisko

vulgāro politekonomiju. Valdemārs nav atstājis speciāli tautsaim-

niecībai veltītus darbus. Viņa domas un spriedumi šajos jautāju-
mos rodami publicistiskajos darbos un rakstos.

Par galvenajām svirām ekonomikas celšanā Valdemārs uzska-

tīja brīvo konkurenci, darba ražīgumu un kooperāciju. Brīvā kon-

kurence kā pirmais priekšnosacījums uz privātīpašumu pamatotas
ekonomikas attīstībā nenovedot pie lielu monopolu izveidošanās

saimniecībā. Valdemārs ir monopolu pretinieks, jo tie izputinot

mazos un vidējos uzņēmējus. Pēc viņa domam, darba ražīgums

sikražošanā ir tas faktors, uz kura pamatojoties būs iespējams ra-

cionāli to vadīt. Kapitālistiskajā kooperācijā Valdemārs saskatīja
ne tikai saimnieciskā uzplaukuma līdzekli, bet arī sīko ražotāju
morālās un politiskās solidaritātes veidotāju. Valstij kā politiskai

organizācijai nav jāiejaucas sabiedrības saimnieciskajā'dzīve.

Jautājumā par tirdzniecību Valdemārs ir par brīvu

pret protekcionisma sistēmu. Šīs savas teorētiskās atziņas viņš

centās ieviest Baltijas guberņu ekonomiskajā attīstībā.
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Visi minētie secinājumi kopumā noved Valdemāru ekonomiskā
liberālisma pozīcijās. Ekonomiskais liberālisms ir viņa reformisma
sociālais pamats. Ekonomiskā liberālisma un reformisma politikai
lauksaimniecībā, rūpniecībā, tirdzniecībā un citās tautas saimnie-

cības nozarēs vajadzēja, pēc Valdemāra domām, novest pie kārtu

sociālās harmonijas, tautas labklājības un progresa.
Zemnieku jautājumu Valdemārs aplūko vairākos rakstos, pie-

mēram «Memorandums» (1861. g.), «Baltijas, īpaši Vidzemes zem-

nieku stāvoklis» (1862. g.) v. c. Paziņojot, ka zemnieku jautājums
ir «conditio sine qua non», Valdemārs konstatē dzimtbūšanas

pastāvēšanu Baltijas guberņās 19. gs. 50.—60. gados.
35

Negatīvi novērtējot 1816.—1819. g. reformas Baltijā, Valde-

mārs atzīmē, ka zemnieki palikuši bez zemes, brīvības un savas

tēvijas. 36

Dzimtbūšanas palieku sistēmā, pēc Valdemāra domām, galve-
nais ļaunums ir klaušas, kas vēl ir plaši izplatītas. Valdemārs

nosoda līgumattiecību sistēmu, kas neatbilst īstiem brīvās konku-

rences uzdevumiem. Līgumattiecību sistēma ir pārvērtusies par

savu tiešo pretstatu.
37

Progresam pilnīgi neatbilstošā lauksaimniecības sistēma un

latviešu un igauņu saimniecības stāvoklis koncentrē visu Valde-

māra uzmanību uz reformām. Tas pilnīgi saskan ar viņa tautsaim-

niecības koncepciju. Par pirmo un neatliekami veicamo pasā-
kumu viņš uzskata zemes reformu Baltijā uz 1861. g. 19. februāra

nolikuma pamata, ņemot vērā Baltijai raksturīgās īpatnības.
Tādā veidā Valdemārs cerēja noregulēt zemnieku jautājumu no

augšas.3B

Valdemārs uzstājas par zemes piešķiršanu zemniekiem iepir-
kuma ceļā. Pēc viņa domām, klaušas un naturālās nodevas tāpat
ar valdības dekrētu jāaizstāj ar naudas nomu. Savos priekšliku-
mos par zemnieku jautājumu Valdemārs nonāk pretrunā ar paša
izvirzīto principu par valsts neiejaukšanos sabiedrības saimniecis-

kās dzīves sfērā.

Visas zemnieku saimniecības pamatā Valdemārs cenšas likt

sīko preču ražošanu, kas it kā varētu konkurēt ar muižnieku liela-

jiem zemes īpašumiem. Viņš, starp citu, izvirzīja plānu par zemes

apstrādāšanu bez algota darba pielietošanas. Atzīstot buržuāziski

demokrātiskās brīvības kā priekšnoteikumu saimnieciskajam pro-

gresam, Valdemārs aktīvi aizstāv pārvietošanās brīvību. Pēc

Valdemāra domām, iespēja brīvi pārvietoties veicinās zemnieku

labklājību. 39 Valdemārs atklāti nekur nevēršas par muižnieku lati-

fundiju sadalīšanu. Viņš nepieļauj iespēju, ka Baltijas zemnieki

paši varētu sadalīt muižnieku zemes, kaut gan viņa ideāls ir par-

celārā saimniecība, kas nodibinājās Francijā buržuāziskās revolū-

cijas (1789.—1794.) rezultātā.

Valdemārs vairāk nekā citi jaunlatviešu kustības pārstāvji runā

par kalpu bēdīgo stāvokli. Viņš saprot un atklāti par to raksta, ka

3/4 zemnieku dzīvo gandrīz vai trūkumā. Tāds stāvoklis var novest
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pie nevēlamiem rezultātiem, pie iespējamas revolucionāras
katastrofas.

Tomēr visi viņa paziņojumi par bezzemnieku stāvokļa uzlabo-

šanu paliek tikai vēlējumi. Valdemāra teorētiskās atziņas attiecībā

uz bezzemniekiem nebija praktiski realizējamas, tāpēc viņa uzskati

ir nekonsekventi, lai gan Valdemārs vienmēr sevi uzskatīja par

praktiķi, reālpolitiķi. Ideja pacelt bezzemniekus līdz turīgu zem-

nieku līmenim bija Valdemāra sīkburžuāziskā utopija. Objektīvi
viņš līdz ar to veicināja sīkburžuāziskā īpašuma attīstību.

Lai gan Valdemārs kritizēja Baltijas vāciešu ideoloģiju, tāpat
Baltijas sabiedrisko iekārtu, viņa uzskati bija vairāk nekā mēreni.

Kā Valdemārs pats saka, viņš gribot izvairīties no jebkura radi-

kālisma. Tāpēc viņam vairākkārt nācās dzirdēt pārmetumus no

X- Biezbārža v. c. puses par pārmērīgu uzmanību un gausumu.
40

Visskaidrāk savus sabiedriskos uzskatus Valdemārs izsaka dar-

bos «Rīgas vēstules» (1865. g.), «Latviešu izceļošana uz Novgo-
rodu 1865. gadā un Baltijas vācu prese» (1867. g.), «Tēvu zeme un

vispārderīgais» (1871. g.).

Konstatējis dzimtbūšanas attiecību, it īpaši dažādu feodālo

politisko institūtu pastāvēšanu Baltijā, no valsts šķirto baltvācu

konstitūciju (Landesstaat), Valdemārs pierāda, ka zemes pamat-

iedzīvotājiem trūkst elementāro tiesību un brīvību. Par galveno

ļaunumu Baltijai viņš uzskata tās satversmi.41 Tiesa un administrā-

cija šeit visā pilnībā pakļautas muižniecības un tirgotāju korporā-
cijas kontrolei. Kā pilsētā, tā arī laukos tautai nav pašvaldības

orgānu. Tā, Valdemārs raksta: «Visa Baltijas guberņu satversme

un pārvalde ir līdz šim visumā palikusi tā pati, kāda tā bija dzimt-

buves laikā.» 42 Citā vietā viņš atzīmē, ka Rīgā līdz šim (t. i.,

1871. g.) maģistrāts un birģermeistars gandrīz suverēni pārval-
dījuši pilsētu.

43
Tāpat aktīvi Valdemārs vēršas pret vietējo, savos

pamatos feodālo likumdošanu un tiesu.

Valdemārs uzskata, ka visas sabiedriskās iekārtas un tas eko-

nomisko pamatu atjaunošanai vajadzīgas valdības reformas. Cen-

trālā likumdevēja vara viņam ir sabiedriskās dzīves regulējošais
līdzeklis. Valstij aktīvi jāiejaucas tieši Baltijas guberņu politiskajā
sfērā. Aizstāvot pārvietošanās brīvību utt., Valdemārs atzīmē, ka

personības brīvība jāgarantē ar likumu, pretējā gadījuma brīvība

nav nekas cits kā māņi. 44

Tomēr Valdemārs vairāk runā par tiesībām nekā par brīvību,

pieņemot, ka tiesības jau ietver brīvību. Pēc viņa domām, vienotas

tiesības pilsētai un laukiem esot ikviena izglītota cilvēka lozungs. 45

Tiesības pēc iespējas izdevīgi izmantot savu roku darbu ir svarīgs

pamatnoteikums valsts attīstībai. 46 Tiesas un pašpārvaldes organi-

zācijas nozarē viņš ierosina attiecināt uz Baltiju impērijas likumus,

t. i., ievest zemstes un Krievijā īstenotās tiesu reformas.

Brīvību un tiesību aizstāvēšana, prasība piemērot tās toreizē-

jiem Latvijas apstākļiem neapšaubāmi satur demokrātisku domu.

Arī šajā virzienā Valdemāra uzskati ir progresīvi, jo Baltijā
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sabiedriskā iekārta bija vairāk atpalikusi nekā iekārta Krievijas
centrālajās guberņās. Vispār, runājot par Valdemāra uzskatu de-

mokrātisko saturu, nedrīkst aizmirst, ka jau 19. gs. 80. gadu sākumā

viņš diferencēti pieiet prasībai par tiesību piemērošanu Baltijas
iedzīvotājiem. Tas izskaidrojams ar bailēm no iespējamās strād-

nieku kustības Latvijā. Tā, 1871. g. pilsētas saimnieciskās dzīves

uzlabošanai Valdemārs runā par pilnu tiesību piešķiršanu tikai

sīkburžuāzijai. 47

Būdams reformists, Valdemārs sabiedriski politiskās dzīves

attīstību uzskatīja par pakāpenisku procesu bez lēcienveida pār-
ejām. Simpatizējot franču buržuāziskajai revolūcijai, kas radikāli

darīja galu feodālismam Francijā, Valdemārs tomēr visai uzma-

nīgi izturas pret 1848. g. buržuāziski demokrātiskajām revolūci-

jām Rietumeiropas zemēs. Sevišķi viņu atbaida strādnieku kustība.

Silēzijas audēju sacelšanos, tāpat čartistu kustibu Anglijā Valde-

mārs galvenokārt nosoda kā graujošu proletariāta cīņu. Strādnieku

šķiras stāvoklim viņš tikai jūt līdzi. 1856. g., analizējot F. Engelsa
darbu «Strādnieku šķiras stāvoklis Anglijā», Valdemārs raksta:

«Kopā ar Engelsu mēs redzējām tikai bezgalīgas, nedzirdētas

nelaimes, kurās parādījās trūkumi un grūtības zemāko šķiru
apstākļos.»48

Valdemāra, kā arī citu jaunlatviešu ideāls ir buržuāziskā

sabiedrība, kuras pamatā ir sīkais un vidējais privātīpašums lauk-

saimniecībā, amatniecībā un tirdzniecībā. Šādas sabiedrības struk-

tūras plānus viņš atkārtoti mēģināja attiecināt uz Latvijas
apstākļiem.

Vēlāk šis Valdemāra ideāls nonāca pretrunā ar augošo lielrūp-
niecību. Tāpēc sīkražotājiem viņš ieteica dažāda veida asociācijas,
kas it kā palīdzētu tiem nostiprināties politiski un morāli. Taču jau
19. gs. 80. gados šie Valdemāra plāni izrādījās nereāli un utopiski.

Par spīti savām simpātijām pret republikānisko pārvaldes
formu, Valdemārs visu mūžu praktiski palika krievu monarhistis-

kās valsts piekritējs.
Neapšaubāmu interesi izraisa Valdemāra domas par Baltijas

tautu, kā arī Baltijas vācū buržuāzijas un pilsonības attiecībām

pret Krieviju. Izvēršot savus sabiedriskos uzskatus, Valdemārs,

tāpat kā citi jaunlatvieši, stingri ievēroja ne tikai Krievijas iekšējo

un ārējo politiku, bet arī Vācijas ārpolitiku un vietējās baltvācu

muižnieku varas iekšējo politiku. Pēc Valdemāra domām, Baltijas
vācu muižniecība un tās aristokrātiskās ģimenes kalpo tronim,

bet ne Krievijai. Muižniecības politiku, kas pausta attiecībā pret
Krieviju Ekardta, Sirēna, Boka v. c. koncepcijās, Valdemārs

novērtē kā nihilistisku, kam nav nekādas perspektīvas. 49

Valdemārs aizstāv latviešu tiesības saukties par tautu, par

nāciju. Visa Baltijas vācu vēsture un ideoloģija latviešiem to

pastāvīgi liegusi. Viņš raksta, ka Baltijas vācu vēsturnieki un pub-
licisti izdomājuši dažāda veida definīcijas, pēc kurām šīs tautības

nemaz nepastāv. 50 Tie visādi cenšas pierādīt, gan ka latvieši nemaz
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neesot pastāvējuši, gan ari ka viņiem nav savas vēstures. Valde-

mārs asi un trāpīgi atmasko Baltijas valdošās šķiras, kas latviešus

neuzskatīja par pilntiesīgu tautu, bet gan par tumšu zemnieku

masu, par zemāku slāni, kam tālab ir jābūt aklam ierocim civilizēto

kungu rokās. Pašus Baltijas vāciešus Valdemārs uzskata par ieka-

rotāju — vācu krustnešu pēctečiem. Vācu krustneši 13. gs. vidū ar

uguni un zobenu iekaroja zemi un pakļāva līdz tam kulturālas

tautas latviešus un igauņus vairāk nekā 600 gadu ilgai verdzībai,
atstājot par mantojumu tagadējai muižniecībai uz iekarojumiem
pamatotas tiesības un privilēģijas. 51 Krustnešus un viņu pēctečus
Baltijā Valdemārs salīdzina ar mongoļiem, kas uzbruka Krievijai
un nodibināja tur savu jūgu.

52

Vairākos savos darbos un rakstos Valdemārs izvirza domu, ka

latviešu un, igauņu tautas savā vēsturiskajā attīstībā bijušas nesa-

raujami saistītas ar Krieviju. Sākot ar 18. gs., Krievija Baltijas
tautām kļūst par dzimteni. Par tālākajām perspektīvām Valdemārs

raksta: «Latvieši, igauņi un arī krievu tauta, ņemot vērā savu

pagātni, var vien īg i tiekties pēc attīstības.» 53

Vēsturiski Baltijas teritorija, Baltijas tautas ar viņu ciešajiem
ekonomiskajiem un kultūras sakariem ar krievu tautu ir krievu

valsts neatņemama sastāvdaļa. Valdemārs norāda, ka visiem jaun-
latviešiem Baltija ir Krievija, kamēr Baltijas baroniem un viņu
ideologiem — Sirēnām, Ekardtam, Bokam v. c. —

tikai Vācijas

daļa. Vācu prese pilnīgi atklāti aizstāv pēc iespējas lielāku sastin-

gumu, stagnāciju. 54 Bet tas, pēc Valdemāra dziļākās pārliecības,
runā pretī Krievijas interesēm. Savos separātiskajos centienos

muižniecība un garīdzniecība vērš savus skatus uz Vācijas pusi,
kurā kopš Prūsijas iekarošanas karu perioda tiek plaši izplatīta
nacionālliberālisma politika. 55

Zināmu ieguldījumu 19. gs. 50.—60. gadu progresīvās sabied-

riskās domas attīstībā Valdemārs devis, kā pirmais izvirzot jautā-

jumu par karu un mieru. Valdemārs ir karu un valstu agresīvās
politikas pretinieks. Karš ir sava veida neprātīga kataklizma. Tikai

miera apstākļos tautas var attīstīt savu ekonomiku un kultūru.

Kara un miera problēmu Valdemārs apskata vēsturiskā un teorē-

tiskā aspektā. Pie tam, pēc viņa uzskata, ne vēsture, ne loģika karu

neattaisno, bet ganotrādi — apstiprina mieru.

Jau vienā no saviem pirmajiem rakstiem «Par persiešu taga-

dējo karu» (1857. g.) Valdemārs nesimpatizē angļu valdībai, 56

kura divus gadus pēc kara pret Krieviju uzsākusi jaunus briesmī-

gus karus pret Persiju un Ķīnas valsti. 57

Aplūkojot vēsturi, Valdemārs nosoda krusta karus, kad, pēc

viņa vārdiem, visa Eiropa bija sakūdīta uz laupīšanām. Sājos karos

vainīga baznīca un pāvesti, kuri, atlaižot kristiešiem grēkus, pamu-

dināja viņus uz slepkavībām. 58

Tāpat kā G. Merķelis, Valdemārs ar sevišķu spēku, kaut arī

ne tik atklāti, apvaino Baltijas iekarošanā krustnešus, kuru lau-

pīšanas kari ne ar ko neesot atšķīrušies no krusta kariem. Tāpat
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Valdemārs solidarizējas ar G. Merķeli, nosodot Napoleona I ieka-

rošanas karus un ne ar ko neattaisnoto karu pret Krieviju 1812. g.
Atzinīgi Valdemārs novērtē Baltijas pievienošanu Krievijai

18. gs., kad latvieši un igauņi beidzot varēja dzīvot mierīgos
apstākļos. Tomēr feodālisma sociālekonomiskie apstākļi Baltijā
traucē tas vispārējo attīstību.

Valdemārs vēršas pret Vācijas agresīvo politiku, kuras pamatā,
pec viņa domam, ir nacionālliberālisma mācība, kas apgalvo, «ka

sveša tautība zemāk stāv par katru pašu tautas visnevērtīgāko
locekli». 59 Seit Valdemārs atzīmē, ka neatņemami vācu militārisma

pavadoņi ir nacionālšovinisms, fanātisms un rasisms. Par laimi,

viņš atzīmē, Krievijā tādu mācību izplatīšanās nav gaidāma.
Ar ironiju Valdemārs raksta par nacionālliberālismu, no kura

teorijas izrietot, ka «vāciem katrā ziņā un nepieciešami
jāvalda pār slāviem».60

Pēc Valdemāra apgalvojuma, nacionālliberālisma mācība plaši
izplatījās Vācijā pēc Prūsijas kara pret Austriju 1866. g. Rakstā
«Kas ir prūšu sērga» (1871. g.) viņš atmasko un nosoda Prūsijas
politiku, kura «Vācijas vienību redz prūšu militārajā despotismā,
kas upurē šai vienībai politisko un pilsoņu brīvību». 61

Valdemārs pierāda, ka Prūsijas «dzelzs un asins politikas»
rezultāti nekādā gadījumā neatbilst vācu tautas taisnīguma sajū-
tai.62 Runājot par «dzelzs un asins politiku», Valdemārs piezīmē,
ka tās «sekas mēs vēl tagad nemaz nevaram pārredzēt». 63

Atsevišķos gadījumos Valdemārs biedē krievu valdību ar iespē-
jamo vācu agresiju Baltijā, kam augsni jau it kā sagatavojusi
muižniecība un garīdzniecība. Nosodot vācu militārisma agresīvo
politiku, Valdemārs raksta: «Tie, kas mūsu dienās visiem spēkiem
cenšas kara fūriju uzpūst briesmīgā, visai Eiropai draudīgā liesmā,
tiem, protams, nav nekā labāka ko darīt, kā atkal atdzīvināt vecās

teorijas par labām un sliktām cilvēku rasēm Eiropā.»
64

Kara un miera jautājumos Valdemārs uzskata, ka «Miers baro,
nemiers posta».

65 Nosodot karu, Valdemārs nonāk pie secinā-

juma: «Lielākais cilvēces ļaunums ir kādas nācijas gatavība
karam.»66

Valdemārs, kā arī citi jaunlatvieši vairākkārt uzsvēra, ka Bal-

tijas mazās tautas — latvieši un igauņi — ir mieru mīlošas tautas.

Valdemārs liek priekšā radīt starptautiskas tiesības, kas aizliegtu

karu izraisīšanu. Viņš raksta: «...pret lielāko cilvēces ļaunumu,
karu, varētu līdzēt skaidrība starptautiskajās tiesībās.. .»

67

Protams, stāvot miera aizstāvētāja pozīcijās, Valdemārs vēr-

šas pret kariem kā apgaismotājs, kas nesaprata karu šķirisko
raksturu. Viņam trūkst izpratnes par taisnīgiem un netaisnīgiem
kariem. Valdemārs analizē un nosoda karu vairāk no morālā neka

no politiskā viedokļa. Nereti viņš nostājas pacifisma pozīcijas un

vienādi nosoda karu un revolūciju. Par spīti tam, Valdemārs vien-

mēr uzstājies kā Krievijas un savas tautas patriots.
Valdemāra uzskatos centrālo vietu ieņem apgaismības idejas.
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Lielākajā daļā darbu un rakstu viņš tā vai citādi skar izglītības
jautājumus. Viņa darbība izglītības jomā daudz devusi nacionālās

kultūras attīstība.

_

Valdemāra kultūras koncepcijas pamatā ir 18. gs. racionālisms.

Pēc viņa domām, garīgo kultūru veido cilvēku zināšanu summa,
kas veido sociālas attīstības saknes.

Valdemāra koncepcija visā pilnībā vērsta pret kultūras feo-

dālo izpratni, kuras pamatā ir reliģiskā izglītība, kas neatbilst

mūsdienu progresam. Kultūrai nav jākalpo vienam slānim, nav

jāiekļaujas šauros cunftu vai korporatīvajos ietvaros; tās funkcijas
ir ievērojami plašākas — tā kalpo cilvēcei un nepazīst nacionā-

las robežas. Tāpēc atsevišķu zinātnieku sasniegumi visīsākajā
laikā kļūst par īpašumu visiem. 68 Viņš neatlaidīgi aizstāv domu,
ka ir tikai viena kultūra, kuras attīstībā pēc iespējas piedalās
dažādas tautas un indivīdi, «no tās uzņemdami, cik grib un

spēj». 69

Savā kultūras koncepcijā Valdemārs tātad pieslejas buržuāzis-

kajai izpratnei, saskaņā ar kuru kapitālisma apstākļos kultūras

sasniegumi it kā kļūst par visas tautas īpašumu. Viņš neievēro to,
ka jaunajām buržuāziskās sabiedrības šķirām nebūt nav vienādas

iespējas apgūt kultūras sasniegumus.

Valdemāra nopelns ir tas, ka viņš savu koncepciju vērš pret

Baltijas vāciešu ideoloģiju, kas aizstāv kārtu kultūras izpratni un

noliedz nacionālās kultūras attīstības nepieciešamību. Viņš aktīvi

vēršas pret Baltijas vāciešu kultūrtrēģerismu un tā neatraujamo

pavadoni — latviešu pārvācošanu, asi kritizē t. s. vācu muižniecī-

bas un garīdzniecības civilizācijas misiju Baltijā un norāda, «ka

vienīgi vācu vēsturiskā uzdevuma visrupjākā neziņa ir tā, ka par

vācieša uzdevumu Vidzemē uzskata iedzimtos apspiest un verdzi-

nāt un ka ar to vācietis izplata un cienīgi reprezentē Eiropas aus-

trumos vācu izglītību un civilizāciju». 70

Kā jaunās buržuāzijas pārstāvis Valdemārs Baltijas ekono-

misko attīstību, tās bagātības un kultūru aplūkoja ciešā atkarībā

no izglītības pakāpes. Viņš uzskatīja, ka tautas labklājības līme-

nis, tās vajadzības utt. pieaug līdz ar tās izglītības līmeņa celša-

nos. Zinātni viņš centās pakļaut izglītības uzdevumiem. No otras

puses, apgaismības un izglītības nepieciešamību Valdemārs pierā-

dīja ar tehnikas, rūpniecības un lauksaimniecības augšupeju, kas

jo neatliekami prasa zināšanas un zinātnes pielietošanu. Izglītības
uzdevumiem viņš pakļāva arī literatūru, mākslu un presi.

Šajā nozīmē Valdemāra ilūzijas ne ar ko neatšķīrās no 18. gs.

apgaismotāju idejām, kuri uzskatīja, ka līdz ar apgaismības ideju
īstenošanu dzīvē «iestājusies prāta valstība».71

Apgaismības uzskatos Valdemārs piekrita franču apgaismotāju

mācībai, sevišķi 2. 2. Ruso domai par indivīdu vienādajām intelek-

tuālajām spējām un par vides ietekmi uz personības veidošanos.

Valdemārs uzskata, ka galvenais ir cilvēkam piemītošā tieksme pēc
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pilnības, ta ir it kāviņa prāta iedzimta kvalitāte. No otras puses,
indivīds zināmā mērā ir apkārtējās vides produkts. Tāpēc «atse-

višķs cilvēks, kurš dzīvo tuksnesī, nespēj uztvert ne sabiedrības
tikumību, ne tās netikumību».72

Izstrādājot savas 19. gs. 50.—60. gadu programmas prasības
izglītības nozarē, Valdemārs sāk ar to, ka laicīgai izglītībai skolā

jāierada nozīmīgāka vieta nekā reliģiskajai, taču nebūt negrib
atdalīt skolu no baznīcas. Viņš vienīgi prasa, lai laicīgā' izglītība
būtu pārāka par garīgo. Tādēļ, pēc Valdemāra domām, izglītību
vajadzētu pārzināt valstij, bet ne baznīcai, kā tas Baltijā bijis līdz

šim. Ar šo prasību Valdemārs vēlreiz apstiprina, ka zināšanas sais-

tītas ar prātu, kamēr ticībā pārsvarā ir jūtas. Ticība atklāj tikai

šauru loku personisko pārdzīvojumu pasaulē, bet zinātne un prāts
ved pie pasaules izzināšanas un gaismas. Valdemārs uzsver, ka

jārūpējas, lai apmācība skolās pamodinātu un attīstītu skolnieku

prātu. Visas šīs domas Valdemārs attīsta jau savos pirmajos rak-

stos «Vārdi par grāmatām» (iespiesti 1853. g.), «Ceļa vadonis lat-

viešu mudīgiem zēniem, kam gars skolas un gudrības iekāro»

(1858. g.) v. c.

Par galvenajiem izglītības stūrakmeņiem vai svirām, bez kuriem

nav domājama tālākā plašāka tautas izglītība, Valdemārs uzska-

tīja skolu, valodu un literatūru, kuru attīstībai viņš allaž pievērsa
lielu uzmanību.

Lielas cerības viņš lika uz plaša tautskolu tīkla radīšanu. Rak-

stā «Krievijas tautskolas no tautsaimniecības viedokļa» (1861. g.)
ekonomikas, augstākās izglītības un kultūras attīstība visumā

aplūkota tiešā atkarībā no tautskolu attīstības. Valdemārs no-

rāda, ka ar nacionālās inteliģences palīdzību būs iespējams sek-

mīgi cīnīties pret feodālisma paliekām un zemes vispārēju
atpalicību.» 73

Sevišķi viņš ieteic latviešiem mācīties krievu valodu. Tā nepie-
ciešama augstākās izglītības iegūšanai. Valdemārs pats daudz

rūpējās par latviešu valodas attīstību, par tās ortogrāfijas un jau-
nās terminoloģijas izstrādāšanu. Izglītība un nacionālā valoda

viņam ir tie galvenie līdzekļi, kas stādāmi pretī ģermanizācijas

politikai.

Lielu nozīmi Valdemārs piešķir jaunās nacionālās literatūras

un preses attīstībai. 74 Viņš izstrādāja plānus un priekšlikumus tau-

tas objektīvas vēstures un pirmo mācības grāmatu sastādīšanai

tautas vajadzībām, aktīvi piedalījās vārdnīcu sastādīšanā un izdo-

šanā. Pēc viņa iniciatīvas dibinātas bibliotēkas, viņš sekmēja tau-

tas garamantu vākšanu. Sevišķi lieli nopelni viņam ir kuģniecības

izglītības attīstīšanā Krievijā. 75

Krišjāņa Valdemāra idejām un darbībai 19. gs. vidū bija vis-

pārdemokrātiska nozīme. Viņa darbība bija pakļauta vienam uzde-

vumam — attīstīt un apgaismot savas tautas prātu, kura vēl jopro-

jām ir «tumša un māņticīga».
76
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KRIŠJĀNIS BARONS

Krišjānis Barons — folklorists, rakstnieks, publicists un viens

no ievērojamākajiem jaunlatviešu darbiniekiem (1835.—1923.)
dzimis un uzaudzis zemnieku ģimenē. 1855. g. beidzis Jelgavas
ģimnāziju. No 1856. līdz 1860. g. X- Barons studēja Tērbatas uni-

versitātes fizikas un matemātikas fakultātē.1 No 1862. līdz 1865. g.

bija «Pēterburgas Avīžu» līdzstrādnieks un faktiskais redaktors.

Salīdzinājumā ar citiem 19. gs. 50.—60. gadu jaunlatviešu kustības

darbiniekiem X- Barons nodzīvoja ilgu mūžu. Viņa darbība tālu

pārsniedz šī perioda ietvarus. Kopš 1893. g. Barons dzīvoja Rīgā,
kur līdz mūža beigām kārtoja izdošanai latviešu tautas dziesmas.

Krišjāņa Barona pasaules uzskats veidojās universitātes gados,
rūpīgi studējot dabzinātnes — astronomiju, fiziku, matemātiku.

Viņa dabzinātnisko uzskatu veidošanos un pasaules izpratni
visumā lielā mērā ietekmēja angļu astronoma V. Heršeļa, dabzi-

nātnieka C. Darvina, amerikāņu apgaismības darbinieka B. Frank-

lina, kā arī krievu zinātnieka G. Rihmaņa darbi; ar pēdējo starp-
niecību Barons bija iepazinies ar M. Lomonosova sacerējumiem.

Barona filozofisko un sabiedrisko uzskatu veidošanās avoti vis-

pirms bija progresīvo Baltijas apgaismotāju G. Merķeļa, J. Ei-

žena, H. Jannaua, J. Petri, kā arī vācu apgaismības pārstāvju

(J. G. Herdera) darbi. Ar Merķeļa darbu starpniecību Barons

izjuta 2. Ruso un citu franču apgaismības darbinieku ideju pozitīvo
ietekmi. Pret H. Volfa filozofijas piekritēja un popularizētāja Vecā

Stendera darbiem Barons izturējās kritiski. No senajiem domātā-

jiem Barons bija iepazinies ar Aristoteļa dabzinātniskajām un filo-

zofiskajām idejām.
2 19. gs. 60. gados etnogrāfijas un folkloristikas

jomā Barons daudz nozīmīgu atziņu smēlās krievu zinātnē. Tau-

tas mutvārdu poētiskās daiļrades pētniecībā auglīgu ietekmi uz

viņu atstāja krievu revolucionāro demokrātu idejas. 3

Barona darbība dalāma trīs periodos: Pēterburgas (1861.—

1866.), Maskavas (1867.—1892.) un Rīgas (1893.—1923.).
No Barona filozofisko un sabiedrisko uzskatu analīzes viedokļa
lielāko interesi izraisa pirmais un daļēji arī otrais periods. Barons

bija cilvēks ar dziļu erudīciju un plašām zinātniskām interesēm.

Viņš licis pamatus latviešu bibliogrāfijas sākumiem, ir viens no

pirmajiem dabzinātņu popularizētājiem Latvijā. Barons publicējis
latviešu periodiskajos izdevumos ap 150 rakstu (no tiem 125 —

«Pēterburgas Avīzēs») dažādās zinātnes un tehnikas nozarēs. Viņš

sarakstījis arī pirmo darbu Baltijas fiziskajā ģeogrāfijā.4 Viņa

spalvai pieder daiļliteratūras sacerējumi prozā un dzejā, raksti par

latviešu valodu un folkloru. Latvijas apstākļos tolaik Krišjānis

Barons, tāpat kā Krišjānis Valdemārs, bija sava veida enciklo-

pēdists.

Apmēram līdz 1860. g., it sevišķi līdz pirmajām publikācijām

«Pēterburgas Avīzēs», Barona rakstos vērojama deisma ietekme.

Par to liecina viņa raksti laikrakstā «Mājas Viesis», kuros viņš
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aicina ticības jautājumiem pieiet no prāta pozīcijām. 5 Klerikālisma

spaidu apstākļos šāda nostāja Baronam deva iespēju publicēt
savus dabzinātniskos rakstus. Protams, Barona, tāpat arī dažu citu

19. gs. 50. gadu jaunlatviešu deisms pauda viņu pasaules uzskata

vājās puses. Šeit būtu vietā atgādināt X- Marksa vārdus, ka deisms

nav nekas vairāk kā ērts un viegls līdzeklis tikt galā ar reliģiju. 6

Jau deistiskajā periodā Barons uzsver saprāta lomu dabas parā-
dību izskaidrošanā. Savus uzskatus par pasauli viņš veido, balsto-

ties uz dabzinātņu atzinumiem.

Barona uzskatu tālākajā attīstībā zinātne un ticība norobežojas.
Pretstatot bībeli ar tās teikām zinātniskajai pasaules ainai, Barons

tuvojas materiālismam un ateismam, it īpaši plaši atmaskojot reli-

ģiskos māņus un aizspriedumus. Jāpiezīmē, ka Barons bija vienis-

prātis ar J. Alunāna, X- Biezbārža un X- Valdemāra materiālistis-

kajiem uzskatiem un secinājumiem, lai gan materiālismam viņš
tuvojās, nevis balstoties uz filozofiskām tradīcijām, bet galveno-
kārt no dabzinātņu viedokļa. Ar to arī izskaidrojama viņa meta-

fiziskā materiālisma mehānistiskā ierobežotība, kas nereti izpau-
dās dabzinātniski stihiskā formā. Tāpat kā K. Valdemārs, ari

Barons ar jēdzienu gudrība saprata filozofiju.7 Barona pasaules
uzskats ar tā dabzinātnisko pamatojumu bija vērsts pret reliģisko
pasaules izpratni, pret dabas bībelisko izskaidrojumu.

Sākotnējais deisms netraucēja Baronu radīt dabzinātnisku un

no tā izrietošu materiālistisku priekšstatu par pasauli. Balstoties

uz tālaika kosmogoniju, Barons savā pasaules uzskatā nonāk līdz

vispārīgam dabas un pasaules jēdzienam, kura pamatos ir matē-

rija. Rakstā «Krītošas zvaigznes» (t. i., meteorīti) (1862. g.), jau
vairs nerodot vietu dievam, Barons secina, ka Saules sistēmas pla-

nētas, tāpat kā mūsu Zeme, radušās no matērijas. 8 Pasaules

izskaidrošanā ar matērijas palīdzību un šā jēdziena precizēšana
Barons izmanto konkrētāku tās veidu — vielu, no kā sastāv zvaig-

znes un planētas. 9 No šīs vielas sastāv arī Zeme tas ugunīgas lavas

veidā, ko izverd vulkāni. 10

Dabas ķermeņi, lietas un parādības, pēc Barona domām, eksistē

pašā par sevi saprotamā, objektīvā telpā un laikā. Pēdējā atzinuma

pierādījumam viņš min Saules, planētu un Zemes kustību telpā un

laikā. Attālumi starp zvaigznēm un tuvāko zvaigžņu attālums no

Saules, tāpat kā telpas un laika izmēri starp tām, ir bezgalīgi
lieli. 11 Telpas mērīšanu (jau tīri praktiskā nozīmē), kā arī elemen-

tārās ģeometrijas pamatus Barons apskata rakstā «īsa pamācība
par zemes mērošanu priekš maza zemes kopēja» (1863. g.). !2

Laika mērīšana savukārt pamatojas uz kalendāru. Nešauboties par

laika objektivitāti, Barons atzīst šādas mērīšanas nosacītību. Šīs

domas viņš izsaka rakstā «Vecs un jauns kalendārs» (1862. g.).
13

Objektīvi eksistējošā materiālā pasaule sastāv no neskaitāmām

lietām, kurām dažādas īpašības. Pie dabas lietām Barons pieskaita
visus materiālās pasaules priekšmetus, tai skaitā gaisu un gāzes.

14
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Lietas pēc savas uzbūves ir sarežģītas. Barons raksta: «Visas lietas

pasaule ir saliktas no dažādām daļām.» 15
Tāpat kā X- Valdemārs,

viņš atzīst, ka šīs daļas ir ķīmiskie elementi, kaut arī pašu
jēdzienu — ķīmiskais elements — nelieto. Lietas, tāpat kā viņu īpa-
šības, atrodas savstarpējā sakarībā. Visumā būdams metafiziķis.
Barons ar saviem dabzinātniskajiem uzskatiem apstiprina dažus

dialektiskās dabas izpratnes elementus (vispārējā kustība, maiņa
un pārvērtība). Kustības kategoriju viņš atvasina no Saules sistē-

mas kustības, kuras ietvaros notiek savstarpēji nosacīta Saules,
planētu un Zemes griešanās. 16 Sevišķu vērību Barons veltī pārvēr-
šanās jēdzienam. Izmaiņu procesam pakļauts viss — sākot no

Saules un beidzot ar dzīviem organismiem uz Zemes. Uz Saules

notiekošās pastāvīgās pārvērtības izpaužas Saules plankumu
izmaiņās. 17 Pārvērtības notiek Zemes hidrosfērā, 18

izmaiņām
pakļautas arī gāzes un gaiss.l9Dažādas pārvēršanās notiek deg-
šanas procesā. 20 Un beidzot ar pārvērtībām saistīts dzīvnieku un

augu elpošanas process.
21 Pēc Barona domām, kustība, pārvērtī-

bas, izmaiņas noved pie attīstības dabā, ko viņš sevišķi attiecina

kā uz organisko pasauli, tā uz sabiedrisko dzīvi. Protams, attīstību

Barons, tāpat kā X- Valdemārs, saprot kā tīri kvantitatīvu izmaiņu.
Lietu un parādību savstarpējās sakarības un pārvēršanās atzī-

šana rosināja Baronu atzīt cēloņsakarību un nepieciešamību dabā.

Sekodams klasiskajai mehānikai (Galileja, Keplera un Ņūtona

atklātajiem likumiem par debess ķermeņu savstarpējām attiecī-

bām), Barons augstu vērtē nepieciešamības un cēloņsakarības
nozīmi un gandrīz nerunā par nejaušības kategoriju. Arī šai

aspektā viņš ir mehānistiskā determinisma piekritējs. Saskaņā ar

viņa priekšstatiem stingrajā un likumsakarīgajā Zemes, planētu
un Saules kustībā nevar būt nejaušas, gadījuma rakstura saka-

rības.

Daba atklājas ar likumu un spēku starpniecību. Barons nešau-

bās, ka dabas likumiem ir objektīvs un nepieciešamības raksturs.

Dabā viss notiek pēc stingriem likumiem. 22 Baronam, tāpat kā

K. Valdemāram, labi zināms vielas svara nezūdamības likums, kas

vispārējos vilcienos minēts rakstā «Kas ir gaiss?». Izsmeļošāk šo

likumu Barons raksturo savā rakstā «Kas ir uguns un kas caur

degšanu notiekas?» (1862. g.), kur viņš jau tieši saka: «Dabā nekas

visai nezūd no pasaules ārā, lai gan katra lieta var savadi pārvēr-

sties.»23

Pie dabas spēkiem Barons pieskaita arī elektrību un citas parā-

dības,24 kā arī ķermeņu smaguma spēku (Zemes pievilkšanas speķu
plašākā nozīmē), kas saistīts ar to masu.

25

Dabas spēkus un likumus Barons aplūko filozofiskā plāksnē.
Tos uztvert, izzināt un izlietot cilvēka labā ir saprāta uzdevums.

Šajā sakarā viņam par klasisku piemēru noder elektrība, — spēks,
kas agrāk pastāvēja dabā apslēpts, ko cilvēks atklāja un izprata,
un piespieda kalpot sev. Izziņas teorijas jautājumos Barons vēršas

pret subjektīvistiskiem spriedumiem, ar kuru palīdzību var «debess
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plašumu ar viņa pasaulēm šā tā pēc savas gribas un patikšanas
izlikt un grozīt» (domāti reliģiskie pierādījumi).26 Barona uztverē

dabas likumi ir mūžīgi, tie ir patiesi un cilvēku nepieviļ, tie tikai

pareizi jāizzina un jāsaprot. Viņš atzīst pasaules, kā arī dabas

spēku un likumu izzināmību. Ar piemēriem galvenokārt no makro-

pasaules viņš apstiprina dabas izzināšanas iespēju.
Vēsturiski izziņas ceļš ir sarežģīts un pretrunīgs. Jau savā pir-

majā rakstā «Zvaigznes» (1856. g.) Barons ir pilnīgi pārliecināts

par pasaules izzināmības iespēju.27

No visa Barona atstātā dabzinātniskā un filozofiskā manto-

juma iespējams reducēt viņa iedomāto izziņas ceļu. Apkārtējās
pasaules lietu un ķermeņu objektīvās īpašības iedarbojas uz mūsu

maņu orgāniem. Priekšmetu un vielu ārējo, t. i., objektīvo, īpašību
iedarbība izraisa cilvēkā sajūtas un uztveri. Kas neatver acis, saka

Barons, tam arī gaiša diena izliekas par tumšu nakti. Viss minētais

apliecina Barona sensuālismu.

Kā domātājs, kas studē un plaši popularizē dabzinātnes, Barons

izziņas procesa sākumos iekļauj empīriju. Viņš augstu vērtē zinā-

šanas, kas iegūtas pieredzes rezultātā.

Barons neaprobežojas ar jutekliskas uztveres un pieredzes atzī-

šanu. Ārkārtīgi svarīgu vietu izziņā viņš piešķir arī prātam. Tomēr

izziņas teorijā viņš turpina sensuālismu, kaut gan arī norobežojas
no vienpusīgā empīrisma. Barona darbi izstrāvo ticību cilvēka

saprāta spēkam izzināt objektīvo realitāti. Vienā no saviem rak-

stiem «Planētas jeb gājējas zvaigznes» (1857. g.) Barons atzīmē,

ka Zemes pavadoni Mēnesi mēs iepazīstam un uztveram ar acīm

un ar prātu.28 Pretstatot aklai reliģiskai ticībai racionālas zināša-

nas, viņš paļaujas uz «prātu un spriešanas spēju». Domāšana

Baronam ir sajūtās un pieredzē iegūtā materiāla apkopošanas
līdzeklis.

Zināšanas, kas atbilst objektīvajai īstenībai, pēc Barona uzska-

tiem, iegūst patiesības nozīmi. Viņš atzīmē, ka rūpīgi pārbaudītu,
agrāk iegūtu atziņu cilvēki pieņem par patiesību.29 Jāpiezīmē, ka

zinātniskais eksperiments viņam nav tikai izziņas procesa sākums

un metode, bet ir arī sava veida patiesības kritērijs. Zināšanas

tikai tad ir patiesas, kad tās pārbaudītas ar eksperimentu.30 Bal-

stoties uz tādām zināšanām, var paredzēt zinātniskus atklājumus.

Šajā sakarā varētu atzīmēt, ka Barons rakstā «Planētas jeb gājē-

jas zvaigznes», piemēram, min to pašu faktu par Gailes atklāto

Neptūnu, kuru F. Engelss izmantoja kā piemēru agnosticisma kri-

tikai un Kopernika heliocentriskās sistēmas pareizības apstiprinā-
šanai.3l Protams, Barons no šā atklājuma nespēja izdarīt tādus

principiālus secinājumus, kādus izdarīja F. Engelss. Svarīgi ir tas,

ka gnozeoloģiskajā plāksnē visa Barona spriedumu gaita virzās uz

materiālismu.

Zināšanu loks kosmogonijā un šīm zināšanām atbilstoši arī

pasaules izpratne Baronam aprobežojās ar angļu astronoma

V. Heršeļa idejām un secinājumiem. Heršelis savā laikā izteica
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domu par zvaigžņu nepārtrauktas veidošanās procesu, atbalstīja
tēzi par zvaigžņu rašanos, miglājiem sabiezējot. Sos uzskatus aiz-

stāvēja arī Barons. Nav šaubu, ka, stingri stāvēdams heliocentris-

kajās pozīcijās, Barons Saules sistēmas veidošanās jautājumā seko

arī Kanta —Laplasa hipotēzei, kaut gan tieši šo zinātnieku vārdus

nemin. Barons patstāvīgi izvirza minējumu par komētu fizikālo
dabu: «varbūt viņas arī sastāv no daudz ļoti smalkiem puteklī-
šiem».32

Atbalstot Kanta —Laplasa hipotēzi par Zemes izcelšanos,

Barons, tāpat kā J. Alunāns, domā, ka dzīvība uz Zemes radusies

dabiskā ceļā. Izskaidrojot sarežģīto jautājumu par dzīvības izcel-

šanos, Barons nozīmīgu vietu ierāda skābeklim, slāpeklim un

citiem ķīmiskiem elementiem, acīmredzot tāpēc, ka atsevišķi ele-

menti iesaistīti dzīvo organismu elpošanas procesā. Mehāniski

salīdzinot dzīvības procesu norisi ar degšanu, viņš pierāda, ka

gan degšana, gan dzīvība nav iespējama bez skābekļa. Elpošana ir

savdabīgs degšanas process.
33 Elpošanas procesam kā būtiskai dzī-

vības pazīmei Barons pievērš sevišķu uzmanību. Acīmredzot tas

daļēji izskaidrojams ar viņa aizrautīgajām gāzu un gaisa ķīmiskā
sastāva studijām.

Organiskās pasaules attīstības jautājumos Barons pievienojas
C. Darvina evolūcijas teorijai. Viņš bija Darvina mācības pirmais

popularizētājs latviešu valodā. Pateicoties Baronam, evolūcijas teo-

rijas idejas Latvijā izplatījās samērā plaši. Raksts «Mūžīgs kara

lauks» (1862. g.), kurā Barons pievienojas Darvina pamatidejām,
vērsts pret visa dzīvā esamības bībelisko izskaidrojumu. Arī šai

rakstā Barons vēršas pret teleoloģiju, kas noliedz organiskās dabas

attīstības likumsakarības, un ne bez ironijas atzīmē, ka dabā «vien-

mēr karš un nemiers valda» un tā nebūt nav paradīzes dārzs, «kur

visi vēl vienprātīgi kopā dzīvoja». 34 Ne velti šis raksts satrauca

Austrumbaltijas garīdzniecību, kas to uztvēra kā jaunu, kaitīgu

ideju propagandu. Baltijas ģenerālgubernators barons Līvens, kurš

bija savācis materiālus par «Pēterburgas Avīžu» rakstiem, 1862. g.

27. septembra vēstulē Krievijas iekšlietu ministram P. Valujevam

pieprasīja slēgt laikrakstu. 35

Rakstā «Mūžīgs kara lauks» aplūkots pats galvenais Darvina

evolūcijas teorijā, t. i., mācība par dabisko izlasi. Barons organis-
kās pasaules evolūciju iedomājas kā procesu, kas saistīts ar orga-
nismu spēju cīņā par eksistenci mainīties un pārmantot iegūtās
īpašības no paaudzes uz paaudzi. Indivīdu cīņā starp sugām un

vienas sugas robežās ārējā \ide, pateicoties indivīdu pielāgošanās

spējai, kļūst par viņu pilnveidošanās faktoru. Barons raksta:

«... daba caur šo karu savus radījumus ne vien uztur, bet arī

pārlabo un pilnīgākus dara».36 Jauniegūtās derīgās īpašības nostip-
rinās organismu nākošajā paaudzē. 37 Eksistences cīņā mazāk pie-
mērotie indivīdi iet bojā, labāk piemērotie — izdzīvo. Tā ir sava

veida jaunā, progresīvā cīņa ar novecojušo, savu laiku pārdzīvo-

jušo. Eksistences cīņas rezultātā «visi radījumi pamazām pārvēršas
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un pārlabojas».38 Tādējādi Baronam organiskās pasaules attīs-

tības pamatu sastāda galvenās Darvina evolūcijas teorijas idejas.
Apskatot evolūcijas teoriju, Baronam rodas arī tīri praktiski

secinājumi. Ja dabiskā izlase notiek stihiski, tad cilvēks ar māk-

slīgu atlasi apzinīgi var radīt viņam vajadzīgus indivīdus. «Cil-

vēks, sev ģeldīgus lopus un stādus audzinādams, ņem priekš vais-

las un sēklas tos brangākos un stiprākos, jo no labas zortes nāk

laba vaisla.»39

Darvina mācība par evolūciju Barona pasaules uzskatā pār-
vēršas par vecā un jaunā cīņas principu sabiedrības attīstībā.

Pamatojoties uz šo principu, «pasaule, lai gan pamazām, taču iet

uz priekšu».40

Tāpat kā citu jaunlatviešu, arī Barona socioloģiskie uzskati vei-

dojās un attīstījās uz vēstures ideālistiskas izpratnes pamata. Tas

secināms kaut vai no tā, ka viņš saskata sabiedrības progresa tiešu

atkarību no tās garīgās attīstības.

Kā Darvina evolūcijas teorijas piekritējs Barons cilvēku

uzskata par dabas daļu un produktu un reizēm tiecas bioloģizēt
sabiedrisko dzīvi. Līdzīgi K. Biezbārdim Barons reizēm absolutizē

bada kā sabiedrības attīstības fizioloģiskā faktora nozīmi. Tā, pie-
mēram, rakstā «Izsalkums un barība» (1863. g.) Barons cilvēka

radošo darbību atvasina no izsalkuma, kaut gan runā arī par

darbu. Viņš raksta: «.
. . izsalkums ir cilvēcībai viens labs eņģelis,

kas to garīgi un laicīgi vada uz priekšu».
41

Barība, pārvēršoties

asinīs, baro mūsu ķermeni un tā orgānus, tā ir cilvēka dzīvotspējas
būvmateriāls. 42 Šis aspekts ir analogs antropoloģiskajam mate-

riālismam ar tā trūkumiem. Tieši ar šādu materiālisma izpratni
Barons pārsniedz vēstures ideālistiskās izpratnes robežas. Šo

antropolģismu kā neprecīzu dabzinātniskā materiālisma atspoguļo-
jumu Barons vērš pret reliģisko dvēseles un miesas pretstatījumu,

pret cilvēka atraušanu no dabas. Cilvēka dabu Barons saprata iero-

bežoti, bioloģiskā plāksnē.
Latvijas progresīvās sabiedriskās domas attīstībā zināmu inte-

resi izraisa Barona darbs «Mūsu tēvzemes aprakstīšana», kas

1859. g. iznāca Jelgavā. Pretēji tīri reliģiskai sabiedrības un vēs-

tures interpretācijai, kas bija raksturīga Latviešu literārās biedrī-

bas priekšnieka mācītāja R. Šulca un citu luterāņu mācītāju bro-

šūrās, Barons sniedz savu sabiedrības un tās attīstības izpratni

un visumā reālistiski izskaidro un apraksta savas tautas, kā arī

citu tautu sabiedrisko dzīvi.

Piemēram, nodaļā «Tautu būšana» Barons bībeles leģendām
par visas cilvēces izcelšanos no viena ciltstēva un par cilvēku sav-

starpējo radniecību stāda pretī cilvēces reālo vēsturi ar visiem tās

satricinājumiem un kariem. Viņš nepiekrīt tiem sociologiem, kas

saskata karu cēloni pašā cilvēka dabā, viņa it kā kareivīgajā garā
un prātā. Tieši pretēji, Baronam saprāta un kara jēdzieni ir anti-

tēzes. Karš ar lietajām asinīm, netaisnību un varmācību ir pret-

runā ar veselo saprātu un pat ar reliģijas baušļiem. Būdams karu
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pretinieks, Barons izskaidro to izcelšanos ar cilvēku un tautu izglī-
tības trūkumu.43 Barons iesaka slavēt nevis karus, bet gan saprātī-
gus likumus, kas šķir taisnību no netaisnības un kalpo tautas un

valsts interesēm. ledalot cilvēkus no etniskās antropoloģijas vie-

dokļa, Barons nepieļauj kādas tautas rasisko pārākumu pār citu.44

Nodaļa «Eiropas tautas un valodas» viņš pakavējas arī pie slāvu

tautām un nobeigumā pievēršas latviešiem un lietuviešiem.45 Pama-

tojoties uz tai laikā pieejamiem materiāliem jautājumā par Āzijas
un Eiropas tautu ģenēzi, Barons atšķirībā no Baltijas vācu histo-

riogrāfijas latviešus pielīdzina citām kultūras tautām,46 šai ziņā
pamatojoties arī uz salīdzināmās valodniecības datiem.47

Barons sīki apraksta Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas ģeo-
grāfisko vidi un iedzīvotājus. Ikvienas guberņas apraksta beigās
viņš sniedz vērtīgu statistisko materiālu, no kura sevišķi nozīmīgi
ir dati par muižu tipiem (valsts, privātās, baznīcu utt.)'un skaitu.

Filozofiskās domas attīstībā Latvijā Baronam ir lieli nopelni
dažādu reliģisko māņu un aizspriedumu kritikā. Lai gan viņš,
tāpat kā X- Valdemārs, nepacēlās līdz atklātam ateismam, tomēr

māņticības dabzinātniskā kritika un izskaidrošana reizēm jau
sasniedz ateisma līmeni. Atklātā māņticības apkarošana atraisīja
Baronam rokas arī viņa cīņā pret baznīcas dogmām.

Reliģiskos aizspriedumus, kas kavē pareiza pasaules uzskata

un zinātnes attīstību, Barons atmasko ne tikai tādā rakstā kā

«Māņi un māņu ticība» (1862. g.), bet arī visos dabzinātniskajos
rakstos. Barons kritizē astrologus, kas pēc zvaigznēm it kā pare-

ģojot cilvēku likteņus.48 Šādus pareģojumus viņš apzīmē par

māņiem un prasa tos nodalīt no astronomijas zinātnes. Rakstā

«Komētas jeb astaiņas zvaigznes» (1857. g.) Barons salīdzina

māņticību ar daudzgalvainu čūsku. Pieejot jautājumam vēsturiski,

viņš konstatē: «Dabas un debess prātīga aplūkošana un riktīga
gudra saprašana ir tā, kas māņu ticību un viņas netiklus izperinā-
jumus jau no veciem laikiem apkarojusi.» 49 Sī doma jāsaprot
kā zinātnes un progresīvās filozofijas pārstāvju cīņa pret

māņticību.

Barona uzskati, kas atsegti jau minētajā rakstā «Māņi un māņu

ticība», stipri atgādina F. Bēkona tēzes par māņiem un elkiem.

Barona izskaidrojums tuvs Bēkona kritizētajam «teātra elkam» —

aklai ticībai autoritātēm.

Zinātne un patiesība, pēc Barona uzskatiem, ir pretrunā ar

māņticību kā maldiem un meliem, cilvēka prāts jāattīra no tās. Šai

sakarā Barons atsedz maldīgos priekšstatus, kas saistīti ar tādām

dabas parādībām kā Saules un Mēness aptumsumiem, 50 pērkonu
un zibeni, 51 komētu parādīšanos un izzušanu52

v. c. Par galveno
līdzekli cīņā pret māņticību viņš atzīst zinātni. Viņš raksta: «Dabas

mācības un dabas mācību izplatīšana līdz pat zemākām ļaužu šķi-

rām ir tas ierocis, caur ko šī māņu ticības čūska, kas daudzkārtīgā

ģīmī un, mums pašiem nezinot, mūsu vidū mīt, caur ko šī var
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patiesi galēta kļūt.» 53
Cīņā pret māņticību un aizspriedumiem

Barons pilnīgi ignorē to sociālās saknes un paļaujas vienīgi uz

tautas izglītošanu.
Baronam nav īpašu rakstu par morāles jautājumiem, savos

spriedumos viņš ir vienisprātis ar J. Alunāna un K. Valdemāra vie-

dokli un spriedumiem, pievienojot tiem dažas savas domas. Ja

sabiedriskās dzīves pamatā ir saprāts, tad tas noder arī par cil-

vēka uzvedības kritēriju. Saprāts ir tikumības attīstības pamats un

cilvēku patiesās uzvedības mēraukla. «Šāds drošs prāts,» raksta

Barons, «ir visu citu tikumu stiprā stute.»54 Neatzīstot feodāli

reliģisko morāli, Barons, tāpat kā visi ievērojamākie jaunlatvieši,
atrodas buržuāzisko ideju saprātīgā egoisma pozīcijās. Viņš
uzskata, ka cilvēka laime sākas tikai tad, kad viņa apziņa atbrī-

vojas no māņticības. 55 Prāta maldīšanās, kas saistīta ar māņticību,
cilvēka dzīvi padara sūru un rūgtu.56 Aicinot atbrīvoties no mal-

diem un māņiem, Barons veicināja tālaika ētiskās domas attīstību

Latvijā.

Oriģinālas domas Barons izteicis par audzināšanu. Ilgus gadus

strādājot par mājskolotāju ar savu demokrātisko noskaņojumu

pazīstamajā muižnieka I. Stankēviča ģimenē, Barons ieinteresējās

par progresīvās pedagoģijas problēmām. Viņš uzrakstījis arī vairā-

kus rakstus par pedagoģiskiem jautājumiem, piemēram, «leaudzini

bērniem drošu prātu» (1863. g.) v. c. Jau rakstā «Māņi un māņu
ticība» (1862. g.) viņš izvirza jautājumu par bērnu pareizu audzi-

nāšanu.57 Audzināšanas jautājumos Barons balstās uz materiālis-

tisko mācību, kas noliedz ideju un vispārīgu jēdzienu iedzimtību.

Barona uzskati ir tuvi Dž. Loka, Helvēcija un citu materiālistu

teorijai, pēc kuras tikko dzimuša bērna dvēsele ir «balta lapa»
(tabula rasa). Idejas cilvēks iegūst audzināšanas un apmācības
ceļā. Barons atzīmē: «Bērns no dabas nav nei bailīgs, nei drošs.»53

Drosme nav iedzimta īpašība, bet iegūta audzināšanas procesā. 59

Viņa domas par audzināšanu vērstas pret reliģisko un savos pama-
tos feodālo audzināšanu, kas bija luterāņu baznīcas un mācītāju

pārziņā.
Par audzināšanas un morāles pamatu Barons uzskata saprātu,

bet par vienu no tās priekšnoteikumiem — atteikšanos no bērna

prāta piesārņošanas ar māņticību. Efektīvi rezultāti skaidra un

droša prāta attīstībā panākami, vienīgi ieaudzinot pusaudžiem
reālu pasaules uztveri un spriedumus par to. Barons atzīst, ka,

piemēram, dziedoņa vai mūziķa talants ir dots cilvēkam jau
no dabas, bet tas ir jāattīsta un jāizkopj.

60

Barona sabiedriski politisko uzskatu analīzei pirmām kārtām

noder viņa darbs«yKa3aTe;ib coMHHeHnft o KopeHHbix >KHTe;mx tlpn-
6ajiTHMCKoro Kpaa» («Literatūra par Baltijas pamatiedzīvotā-
jiem»; 1868. g.), kuru izdeva Krievu ģeogrāfijas biedrība. Tas ir

nopietns bibliogrāfisks darbs ar plašiem komentāriem, pēc kuriem

iespējams gūt pilnīgi skaidru priekšstatu par to rakstītāja sabied-

riskajiem uzskatiem un nostāju.
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Barons, protams, pieņem J. Alunāna, K. Biezbārža un K. Val-

demāra izstrādāto vispārīgo koncepciju sabiedriski politiskos jau-
tājumos, lai gan pievieno tai arī kaut ko jaunu. Analizējot Barona

komentārus par literatūru, kas iznākusi jautājumā par Baltijas
pamatiedzīvotājiem 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē, vērojams, ka

Barons pilnīgi iekļaujas tajās progresīvajās tradīcijās, ko bija
izveidojuši J. G. Herders, H. Jannaus, J. Eižens, J. Petri un citi

apgaismotāji. Pozitīvi viņš vērtē G. Merķeļa darbu «Hume's und

Rousseau's Abhandlungen ūber den Urvertrag, nebst einem Ver-

such ūber die Leibeigenschaft» («Hjūma un Ruso darbi par pir-
matnējo līgumu līdz ar apcerējumu par dzimtbūšanu»), bet it īpaši
viņa «Latviešus». Par Merķeļa «Latviešiem» Barons raksta: «Ar

šo sacerējumu pirmo reizi bija pievērsta uzmanība nelaimīgajam
un neizsargātajam latviešu stāvoklim un līdz ar to norādīta nepie-
ciešamība iznīcināt Baltijā dzimtbūšanu.»61 Līdzīgi viņš vērtē Mer-

ķeļa darbu «Vidzemes senatne». «Šis sacerējums,» raksta Barons,

«tāpat kā visi citi šī autora, dedzīga apspiesto latviešu un igauņu
tiesību aizstāvja, darbi, svarīgs viņu sadzīves un stāvokļa pētīša-
nai.»62 Atzinīgi vērtējot Merķeļa darbību, Barons aizstāv viņa
darbus pret Baltijas vāciešu publicistu un garīdznieku uzbruku-

miem.

Uzskaitot 19. gs. vidus sabiedriski politisko literatūru, kas jau
tieši skar jaunlatviešus un viņu daudzos pretiniekus no vācu muiž-

niecības nometnes, Barons atklāti pievienojas K. Valdemāra,

X- Biezbārža, A. Spāģa v. c. jaunlatviešu viedoklim. Tā, piemēram,

Andreja Spāģa darbu «Die Zustānde des freien Bauernstandes m

Kurland» («Brīvo zemnieku stāvoklis Kurzemē») viņš rak-

sturo kā vienu no «ievērojamākajām pēdējā laika brošūrām par

baltiešu kārtību». 63 Citu Baltijas vāciešu publicistu un mācītāju,

piemēram, Bražes, Ulmaņa, Bīlenšteina v. c, darbiem Barons

komentārus parasti nepievieno, līdz ar to pasvītrodams savu nega-

tīvo attieksmi pret pēdējiem. Ja arī viņš reizēm raksta savus

paskaidrojumus, tad tikai kritikas nolūka.

1878. g. Barons pārņēma F. Brīvzemnieka iesākto latviešu tau-

tas dziesmu vākšanas darbu, kas tika veikts Maskavas Dabzinātņu,

antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrības uzdevuma.

1893. g. Barons pārcēlās uz Rīgu un pilnībā nodevās latviešu tautas

dziesmu vākšanai un izdošanai. Viņa sastādītajos «Latvju dainu»

akadēmiskā izdevuma 6 sējumos (1894.—1915.) publicēts pari

par 200 tūkstoš tautas dziesmu.

Tautas dziesmas sistematizējot, Barons atrisināja līdz tam lat-

viešu folkloristikā neskartus jautājumus par klasifikāciju, varian-

tiem v. tml. Barons sarakstīja arī «Latvju dainu» ievadu v. c.

apceres par latviešu folkloru.

Reālistiskais uzskats, ka tautas dziesmas ataino dzīves īstenību,

palīdzēja Baronam izveidot savu klasifikācijas sistēmu, kuras

pamatos «dziesmās ietvertā cilvēka mūža, darba un sabiedriskas

dzīves atspoguļojums». Tautas dziesmas kā tautas dzīves garīgā
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sastāvdaļa atspoguļo tās saimniecisko un sabiedriski politisko
attīstību. Tautas materiālā un garīgā dzīve ir nesaraujami saistī-

tas kā satura un formas vienība.

Barons pareizi izpratis un novērtējis darba lomu tautas un cil-

vēka dzīvē. Dziesmas atspoguļo tautas reālistisko pasaules uztveri,

arī filozofiskos, estētiskos un antiklerikālos priekšstatus. Zināmā

mērā turpinot jaunlatviešu antiklerikālās tradīcijas, Barons

«Latvju dainās» ievieto tautas dziesmas, kas ironizē un izsmej
«kristīgos murgus». «Latvju dainas» ir ne vien labākais un pla-
šākais sava laika progresīvās zinātnes prasībām atbilstošais tautas

poētiskās daiļrades kopojums, bet arī nozīmīgākais mantojums, ko

mūsu tagadnes padomju folkloristika un kultūra pārņem no

pagātnes.
Latvijas progresīvās filozofiskās domas vēsturē Krišjānis

Barons iegājis kā apgaismotājs, kas mēģināja demokratizēt

zinātni. Viņš pirmais Latvijā izteica domas par tehnisko un dabas

zinātņu sakarību, par zinātnes un tehnikas progresu. Popularizējot
dabzinātnes, it īpaši astronomiju, viņš sniedza latviešu lasītājam
tolaik pieejamo zinātnisko materiālu par Saules sistēmu un Visumu.

ATIS KRONVALDS

Atis Kronvalds (1837. —1875.) dzimis Krotes pagasta Mikos

kā drēbnieka dēls. Pēc vietējās (Mazlāņu) pagastskolas beigšanas
Kronvaldu pieņēma audzināšanā Durbes latviešu draudzes mācī-

tājs Katerfelds, kas rūpējas arī par viņa tālāko izglītību. 1858. g.

Kronvalds Liepājas augstākajā apriņķa skolā nokārto skolotāja
eksāmenus. Sākas skolotāja darba gadi, un jaunatnes audzinātāja
profesijai viņš paliek uzticīgs līdz pat mūža beigām. Kā mājskolo-
tājs Kronvalds pavada uz Berlīni savu audzēkni — ārsta Pfefera

dēlu un 1860. g. iestājas Berlīnes universitātē, kur klausās lekcijas
fizikā un bioloģijā. Berlīnē viņš iepazīstas ar jaunlatvieti A. Spāģi.
Pēc gada atgriežoties Kurzemē, Kronvalds līdz pat 1865. g. strādā

par mājskolotāju Durbē. Durbē viņš iepazīstas ar jaunlatviešu ide-

jām. Te arī sākas viņa publicista darbība. 1865. g. Kronvalds iestā-

jas Tērbatas pedagoģiskajos kursos, kas gatavoja skolotājus

apriņķa skolām un ģimnāzijām. Pēc kursu beigšanas viņš strādā

par skolotāju Tērbatas skolotāju seminārā. 1873. g. Kronvalds

uzņēmās Vecpiebalgas draudzesskolas augstākās klases vadību,

kur nodevās skolotāja un sabiedriska darbinieka pienākumiem. Te

viņš arī 1875. g. mirst.

Kronvalda pedagoga un publicista darbība sākas apstākļos,
kad Latvijā izvērsusies latviešu buržuāziski nacionālā jaunlatviešu
kustība. Viņš daļēji turpina cīņu, ko jau 50. gados, īpaši izglītības
jomā, bija uzsākuši J. Alunāns, X- Valdemārs un X- Barons. Kron-
valda dzīves un darbības pēdējie gadi ir it kā šīs kustības pēdējie
akordi. Latviešu buržuāzijas vadītāji pamazām sāk atteikties no
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jaunlatviešu, kaut arī mērenās, tomēr nacionālās kultūras un izglī-
tības jomā visai sparīgās antifeodālās cīņas un samierinās ar rem-

denu kompromisu ar baltvācu muižniecības aprindām kā ekono-

misko attiecību, tā arī ideoloģijas jomā. Šis pavērsiens 70. un 80.

gadu latviešu buržuāzijas ideoloģijā bija pāreja no jaunlatviešu
materiālisma un antiklerikālisma uz ideālismu un klerikālismu.

Kronvalds, turpinot jaunlatviešu cīņas tradīcijas, pieslejas tiem

arī filozofiskajā cīņā. Tiesa, filozofiskajos uzskatos Kronvalds

nespēj pacelties līdz J. Alunāna līmenim, kurš latviešu filozofiskajā
doma centās savienot materiālismu ar ateismu. Kronvalda filozo-

fiskie uzskati ir tuvāki X- Biezbārža filozofiskajai pozīcijai, kurš

70. gados aizstāvēja materiālistisko sensuālismu uz deistiski iero-

bežota materiālisma pamatiem. Arī Kronvalda filozofiskos uzska-

tus var raksturot kā deistiski ierobežoto materiālistisko sensuā-

lismu ar to atšķirību, ka deisma ideālistiskie secinājumi un

nekonsekvences te izpaužas jau daudz skaidrāk. Filozofisko

uzskatu raksturošanai nozīmīgs ir Kronvalda darbs «Jutekļi», kur

viņš aizstāv sensuālismu, vēršas pret ideālistisko «iedzimto ideju»
mācību. Kronvalds raksta: «Jaunpiedzimušā dvēselē neatronas tie

gara ziedi un augļi, ko pie jaunekļa redzam.» 1 Cilvēks iegūst zinā-

šanas, pateicoties pieciem jutekļiem vai «jušanas prātiem» —

sajautai (taustei), baudai (garšai), oslei (ožai), dzirdei un redzei.

«Šie jutekļi,» raksta Kronvalds, «ir vārti jeb durvis, pa kuriem

mums ziņa tiek pienesta no visa, kas sajūtams jeb ar jutekļiem
ievērojams.» 2 Sajūtās atspoguļojas ārējā, objektīvā pasaule («ārī-

gās pasaules atblāzma»). Uz sajūtu pamata «ronas domas un

spriedumi». Sajūtas un prāts veido gara darbību vai apziņu. Kron-

valds aizstāv materiālistisku domu, ka apziņa ir smadzeņu īpašība
(«gara spēks nomanāms tik pie tiem radījumiem .. . kam galvas
smadzenes un pilnīgi jūtekļi.. .»). 3

Gars (apziņa), pēc Kronvalda uzskatiem, saistīts ar dvēseles

darbību. Dvēseli viņš saprot kā dzīvību, līdz ar to norobežodamies

no tiem hilozoiskajiem momentiem, kuri vērojami X- Biezbārža

pasaules uzskatā 60. gadu sākumā. Dvēsele, pēc Kronvalda uzska-

tiem, ir tas «spēks, kas, mūsu miesās strādādams, mūsu dzīvību

iztaisa». 4 Dvēsele piemīt «katram dzīvam radījumam».
5

Vēstures filozofijā būdams ideālists, Kronvalds aizstāv bur-

žuāzisko apgaismotāju mācību par dabiskajām tiesībām. Sabied-

rība ir dabas daļa, un tāpēc visi cilvēki kā sabiedriskas būtnes pēc
dabas ir vienlīdzīgi. Darbā «Karš miera laikā» Kronvalds parāda,
ka «cilvēki nav dzimuši kalpināšanai jeb verdzināšanai .. .».

6 No

buržuāziskā apgaismotāja pozīcijām Kronvalds sniedz arī oriģi-
nālu vēstures izskaidrojumu. Vēsture, pēc viņa uzskatiem, ir «kal-

pināšanas partijas» un «vaļības jeb brīvības partijas» cīņa. Šo

partiju cīņa «ne mūžam pavisam nenorimst».7 Ar «kalpināšanas
partiju» Kronvalds saprot aristokrātiju, muižniecību. «Tais valstīs,

kurās kalpināšanas partija dabūn uz kādu laiku pilnīgu virsrocibu,

ļaudis iegrimst aplamā māņu ticībā, tur ronas netaisnas tiesas,
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ļaužu nabadzība un garīgā tumsība .. .»
8 Caur dumpja sacelšanu

vai caur otrās partijas pastāvīgu, nepiekusušu cīnīšanos mēdz tad

kalpināšanas vara atkal sašķīst, — raksta Kronvalds, — «Vaļības
jeb brīvības partija» turpretī rūpējas un gādā par to, lai «ļaužu
sabiedrošanās augļi nāktu visiem pavalstniekiem par labu, lai gan

ne it vienādā mērā, tad tak pēc ikkatra pavalstnieka patiesīgā

nopelna». 9 Kaut gan tā bija buržuāzisko «brīvību», liberālisma pro-

paganda, tai tomēr bija nozīme cīņā pret feodālisma ideoloģiska-
jiem balstiem.

Baltijas attiecību kritika ieskanas arī citos Kronvalda darbos.

Interesi šai ziņā izraisa populārzinātnisku rakstu krājumā «Sēta,

daba, pasaule» (4. grāmatā) ievietotais raksts «Solons» (1873. g.).
Kronvalds aplūko Solona reformas (ar to visai tieši izteikdams

domu par reformu nepieciešamību Latvijā) un skar jautājumu par

kultūras attīstību, tās tradīcijām un audzināšanas sistēmu senajā

Grieķijā, kuras elementi, pēc viņa domām, izmantojami arī mūs-

dienās.

«Grieķu tēvuzemes mīlestība, viņu sirds drošība visādās bries-

mās,» uzsver Kronvalds, «visbargāko likumu cieņā turēšana, kā to

redzam pie spartiešiem; gara apgaismojums un sirds izdailējums,
kā to redzam Atēnās; mākslu un zinātņu sekmēšanas sabiedrojums

ar miesas zaļožu greznumu; godbijības sadraudzējums ar daiļumu;
domu dziļuma saskaņa ar darba naskumu, šie visjaukākie cilvēcī-

gas īpašības ziedi nenovīst nekad.» 10

Kālab grieķi savā sabiedriskajā un kultūras dzīvē var būt ideāls

nākošo paaudžu cilvēkiem? — jautā Kronvalds un mēģina šim

jautājumam atrast atbildi. Pirmkārt, grieķi prata panākt harmo-

niju starp cilvēka fizisko rūdījumu un garīgo attīstību. Otrkārt,

tapec, ka lielum lielajam brīvo grieķu — polišu pilsoņu — vairu-

mam bija dzīva interese par filozofiju un mākslu, tās bija viņu
uzmanības degpunktā. Sabiedriskas intereses un kultūra bija viņu
būtības neatņemama sastāvdaļa. Cilvēku lielā mērā veido vide:

grieķu pilsētas veidoja izcilu arhitektu celtnes un lieliski mākslas

darbi. «Gandrīz priekš visām tagadējām zinātnēm grieķi ceļu ierā-

dījuši un iestrādājuši...» 11 Tāpēc šodien, secina Kronvalds, «ne-

viens augstāk mācīts cilvēks
.. . nevar nebūt dzīvē iztikt, ja viņš

nav ar grieķu valodu, grieķu dzīvi un viņu gara darbiem daudzmaz

iepazinies. Tātad grieķu kultūra ir salīdzināma ar tādu liesmu,

caur kuru ikkatrai no tagadējām tautām vajag papriekš no nelie-

tības dubļiem tīrīties, ja tā grib uzkāpt uz mācītas jeb izdailetas

tautas stāvokļa.» 12

Kronvalds savā rakstā plaši izvērš nodalījumu, kurā aplūkota
bērnu un jaunatnes audzināšana. Līdzās fiziskiem vingrinājumiem
šajā sistēmā liela vieta ierādīta estētiskajai audzināšanai. Daudzi

tās elementi svarīgi un noderīgi arī jauno laiku audzināšanas kār-

tībā. Tas it īpaši sakāms par tādām īpašībām kā «Skaidrs un drošs

skatiens un tāda attapīga izmanība, kādu tikai tad iegūstam, kad

ik dienas no jauna mācāmies likstas pārveikt, — šīs krietnu tikumu
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ārīgās zīmes stāvēja pie grieķiem tādā pašā cieņā, kā gara izdai-

lējums, prāta skaidrums, veikla izmaņa mākslā un zinātnēs».13

Šādas audzināšanas uzdevums bija radīt fiziski un garīgi harmo-
niski veidotu personību.

Liela nozīme ir Kronvalda cīņai par skolas demokratizāciju un

izglītības reformēšanu. Sevišķu vērību Kronvalds veltī dabzinātņu
un latviešu valodas mācīšanai. «Cilvēku dzīve tagad iegrozās jo
vairāk pec dabas likumiem ... Tādēļ cilvēkiem vajaga ar dabu jo
vairāk iepazīties un iedraudzēties .. . Pagalam jāatmet tās senējo
tumšo laiku mācības, kas gara tumsībā piedzimušas,» 14 raksta

Kronvalds.
Daudz darīdams latviešu literārās valodas kopšanā, Kronvalds

parāda, cik svarīgi ir iemācīt skolās arī citu tautu valodas. Sevišķi
viņš pasvītro krievu valodas apgūšanas nepieciešamību. «Latviešu

zemes pieder pie Krievijas valsts. Tādēļ izglītotam latvietim vaja-
dzēja iemācīties krievu valodu valsts apstākļu dēļ, nemaz neskaitot

līdzi visus" citus nolūkus un priekšrocības, ko vispār ikviens iegūst
ar krietnu kaut kādas svešas valodas prašanu,» 15 skubina Kron-
valds.

Kronvalds dedzīgi cīnās par latviešu kultūras attīstības tiesī-

bām un kritizē baltvācu baronu «kultūrtrēģerisma» koncepcijas.
Viens no nozīmīgākajiem 70. gadu ideoloģiskās cīņas notiku-

miem Latvijā bija Kronvalda darba «Tautiskie centieni» («Natio-
nale Bestrebungen») publicēšana, ar kuru viņš asi vērsās pret
avīzē «Zeitung fūr Stadt und Land» 1871. g. 23. oktobra numurā

ievietoto ievadrakstu «Nationale Bestrebungen». Šī reakcionārā

baltvācu avīze apgalvoja, ka 1 miljonu lielā latviešu tauta nevar

radīt patstāvīgu nacionālo kultūru, ka latvietim, kas ieguvis izglī-

tību, jāaiziet no savas tautas un jāpārvācojas. Nav iespējams būt

reizē latvietim un mācītam. «Tautisko centienu» 2. daļā (kas Kron-

valda dzīves laikā nebija publicēta) Kronvalds, atspēkojot balt-

vācu baronu ideoloģiju, raksta: «Latviešu valoda ir ne tikai

spējīga un spēcīga, lai būtu par izglītības un civilizācijas nesēju,

izpildot pienākumus, kuri viņai kā latviešu tautas mātes valodai

piešķirti, bet viņai ir arī neapstrīdamas tiesības uz to.» 16

Kronvalds uzskata, ka tas, kas ieguvis izglītību, ir izglītots, vai

nu viņš būtu krievs, latvietis vai vācietis, vai viņš savu izglītību
smēlis no grieķiem vai romiešiem, no vāciešiem vai krieviem. Tagad

jau ir visai daudz izglītotu latviešu, kas nav no savas tautības

atteikušies. Tātad mācīts lavietis ir iespējams. Ja kāds izglī-
tots latvietis atmet savu tautību, tad tur izglītība nav vainīga

L
bet

nepareiza audzināšana un zems mācības līmenis. Neviens plašākus

kultūras apvāršņus neiekaro bez citu valodu palīdzības, taču tas

nenozīmē, ka līdz ar to būtu jāzaudē sava tautība. «Izglītota lat-

vieša pienākums tagad ir, vienkārt, ar lielāko nopietnību par to

rūpēties, ka jau savāktais izglītības materiāls nāktu plašākās tau-

tas masās .. .»
17 Jau progresīvie vācieši (acīmredzot domāts Gar-

lībs Merķelis) likuši latviešu literatūrai pamatus. Tagad to turpina
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paši latvieši, un daudz jau padarīts. Vācu avīze to izliekas nemaz

neredzam. Latvietis vairs nav iedomājams bez grāmatas un laik-

rakstiem — tāda ir realitāte, un tas būtu jāredz ikvienam. Veidojas
latviešu kultūra, un latviešu valodai jābūt par mācību valodu lat-

viešu skolās.

Kronvalds pasvītro, ka preses uzdevums ir ar cieņu izturēties

pret saprātu un to vairot. Bet vācu avīzei (t. i., «Zeitung fūr Stadt

und Land») šādas tendences nav — to aizstāj ievingrināta nekau-
nība pret ilgi apspiestu nelielu tautu.

«Tautiskajos centienos» Kronvalds it kā sintezē jaunlatviešu
uzsākto cīņu pret Baltijas vāciešu reakcionārajām koncepcijām.
Aplūkojot jautājumu no juridiski tiesiskā, vēsturiski objektīvā un

morālā viedokļa, Kronvalds pierāda, ka vācu apspiedēju dienas

Baltijā ir skaitītas, ka viņu centieni apturēt un kavēt latviešu kul-

tūras attīstību lemti neveiksmei, jo pret viņiem darbojas vēsture,

laikmets, tautu tiesības un morāle. Tāpat kā citi jaunlatvieši, Kron-

valds, pats aktīvi veidodams jauno latviešu nacionālo kultūru, tic

tās attīstībai, kaut arī tās tālākie ceļi ne vienmēr skaidri iezīmēti

un sociāli diferencēti.

Kronvalds ir viens no pirmajiem latviešu autoriem, kurš raksta

par estētikas, literatūras un mākslas teorijas jautājumiem un tāpēc

var tikt uzskatīts par latviešu estētikas pamatlicēju. Tāpat daudz

Kronvalds darījis latviešu estētikas un poētikas terminoloģijas vei-

došanā.

Terminoloģijas jautājumi Kronvaldam kā jau ceļa sācējam šajā
nozarē sagādā lielas grūtības. Viņš meklē atbilstošus latviskus

apzīmējumus dažādām estētikas kategorijām. Daži Kronvalda vei-

dotie termini (daile, tēls, viela v. c.) stabili ieviesušies latviešu

valodā, taču vairāki apzīmējumi (daileklis — glezna, dīvatrons —

teātris, glīve — krāsa v. c.) bija mākslīgi darināti, skanēja svešādi

un nogrima aizmirstībā.

Arī estētiskajos uzskatos Kronvalds nav brīvs no daudzām pret-
runām un ideālistiskajām nekonsekvencēm. Tomēr šeit parādās
daudz racionālu iezīmju, materiālistisku momentu, kas balstās uz

reālistisku pieeju mākslai. Nozīmīgākie Kronvalda darbi estētikā

un poētikā ir «Cilvēka iekšīgs un ārīgs veids» (1868. g.), «Dzeja

jeb poēzija» (1869. g.), «Stāstu dzejoli jeb epīgi dzejoli» (1869. g.).
Rakstā «Cilvēka iekšīgs un ārīgs veids» Kronvalds dod mākslas

definējumu. Ar mākslu jeb daili viņš saprot «Tādu darbošanos,

caur kuru cilvēks vai izrotātā valodā, vai skanošā meldijā, vai jau-
kās glīvēs [krāsās], vai akminīgos un metallīgos tēlos savam iekšī-

gam veidam iedod, uzsedz acīm redzamu, ausīmi dzirdamu ārīgu
veidu. . .»

18
— tātad tai piemītošajā specifiskajā mākslas tēlu

formā atspoguļo «viena cilvēka, kā ir visas tautas iekšīgo veidu», 19

pārdzīvojumus un dzīvi. Māksla parāda tautu un cilvēku cīņu un

centienus, «to, ko kāds dižs vīrs vai kāda spēcīga tauta kārojuse,
uz kam tā cīnījusies, ko tā mīlējusi, ticējuse un cerējuse». 20
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Apcerējumā «Cilvēka iekšīgs un ārīgs veids» izteikto domu tur-

pinājumu rodam Kronvalda rakstos «Dzeja jeb poēzija», «Stāstu

dzejoli jeb epīgi dzejoli», kuros aplūkota literatūras specifika. īpaši

Kronvalds pakavējas pie liriskās dzejas, tās būtību saistot ar

noteiktu dabas stāvokli (pavasaris, skaistas dabas ainas utt.) un

cilvēka pacilāti priecīgu izjūtu, ko izraisa šāds dabas vērojums,
mīlestības pārdzīvojums, domājot par tuvu, sirsnīgu cilvēku u.tml.

Liriskai dzejai var būt gan ārīgs (objektīvs), gan iekšķīgs (sub-

jektīvs) pamats, kuri visbiežāk abi apvienojas vienotā liriskā plū-
dumā. Labs apliecinājums tam ir lirisko latviešu tautas dziesmu

bagātīgais klāsts. Liriska dzeja raksturīga ar sevišķi izteiktu iedar-

bību uz citu cilvēku jūtām.
Visai plaši Kronvalds aplūko episko dzeju jeb prozu, vispirms

to raksturodams tā: «Tādu dzejoļu, kurā dziedonis kādu atgādinā-
jumu cilvēku dzīvē ņemas kā jau pagājušu notikumu izstāstīt, sauc

par stāstu dzejoļu jeb epīgu dzejoļu, vāciski: epische Dich-

tung».
21 Tālāk Kronvalds paskaidro, ka pie stāstu dzejoļiem (tolaik

jēdziens proza vēl nepastāv) pieder: pasakas, teikas, visādi īsi

un gari stāsti, noveles (jaunules), romāni utt., jo «epīgai jeb ves-

tīgai dzejai der par vielu (Stoff) ievērojami notikumi, kas vai nu

patiesi kaut kur notikuši, vai no dziedoņa jeb vai no kādas tautas

pašas gudri sacerēti, kā pasakas teikas v. t. pr.».
22

Ja liriskā dzejolī dominē cilvēka iekšējas izjūtas, — saka Kron-

valds, — tad epikai raksturīga cilvēka ārīga darbošanās un cīnī-

šanās, viņa izturēšanās pret dažādiem pasaules_ notikumiem. Te

atklājas cilvēka raksturs, nebūt nezaudējot iekšējā pārdzīvojuma

tēlojumu, kas arī kalpo rakstura spilgtākai atklāšanai. Epikas

autoram Kronvalds izvirza visai augstas prasības.23

Kronvalds liek nojaust, ka ar «episku dzejoļu» viņš saprot arī

eposu, tam vēl nerazdams latvisku apzīmējumu, bet aprakstīdams
tā būtību: «Priekš viņa [t. i., rakstnieka — P. L.] gudrības gaiši

atspīd jeb atdzejas senajo laiku būšana. Viņš redz un apcere savā

garā to laiku cilvēkus ar viņu labām un ļaunam domām un kārī-

bām, ar viņu krietniem un sliktiem darbiem. Tāds dziedonis uzmo-

dina, tā sakot, sen aizmigušus vectēvus, lai tie tagadējai audzei

dotu priekšzīmi krietnos, brangos darbos.» 24

Tālāk uzsverot, ka šāda darba radīšanā liela nozīme tautas

poēzijas veidojumiem, Kronvalds saka: «Pagājušo laiku noti-

kumi . . . snauž ļaužu prastos stāstos, no vienas audzes otrai pa-

stāstīti
.. . snauž un gaida, līdz dziedonis .. . viņu .. . izgrezno glī-

tās, jaunās drēbēs.»25 Kronvalds aicina vākt folkloru, kas varētu

kalpot arī tādam plaši episkam darbam. «Tad rasi (varbūt) kādā

dienā arī latviešu tautas dēli svinēs savu krietno vectēvu dzejīgo

augšāmcelšanos skaistos stāstu dzejoļos.»
26

Kronvalds piezīmē, ka latviešiem straujāk attīstās liriskā dzeja,
nevis epīgi dzejoli, t. i., proza. Avīzēs un grāmatās vairāk sasto-

pami no citām valodām tulkoti darbi, tāpēc vairāk jādomā par epi-
kas oriģināldarbu radīšanu. Mēs neesam vīžojuši, — piezīmē
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Kronvalds, — pat savas tautas pasakas salasīt. Latvieti, kad

izplauks, ziedēs arī tavi stāstu dzejoli? — jautā Kronvalds. 27

Kronvalds izvirza jautājumu par mākslas avotu un meklē to

dzīvē. Viņš mākslā sāk saskatīt objektīvā un subjektīvā attiecības,
vienību. «Visa pasaule ir... viens vienīgs dailnieks jeb dailī-

jums, mēs, cilvēki, tikai raugām šķirt, šķelt un dalīt.. .Un cilvēka

gars, kas īstenīgu dailību noģied, sajūt..., tas arī dzemdina šķīs-
tas un dailaiņas domas,»28 raksta Kronvalds. Tiesa, viņš vēl maksā

meslus sava laika ideālistiskajām mākslas koncepcijām, runā par

«nesajēdzamas dievīgas augstības cienīšanu un godāšanu», meklē

mākslas un reliģijas saskares punktus («pie visām tautām gandrīz
daile un ticība mēdz cieti kopā saderēt»), bet ne jau tas ir galvenais
Kronvalda estētiskajos uzskatos.

Sniedzot mākslas klasifikāciju, Kronvalds neabsolutizē kādu

no mākslas veidiem, neuzskata, ka kāds no mākslas veidiem ir

pārāks par citiem, jo «daile gan visur tas pats vienīgs darbs, tā

vienīgā cītība».29 Par galveno kritēriju, kas nosaka mākslas veidu

atšķirību, Kronvalds uzskata dažādos mākslinieciskās izteiksmes

līdzekļus, kādi ir dažādiem mākslas veidiem. Kronvalds raksta, ka

«mēdz daili iedalīt dažādās šķirās, visvairāki dēļ tās vielas (lie-
tas), iz kuras tāds daileklis top izstrādāts». 30 Viņš runā par 5 māk-

slas veidiem, proti, par ēku daili jeb arhitektūru, tēlu daili jeb

skulptūru, zīmolu daili jeb gleznību, skaņu daili jeb mūziku un

dzejoļu daili jeb dziedi, jeb poēziju.
Dažos savos rakstos («Kādu laikrakstu jeb avīžu jau tagad lat-

viešiem vajaga», 1870. g.; recenzijā «Mūsu laika raksti, 1872. g.

v. c.) Kronvalds pievēršas pavisam jaunās, tikko dzimušās lat-

viešu kritikas uzdevumiem un stilam. Kronvalds uzskata, ka, vēr-

tējot daiļdarbu, nevar piemēroties zemākajam attīstības līmenim,

kritikai lasītājs jāceļ augstākā literatūras izpratnes līmenī. Viņš

norāda, ka kritikā jāvalda tādai pašai smalkai mēra izjūtai, kāda

tiek prasīta no literatūras. Kritiķim ar cieņu jāizturas pret rakst-

nieku un viņa darbu. Kritikā nedrīkst būt vietas tādiem nepiedie-

nīgiem vārdiem kā «muļķis», «rakstnieķelis» v. tml. Prasīdams

objektivitāti kritikā, Kronvalds vēršas arī pret tiem kritiķiem, kas

ļoti kautrīgi pazīstamu vārdu priekšā, bet kļūst droši un kareivīgi,
kad sāk runāt par iesācējiem autoriem.

Atzinīgi Kronvalda ieguldījumu latviešu demokrātiskās kultū-

ras attīstībā raksturoja Latvijas marksisti. 1916. g. J. Jansons-

Brauns rakstīja: «Latviešu skola, latviešu literatūras valoda daudz

pateicības parādā Kronvaldam, pats viņš tomēr nemaz nebija

šaurs, aprobežots nacionālists, jo pirmā vietā viņam bija vispā-

rīgās kultūras attīstības intereses.»

Jaunlatvieši paveica lielu darbu latviešu nacionāli kulturālās

domas veidošanā. Jaunlatviešu vēsturiskais nopelns bija tas, ka

viņi, neraugoties uz stingrākas sistēmas trūkumu, cīnījās pret feo-



dālisma izpausmēm kultūras dzīvē, pret vācu muižnieku un mācī-

tāju «kultūrtrēģerisma» politiku.
Prasīdami latviešu nacionālās kultūras, literatūras un mākslas

brīvu attīstību, jaunlatvieši paši veica lielu praktisku un teorētisku

darbu latviešu literārās valodas izveidē, folkloras popularizē-
šanā un vākšanā, latviešu tautas muzikālās kultūras attīstībā,

dziesmu svētku veicināšanā un organizēšanā, kā arī radīja daudzus

izcilus literārus un publicistikas darbus — latviešu nacionālās lite-

ratūras pamatu. Viņi uzrakstīja pirmos apcerējumus par kultūras

jautājumiem, tādējādi liekot pirmos pamatus latviešu profesionā-
lajai teorētiskajai domai.
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IIINODAĻA

BURŽUĀZISKĀ FILOZOFISKĀ DOMA

UN DABZINĀTNISKAIS

MATERIĀLISMS LATVIJĀ

19. GS. BEIGĀS UN 20. GS. SĀKUMĀ

-19. gs. pēdējos gadu desmitos latviešu buržuāziskajā filozofijā
uzvar ideālisms. Buržuāziskās filozofiskās domas pārstāvji atsakās

no topošās latviešu buržuāzijas ideologu — jaunlatviešu — mate-

riālisma. Šai buržuāziskās filozofijas «vērtību pārvērtēšanai» bija
dziļas sociālas saknes. Noteiktas zemes buržuāzija savas attīstības

noteiktā vēsturiskā fāzē vispārīgos vilcienos atspoguļo buržuāzijas
kā šķiras vispār vēsturisko evolūciju, tās pasaules uzskata attīs-

tību. Topošā latviešu buržuāzija vērsās pret feodālajām attiecībām,
vācu baronu nacionālo jūgu, tādējādi veicinot progresīvās nacio-

nālās kultūras attīstību, kaut arī šī cīņa nebija konsekventa un

nesniedzās pāri buržuāziskā demokrātisma un buržuāziskā liberā-

lisma ietvariem. Tāpēc jaunlatvieši, kritizēdami feodālo ideoloģiju
un tās teorētisko pamatojumu — klerikālo filozofiju, izmantoja

materiālismu, popularizēja sava laika dabzinātņu sasniegumus, cen-

šoties tos interpretēt materiālistiski. Turklāt jāņem vērā tas, ka

arī buržuāziskie dabzinātnieki līdz pat 19. gs. 90. gadiem balstījās
uz metafizisko materiālismu. Jaunlatvieši, pamatojot savu filozo-

fisko koncepciju, bieži atsaucās uz Ņūtonu, Lomonosovu, 17. gs.

angļu vai 18. gs. franču materiālistiem. Stāvoklis mainījās, kad

latviešu buržuāzija jau bija nostiprinājusies. Jau 19. gs. 80. gados
aizvien vairāk iezīmējās kompromiss starp latviešu buržuāziju, no

vienas puses, un vācu baroniem un buržuāziju — no otras. Veido-

jās strādnieku kustība. 90. gadu sākumā progresīvās inteliģences

pārstāvji plaši pievēršas marksismam, dialektiskajam materiālis-

mam. Radās Jaunā strāva, atspoguļojot to posmu strādnieku kus-

tības attīstībā, kad strādnieku šķira sāk organizēties pulciņos.
Latviešu buržuāzija sāka baidīties, ka vēršanās pret feodālo īpa-
šumu var novest pie cīņas pret privātīpašumu kā tādu. Tāpēc tās

ideologi aizvien skaidrāk atteicās no antifeodālās cīņas centieniem.

Šo latviešu buržuāzijas politiskās orientācijas pavērsienu pavada

ideoloģisko orientāciju maiņa, kaut gan tā notiek vēlāk nekā Rie-

tumeiropas attīstītākajās zemēs, jo arī pati latviešu buržuāzija
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savu vēsturisko attīstību bija uzsākusi vēlāk. Rietumeiropas bur-

žuāziskajā filozofijā «vērtību pārvērtēšana», pavērsiens uz reakcio-

nārajiem virzieniem sākas pēc 1848. g. revolūcijas, buržuāzijai zau-

dējot savu revolucionāro lomu, bet it īpaši pēc Parīzes Komūnas.

Šī reakcija buržuāziskajā filozofiskajā domā attīstījās divos

galvenajos virzienos. Pirmkārt, tā bija reakcija pret Hēgeļa filozo-

fiju, tās panloģismu, ideālistisko dialektiku, gnozeoloģisko opti-
mismu, kas bija augstākais ideālistiskās filozofiskās domas sasnie-

gums pirms X- Marksa. Jau pēc 1848. g. «modē nāk» tādas iracio-

nālisma un pesimisma strāvas kā Artūra Šopenhauera, Sērena

Kjerkegora, Tomasa Karlaila, Eduarda Hartmaņa filozofiskās

mācības. Raksturīgi, ka Šopenhauers iracionālistisko filozofisko

koncepciju veido aptuveni tad, kad savu filozofisko sistēmu beidz

pamatot Hēgelis, t. i., 19. gs. pirmajā gadu desmitā, taču Šopen-
hauera filozofiskā mācība buržuāziskajā filozofijā kļūst populāra
tikai pēc 1848. g. revolūcijas. Vēl sarežģītāki ir Sērena Kjerkegora
filozofiskās mācības likteņi. Viņa popularitāte buržuāziskajā filo-

zofijā sākas tikai pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas,

jau kapitālisma vispārējās krīzes apstākļos, kad eksistenciālisti

it kā no jauna atklāj šo «krīzes» filozofiju.
19. gs. otrajā pusē buržuāziskajā filozofijā atkal cieņā nāk

Kanta filozofija. Izveidojas neokantiānisma skolas, kas no Kanta

pārņem agnosticismu un subjektīvo ideālismu (transcendentālo
ideālismu), atmetot viņa materiālismu un dialektikas idejas. 19. gs.

pēdējos trijos gadu desmitos rodas arī «dzīves filozofija», kura,

it kā paceļoties pāri materiālismam un ideālismam, sāk pretendēt

uz «trešo līniju» filozofijā. īstenībā tas bija eklektisks, ideālistisks

filozofisks strāvojums, kas par visa esošā pamatu ņēma «dzīvi» kā

kaut ko «neitrālu», no kā tiek atsavināts kā gars, ta arī matērija.

Arī «dzīves filozofijai», neskatoties uz atšķirībām dažādajās tas

skolās, raksturīga dialektikas subjektivizācija un mistificēšana, kā

arī gnozeoloģisks un it īpaši sociāls pesimisms.
Otrkārt, jau 19. gs. vidū rodas ideālistiskās filozofiskās skolas,

kas turpina 18. gs. subjektīvo ideālismu un zināmā mērā nostipri-
nās uz mehānistiskā materiālisma krīzes pamata. Mehānistiskais

materiālisms savu progresīvo lomu bija zaudējis 19. gs. pirmajā

pusē. Jau L. Feierbaha metafiziskais materiālisms kā buržuāziskā

materiālisma augstākais sasniegums laika posmā pirms X- Marksa

pamatos bija atbrīvojies no mehānistiskās metodoloģijas. 19. gs.
izcilos sniegumus (šūnu teoriju, enerģijas nezūdamības un pār-
vēršanās likumu, Darvina sugu evolūcijas mācību) varēja pareizi
vispārināt tikai no dialektiskā materiālisma pozīcijām. Tāpēc jau
19. gs. vidū balstīšanās uz mehānistiskā materiālisma metodoloģiju
bija solis atpakaļ materiālisma attīstībā. Tāpēc L. Bihnera,
K. Fogta un J. Molešota vulgārais materiālisms bija regress mate-

riālisma attīstībā, atspoguļoja mehānistiskā materiālisma metodo-

loģijas krīzes veidošanos, noveda pie agnosticisma un ideālisma

tendenču pastiprināšanās. Mehānistiskā materiālisma metodoloģi-
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jas krīze 19. gs. beigās noveda pie tādiem ideālisma paveidiem, kāds

bija Vilhelma Ostvalda «enerģētisms». Veselas 19. gs. beigu un

20. gs. sākuma buržuāzisko zinātnieku plejādes filozofisko uzskatu

attīstība sasaucas ar Ostvalda filozofisko uzskatu evolūciju.
Ostvalds saka ka mehānistiskais materiālists. Taču, nespēdams no

mehānistiskās metodoloģijas pozīcijām vispārināt jaunākos dabzi-

nātņu sasniegumus, kuri dabas dialektiskos procesus sāka pierādīt
jau ar dabzinātniskomateriālu, Ostvalds, interpretējot enerģijas
nezūdamības un pārvēršanās likumu, 1895. g. nonāca enerģētismā.

Kad 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā sākās revolūcija dabzināt-

nes, dabzinātnieki, kuri līdz tam balstījās uz metafizisko materiā-

lismu un nepazina dialektisko materiālismu, nonāca ideālismā, it

īpaši'pieslejoties pozitīvismam. Jaunu barotni ieguva arī «enerģē-
tisks». Vienlaikus izcili zinātnieki, aizstāvēdami objektīvās zināt-

niskās, teorijas, par spīti saviem filozofiskajiem ideālistiskajiem
secinājumiem, palika stihiskie dabzinātniskie materiālisti.

Mehānisma metodoloģiju izmantoja arī pozitīvisms — gan tā

pirmais paveids, kas radās 19. gs. vidū un ko pārstāvēja O. Konts,
H. Spensers, Dž. S. Mills, Dž. Bentāms un L Tēns, gan otrais

paveids jeb empiriokriticisms, kas radās 19. gs. beigās un kura

pamatlicēji bija E. Mahs un R. Avenariuss, gan arī trešais pozitī-
visma paveids, kas izveidojas 20. gs. pirmajos trīs gadu desmitos

un mūsu dienās ir valdošais buržuāziskajās dabzinātnēs. Arī pozi-
tīvisms ir ne tikai atgriešanās pie Berklija (otrais pozitīvisma
paveids) un Hjūma (pirmais un trešais pozitīvisma paveids) sub-

jektīvā ideālisma, tas vienlaikus ir mehānistiskā materiālisma krī-

zes produkts. Šī krīze liecina, ka kopš 19. gs. vidus filozofijas progre-
sīvā augšupejošā attīstība saistīta vienīgi ar konsekventi zinātnis-

kās filozofijas, proletariāta zinātniskā pasaules uzskata teorētiskā

pamata, dialektiskā materiālisma attīstību.

Latviešu buržuāziskajā filozofijā šīs dažādās tendences sāk

iezīmēties jau 19. gs. 70. gados, bet pilnīgi izveidojas 90. gados.
80. gadu beigās un 90. gadu pirmajā pusē izveidojas Oša perso-

nālisms kā cenšanās savienot ortodoksālo luterānisko augustiā-
nismu un neoplatonismu ar platonismu un volfiānisko luterānisko

racionālismu. Šis racionālisma un iracionālisma savienojums bija

gan tikai šķietams, jo praktiski pārvērtās par iracionālismu izziņas

teorijā un atklātu progresa noliegšanu vēstures filozofijā.
Luterāniskā augustiāniskā neoplatonisma nomaiņa ar volfiā-

nisko racionālismu Baltijā notika 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā
tās vispārējās apgaismības un racionālisma strāvas ietekmē, kas

bija uzvarējusi buržuāziskajā filozofijā 17. un 18. gs. Šādos apstāk-
ļos arī Baltijas luterāņu baznīcai vajadzēja «racionalizēt» klerikālo

filozofiju. Kad 19. gs. otrajā pusē Rietumeiropas buržuāziskajā
filozofijā sākās iracionālisma uzplūdi, arī Baltijā pienāca laiks

atjaunot ortodoksālo luterānisko iracionālismu, daļēji saglabājot
Leibnica un Volfa filozofisko ievirzi, kas bija pielāgota luterānisma

teoloģijai. No Leibnica filozofijas tika pārņemts objektīvais ideā-
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lisms, teodiceja,pamatos atmests racionālisms, Platona un neopla-
tonisma ietekmē pārveidojot mācību par monādēm mācībā par
«objektīvajam personām». Jau pats šis luterāniskā iracionālisma

savienošanas process ar volfiānisko luterisko teodiceju slēpa sevī

dziļas pretrunas, tāpēc arī Oša personālismam ir spilgti izteikts

eklektisks raksturs. Tikpat pretrunīgas bija Tērbatas personālisma
šķiriskās pozīcijas, jo tieši šī filozofiskā skola savas pozīcijas nostip-
rina Baltijas luterāņu mācītāju aprindās. Pretrunīgas šķiriskās
pozīcijas bija raksturīgas jau volfiānismam.

Agrīnajam Rietumu personālismam ir buržuāzisks raksturs.

Krievu personālisms savukārt ir muižnieciski buržuāziskā ideolo-

ģija. Baltijas evaņģēliski luteriskās baznīcas teologi Teihmillera—

Oša personālismu pārstāv arī kā muižnieciski buržuāzisko ideolo-

ģiju, kaut gan tā interpretācija pilnīgi iekļaujas buržuāziskajās
filozofiskajās tradīcijās un buržuāziskās filozofijas gultnē.

Latvijā jau 19. gs. 90. gados buržuāziskās un sīkburžuāziskās

inteliģences aprindās sāk izplatīties neokantiānisms, kas šinī laikā

Vācijā bija jau pacelts filozofijas līmenī un tika sludināts no augst-
skolu katedrām. Izcilākie neokantiānisma pārstāvji latviešu filo-

zofiskajā domā bija Pēteris Zālīte un Kārlis Balodis.

Buržuāziskās radošās inteliģences aprindās sāk izplatīties «dzī-

ves» filozofijas idejas. 1894. g. Jānis Poruks uzraksta «Die Reli-

gion der Zukunft» («Nākotnes reliģija»), ar kuru dzejnieks aizsāk

«dzīves filozofijas» virzienu latviešu ideālistiskajā filozofijā, cen-

šoties savienot nīcšeānismu ar Ļ. Tolstoja mācību par «tuvākā

mīlestību» un «nepretošanos ļaunumam». Daži šī virziena pār-

stāvji, vērojot buržuāziskās kultūras krīzes veidošanos, pasludina
to par kultūras un morāles krīzi vispār un nonāk pie atklātas pesi-
mistiskā strupceļa filozofijas. «Dzīves filozofiju» Latvijā tās berg-

soniskajā formā 20. gs. turpina Fricis Bārda, Zenta Mauriņa,
Milda Paļēviča, Pauls Jurevičs. Tieši no šī «dzīves filozofijas»
paveida vēlāk izaug Z. Mauriņas un P. Jureviča eksistenciālisms.

Vienīgi M. Paļēvičai izdodas saraut sakarus ar bergsonismu un

pēc Lielā Tēvijas kara estētikas problēmu pētīšanā nostāties uz

marksisma pamatiem.
19. gs. beigās redzamu vietu latviešu buržuāziskajā ideoloģijā

ieņem pozitīvisms. Taču Latvijā galvenokārt izplatās nevis

O. Konta un H. Spensera, bet gan h Tēna pozitīvisms. Kopš 19. gs.
80. gadiem uz Tēna pozitīvismu savos darbos balstās literatūrkri-

tiķis un literatūrvēsturnieks Teodors Zeiferts. Buržuāziskie dab-

zinātnieki pievēršas nevis Kontam un Spenseram, bet gan enerģē-
tismam (V. Ostvalds, P. Valdens). Enerģētismu popularizē arī

rakstnieks Augusts Deglavs. Pozitīvisma otrais paveids latviešu

buržuāziskajā literatūrā vairāk «atšķaidīts» ar objektīvā ideālisma

elementiem. Vienīgi trešais pozitīvisma paveids 20. gs. 20. un

30. gados jau galvenokārt saistīts ar buržuāzisko dabzinātnieku

darbiem. 19. gs. pēdējo triju gadu desmitu latviešu buržuāziskās

ideoloģijas attīstība liecina, ka buržuāziskā ideoloģija nespēj dot
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atbildi uz jautājumiem, ko izvirzīja sabiedrības un zinātnes attīs-

tība. Labākie latviešu inteliģences pārstāvji pēc sarežģītu meklē-

jumu procesa atrada vienīgi pareizo ceļu, proti, balstījās uz visre-

volucionārāko un progresīvāko šķiru — proletariātu un tā zināt-

nisko ideoloģiju un teoriju — marksismu. Latviešu sabiedriskajā
domā pirmie, kas nonāca pie šādas atziņas, bija jaunstrāvnieki.

JĒKABS OSIS

UN VIŅA DARBI

Jēkabs Osis 1 (1860. —1920.) ir viens no redzamākajiem ideā-

lisma pārstāvjiem filozofiskās domas vēsturē Latvijā. Pēc savas

filozofiskās orientācijas Osis pieder pie personālistiskās strāvas tās

agrīnajā variantā, kas vēstures arēnā uznāca pagājušā gadsimta
beigās. Osis bija viens no latviešu akadēmiskās ideālistiskās filo-

zofijas ciltstēviem. Viņu par savu idejisko skolotāju uzskatīja bur-

žuāziskās Latvijas filozofijas profesori — P. Jurevičs, P. Dāle v. c.

Kaut gan personālisms visumā ir eklektisks un filozofiskās

problemātikas ziņā veido diezgan raibu koncepciju panorāmu,
tomēr visiem šīs strāvas pārstāvjiem raksturīga kopīga pamatideja,
kas tad arī ir sava veida atslēga viņu filozofijai. Šāda personālistu
centrālā ideja ir koncepcija par personību (personu) kā galveno
ontisko pamatu un visa esošā mērķi kā esamības substanci vispār.
Lai noskaidrotu personālisma specifiku, svarīgi zināt, kāda funda-

mentāla nozīme ir šai idejai, caur kuras prizmu personālisti aplūko
visas filozofiskās problēmas un uz kuras pamata tie būvē savu

ontoloģiju un gnozeoloģiju, risina sociālos un ētiskos jautājumus.
Visai svarīga personālisma īpatnība ir arī tā, ka personālisms

ir spilgti izteikts plurālistisks esamības interpretējums, lai gan

tajā tomēr saskatāmas arī monistiskas iezīmes. Visa reālā pasaule

personālistiem tēlojas kā atsevišķi antropomorfi metafiziski

punkti — monādes, atomārie «es», kuriem ir neatkārtojami indi-

viduāls, personāls raksturs. Ir svarīgi atzīmēt, ka

patiesi reāla, īstenā esamība nav vis hipostazētas vispārīgas ide-

jas, nav abstraktas būtības vai kāds universāls bezpersonisks gars,

bet gan liels daudzums atsevišķu, individuālu personālu garu, kam

piemīt emocionāli radošas potences un kas spirituālistiski interpre-
tēti kā cits no cita neatkarīgi tīri garīgi esamības radošie centri.

Spirituālistiskā pasaules uzskata iezīmes īpaši spilgti izpaužas

personālisma attīstības agrīnajās stadijās. Un visbeidzot personā-
lisms ir visumā teistiska filozofija, kuras avoti meklējami Augus-
tīna mācībā par dievu kā personālas esamības kalngalu un kas

pašu personības ideju pamato ar dieva ideju.
Jēkabs Osis dzimis 1860. g. Kurzemē, Kabilē turīga zemnieka

ģimenē. No 1872. līdz 1877. g. viņš mācījās ģimnāzijā, pēc tam

(1877. —1881.) Tērbatas universitātē studēja filozofiju, teoloģiju
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un dabzinātnes. Beidzis universitāti, Osis no 1884. līdz 1888. g.

strādāja par ģimnāzijas skolotāju Vīlandē, 1886. g. viņš aiz-

stāvēja kandidāta disertāciju, bet 1888. g. ieguva filozofijas
maģistra grādu un sāka strādāt par privātdocentu Tērbatas univer-

sitātē. 1896. g. pēc doktora disertācijas aizstāvēšanas viņam pie-
šķirts ārkārtējā profesora nosaukums. No 1893. līdz 1905. g. Osis

bija universitātes vēstures un filoloģijas fakultātes dekāns, bet
vēlāk reizēm pildīja arī rektora pienākumus. Viņš daudz ceļoja pa

Eiropu un Āziju, apmeklēja Grieķiju, Turciju un Ēģipti. Taču citādi

viņa dzīve nav bijusi notikumiem bagāta.
Pirmā pasaules kara laikā Osis, kas bija krievu orientācijas

piekritējs, atteicās strādāt vācu augstskolā un kopā ar Tērbatas

universitāti evakuējās uz Voroņežu, kur 1920. g. martā miris.

Pēc savu sabiedriski politisko uzskatu šķiriskās ievirzes Osis

(atšķirībā no krievu personālistiem, kuriem raksturīga orientēšanās

uz muižnieku aprindām) bija latviešu buržuāzijas klerikāli noska-

ņoto slāņu ideju paudējs. Oša sludinātā «kritiskā personālisma»
filozofija Tērbatā tika pasniegta kā oficiāla mācība, un, pēc Bal-

tijas buržuāzijas virsotnes domām, tai bija jānovērš inteliģences,
it sevišķi studējošās jaunatnes, uzmanība no materiālistiskajām
mācībām un sabiedriskās dzīves akūtajām problēmām».

2 Tieši bur-

žuāzijas ideju aizstāvēšanā, atklātā kalpībā fideismam, reliģiski
mistiska novirziena filozofijas sludināšanā tad arī izpaudās Oša

mācības sociālā jēga un šķiriskā būtība.

Cita ne mazāk svarīga Oša mācības iezīme bija nesaraujamas
saites ar protestantisma teoloģiju vispār un ar luterānismu — it

īpaši. Tā, piemēram, Osi stipri ietekmēja Baltijā plaši izplatītā gal-
venokārt luterāniskas orientācijas volfiānistiskā literatūra.

Osis bija vācu filozofa Gustava skolnieks un seko-

tājs. Teihmilleram bija liela'ietekrne uz*(3ša filozofisko uzskatu vei-

došanos un visu viņa turpmāko teorētisko darbību. Oša spalvai

pieder vairāki darbi filozofijā un filozofiskās domas vēsturē. Pie

vissvarīgākajiem viņa sacerējumiem varētu pieskaitīt sekojošos:
1) «Zu Platos Charmides» («Par Platona dialogu «Har-

mids»»), kandidāta disertācija 1886. g.;

2) «Untersuchungen ūber den Šubstanzbegriff bei Leibniz»

(«Pētījumi par substances jēdzienu Leibnica filozofija»), maģistra

disertācija 1888. g.;

3) «iTepcoHajiH3M h npoeKTHBH3M b MeTa(ļ)H3HKe Jlome»(«Per

nālisms un projektīvisms Loces metafizikā»), doktora disertācija

1896. g.

Taču šis uzskaitījums ne tuvu nav pilnīgs. Oša studentiem

lasīto lekciju cikli filozofijas vēsturē, psiholoģijā, loģikā un gnozeo-

loģijā saglabājušies studentu pierakstos un izdoti litogrāfijas teh-

nikā. Sīm lekcijām ir svarīga nozīme filozofa teorētiskās darbības

analizēšanā, jo tām raksturīgs relatīvi lielāks ideju un vērtējumu
patstāvīgums. Tādas, piemēram, ir Oša lekcijas senās un jaunās filo-

zofijas vēsturē, kā arī viņa «Gnozeoloģija». Bez tam ir zināms, ka
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Osis mūža beigās sarakstījis plašu sistemātisku darbu, kas pali-
cis nepabeigts un nav ticis publicēts.

Oša kandidāta disertācijai «Par Platona dialogu «Harmids»» ir

vēsturiski filoloģiska pētījuma raksturs, un tā veltīta minētā dia-

loga autentiskuma problēmai. Filozofiskā problemātika šeit skarta

tikai it kā garāmejot.
Maģistra disertācija «Pētījumi par substances jēdzienu Leib-

nica filozofijā» jau ir pavērsta tīri filozofiskas problemātikas
plaknē. Šim darbam ir vēsturiski filozofiska pētījuma raksturs, un

tas satur dažu personālistisku ideju dīgļus.
Osis koncentrē savu uzmanību uz tādiem Leibnica atzinumiem

kā tēze par personālas, garīgas esamības substancionalitāti un

ārējās pasaules fenomenalitāti, pasvītro, cik svarīga gnozeoloģis-
kajā ziņā ir atziņa par personības iekšējās pieredzes pašticamību,
tātad īpašu uzmanību pievērš tām Leibnica idejām, kuras slēpa
sevī spirituālisma dīgļus un varēja tikt pavērstas personālistiska
pasaules skatījuma plaknē.

Svarīgāko etapu Oša personālistisko ideju izveidē pārstāv viņa
galvenais darbs — «Personālisms un projektīvisms Loces meta-

fizikā». Šeit Osis jau raksturojams kā personālisma sludinātājs,
kas izvirzījis sev uzdevumu radīt šīs strāvas filozofisko platformu,
pamatojoties uz Loces un Teihmillera ideju apvienošanu. Šis uzde-

vums acīmredzot arī noteicis darba struktūru, kas sastāv no trim

nodaļām. Pirmā nodaļa — «Projektīvisma raksturojums» — vērsta

pret t. s. projektīvistiskām mācībām, ar kurām Osis saprot gan
materiālistiskas, gan ideālistiskas filozofiskās sistēmas, kas atzīst

kaut kādu bezpersonisku objektīvu esamības pirmpamatu. Centrālā

nodaļa — «Personālistiskās metafizikas pamati» — veltīta pozitī-
vas «kritiskā personālisma» programmas motivēšanai (tā Osis

sauc savu filozofisko koncepciju). Oša filozofiskais kredo šajā

nodaļā rezumējams galvenokārt tādās tēzēs kā «izejas punkts —

es», «priekšmetu substancionalitāti nosaka apziņa», tēzēs par per-
sonību kā esamības kalngalu uņ vienīgi patieso vēstures subjektu

un, beidzot, postulātā par absolūtu un reālu aktīvu būtni, t. i.,

dievu, kā augstāko personību, kas saista visu pasauli vienkop.
Pēdējā nodaļā — «Projektīvistiski elementi Loces metafizikā» —

Osis, jau iepriekš atlasījis Loces filozofiskajā mācībā tos elemen-

tus, kas derīgi kritiskā personālisma sistēmas uzbūvei, secina, ka

Loces «teleoloģiskais ideālisms» vēl daudzējādā ziņā sirgst ar

projektīvismu. Tālāk viņš atzīmē, ka Teihmillera «absolūtais per-

sonālisms» enerģiskāk un konsekventāk aizstāv īstās personālistis-
kās filozofiskās pozīcijas un tātad var noderēt par stingrāku

pamatu kritiskā personālisma sistēmas uzcelšanai. Oša doktora

disertācijai zināmā mērā ir kompilatīvs un komentatorisks rak-

sturs. Viņa pūliņi koncentrēti ne tik daudz uz to, lai radītu savu

oriģinālu sistēmu, bet gan vairāk uz Teihmillera un Loces darbos

esošā un personālistiskās metafizikas celtnes konstruēšanai node-

rīgā materiāla atlasi un sistematizāciju.
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Kritiska personālisma

filozofiskie priekšteči

Jau īss pārskats par dažiem Oša sacerējumiem rāda, ka viņa
filozofisko uzskatu sistēma veidojās, pamatojoties uz vairākiem

teorētiskiem avotiem (galvenokārt Augustīna idejas, Leibnica

monadoloģija, Teihmillera un Loces idejas), kurus sintezēdams

un apjēgdams no jauna viņš izvirzīja kritiskā personālisma kon-

cepciju. Šo avotu vidū īpaša vieta pieder Teihmillera mācībai, kuru

pats Osis daudzkārt augstu novērtējis, turklāt pastāvīgi izmanto-

dams Teihmillera konstrukcijas savos darbos.

Būdams ilgu laiku filozofijas docētājs Tērbatas universitātē,

Gustavs Teihmillers (1832.—1888.) ievērojamā mērā sekmējis
viena no personālistiskās filozofijas agrīnajiem paveidiem — Tēr-

batas personālistu skolas — izveidi un dziļi un tieši ietekmējis

Osi, vispirms jau ar sava pasaules uzskata spirituālisko ievirzi.

Šī ietekme izrādījusies tik stipra, ka Oša filozofisko pozīciju
kopumā, tāpat kā viņa koncepcijas atsevišķus struktūrelementus,

vispār nevar iztirzāt ārpus konteksta ar Teihmillera mācību.

Līdzās vispārīgai pasaules uzskata orientācijai galvenais, ko

Osis aizguva no Teihmillera, ir pārliecība, ka reālas, substancionā-

las esamības vienīgā forma ir pašapziņa, kuras akti veido perso-

nības dzīvo, substancionālo vienotību. Savā darbā «Die vvirķliche
und die scheinbare Weit» («īstenā un šķietamā pasaule») Teihmil-

lers nosauc par ilūziju visu attiecībā, pret subjektu ārējo realitāti,

atzīdams reālas esamības statusu vienīgi pašapziņai. Šī ideja, .ko
pārņēmis Osis, strāvo cauri visiem viņa konstruējumiem.

Tomēr jāatzīmē arī tas, ka Teihmillera konstrukcijas parasti
Oša traktējumā ieguva specifiski personālistisku ietērpu. To atzīst

arī pats Osis piezīmēs pie sava galvenā darba. 3 Piekrizdams sko-

lotāja galvenajām atziņām ontoloģijas un gnozeoloģijas jomā un

pasvītrodams viņa ideju ārkārtīgo nozīmi konceptuāli definitīvas

personālistiskās sistēmas radīšanā, Osis vienlaikus atzīmē, ka

Teihmillers pašu terminu «personālisms» lieto pārāk šauri un attie-

cina to tikai uz mācību par «es» kā substanci. Tālāk Osis izsaka

domu, ka visa filozofiskā problemātika jāievirza personālistisku

ideju gultnē un personālisma jēdziens jāpaplašina tā, lai tas

aptvertu viengabalainu uzskatu sistēmu par pasauli, cilvēku un

dievu.

Attiecībā pret Loces (1817. —1881.) teleoloģisko ideālismu

Osis, kā jau norādīts, ieņēma nekonsekventu pozīciju. Pamatojo-
ties uz Loces sistēmas rūpīgu analīzi, viņš atklāja tajā vairākas

idejas, kas ietvēra sevī gluži personālistisku saturu, un iekļāva tās

savos konstruējumos. Šai sakarā vispirms minamas: ideja par

apziņas pilnīgu autonomiju no materiālās esamības (šo ideju Loce

sludināja, vienlaikus atzīdams objektīvas, no cilvēka neatkarīgas
realitātes pastāvēšanu), teleoloģiska atziņa, ka sakarus starp īste-

nības parādībām predestinē dievības mērķi un nodomi, pārliecība
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par garīgo monādu reālu pastāvēšanu analoģiski «es» iekšējai pie-
redzei, tēze par «es» substancionalitāti, personības ontoloģizācija
un daudzas citas atziņas, ko Osis bez ierunām pieņēma savas dok-

tora disertācijas centrālajā nodaļā. Atlasīdams un integrēdams

materiālu, kam jau Loces darbos bija personālistiska izskaņa, Osis

sadūrās ar noteiktām grūtībām. Proti, Loces sistēmai bija rakstu-

rīgs pretrunīgs Leibnica garā ieturēta objektīvā ideālisma un dažu

mehānistiskā materiālisma elementu apvienojums. Acīmredzot tas

fakts, ka Loce bija dabzinātnieks, nevarēja neietekmēt viņa mācību.

Sai sakarā ievērības cienīgs ir tas apstāklis, ka Loces atziņas,
kuras Osis atlasīja personālistiskās metafizikas pamatu uzcelšanai,
sagrupētas tā, ka Oša kontekstā tās funkcionē galvenokārt kā per-
sonālistiskās konstrukcijas.

Leibnica mantojumu Osis pārņēma gan tieši, gan arī netieši —

ar Loces un daļēji Teihmillera starpniecību. Tādējādi Oša perso-

nālisms galu galā izrietēja no dažām teleoloģiski un spirituālistiski
interpretētām Leibnica tēzēm kā no sava pirmavota. Koncepcija

par personību kā nemateriālu, tīri garīgu monādi, tēze par tās

substancionalitāti, teleoloģiskas idejas, postulāts par iekšējās pie-
redzes pašticamību — tas viss rodams Oša darbos. Bez tam Osis

pārņēma no Leibnica atziņu par materiālas, attiecībā pret cilvēku

ārējas realitātes fenomenalitāti, vienlaikus modificēdams šo atziņu
Teihmillera garā. Leibnica mācībā matērijai, telpai, laikam un

vispār priekšmetu pasaulei nepiemita substancionalitāte, bet tie

bija «labi pamatoti fenomeni» (fenomena bene fundata), turpretī
Osis kategoriski apgalvo, ka tie ir iluzori, un aplūko tos kā apziņas

projicējošas darbības produktus.
Runājot par Oša koncepcijas teorētiskajiem avotiem, jāņem

vērā, ka aiz viņa (tāpat kā aiz jebkura personālistiskās filozofi-

jas paveida) konstruējumiem vairāk vai mazāk skaidri slēpjas
Augustīna idejas. Priekšstats par personību kā neizsīkstošu iekšēju

kārtību, kā vienotu dzīvinošu veselo, iluzora, mistificēta personības

pašvērtības atzīšana, jēdziens par dievu kā augstāko pēc savas

dabas personālo pirmpamatu, iekšējās pieredzes metafizika, priekš-
stats par personības iekšējo pasauli kā filozofiskās izziņas pirm-

avotu, beidzot, psihikas emocionāli voluntāristiskās sfēras pakļau-
šana intelekta sfērai — visas šīs augustiāniskās idejas sarežģītos

pinumos, transformācijās un pastarpinājumos atdzīvojas daudzās

Oša darbu lappusēs.

Personālisms un projektīvisms

Savu koncepciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz diezgan vien-

veidīgiem teorētiskiem avotiem, Osis sauca par «kritisko personā-
lismu». Pats termins «kritiskais personālisms» Oša darbos pirmo-
reiz parādās viņa doktora disertācijā un apzīmē filozofisku sistēmu,
kas radīta, pamatojoties uz pagātnes filozofisko mācību kritisku
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revīziju un visu to «dogmatisko» teoriju atspēkošanu, kuras bez

konkrētu «es» jeb «apziņas centru» neapšaubāmas realitātes pos-
tulē vel kaut kādu citu realitāti.

Oša filozofiskie konstruējumi balstās uz Teihmillera īstenās

un šķietamās pasaules antitēzi, kuru viņš izvērš trijos aspektos:
ontoloģiskā, gnozeoloģiskā un dajēji sociālētiskā.

Osis pilnīgi pieņem Teihmillera tēzi, ka visa attiecībā pret sub-

jektu ārējā realitāte patiesībā ir tikai no jutekliskiem iespaidiem
uzceltu tēlu pasaule. Šī pasaule ir tikai šķietama īstenība, patiesās
realitātes neadekvāta izpausmes forma. Tomēr materiālas un bez-

personiskas, objektīvi pastāvošas realitātes fikcijai ir savi gnozeo-

loģiski cēloņi, proti — apziņas projicējošā darbība. Subjekta ref-

lektējošai apziņai, pēc Oša domām, piemīt dabiska spēja (kuru kri-

tiskais personālisms atklāj un atmet) «projicēt ārpus sevis arī

domāšanas formu un rezultātus, tāpat kā sajūtu kompleksus, un

meklēt tiem lokalizāciju ārpus mūsu es».
4

Uz šīs Oša mācības atziņas pamata tad arī rodas visai specifisks
termins «projektīvisms», kam ir principiāla nozīme viņa mācības

būtības noskaidrošanā. Osis, paskaidrodams šī termina saturu,

atzīmē, ka «ar šo terminu mēs varam apzīmēt visus pasaules uzska-

tus, kuri balstās uz nekritiskiem pamatiem, kuros apziņas darbī-

bas situācijas un tēli, tādi kā sajūtas, priekšstati un jēdzieni, pro-

jicējas ārpusē un sabiezē, veidodami no subjekta neatkarīgu priek-

šmetu un būtņu pasauli». 5

Projektīvismu un personālismu Osis pretstata vienu otram kā

filozofiska pasaules uzskata divas pamatformas. Tas nozīmē, ka

Osis sarauj saites ar filozofijas vēsturē tradicionālo materiālisma

pretstatījumu ideālismam, uzrādot tendenci pamatot trešo līniju,
kas it kā pārvarot kā materiālisma, tā arī ideālisma dogmatiskos
maldus.

Sai sakarā visai raksturīgs ir Oša izteikums par filozofiskās

domas vēstures gaitas pamatformām. Uzskatīdams, ka personālis-
tiskās metafizikas pamatprincipu radīšana un filozofiskās izzinā-

šanas attīrīšana no projektīvisma arī ir pasaules filozofiskā pro-

cesa mērķis, viņš atzīmē sekojošo: «ne uzreiz gars sasniedz pasau-

les uzskatu, kas būtu brīvs no projektīviem piejaukumiem. Pama-

tojoties uz naivu projektīvismu, izzināšana, kā parādīs turpmākais

izklāstījums, pāriet pie ideālistiska, bet pēc tam — pie fizikāla

projektīvisma, lai, pārvarējusi šos pasaules uzskatus, atrastu sev

ceļu uz kritiski personālistisku metafiziku, kas atzīst «es» par

patiesu substanci un pašapziņu — par pietiekamu pamatu sub-

stances jēdziena izveidošanai.» 6

Oša vēsturiski filozofiskā koncepcija, kas izklāstīta viņa gal-
venā darba pirmajā nodaļā un «Gnozeoloģijā», 7 ir patvaļīga, tīri

spekulatīva shēma, kurā pilnīgi sagrozīta vēsturiski filozofiskā

procesa reālā gaita un jēga. Likdams filozofisko virzienu klasifi-

kācijas pamatā projektīvisma jēdzienu, Osis izdala projektīvistis-
kajās mācībās trīs galvenās formas: naivo projektīvismu (kas
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visumā sakrīt ar t. s. naivā reālisma jēdzienu), ideālistisko projek-
tīvismu, par kura izcilākajiem pārstāvjiem tiek pasludināti Spi-
noza un Hēgelis, un fizikālo projektīvismu, kas ir izejas punkts
filozofiskām mācībām, kuras par patiesi objektīvo īstenību atzīst

nevis personālo «dzīvinošo» garu, bet gan matēriju un traktē to

kā substanci. Proponētajā shēmā izzūd vēsturiski filozofiskā pro-

cesa pamatformu diferenciācija, tiek sajauktas materiālistiskās un

ideālistiskās sistēmas, bet pats šis process nav saprasts tā patie-
sajā progresīvajā kustībā uz priekšu, bet gan attēlots atsevišķu
personālistisku ideju veidošanās gaismā, tātad stāvot aplamās pozī-
cijās un lietojot iluzorus etalonus..

Saprazdams personāļistisko ideju veidošanos kā pasaules filo-

zofiskās domas attīstības procesa gala rezultātu un jēgu, Osis

uzskata, ka jāpasludina spriedums projektīvismam, jo «tikai pēc
tam, kad subjekts atkal ieņēmis iluzoro pasauli sevī, tās pastāvē-
šanas vienīgajā iespējamā vietā, saprāts var uzsākt īstenās pasau-
les meklējumus». 8

Esamības un apziņas problēmas
kritiskā personālisma metafizikas pamatatziņu gaismā

Kāda tad kritiskā personālisma koncepcijas gaismā ir patiesā
pasaule, kādi ir tās ontoloģiskie raksturojumi un izzināšanas ceļi?

Atbildi uz šiem jautājumiem Osis sniedz galvenokārt sava

pamatdarba centrālajā nodaļā un gnozeoloģijas kursa lekcijās

(nodaļā «Kritiskais personālisms»). Pie tam viņa konstruējumi
izvēršas divos plānos: projektīvistisku (pirmām kārtām — materiā-

listisku) ideju atspēkošanas plānā un personālistiskās metafizikas

pirmpamatu likšanas plānā.
Osis atzīmē, ka, izejot no projektīvistiskām pozīcijām, filozo-

fiskā doma, cenzdamās radīt loģiski stingru un no pretrunām brīvu

mācību par realitāti, pastāvīgi sastop nepārvaramas grūtības. Tur-

pretī kritiskajam personālismam, pēc viņa domām, ir tā priekšro-
cība, ka «grūtības, ar kurām nācās sadurties citām teorijām, no

šī viedokļa tiek pārvarētas vieglāk».9

Oša fundamentālajai tēzei — «izejas punkts — es» ir ganonto-

loģisks, gan gnozeoloģisks saturs. Tas nozīmē, ka «es» (t. i., «per-

sonība» jeb «pašapzināšanās», kas parasti tiek uzskatītas par vie-

nas kārtas vai pat identiskiem jēdzieniem) tiek pārvērsts par

ontoloģisko pirmsākumu, substancionalizēts un līdz ar to uzska-

tīts par izzināšanas procesa galveno izejas koordināti.

Visfundamentālākās kategorijas, ar kurām operē Osis, ir apzi-

ņas kategorija, personības kategorija un substances kategorija.
Turklāt personība bieži tiek traktēta kā substancionālās esamības

vienīgā forma, bet substance, pēc Oša domām, var reāli pastāvēt
trkai konkrētu «es», personu vai monādu — personību veidā. «Sub-
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štances vērtību,» viņš paziņo, «un transsubjektīvu eksistenci var

piedēvēt tikai būtnēm, kam ir mūsu es daba.»10 Bez tam pašu sub-

stances jēgu viņš atvasina no pašapzināšanās tiešās dotības (esa-
mības): «To, ko nozīmē substance un realitāte, mēs uzzinām ar

savas pašapzināšanās starpniecību kurā es tiek tieši pārdzīvots kā

iekšējo procesu nesējs; un tikai šīs mūsu patības dzīva kontemplā-

cija dod mums iespēju veidot formālu jēdzienu par situāciju nesēju,
t. i., par substanci.» 11

Pēdējā tēze galu galā izriet no Leibnica

mācības par substanci. To nepārprotami apliecina Oša maģistra
disertācija. Komentēdams šo mācību un atsaukdamies uz Leibnica

tēzēm, Osis apgalvo ka, «paši būdami substances, mēs visādā ziņā
atrodam sevī substances ideju, šāda esamības izziņa ir implicēti
ietverta mūsu pašu izzināšanā».12 Tālāk, atkal atsaukdamies uz

Leibnicu, viņš kategoriski pasvītro, ka «substances idejas iedzim-

tība ir jāatzīst par spīti empīriķiem».
13

Esamības un tās struktūras definējumus Osis sniedz caur per-
sonālistiskās koncepcijas prizmu. «Gnozeoloģijā» viņš konstruējis
esamības iedalījuma shēmu, 14 kurā izšķiramas divas pamatrindas:

I) reāli substancionālā esamība un

II) idejiski fenomenālā esamība.

Reāli substancionālā esamība savukārt vēl dalās šādi:

1) mūsu reālais «es», apziņa,

2) citas reālas substances, citi «es».

Šajā pēdējā «reālu» rindā filozofs iekļauj: a) cilvēku un dažu

dzīvnieku apziņas un b) apziņas, kuru saturu mēs nevaram zināt.

Idejiski fenomenālas esamības jomā, pēc Oša domām, iespējams
šāds iedalījums:

1) tīri idejiska esamība kā individuāla konkrēta subjekta apzi-

ņas saturs,

2) esamība kā citas apziņas simbols.

Esamības iedalījuma shēmu Osis nodrošina ar iepriekšēju
komentāru, kurš liecina, ka viņš apjauda grūtības, kādas izriet no

šīs konstrukcijas, un paredzēja solipsistisku secinājumu briesmas,

t. i., pēc viņa izteiciena, absolūtā fenomenālismabriesmas. «Ja atzī-

sim,» spriež Osis, «ka tikai mūsu konkrētā apziņa pieejama mums

tieši un tikai tai ir neapšaubāmas realitātes raksturs, bet viss cits,

kam ir telpiskuma, materiāliskuma raksturs un kas, būdami manas

apziņas saturs, eo ipso ir arī fenomeni, tad mēs nonākam it kā

līdz absolūtam fenomenālismam. No šāda absolūtāfenomenālisma

mūs izved secinājums, ka arī cita būtne, cits «es» tāpat ir realitāte

un ka realitātes nevar būt manas apziņas saturs.» 15

Tomēr Oša tēze par «es» kā vienīgo reāli substancionālo esa-

mību, kā arī substances jēdziena atvasināšana tikai no personības

iekšējās pieredzes, nepamatota iekšējās pieredzes robežu paplašinā-
šana, tās atraušana no personības ārējās pieredzes (šādas tēzes,
kā konstatē arī pats Osis, nebija, piemēram, Leibnicam, kurš nebūt

nenoliedza ārējās pieredzes nozīmīgumu), — tas viss nenovēršami

veda uz subjektīvo ideālismu.
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Bez tam, nospraudis esamības iedalījuma shēmu, Osis nosaka

stingru ontoloģisku un gnozeoloģisku fenomenālās esamības atka-

rību no reāli substancionālās esamības. Primārā, noteicošā, pēc
Oša domām, ir reāli substancionālā esamība, turpretī idejiski feno-

menālā esamība tiek traktēta kā sekundāra, derivatīva, funkcionāli

atkarīga no pirmās rindas. «Idejiski fenomenālā esamība,» filozofs

kategoriski apgalvo, «ir atkarīga no reāli substancionālās un nav

iedomājama bez tās; mēs nevaram iztēloties fenomenu bez sub-

jekta, domu bez apziņas, kurā tā rodas. Reāli substancionālā esa-

mība ir idejiski fenomenālās esamības pamats.» 16

Ontoloģiskajā plaknē patiesās un šķietamās pasaules antitēze

Oša mācībā pieņem tādu formu, kur personālā esamība kā «apzi-
ņas centru» kopums tiek pretstatīta bezpersoniskai, priekšmetiskai
pasaulei. Pirmā ir aktīva, tai raksturīga spontāna radoša darbība,
otrā — pasīva un derivatīva. Raksturīgi, ka matērija un visa mate-

riālā pasaule tiek noliegta, izmantojot subjektīvajam ideālismam

tipiskas gnozeoloģiskas premisas un argumentus. Tā, atsaukdamies

uz Teihmilleru, Osis raksta: «Mainīgi un tomēr līdz zināmai pakā-
pei pastāvīgi sajūtu kompleksi projicējas no mūsu apziņas ārpusē
šķietami patiesajā telpā un iegūst tur nosaukumu «lieta» vai

«priekšmets» ...

kā projekcijas visi šie šķietamie priekšmeti sastāv

vienīgi no mūsu priekšstatiem un sajūtām.» 17

Starp divām esamības daļām — reāli substancionālo un idejiski

fenomenālo, t. i., starp apziņu un fenomeniem, nav nekādas mijie-
darbības, — saka Osis. Viņš kategoriski noraida kā materiālistiskās,
tā duālistiskās teorijas, kas pieļauj šādu mijiedarbību. «Materiā-

lisms kā dogmatiski projektīvistiska teorija,» raksta Osis, «nav

spējīgs apjēgt, ka juteklīga miesa vai organisms ir fenomenu kom-

plekss un ka ar šo apstākli izskaidrojams, kāpēc organismā nevar

atrast dvēseli... Mēs varam iebilst arī pret duālistisku teoriju ...
Duālisms maldās, traktēdams kā vienvērtīgas dvēseli un miesu un

pētīdams jautājumu par to mijiedarbību. Dvēsele un miesa ir dažā-

das, tās ir apziņa un fenomeni... Nav mijiedarbības starp fenome-

niem un apziņu.» 18

Personālās un bezpersonālās esamības savstarpējo sakaru un

mijiedarbības problēma (un it īpaši jautājums par personālā pār-
vēršanās mehānismiem bezpersonālajā) ir viena no visgrūtākajām
un vissarežģītākajām jebkuras personālistiskās koncepcijas problē-
mām. Un parasti visi personālisti šajā gadījumā sāk postulēt
dievu kā absolūtu personu, kā kaut kādu «visaptverošu es».

Arī

Osis pūlas savilkt galus kopā, postulēdams dievu kā augstāko per-

sonu, augstāko, bezgalīgo pašapziņas formu, kā arī pasaules ele-

mentu saistības pamatu.
Osis atzīst, ka ir jāeksistē kaut kādam pirmpamatam ārpus

mūsu individuālā «es», un saskata to «Absolūtajā personībā». Viņš
saskata tajā arī iespēju pārvarēt intervālu starp apziņu un fenome-

niem un atrod savdabīgu izeju no apziņas apburtā loka. Absolūtā

personība jeb dievība, ko atzīst personālistiskā metafizika, iegūst
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antropomorfas īpašības un tiek raksturota nevis kā abstrakta ideja,
bet gan kā reāla, darbības spējīga būtne, gars, kas ir visuresošs

galīgajās būtnēs. Tieši dzīvs personisks gars, kas pieder pats sev,

apzinās pats sevi un ir pasaules substancionālās vienības pamats,
tieši šis gars ar savu mērķtiecīgo darbību realizē augstāko «teleolo-

ģisko kārtību» vispasaules mērogā. Ideju par Visuma kārtības

teleoloģisko raksturu, par šīs kārtības tiekšanos uz absolūto būtni

izstrāvo visi Oša konstruējumi. Pamatodams šo ideju, viņš balstās

uz Loces teleoloģiskajām atziņām, tomēr kritizē pēdējo par mēģi-

nājumiem samierināt mehānisku kauzalitāti ar mērķtiecību, kā arī

par projektīvisma elementiem mērķa izpratnē. Pretstatīdams Loces

teleoloģiskajām ideālismam Teihmillera mācību, Osis atzīmē: «Ja

Loce būtu pilnīgi konsekventi pieturējies pie sava uzskata par

mērķa nozīmi, viņš būtu nonācis pie «pasaules tehniskās sistēmas»

jēdziena, ko mēs sastopam Teihmillera darbos.»19

Teleoloģija Oša mācībā izpaužas spilgti antropomorfā variantā,

kura pamatā ir jēdziens par mērķi kā par apzinātu un iepriekš
nodomātu rīcību, kas it kā piemītot vispār visai realitātei. Šāds

izskaidrojums, kaut arī organiski saskan ar Oša koncepciju, ir pil-
nīgi pretzinātnisks, jo ignorē kvalitatīvas atšķirības, kādas ir starp

mērķiem kā programmām, idejām un plāniem, kas raksturīgi cil-

vēka apzinātai darbībai, un citiem informatīviem modeļiem, uz kuru

pamata notiek īstenības apsteidzoša atspoguļošana.
Minētās Oša atziņas rāda, ka subjektīvā un objektīvā savstar-

pējo sakaru problēma, tāpat kā personālā un bezpersonālā mij-
iedarbības problēma, viņam pavērsta teoloģiskā plaknē un rod ilu-

zoru atrisinājumu, uz kura fona izaug teleoloģija, providencia-
lisms, kā arī Leibnica manierē ieturētā teodiceja.

Nav grūti pamanīt, ka Oša izvērstajiem personālistiskās meta-

fizikas pamatprincipiem visumā raksturīgs filozofisko problēmu
iluzoriski fantastisks risinājums. Bez tam šiem pamatprincipiem
piemīt arī tik būtiski trūkumi kā eklektisms un neprecizitāte pamat-
jēdzienu noteikšanā, bet tas var izraisīt nopietnas sekas un

pretrunas visā Oša koncepcijā un galu galā novest to loģiskā

strupceļā.
Tā, piemēram, Oša galvenā līnija ontoloģijā ir plurālisms, t. i.,

viņš interpretē realitāti kā personu un savdabīgu «apziņas centru»

kopumu. Filozofs tīši aizrāda, ka viņa koncepcijā runa ir par veselu

«neatkārtojamu realitāšu sistēmu transsubjektīvā nozīmē», bet, lie-

todams reizēm Leibnica monādu — punktu jēdzienu, piebilst, ka

šis jēdziens nav pietiekami adekvāts «apziņas centru» apzīmēša-
nai. «Apziņu,» viņš pasvītro, «nevar attēlot analoģiski punktam.
Punkts eliminē jebkāda veida daudzveidību, turpretī apziņa ir

ārkārtīgi daudzveidīga.»
20 Tomēr viņš nespēja noturēties konsek-

venti plurālistiskās pozīcijās un, atzinis par objektīvo pirmpamatu
Absolūtu, kas ietver sevī visas galīgās personas, bija spiests ieviest

savā koncepcijā monistisku konstruējumu elementus.

Tālāk Oša koncepcijai, risinot vairākus fundamentālus filozo-
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fiskus jautājumus, raksturīgs subjektīvā un objektīvā ideālisma

eklektisks savienojums, balansēšana starp subjektīvo un objektīvo
ideālismu, pie kam ontoloģijās jomā viņa atziņām visbiežāk ir

objektīvi ideālistisks raksturs, turpretī gnozeoloģijā tās sliecas uz

subjektīvā ideālisma pusi.
Dažas Oša tēzes skan subjektīvi ideālistiski vai arī nepietiekami

noteikti, ja tās aplūko ārpus konteksta ar to saturu un jēgu, kādu

filozofs liek apziņas jēdziena pamatā. Tomēr kritiskā personālisma
pamatprincipu analīzes grūtības izraisa' vēl tas, ka šajā koncep-
cijā nav pietiekami skaidra, diferencēta apziņas definējuma un šī

jēdziena viennozīmīga pielietojuma. Vispār tādi jēdzieni kā apziņa,
«es», gars, personība Oša darbos nereti funkcionē kā ekvivalenti un

vienai kārtai piederīgi.
Un tomēr Osis centās definēt apziņas jēdzienu, noteikt tās struk-

tūru, funkcijas un robežas. Šos jautājumus aplūkot liekas īpaši sva-

rīgi tāpēc, ka apziņas kategorija faktiski ir visfundamentālākais,
centrālais kritiskā personālisma jēdziens, uz kura balstoties tiek

veidoti visi šīs koncepcijas posmi. Jāatzīmē vēl, ka, būdama per-

sonālistiska, Oša koncepcija savu tēžu pamatā liek personības
jēdzienu. Taču pats šis jēdziens šeit, tāpat kā daudzās citās perso-
nālistiskās koncepcijās, ņemts atrauti no sociāli psiholoģiskajām
noteiktībām, t. i., abstrakti, kā «tīra apziņa». Tāpēc Oša personālis-
tiskās filozofijas atslēga meklējama viņa proponētajā apziņas
koncepcijā.

Osis raksturo apziņu pēc tās struktūras kā triju faktoru —

satura, akta un reāla subjekta jeb «es» — unikālu un ārkārtīgi
sarežģītu organisku vienību. Katrā apziņas elementā vienmēr

izšķiramas divas puses: saturs un akts. Saskaņā ar to filozofs

nosauc apziņu par tādu esamību, kurā nesaraujami apvienotas un

saistītas objektīvā esamība un aktuālā esamība. Tā puse, kas repre-

zentē saturu, ir objektīvā esamība, turpretī aktuālā esamība ir

objektīvās esamības aktualizācija. Paskaidrodams šo ne visai

saprotamo konstrukciju, Osis atzīmē, ka apziņā koncentrēta visa

realitāte un ka, piemēram, gaismas un skaņas realitāte sastāv,

pirmkārt, no manas apziņas akta realitātes un, otrkārt, no šī akta

satura realitātes. 21 Tālāk, apziņa sastāv no atsevišķu funkciju un

elementu neaptverama daudzuma, pie kam visa šī daudzveidība ir

sevišķas dabas vienotība, kuras dēļ ikviena tās daļa, kam ir savs

īpašs saturs, sava esamība, vienlaikus ietver sevī arī visas citas.

Tieši tāpēc apziņu nevar aplūkot kā agregātu.
Apziņas saturu Osis sauc par idejiski objektīvu esamību,

aktus — par aktuālu esamību, bet apziņas trešajam elementam —

reālajam subjektam jeb «es» — viņš piedēvē vienmēr nemainīga
un pašam sev identiska substrāta funkcijas. Tā interpretēta apziņa
kritiskajā personālismā tiek aplūkota kā vesela sistēmā, kas sastāv

no hierarhiskā kārtībā izvietotām realitātēm — no visrudimentārā-

kām formām (tādām kā amēbas, kam Saskaņā ar Oša mācību arī

piemīt zināmas apziņas pazīmes) līdz absolūtai personai. Uzska-
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tīdams, ka visas apziņas nevar iztēlot vienādi, Osis paplašina ana-

loģiju no mušu «es» tiešās realitātes uz dzīvniekiem, atzīdams arī
tos par apziņas centriem, tikai ar to piebildi, ka dzīvnieku apzi-
ņas funkcijas atšķiras no cilvēku apziņas funkcijām. Tālāk, uzstā-

dījis sev jautājumu, kur ir apziņas galīgā robeža, filozofs secina,
ka tādas vispār neeksistējot. Bez tam vēl savā doktora disertācijā
Osis izteicis domu, kas pilnīgi atbilst «panpsihisma» garam: «per-
sonālistiskais pasaules uzskats postulē, ka viss bez izņēmuma ir

dzīvības caurausts un ka tikai nenozīmīgam rēgam nav apziņas
vai «pašam sev esamības»».22

Galvenā sānsvere Oša konstrukcijā ir neapšaubāmi objektīvi
ideālistiskā virzienā, tā kā apziņa šeit tiek aplūkota kā substan-

cionālā un visumā ārpus tās konkrēti psiholoģiskiem raksturoju-
miem un noteiktībām. Taču, stāvēdams uz personālisma pozīcijām,
Osis pastāvīgi akcentē arī to, ka runa nav vis par apziņu vispār,
bet gan par apziņu kā konkrētu «es», par «mūsu konkrētu indivi-

duālu apziņu», kurā visi priekšmeti iegūst savu realitāti un ārpus
kuras realitāte neeksistē.

Neraugoties uz galveno sānsveri objektīvā ideālisma virzienā,
Oša ontoloģiskajai pozīcijai kaut kādā mērā piemīt arī subjektīvi
ideālistiskas pazīmes, jo šeit apziņa tiek aplūkota gan kā konkrēts

individuāls «es», gan arī savā konkrēti psiholoģiskā noteiktībā kā

emocionāli juteklisks faktors. Oša filozofiskās pozīcijas spilgti
demonstrē antiintelektuālistisku ievirzi, viņa kategorisko noslieci

uz iracionālismu, kas tik raksturīga 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma

krēslainajai buržuāziskajai domai. Filozofs, piekrītot Locem, kate-

goriski noraida no antīkās pasaules mantoto «kaitīgo logosa cildi-

nāšanu»23
un uzskata, ka zinātnei ar tās jēdzienisko aparātu un

vispirms dabzinātnēm nav to vērtību, kādas tām tiek piedēvētas.
Saprāts un zinātne, Osis izsakās, ir jāgāž no to ieņemtā pjedestāla,

jo zinātnes apoteozes rezultātā garīgā dzīve rodoties no vielu sav-

starpējiem sakariem kā mazsvarīgs piedēklis un esot jāmērī ar dab-

zirtātniskiem jēdzieniem.
24

Līdz ar to pagrieziens uz iracionālismu nozīmē Oša novēršanos

no Leibnica intelektuālistiskās orientācijas un augustiniāniskās

līnijas atdzimšanu filozofijā, kā arī no šīs pozīcijas izrietošo citas

jēgas piešķiršanu filozofijas priekšmetam.
Tā, iztirzādams Augustīna mācības galvenās iezīmes, Osis

saskata šīs mācības novatorisku nozīmi vispirms filozofiska pētī-

juma virziena un objekta izmaiņā. Augustīns, Osis raksta, uzdevis

jaunu toni filozofiskajai domai, ieviesdams pamatprincipu, saskaņa

ar kuru «virza pētījuma intereses nevis uz dabu, bet gan uz Deum

et animam»25
(uz dievu un dvēseli).

Tieši šajā aspektā arī pašu Osi varētu raksturot ka uzticamu

Augustīna adeptu: Oša tēžu rūpīgs atšifrējums liecina, ka spiritua-
listiski interpretēta un atklāti teoloģiskās drānās ietērpta pašap-
ziņa (t. i., «dievs un dvēsele») tad arī ir filozofiskas spekulācijas

objekts kritiskajā personālismā.
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Personības koncepcija

Oša dotais personas un tās būtisko potenču definējums nesnie-

dzas pāri hermētiski slēgtam pašapziņas lokam. Filozofs tīši un

daudzkārt pasvītro personības nemateriālu, tīri garīgu dabu, tās

atsvešinātību no somatiskajām funkcijām un reālas eksistēšanas

iespēju bez iemiesošanās matērijā. «Atsevišķas personas taču,»
komentējot Loci, viņš paziņo, «nebūt nav tikai pārejoši matērijas
vai idejas pārveidojumi, kā iedomājas projektīvisms, bet gan garīgi
subjekti, kuros vienīgi pastāv matērija un idejas kā viņu kontem-

plācijas vai darbības forma. Tādēļ personība nav identiska ar savu

juteklisko un laicīgo izpausmi, un tā šķiras no pasaulīgās realitā-

tes, tai pašā laikā nešķiroties vairs ar realitāti vispār.»26

Šis fragments pārliecinoši parāda, ka personības jēdzienā Osis

ietver galīgi mistisku jēgu un nostājas «nemateriāla spirituālisma»
pozīcijās, pilnīgi ignorēdams to, ka cilvēks ir dabas daļa, bet per-
sonība un tās apziņa ir augsti organizētas matērijas produkti.

Principiāli Osis atzīst, ka visam esošajam ir gara daba. Visu

materiālo dabu viņš uztver «kā ar realitāti apveltītu dvēseļu val-

stības mehāniski ārišķīgu atainojumu». 27 Taču šīs realitātes inten-

sitātes pakāpes ir daudzveidīgas, pie kam personība nozīmē esa-

mības kalngalu, visa esošā rezultātu un galamērķi.
Kā visi personālisti, arī Osis atzīst personības esamību divās

formās: cilvēciskajā galīgajā formā un dievišķīgajā, bezgalīgas

personības formā. Personības apgarotība, tās substancionālā

pastāvēšana «es» formā pie tam tiek izskaidrota kā galīgās perso-

nības līdzdalības rezultāts bezgalīgās būtnes esamībā, kā rezultāts

tās ģenealoģiskajai radniecībai ar dievu. Tēze par dieva esamības

personālo raksturu Osim ir fundamentāla. Viņš kategoriski noliedz

panteistisko dieva identificēšanu ar dabu un vispār ar visu esošo,

uzskatīdams, ka dievišķīgā būtne domājama vienīgi kā analoģiska
mūsu dvēselei, mūsu «es», un pierādīdams, ka personālisms nebūt

nenoved līdz nepieļaujamam antropomorfismam, par ko tā baičtās

panteisti.
Personību Osis pasludina par esamības pirmsākumu un aug-

stāko vērtību, kam ir mūžīga nozīme. Šajā aspektā tā tiek pretsta-
tīta bezpersoniskai un priekšmetiski materiālai pasaulei, ko aptver

jēdziens ne es.

Šīs personālistiskās idejas tapšanu Osis saista ar to principiālo

pagriezienu pasaules uzskatā, kuru izraisīja kristietība, kas devusi

filozofijai jaunus vērtību etalonus, jaunas cilvēka un pasaules
dimensijas.

Oša darbos iezīmējas problēma par personības kā «es» saka-

riem un mijiedarbību ar citiem «es». Tā, piemēram, viņš uzskata,
ka iespējams diezgan precīzi noteikt «mijiedarbības procesu starp
divām transcendenti transsubjektīvās īstenības realitātēm — starp
mani un citu cilvēku. Mēs sakām, ka citas apziņas situācijas izraisa

fenomenus manā apziņā.»28 Šāds formulējums nozīmē, ka perso-
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nība saistīta ar citam personībām tikai tas pašas apziņa, nevis

sociāli, t. i., kā sabiedriska būtne ar citām būtnēm.

Raksturīgi, ka problēma «personība un sabiedrība», bez kuras

vispār nav iespējams runāt par personību, kritiskajā personālismā
faktiski nemaz netiek izvirzīta. Tā Osis neparāda personību kā sa-

biedrisko attiecību subjektu sociālas kopības sastāvā, viņš ignorē to

faktu, ka personība ir sabiedriskās attīstības produkts. Personības

sociālo raksturojumu un sociālo lomu šajā koncepcijā vispār nav.

Toties šeit pārmērīgi uzpūsta un mistificēta personības loma vēs-

turē. Personība, kas autonomi veido vēsturi un ir izolēta no sabied-

riskajiem sakariem, no sociālā kopuma, — lūk, Oša historiozofiskās

koncepcijas būtība. Vienpusīgi akcenti uz vēsturiskā procesa sub-

jektīviem faktoriem, kas turklāt reducēti līdz personības apziņai
galvenokārt tās emocionāli voluntāristiskās dimensijās, liecina, ka

Osis atradies galēja individuālisma un voluntārisma pozīcijās,
interpretēdams personību kā vēsturiskas darbības subjektu.

Oša gnozeoloģisko secinājumu strupceļš

Izziņas process, tā gnozeoloģiski definējumi un raksturojumi
Oša darbos arī pasniegti caur personības vai, pareizāk, tās paš-

apzināšanās prizmu.
Oša gnozēoloģiskās pozīcijas visai raksturīga iezīme, kas nesa-

raujami saistīta ar viņa ontoloģiskajiem konstruējumiem, ir pre-

tējības noņemšana subjekta—objekta attiecībās.

Savā «Gnozeoloģijā» viņš deklarē, piemēram, sekojošo: «Atzī-

dami, ka objekti ir mūsu apziņas saturs, ka bez apziņas nebūtu

arī šīs pasaules, mēs tad arī iegūstam atbalstpunktu turpmākiem

pētījumiem.»
29

Pamatojoties uz šo principiālo tēzi un saskaņā ar esamības

iedalījumu, būvēta Oša izziņas formu un veidu klasifikācija.30

Visumā viņš izšķir četrus izziņas veidus (atkarībā no tiem viņš

proponē arī savdabīgu zinātnisku priekšstatu pamatformu «klasi-

fikāciju») :

1) imanenti idejiskā izziņa (matemātika), kas neprasa neko

ārpus pašas apziņas robežām;

2) imanenti fenomenālā izziņa, kas virzīta uz fenomeniem un

to modifikācijām (fizika);
3) transcendenti fenomenālā izziņa, t. i., tāda, kad apziņā

objektu nav (vēsture) ;

4) transsubjektīvi transcendentā izziņa, kura attiecas nevis uz

fenomeniem kā parādībām manī, bet gan uz citām apzinām, citām

personībām.

Šai diezgan juceklīgajai un neskaidrajai klasifikācijas shēmai

pats Osis piešķīra lielu nozīmi, uzskatīdams, ka dogmatisms un

skepticisms, kas ir visievērojamākie šķēršļi ceļā uz īstenības
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izzināšanu, var tikt pilnīgi novērsti, ja vien netiks sajaukti atsevišķi
izziņas veidi. Pēc viņa domām, dogmatisms, kas ir projektīvistisku
teoriju pamatā, rodas tāpēc, ka tiek sajaukti divu pirmo izziņas
veidu objekti ar transcendenti transsubjektīvās izziņas objektiem.

Bet par kādiem gan «objektiem» var būt runa, ja Osis iepriekš
reducējis tos līdz apziņas saturam, t. i., faktiski eliminējis sub-

jekta—objekta attiecības? Te jāņem vērā, ka šo tēžu antinomis-

kums ir šķietams un Oša gnozeoloģiskais objekts ir fiktīvs, jo tas

atrodas pretrunā ar to racionālo jēgu, ko parasti iekļauj šajā
jēdzienā. Un tā tas notiek tāpēc, ka sajūtas un pieredze viņa kon-

cepcijā reducējas līdz apziņas saturam, zaudē savu refleksīvo

dabu un iegūst izziņas objektu gnozeoloģisku statusu. Tādējādi
Oša gnozeoloģijā redzam objektīvas īstenības psiholoģizāciju, un

tādēļ par izziņas objektiem tajā tiek atzīti nevis šīs īstenības priekš-
meti un attiecības, bet gan sajūtas, uztveres, jūtas, pārdzīvojumi,
vārdu sakot, t. s. subjekta iekšējā pasaule. Par psiholoģizācijas
otro pusi šeit kļūst sajūtu un uztveru depsiholoģizācija, kuras no

objektīvās pasaules subjektīvā attēla pārvēršas no cilvēka neatka-

rīgos «objektos».
Otra, ne mazāk raksturīga Oša izziņas teorijas iezīme ir postu-

lāts par iekšējās pieredzes metodoloģisko un gnozeoloģisko prio-
ritāti, kuras rezultātā ārējās pieredzes loma tiek faktiski reducēta

līdz nullei.

Patiesā realitāte aptverama tikai apziņas faktu iekšējā pieredzē,
jo «vienīgi .. . gara dzīve mums pieejama tieši, bez transcendentas

izzināšanas», 31
un tātad tā ir pašticama.

Mūsu apziņa, mūsu prāts, sekodams Augustīnam un Locem, slu-

dina Osis, nevarētu atrast patiesību, ja tā nepiederētu viņu pašu
būtībai. Ar sevišķu patosu Osis pasvītro aforistiski ietilpīgās
Augustīna formulas «Noti foras ire, m te redi, m interiore

hominis habitat veritas»32 («Neizej ārā, atgriezies sevī, jo patiesība
mīt pašā cilvēkā») nepārejošu metodoloģisku un gnozeoloģisku nozī-

mīgumu. Šīs formulas būtība, paskaidro Osis, slēpjas tajā apstāklī,
ka «nav jāmeklē patiesība ārpus apziņas, tieši pretēji, pašā apziņā
to vajag meklēt».33

Tādējādi iekšējā pieredze jeb «apziņas dzīve» kļūst vienīgais
zināšanu avots par pasauli. Tomēr šo uz pašapziņas pamata iegūto
zināšanu ticamības problēmu, tāpat kā ticamības kritēriju problē-
mu, Osis aplūko, tikai garāmejot. Izziņai, pēc viņa domām, var

būt stingri imanents raksturs, ja tā balstās uz vispārīgu patiesību
pieņemšanu, kuras pamatojas uz tiešu acīmredzamību, un aprobe-
žojas ar individuālas apziņas objektiem. Taču «tiešās acīmredza-

mības» Oša konstruējumos nav nekas cits kā intuitīvi introspek-
tīvi dati, t. i., «zināšanas» par sevi vienkāršas dzīves pieredzes
līmenī, un tātad par izziņas instrumentu šeit kļūst priekšzinātniska

psiholoģija.

Izziņa, pēc Oša domām, mēdz būt arī transcendenta, ja tā vērsta

uz transsubjektīvu realitāti, attiecībā pret kuru daļēji saglabājas
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subjekta—objekta attiecības. Izvirzījis sev jautājumu, kā vispār
iespējams izzināt citus «es», Osis postulē gnozeoloģisku sakarību

starp transsubjektīvās īstenības atsevišķiem elementiem (t. i., starp
atsevišķiem «es») un pamato to ar analoģiju.

Svešas apziņas saturs, spriež Osis, izpaužas attiecībā pret manu

apziņu kā fenomens. Un tomēr zināmus fenomenu kompleksus var

uzskatīt ne tikai par manas apziņas saturu, bet arī par citas reālas

apziņas simboliem.34 Tieši fenomeni kā manas apziņas dati var

kalpot par simboliem, zīmēm. Šeit Osis izmanto Teihmillera semio-

tiskās izziņas koncepciju, saskaņā ar kuru attiecībā pret subjektu

ārējās realitātes izziņa notiek, interpretējot zīmes, ar kurām sapro-

tamas sejas izteiksmes, žesti, valodas elementi, kā arī cilvēku kus-

tības. Tātad semiotiskā izziņa faktiski noslēdzas individuālas apzi-

ņas lokā, un tas rada Oša gnozeoloģijā spēcīgus agnosticisma

akcentus, jo iespēja izzināt ārējo pasauli un priekšmetu objektīvās
īpašības galīgi izzūd.

Savas «Gnozeoloģijas» ievadā Osis rakstīja, ka, kaut gan pil-
nīgas izziņas ideāls ir fiktīvs un visumā nesasniedzams, tomēr tai

ir vērtība pašai par sevi un tā tiecas atklāt objektīvu īstenību, vis-

pārināt atsevišķu zinātņu secinājumus. «Objektivitāte mums ir

postulāts,» viņš svinīgi apgalvoja, aicinādams pārvarēt sholas-

tisko tēzi par to, ka pastāv divas patiesības — filozofiskā un teolo-

ģiskā. Taču viņa paša proponētā gnozeoloģija, kas teoloģiski inter-

pretētus pašapziņas datus uzdod par visas īstenības raksturojumu,

galīgi sarauj saites ar pasaules objektīvo ainu un tādējādi redu-

cējas līdz subjektīvi aprioristiskai metodei, bet, pamatojoties uz šo

metodi, iespējams vienīgi vīt pretzinātniskas spekulatīvas kon-

strukcijas un nevis izzināt īstenību.

Filozofisko kategoriju problēmu Osis sniedz no subjektīvā ideā-

lisma pozīcijām. Kategorijas ir tikai «kontemplācijas perspektīvas
formas», un to saturs atkal reducējas līdz subjekta apziņai. Ta, pie-

mēram, matērijas jēdziens ir tikai «metafiziska ilūzija». Taču patie-
sībā matēriju var salīdzināt «ar ēnu, ko met pārjuteklīgais reā-

lais».35
Matērija «kopā ar telpu, kuru tā piepilda, ir tikai uzska-

tāma, bet turklāt tīri subjektīva parādība, ko mūsu dvēselē izraisa

pāri jūtām stāvošu nemateriālu un beztelpisku būtņu mijiedar-
bība». 36

Telpas un laika fenomenalitāte Osim arī ir aksioma. Tā, pie-

mēram, telpas jēdziens rodas vienīgi, pamatojoties uz redzes un

taustes sajūtām, tātad mūsu iekšējo sajūtu secība un maiņa ir tas

materiāls, no kura tiekot celta pati telpa. Mūsu dvēsele, saka filo-

zofs, «var veidot telpiskas pasaules kontemplāciju tikai tāpēc, ka

telpa ir viena no viņas pašas valodas izteiksmēm un viņas pašas
veidojums». 37 Absolūtā telpa kā kaut kāda priekšmetu tvertne vis-

pār neeksistē, tā domājama tikai korelācijā ar uztverošo subjektu
un ir sekundāra īpašība. Transsubjektīvā pasaulē nav nekādas tel-

pas, tomēr substances — monādes atrodas objektīvās attiecībās, uz

kuru pamata subjektā rodas telpiskas materiālas pasaules ilūzija.
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Kustību, tāpat kā laiku, Osis izskaidro no subjektīvā ideālisma

pozīcijām. «Skaidrojot telpisku kustību,» viņš raksta, «runa ir nevis

par patiesu kustību ārpus mums, bet gan par kustības parādību
mūsu kontemplācijā.»38 Laikam ir tikai subjektīvs nozīmīgums, un

tas neattiecas uz lietām sevī. Tas neeksistē ārpus korelējoša un

salīdzinoša subjekta kā kaut kāds abstrakts ilguma mērs, bet tiek

uztverts kā tīri psiholoģisks fakts. Pamatojoties uz to, Osis secina,
ka pasaule kopumā ir bezlaicīga un beztelpiska.

Vispār kategorijas aplūkojamā koncepcijā tiek interpretētas
Kanta apriorisma garā. Mūsu «es», atzīmē Osis, visā savu fun-

kciju kopumā mērķtiecīgi pielāgots tādai īstenības uztverei, kuras

rezultātā «mūsu funkciju iekšējā koordinācija nosaka mūsu ideju
un kategoriju aprioritāti». 39

Tādējādi, izvēršot visu pasaules ainu, kritiskais personālisms
balstās uz apziņas faktiem un nevis uz objektīviem zinātnes fak-

tiem. Vēl vairāk, — pat paši objektīvie zinātnes fakti, kā to rāda

Oša proponētā izziņas veidu klasifikācija, tiek reducēti līdz sub-

jektīvam avotam, kas atrodas reflektējošas apziņas robežās. Vārdu

sakot, atņemt visai pasaulei materiālos un telpiski laicīgos rakstu-

rojumus, ieslēgt to nemateriālā radošā cilvēciska un ārpuscilvē-
ciska tipa «es» — tāda ir kritiskā personālisma filozofiskā pro-

gramma. Šīs programmas īstenošana tiek veikta, pamatojoties uz

subjektīvu metodi, kuras pirmsākumi meklējami Augustīna mācībā,

un rezultātā izrādās, ka apkārtējā pasaule eksistē, pateicoties tam,
ka pastāv reflektējoša apziņa, un tā ir tikai iekšējās pieredzes datu

«noformējums». «Apziņas dzīve» ir arī tas pamats, uz kura izvērsti

Oša sociālētiskie konstruējumi.

Vēstures izskaidrojuma

teleoloģiskā shēma

Oša sociālās filozofijas pamatelements ir historiozofiska pro-

blemātika, uz kuras fona tikai iezīmētas dažas ētikas un estētikas

problēmas, galvenokārt abstraktā aksioloģiskā plānā. Bez tam

šeit skarti arī daži aspekti, kas tieši attiecas uz filozofiski sociolo-

ģiskām zinātnes problēmām.

Visumā Oša historiozofiskā koncepcija ir individuālisma caur-

strāvota un vienlaikus teocentriska. Atziņa, ka cilvēces vēsture ir

vienots process, kas norit likumsakarīgi, viņam šķiet telpisks pro-

jektīvistisks izkropļojums. Viņš apstrīd cilvēces jēdzienu kā vēstu-

risku kopību un kā vēsturiskās attīstības subjektu.
Zemes dzīve, pēc Oša domām, nav pašmērķis, tā iegūst vēstu-

risku jēgu tikai tad, kad to iekļauj eshatoloģiska procesa ciklā,

ārpus kura tai faktiski nav savu kontūru un mērķa, jo tās ima-
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nentie mērķi, ko parasti fiksē vēsturiskā progresa jēdzienā, ir ilu-
zori. Osis kategoriski vēršas pret pašu vēsturiskā progresa ideju
ka pret tadu, kas atrodas ārpus jomas, kura cilvēcei sasniedzama

un pieejama.

Noliegdams progresu vēstures kopīgajā ritumā kā iluzoru
mērķi, kas atrodas ārpus konkrētu «es» mērķiem, Osis atzīst vie-

nīgi atsevišķu personu progresa iespējas, t. i., to garīgo piln-
veidošanos ceļā uz dievu un mūžīgo svētlaimi, kas arī ir katras

personības mērķis. No personālistiskajām pozīcijām filozofs

paziņo: «no vēsturiskās attīstības nevar prasīt tādu mērķi, kas

atrastos ārpus atsevišķiem reālajiem indivīdiem, un progresu šā

vārda īstenajā nozīmē mums nevajag meklēt vēstures viengaba-
lainajā gaitā visā tās kopumā, bet gan tikai ikvienā no tās pun-
ktiem, t. i., individuālajās personībās, no kuru darbības sastāv

vēsture».40

Tādējādi personības te tiek traktētas kā atsevišķi «vēstures

punkti». Un nu Osis uzstāda sev jautājumu, kā, ievērojot personā-
listiskos pamatprincipus, jākoordinē šie punkti jeb substancio-

nālās būtnes, lai to kopums veidotu ne tikai ontoloģiski vienotu

pasauli, bet arī vienotu vēsturisko veselo. Izeju viņš atkal saskata

pasaules substancionālās vienotības tēzē, ko postulē personālis-
tiskā ontoloģija un kas īstenota dzīvajā un bezgalīgajā personālajā

garā, kurš teleoloģiski koordinē atsevišķus «vēstures punktus».
Tieši ar to, apgalvo Osis, «ne tikai izskaidrojama mijiedarbība

starp atsevišķām būtnēm, bet arī tiek novērstas grūtības,
kas traucējušas teleoloģiskas kārtības pieņemšanu dabā un

vēsturē».41

Osis ļoti asi kritizē vēsturiskā progresa un vēsturiskās likumsa-

karības jēdzienus. Tā, piemēram, viņš kritizē Hēgeļa vēstures

filozofiju par to, ka tā atzīst vēsturisko nepieciešamību par

sabiedriskās attīstības faktoru, un īpaši kaislīgi nievā vēsturisko

materiālismu (ko dēvē par ekonomisko determinismu) gan par
sabiedriskā progresa idejas sludināšanu, gan arī par vēstures

materiālistisku izskaidrošanu. Visas šīs idejas, pēc Oša vārdiem,

vērstas pret individuālo personību garīgo pasauli. Jebkurš mate-

riālists taču noliedz personības subjektu un cieņu, līdzīgi Holba-

ham atzīdams vienīgi vielu un kustību. 42 Bez tam materiālistiem ir

tieksme identificēt zinātnes un tehnikas panākumus ar cilvēces

progresu vispār. Patiesībā, spriež Osis, starp zinātniski tehnisko

progresu un garīgi morālo cilvēces attīstību pastāv nepārvarama

antinomija, jo zinātnes attīstības sociālās sekas ne tuvu nav svētī-

gas. Visa mūsu īstenība, atzīmē Osis, skaidri runā par to, ka «līdz

ar zinātnes attīstību ļaunums un ciešanas dzīvē ne tikai nesama-

zinās, bet gan otrādi, progresīvi pieaug». 43 Tieši šis fakts arī nes

«vilšanos zinātņu svētīgajā lomā».44

Jau pati šis problemātikas nostādne liecina, ka Osis zināmā

mērā juta personības krīzes dvesmu buržuāziskajā pasaulē, tomēr
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cilvēka situācijas aprakstam mūsdienu civilizācijas apstākļos viņa
darbos vēl trūkst to traģisko krāsu, kādas iezīmē eksistencionālo

problēmu nostādni moderno personālistu koncepcijās.
Oša attieksme pret personības krīzes problēmu visumā ir opti-

mistiska. Filozofs pazemīgi paļaujas uz «teleoloģisko kārtību» vēs-

turē, kurā visu iepriekš noteikusi dievišķās providences mērķtie-

cīga darbība, kas visu vērtīs uz labu. Atzīmējams, ka, vērtējot per-
sonības krīzes cēloņus, Oša darbos izskan motīvi, kas radniecīgi
mūsdienu personālismam. Tā, piemēram, kā vienu no galvenajiem
šīs krīzes avotiem viņš min priekšmetiski lietišķās pasaules domi-

nēšanu pār subjektu un zinātnes attīstības «anarhizējošo» ietekmi,
kā arī projektīvistiskus prāta maldus. Kā visi personālisti, arī viņš
nonāk pie domas, ka mūsdienu cilvēka drāma meklējama viņa
«sirdī» un nevis sociālās un materiālekonomiskās dzīves pretrunās.
Tādējādi personības krīzes cēloņu apzināšana Osim ir iluzora un

ļoti tāla no šīs parādības dziļo faktoru un patieso iemeslu atklā-

šanas.

Kritiskā personālisma reakcionāra būtība

Izsekojot Oša konstruējumiem ontoloģijā, gnozeoloģijā un

sociālajā filozofijā, tajos var atklāt vienu kopēju maģistrālu līniju,
kas visai raksturīga ar savu pasaules uzskata ievirzi, proti: glo-
bālu tendenci uz visas īstenības dematerializāciju un spiritualiza-
ciju, individuālisma un elitārisma sludināšanu, kā arī pastāvošās
sociālās iekārtas pazemīgu attaisnojumu no kristīgā providenciā-
lisma pozīcijām.

Savos personālistiskajos konstruējumos Osis nebija oriģināls,
taču viņa ideoloģiskajai darbībai Baltijā bija liela nozīme. Filozo-

fiskās domas vēsturē viņš iegājis kā viens no agrīnā personālisma
pamatlicējiem Krievijā, kā personālistisku ideju sistematizētājs,
kas pratis spilgti un reljefi izklāstīt personālistiskā pasaules un

cilvēka skatījuma pamatpozīcijas un uzaudzinājis vairākus

filozofus ideālistus.

Osis atstājis ievērojamu ietekmi uz Latvijas filozofiem un

sevišķi mācītājiem, kas studējuši Tērbatas universitātē.

Osi kā filozofu un pedagogu augstu novērtējis buržuāziskās

Latvijas filozofijas profesors P. Jurevičs, kas sevi un P. Dāli

nosaucis par viņa skolniekiem. «Šī ar lielu kritisku apdomu izvestā

domu un ierosinājumu bagātā filozofija,» pasvītro P. Jurevičs, no

savām idejiskajām pozīcijām sniegdams Oša personālisma vispā-

rīgu raksturojumu, «kas uzskatāma par atvasi no Leibnica celma,

cauri Locem un Teihmilleram, ir spēlējusi lomu latviešu garīgā
dzīvē tai ziņā, ka par Oša skolēniem bez daudziem latviešu

filologiem un vēsturniekiem ir bijusi visa Latvijas luteriešu
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mācītāju vidēja paaudze, gluži tāpat kā vecākā ir atkarīga no

Teihmillera».45

Visai zīmīgi arī tas, ka P. Dāle, kura filozofiskajos konstruēju-
mos un pasaules uzskatā manāma stipra idejiska Oša ietekme, kā

atzinības zīmi veltījis viņam savu doktora disertāciju.

Pēc sava filozofēšanas veida, kas ieturēts visumā stingri ana-

lītiskā un ārēji, varētu likties, bezkaislīgā manierē, Osis ir diezgan

tipisks «akadēmiskā stila» pārstāvis. Patiesībā viņš ne tuvu nav

bezpartejisks, jo viņa koncepcija ar savu saturu un visu savu

posmu struktūru nes sevī reakcionāru sociālu ievirzi un nav nekas

cits kā ideoloģiski piesātināts sprediķis. Šis sprediķis skaidri

saskatāms kritiskā personālisma vispārfilozofiskajā un pasaules
uzskata orientācijā: kritiskais personālisms attīstīja voluntāris-

tisku uzskatu par sabiedrības attīstības procesu un proponēja kon-

servatīvo personiskās pilnveidošanas lozungu kā vienīgo iespējamo
sociālās dzīves uzlabošanas ceļu.

Atzīmējams, ka Osis centās pasniegt savu filozofisko doktrīnu

kā patiesu «cilvēkmīlestību», afišēdams it kā tai piemītošu humā-

nistisku ievirzi. Šo ievirzi viņš saskatīja tajā apstāklī, ka personā-
listiskā filozofija it kā paaugstinot cilvēku, novirzot viņa domas no

nīcīgām zemes lietām un piedēvējot nepārejošu vērtību personībai,
kas tiek postulēta par esamības augstāko jēgu un vērtību. Patie-

sībā tomēr Oša «cilvēkmīlētājas» idejas ir antihumānisms, ko tikai

sedz pieklājības maska, aiz kuras slēpjas reakcionārs pasaules uz-

skats līdz ar attiecīgu sociālu nostāju, postulāts par atteikšanos no

patiesi humānistiskām vērtībām par labu iluzorām vērtībām.

Oša sludinātie filozofiskie uzskati «noved pie buržuāziskā indi-

viduālisma, nacionālisma un demokrātisko brīvību noliegša-

nas. Visādi mazinādams tautas masu lomu vēsturiskajā procesā,

viņš uzstājas kā darbaļaužu apzinātas radošas darbības nikns

ienaidnieks,» 46 —tā ir Oša mācības reakcionāra sociāli šķiriska

jēga.

Oša koncepcija ir pilnīgi antidialektiska, tīta sociālās un gno-

zeoloģiskās ilūzijās un mistifikācijās. Tā reljefi iekļaujas tajā

idejiskajā nostādnē un pasaules uzskata pagriezienā, kāds iestājās

buržuāziskajā filozofijā 19. un 20. gs. mijā un kuru raksturoja ne

tikai vispārfilozofiskās problemātikas pavērsiens uz personības,
cilvēka, viņa ideālu un vērtību tematiku, bet arī atteikšanās no

pagātnes progresīvajām tradīcijām, tieksme uz iracionālismu un

fideisma ideju ievazāšanu filozofija.

Kādi ir sociālie cēloņi, kas noteica šo pagriezienu un it īpaši

kādas ideoloģiskas prasības apmierināja personālistiskās kon-

cepcijas?
Agrā personālisma rašanās brīdī jau sākās buržuāzijas kā šķi-

ras krīze. Visas kapitālistiskās sistēmas neizbēgamās sairšanas

procesa rezultātā mainījās arī pašas buržuāzijas noskaņojums
un domāšanas veids: to caurstrāvoja bailes no pieaugošās masu
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sociālās aktivitātes, no vēsturiskā progresa, kas neatvairāmi tuvi-

nāja tās bojā eju. Krīzes parādības buržuāzijas sabiedriskajā apziņā
ieguva jaunu veidu, kurā skaidri atspoguļojās noraidoša nostāja
pret materiālistisko pasaules uzskatu, saprātu un zinātni, pret pašu
vēsturiskā progresa ideju. Buržuāziju sāka saistīt «mūžīgais un

absolūtais», tā izjuta asu nepieciešamību pēc mistificētas fdeolo-

ģijas, kas atbalstītu kapitālistiskās iekārtas nesatricināmības un

taisnīguma ilūziju un ko pasniegtu zem «gara radošo sākumu glāb-
šanas» maskas. Nepieciešamība idejiski pārapbruņoties un aizpil-
dīt «vakuumu», kas izveidojās buržuāziskajā ideoloģijā, kļuva
arvien neatliekamāka, tāpēc ka šo ideoloģiju vajadzēja pretstatīt
varenajām marksisma revolucionārajām idejām, kas plašās tautas

masās kļuva arvien populārākas.
Osis atradās to buržuāzisko ideologu vidū, kuri sliecās uz filo-

zofiskajā būtībā reakcionārām idejām, kas viņiem šķita līdzeklis

cilvēku sociālajai un šķiriskajai apstulbināšanai, psiholoģiskai
iedarbībai uz viņu gribu un jūtām, aizspriedumu un ilūziju atdzīvi-

nāšanai viņu apziņā.

Oša idejiskās un filozofiskās nostādnes, tāpat kā no to ietekmes

gaidāmais efekts, pamatojās uz spekulācijām ar sarežģītām garī-

gās dzīves problēmām. Spekulējot ar gara, dvēseles, personības,
apziņas utt. jēdzieniem, Osis centās tiem piešķirt mistikas nimbu,

īpašu cildenu šķietamību un gandrīz vai pārcilvēcisku spēku.
Kritiskā personālisma psiholoģiskā koncepcija apelēja pie bur-

žuāziskās ikdienišķās apziņas un rēķinājās ar to, ka buržuāziskās

pasaules pārstāvjiem allaž imponējusi ideoloģija, kurai piemīt tiek-

sme slavināt indivīda garīgās potences, kultivēt individuālistiskas

noskaņas un jūtas, kā arī pretstatīt noslēgto iekšējo «es» pūlim,
masai.

Sai sakarā visai raksturīgs ir arī kritiskā personālisma sociālais

zemteksts — saprāta un zinātnes noliegšana, sludinot iracionālo

sākumu visvarenību cilvēkā.

Šādā veidā maskējot savu teorētisko bezpalīdzību garīgās dzī-

ves procesu un sava laikmeta svarīgāko vēsturisko notikumu zināt-

niskajā izskaidrošanā, Osis galveno uzsvaru lika uz cilvēka

saprāta it kā iedzimto nespēju atklāt kā sabiedrības, tā atsevišķu

personību dzīves likumsakarības, iedvesa cilvēkiem vārda tiešā

nozīmē nezinātniskas ideoloģijas orientāciju, kas nepieļāva no vēs-

turiskās prakses, no zinātnes un prāta slēdzieniem izrietošus kritis-

kus novērtējumus.

Oša koncepcijas nosaukumā figurējošais vārds «kritiskais» ir

tikai vilinoša izkārtne, kuras patiesā sociālā būtība izpaudās uz

aklu reliģisku ticību balstīta pirmszinātniska domāšanas veida kul-

tivēšanā.

Oša koncepcija ir atklāti fideistiska, bet pats Osis — atklāts

«melnsvārču sulainis», kura teorētiskā darbība varēja tikai kavēt

vēsturiski progresīvo centienu attīstību.



155

VILHELMS OSTVALDS

UN VIŅA SABIEDRISKI FILOZOFISKIE UZSKATI

Vilhelms Ostvalds bija viens no izcilākajiem dabzinātņu pār-
stāvjiem Latvijā 19. gs. otrajā pusē.

Ostvalds dzimis Rīgā 1853. g. 2. septembrī amatnieka ģimenē.1
Viņa tēvs mucenieks savā laikā bija pārcēlies uz Rīgu no Saksijas.
Ostvalds studēja Tērbatas universitātē, kur arī 1877. g. aizstāvēja

maģistra, bet 1878. g. — doktora disertāciju. īsu laiku Ostvalds

darbojās Tērbatas universitātē par asistentu un privātdocentu.
1881. g. viņš sāka darboties Rīgas Politehnikumā, kura ķīmijas
nodaļu izveidoja par zinātnisku iestādi. Rīgas darbības laikā Ost-

valds, sadarbojoties ar zviedru ķīmiķi Arēniusu un holandieti

Vanthofu, lika zinātniskos pamatus fizikālajai ķīmijai. 1887. g.

Ostvalds, pārcēlies uz Leipcigu, izveidoja tur spēcīgu fizikālās

ķīmijas centru un starptautisko fizioķīmiķu skolu. Par saviem pētī-

jumiem katalīzes laukā viņš 1909. g. ieguva Nobela prēmiju. Ost-

valds sarakstījis daudz zinātnisku darbu ķīmijā, fizikālajā ķīmijā,

socioloģijā un filozofijā, ticis ievēlēts par locekli daudzu zemju

zinātņu akadēmijās, to skaitā arī Pēterburgas Zinātņu akadēmijā.
Ostvalds bija progresīvs zinātnes un sabiedrisks darbinieks,

aktīvs cīnītājs pret reliģiju. Taču viņa filozofiskie uzskati ir pret-
runīgi, juceklīgi. V. I. Ļeņins Ostvaldu raksturo kā ievērojamu

ķīmiķi, bet sīku filozofu. 2

Vilhelms Ostvalds un filozofija

Ostvalds pieder pie tiem izcilajiem zinātniekiem, kas izprata
filozofijas nozīmi dabzinātnēs. Viņu nevarēja apmierināt valdošais

metafiziskais materiālisms. Vēl mazāk viņu apmierināja atklātais

ideālisms. Taču, nepazīdams dialektisko materiālismu, viņš mēģi-
nāja izveidot pats savu filozofiju, kura it kā atbilstu dabzinātņu
sasniegumiem. Tomēr viņa izveidotā filozofiskā sistēma nebūt nav

zinātniska. Ostvalda filozofija veidojās 19. gs. pēdējos gadu desmi-

tos, imperiālisma priekšvakarā, kad dabzinātnēs valdīja metafizis-

kais mehāniskais materiālisms, pastiprinājās pozitīvisma ietekme.

Vācu dabzinātnieku vidū notika cīņa starp reakcionāro Keplera

savienību, kas aizstāvēja reliģiju, un E. Hekeļa (vēlāk Ostvalda)
vadīto monistu savienību, kas cīnījās pret reliģiju un popularizēja
tolaik progresīvākos dabzinātņu sasniegumus. Ostvalda filozofiskie

uzskati pirmām kārtām balstās uz 19. gs. dabzinātņu sasniegu-
miem. Neapšaubāmi, ka Ostvalda filozofiskie uzskati izauga empī-
riokriticisma, sevišķi E. Maha uzskatu ietekmē, kaut gan pašā gal-

venajā jautājumā — attiecībā uz objektīvās pasaules eksistē-

šanu — viņa uzskati ir pretrunā ar empiriokriticismu. Ostvalda

filozofijai ir zināms sakars ar fizikas krizi, kas sākās 19. gs. un
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20. gs. mijā. Viņa filozofija it kā ievada fizikas krīzi, jo veidojās
vel pirms šīs krīzes iestāšanās. Ostvalda filozofijas saknes meklē-

jamas dabzinātņu sasniegumu dialektiskajā būtībā un vecā meta-
fiziskā materiālisma teorētiskās nostādnes neatbilstībā jaunajiem
zinātnes sasniegumiem.

Pretstatā valdošajiem pozitīvistiskajiem uzskatiem, ka dabzi-

nātnēs ir pašas sev filozofija, Ostvalds sludināja ciešu dabzinātņu
un natūrfilozofijas vienību. «Dabzinātnēs un natūrfilozofija nav

divas nozares, kas viena otru izslēgtu, bet tās sader kopā kā divi

ceļi, kas ved pie viena un tā paša mērķa,» 3 raksta Ostvalds. «Citiem

vārdiem, natūrfilozofija ir dabzinātņu vispārīgākā
daļa.»4 «Tā ikviena apmācība dabzinātnēs ir nepieciešami caur-

strāvota ar natūrfilozofiju, labu vai sliktu, atkarībā no skolotāja

paša skaidrības.» 5
Filozofija dod vispārīgu kopīgu plānu atsevišķu

zinātņu labākai apgūšanai. Šāds kopīgs plāns, ko dod filozofija,

neļauj maldīties, «ja ceļš ved caur līdz šim vēl joprojām nezināmu

nozari».6

Ostvalds uzsver ne tikai zinātnes un filozofijas, bet arī zinātnes

un prakses vienību. Viņš noraida izplatīto ideālistisko uzskatu, it

kā zinātne pastāvētu tikai «pati sev» un nevis praktiskiem mērķiem.
Par tādu uzskatu Ostvalds izsakās: «Uz to ir jāatbild, ka vispār
nekas netiek pētīts «sevis paša» dēļ, bet gan tikai cilvēcisku mērķu

sasniegšanai.» 7 Tam, kas ar zinātni nodarbojas tikai savam perso-
niskam laika kavēklim, zinātne ir tikai rotaļa. Par tādu uzskatu

Ostvalds saka: «šādā prasībā ir pārprasts ideālisms, kas, precīzāk
aplūkojot, pārvēršas savā pretstatā, proti, zinātnes pazemošanā.» 8

Ostvalds nebūt nenostājas uz šaura utilitārisma viedokļa, kas

noliegtu zinātniskus pētījumus ārpus tiešas prakses vajadzībām.
Attiecībā uz ideālistisko uzskatu, ka zinātne pastāv tikai pati sev,

Ostvalds raksta: «Pareizais šai pārprotamajā piezīmē ir tas, ka

augstākā kultūras pakāpē izrādījies par labāku, nodarbojoties ar

zinātni, atteikties no tās tiešas izmantošanas tehnikā un tāpēc
ar to nodarboties, tikai iespējami pilnveidojot un padziļinot to tās

atsevišķu problēmu atrisināšanā. Vai un kad tas notiek, visā pil-
nībā ir atkarīgs no vispārējā kultūras stāvokļa.» 9 Zinātne dod

iespēju paredzēt un tad arī atradīs praktisku pielietojumu. Tāpēc
Ostvalds vairākkārt pasvītro, ka zinātnes mērķis ir paredzēt.

Ostvalds ka dabzinatniskais materiālists

Savos dabzinātniskajos darbos, sevišķi pirmajā periodā — līdz

1896. g., Ostvalds balstījās uz dabzinātnisko materiālismu. Ar

1896. g. viņš sāk veidot savu ideālistisko uzskatu, ko pats nosauca

par enerģētismu. Taču arī tad savos dabzinātniskajos un citos dar-

bos Ostvalds visbiežāk ir materiālists. Pat enerģiju, ko viņš pret-
stata matērijai, Ostvalds aplūko materiālistiski, kā objektīvu reali-

tāti, kas eksistē ārpus mūsu apziņas. ««Tādējādi,» man jautās



157

uzmanīgs lasītājs, «enerģija ir tas viss, ko mēs sastopam ārpa-
saule?» Ja, es atbildēšu, parādi man jebkuru parādību, un es tev

pateikšu, kāds enerģijas veids tur ir. Ceru, ka tas ir pietiekami
konkrēti.» Un tālāk: «Tātad enerģija nav abstrakcija, tā ir tikpat
maz abstrakta kā tu un es.» 10

Savā rakstā «Par moderno enerģētiku» 1907. g. Ostvalds rak-

sta: «Vēl šodien daudzi nevēlas spēku jeb, lai tūlīt ieviestu moderno

nosaukumu, enerģiju uzlūkot par objektu un līdz pat pēdē-
jam laikam dzirdamas vai lasāmas piezīmes tādā garā, ka matē-

rija gan esot realitāte, turpretī enerģija neesot nekas reāls, bet

tikai kaut kas iedomāts. Šīs piezīmes gan pierāda vēl vairāk, nekā

tām jāpierāda, proti, ka to pārstāvju prātā enerģija pat nav nekas

iedomāts, jo, ja viņi padomātu par savu attieksmi pret reali-

tātes jēdzienu, viņi neizteiktu savas piezīmes.» Un tālāk: «Ener-

ģijas ir neiznīcināmi, mainīgi, nesverami objekti.» 11 Enerģija nav

sverama. Bet vai elektrība un gaisma ir sveramas? Vai siltums un

magnētisms ir sverami? — iebilst Ostvalds. «Pie tam šīs vielas

eksistē tāpat kā ūdens un zeme .. . Tikai pateicoties nepietiekami
pārdomātai populārai filozofijai, mēs esam ieguvuši peļamu paražu
domāt, ka īstām lietām jābūt sveramām.»I

V. I. Ļeņins norāda, ka «arī pats Ostvalds ļoti daudzos gadī-

jumos, pat, domājams, milzīgā gadījumu vairumā, enerģiju saprot
kā materiālu kustību». 13

Kā dabzinātnieks Ostvalds dabu un visu apkārtējo pasauli vien-

mēr uzskatījis par objektīvi eksistējošu.
Ostvalds nav šaubījies par materiālās pasaules objektīvu pastā-

vēšanu pat tad, kad viņš savos filozofiskajos vispārinājumos novir-

zījās uz ideālistisko enerģētismu.
1896. g. Ostvalds Lībekā nolasa referātu «Zinātniskā materiā-

lisma pārvarēšana». Te viņš pirmoreiz izteica domu, ka matērija ir

tikai enerģijas sakopojums, ka vienīgā substance ir enerģija, kus-

tība. Viss ir tikai kustība. Šo uzskatu, kuru viņš pats nosauca par

enerģētisku, Ostvalds izklāsta daudzos savos darbos, piemēram,
«Par enerģētiku» (1896. g.), «Lekcijas par naturfilozofiju»

(1902. g.), «Dienas prasības» (1911. g.). Šajos darbos sakopoti vai-

rāki Ostvalda raksti par dažādiem psiholoģijas, valodniecības,

audzināšanas un citiem kultūras jautājumiem, kas aplūkoti no

enerģētiskā viedokļa. Arī savās mācību grāmatās par vispārējo

ķīmiju, analītisko ķīmiju, elektroķīmiju v. c. Ostvalds aizstāvēja

enerģētisko uzskatu.

Ostvalds noraidīja atomus un gribēja izveidot ķīmiju bez tiem,

jo uzskatīja, ka drīz atomus atradīs vairs tikai arhīvu putekļos.
Metafiziskais materiālisms, kas 19. gs. valdīja dabzinātnēs, uzska-

tīja atomus par absolūti nedalāmiem, inertiem, pasīviem, kuri kus-

tību saņem tikai no ārienes, no cita atoma vai ķermeņa. Balstoties

uz enerģētismu, Ostvalds nepieļāva neko sastingušu, pasīvu. Taču

jau 1910. g., kad eksperimentālie pētījumi pierādīja atoma pastā-

vēšanu, Ostvalds atsacījās no iepriekšējā uzskata un mēģināja



158

atomu atzīšanu savienot ar enerģētisko uzskatu. Viņš rakstīja:
«Atomi ir mazākie telpiskie veidojumi, kuros enerģijai ir citas īpa-
šības nekā to apkārtnē.» 14

Ostvalda enerģētisko uzskatu dziļi kritizējis V. I. Ļeņins darbā

«Materiālisms un empiriokriticisms», parādot šā uzskata ideā-

lismu, kā arī paša Ostvalda filozofisko uzskatu juceklīgumu.
Rodas jautājums, kā tik izcils progresīvs dabzinātnieks, aktīvs

cīnītājs pret reliģiju, kas atzina pasaules objektivitāti, varēja slu-

dināt tādu ideālistisku uzskatu kā enerģētismu. Ostvalda enerģē-
tismam bija savas saknes tālaika dabzinātnēs. kur valdīja metafi-

ziskais un mehānistiskais materiālisms. Pēdējais visas kustības

formas reducēja uz mehānisko kustību, kas ķermeņiem ir ārēja.
Mehāniskā kustība ir tā kustības daļa, kas var pilnīgi pāriet no

viena ķermeņa uz otru. Tāpēc, lai gan kopš 18. gs. dabzinātnieki

atzina, ka nav matērijas bez kustības, šo tēzi izprata tikai tādējādi,
ka nav ķermeņa, kas nebūtu saņēmis kustību no kāda cita ķermeņa
un atrastos absolūtā mierā. Dabzinātnieki uzskatīja, ka daba sastāv

no diviem pilnīgi patstāvīgiem sumandiem: matērijas un kustības,

uzskatīja matēriju par inertu, pasīvu masu.

Šinī sakarā jāatzīmē, ka filozofi un tie dabzinātnieki, kas bija
saistīti ar progresīvāko sava laika filozofiju, pretstatā dabzinātnēs

valdošajiem uzskatiem matēriju pieņēma nevis par pasīvu, bet gan

par tādu, kas cieši saistīta ar kustību. Angļu materiālists Tolends

(1670. —1722.), franču 18. gs. materiālisti un Lomonosovs (1711.—

1765.) Krievijā jau mācīja, ka kustība ir neatņemama matērijas

īpašība, lai gan vēl nevarēja saskatīt citu kustības formu kā vienīgi
mehānisko kustību.

Metafiziskā materiālisma uzskats par inertu, pasīvu matēriju,
kas atrodas mehāniskā kustībā tikai tāpēc, ka saņēmusi kustību no

cita materiāla ķermeņa, bija pretrunā ar 19. gs. dabzinātņu sasnie-

gumiem. Enerģijas nezūdamības un pārvēršanās likums, ko 19. gs.

40. gados atklāja Roberts Maijers, jau pierādīja dažādu kustības

formu kvalitatīvu atšķirību, to savstarpēju pārvēršanos un noveda

pie uzskata, ka kustība ir matērijas iekšēja īpašība. Maijers apska-
tīja kustību kā pārejošu matērijas īpašību, bet spēku kā kvalitatīvi

daudzveidīgas esamības universālu cēloni. Vēlāk, 80. gadu beigās,
kad izveidojās klasiskais enerģijas jēdziens un fizikā sāka lietot to,

sakarība starp matēriju un kustību kļuva vēl skaidrāk manāma.

Tālredzīgākie dabzinātnieki, kā Ostvalds, jau saskatīja veco meta-

fizisko jēdzienu neatbilstību zinātnes sasniegumiem. Taču, nepazī-
dams dialektisko materiālismu, Ostvalds nespēja jautājumu atri-

sināt. Viņš ilgi prātoja, kā saskaņot vecā metafiziskā materiālisma

kategorijas — vispirms matēriju un kustību — ar zinātnes sasnie-

gumiem, sevišķi ar enerģijas nezūdamības un pārvēršanās likumu.

Nespēdams rast dialektisku izeju un paturot vecās kategorijas,
Ostvalds pēc ilgām pārdomām nonāca pie secinājuma, ka nav vaja-
dzīgas divas pamatkategorijas, pietiek ar vienu, t. i., kustību, ener-

ģiju, bet matērija ir blakus kategorija, kas jāatvasina no enerģijas.
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Ostvalds noradīja arī uz to, ka mēs pētām objektīvu lietu īpa-
šības ka noteiktu kustību izpausmes. Tāpat visi apkārtējie procesi
ir saistīti ar enerģiju un kustību. Viņš raksta: «Visas īpašības, kuras

mes konstatējam fiziskos veidojumos atšķirībā no ģeometriskiem,
var reducēt uz vienu pamatjēdzienu

..
.»

15 Tāds jēdziens ir enerģija.
«Tāpēc enerģijas jēdzienam fiziskajās zinātnēs ir apmēram tāda

pati loma, kāda ir lietas jēdzienam formālajās zinātnēs, un tā

daudzpusīgā zināšana un attīstība ir būtiskais šinī jaunajā zinā-

šanu jomā.» 16 Citā vietā Ostvalds raksta: «Tālāk mēs zinām, ka

visi notikumi norit enerģijas likuma ietvaros.» 17

Arī masu Ostvalds saista ar enerģiju, proti, ar kustības ener-

ģiju. Viņš raksta: «... ka bez ātruma kustības enerģija ir atkarīga
vēl no otra lieluma.. . dažādiem ķermeņiem, tam pašam ātrumam

nepieciešams pilnīgi dažāds darbs. īpašību, kura šeit sāk darbo-

ties, sauc par masu, un masu nostāda proporcionāli darbam, kāds

nepieciešams dažādiem ķermeņiem viena un tā paša ātruma

sasniegšanai... Visiem mums zināmiem sveramiem ķermeņiem ir

masa.»
18

Matēriju Ostvalds uzskata tikai par apzīmējumu masas un sma-

guma vienībai. Viņš raksta: «Vārds, ko piešķir šim masas un svara

kopīgas esamības jēdzienam, ir matērija. Empīriski arī šim lie-

lumam pastāv kāds nezūdamības likums. Saskaņā ar to

visās izmaiņās, ko varam izdarīt ar sveramiem un ar masu saistī-

tiem ķermeņiem, to svars un masa kopumā nemainās. Pēc agrāk
ieviesta apzīmējuma veida mums tātad arī smagums un masa

jāsauc par substancēm, jo abi visās iespējamās izmaiņās kvanti-

tatīvi saglabājas. Bet pēc paraduma vārdu substance mēdz attie-

cināt tikai uz matērijas jēdzienu, kurā ietilpst smagums un

masa
.. . Tas ir saistīts ar drīzumā aplūkojamo priekšstatu, ka

visas dabas parādības galu galā var uztvert kā matērijas kustību.

Šis priekšstats, ko sauc par zinātnisko materiālismu,

deviņpadsmitā gadsimta lielāko daļu bija pieņemts gandrīz neap-

strīdot. Pašreiz pieaug atziņa, ka te bijusi runa tikai par nepierā-
dītu minējumu, kura varbūtība pie tam ar katru dienu kļūst niecī-

gāka.»l9

Pamatojoties uz savu enerģētisko uzskatu, Ostvalds vērsās pret
mehānistisko materiālismu. Tā kā viņš jebkuru materiālismu

uzskatīja par mehānistisku, viņš par savu uzdevumu izvirzīja mate-

riālisma pārvarēšanu. Ostvalds pareizi atzina, ka agrāk, kad vēl

nebija attīstījušās citas zinātnes, mehānika bija paraugzinātne,
kas deva ievadījumu jaunām zinātnēm. Turpretī vēlāk, kad tika

izpētītas citas kustības formas, mehānistiskais uzskats kļuva par
zinātnes attīstības kavētāju. «Jo ikviena jauna zinātne savas īpa-
šās daudzpusības dēļ, ar kuru tai nākas nodarboties, drīz vien

prasa arī jaunas metodes, un to atrašana un ieviešana viegli novil-

cinās un patiešām bieži ir arī tikusi novilcināta tāpēc, ka savlaicīgi
nebija prasts atbrīvoties no analoģiskas shēmas.»20

Mehānistisko uzskatu Ostvalds mēģina izskaidrot ar cilvēku
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apziņas tieksmēm saistīt jauno ar jau zināmo. «Tāpēc mūsu gara

pirmais spontānais impulss attiecībā pret jaunam pieredzēm vai

domām ir tūdaļ meklēt punktus, kur šķiet īstenojama piekļaušanās
jau zināmajam. Gadījumā ar mehāniku šī piekļaušanās prasība
iedarbojusies tādējādi, ka mēģināja un vēl mēģina vispār visas

fiziskās parādības uztvert un attēlot kā mehāniskas.»21

Ostvalds jautājumu skata subjektīvi, pamatojoties uz mūsu izzi-

ņas īpatnībām, bet nerāda izziņas objektīvo pusi. Bez tam viņš
nerāda, ka pašas objektīvās puses — lietas, parādības, procesi —

ir saistītas. Ostvalda pieeja ir pareiza tanī ziņā, ka viņš norada uz

parādību sakarībām, kā arī uz to kvalitatīvu atšķirību. Taču ši

pareizā pieeja saistāma nevis ar dialektisko materiālismu, bet ar

Ostvalda enerģētisko uzskatu.

Par mehānistisku koncepciju Ostvalds uzskata atomhipotēzi

ķīmijā. Viņš pareizi norāda, ka šīs hipotēzes mehānistiskais rak-

sturs izpaužas debess mehānikas likumu pārnešanā uz mikropa-

sauli, uz atomiem. Mehānistiskais uzskats par atomiem jau izrā-

dījās par traucēkli. «Visuzkrītošāk šīs hipotēzes kaitīgās sekas

izpaudās, zinātniski apskatot garīgās parādības,» saka Ostvalds.

«Lai arī kā vēlējās visas pārējās dzīvības parādības, kā gremošanu,

asimilāciju, pat arī radīšanu un vairošanos, iedomāties kā tur [šais

procesos — E. X.] darbojošos atomu ārkārtīgi komplicētas spēles
sekas, taču drosme nekad negāja tiktāl, lai šo domu attiecinātu uz

garīgo dzīvi tādā veidā, ka ar to būtu pateikts viss par to. Drīzāk

šeit atradās punkts, kurā filozofiskās sistēmas mēģināja lietot vis-

dažādākos līdzekļus, lai pievienotu garīgo pasauli mehānistiska-

jai.»
22 Nepazīdams dialektisko materiālismu, Ostvalds no šīs pama-

totās un pareizās mehānistiskā materiālisma kritikas nonāk pie ne-

pareiza secinājuma un uz laiku noliedz atomu objektīvu pastāvē-
šanu. Ostvalds pareizi norāda, ka mehānistiskais uzskats noved

ideālismā. Viņš norāda uz Leibnica ideālisma mūsdienu veidu —

psihofizisko paralēlismu: «No dažādiem virzieniem mūsu laikos gal-
venokārt saglabājusies Leibnica ierosinātā iepriekšno-
teiktā harmonija, ko tagad sauc par psihofiziskā para-

lēlisma teoriju.» 23 Pie šāda ideālistiska uzskata, piezīmē Ost-

valds, noved mehānistiskā pieeja. Ostvalds nojauta šī ideālisma

gnozeoloģiskās saknes un norādīja, ka ideālistisko psihofiziskā

paralēlisma teoriju iespējams pārvarēt, ja atmet mehānistisko uz-

skatu: «īstenībā tam [psihofiziskajam paralēlismam —E. X.] nav

citu eksistences tiesību kā pieņēmums par garīgās un mehānistis-

kās pasaules pretstatību. Atsakoties no apgalvojuma, ka negarīga

pasaule esot tikai mehāniska, atgūstām iespēju garīgu parādību
teorijai atrast pastāvīgu un likumsakarīgu piesaisti visu citu parā-

dību, īpaši dzīvības parādību, teorijām.»
24

Arī dzīvība Ostvaldam ir objektīva realitāte. Viņš noraida ideā-

listisko uzskatu, it kā dzīvība būtu kāda nemateriāla spēka darbība.

Visus dzīvības procesus viņš apskata kā enerģētiskus procesus. Tā

ir Ostvalda nekonsekvence, jo ar to viņš paver ceļu ideālismam.
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Taču visus dzīvības enerģētiskos procesus Ostvalds aplūko mate-

riālistiski kā objektīvus procesus. Enerģētiskajos procesos Ostvalds
saskata vienību starp dzīvo un nedzīvo matēriju.

Stihiski materiālistiski Ostvalds aplūko arī jautājumu par dvē-

seli resp. apziņu. Viņš iztirzā apziņas attīstības pakāpes, kuru

pamatā ir atmiņa. Tās ir: refleksi, instinkti un beidzot apziņa kā

augstākā attīstības pakāpe. Atmiņu Ostvalds definē kā īpašību,
«kuras rezultātā dzīvajās būtnēs vairākkārt notikuša procesa
atkārtošanai ir priekšroka salīdzinājumā ar jauniem procesiem, jo
šī atkārtošana iestājas vieglāk un norit gludāk». 25

Atzīmējot, ka atmiņa ir raksturīga dzīvu būtņu īpašība, Ost-

valds norāda, ka arī nedzīvai matērijai piemīt līdzīgas parādības,
kas radniecīgas atmiņai, proti, pielāgošanās.

Ostvalda stihiskais materiālisms parādās arī viņa pieejā dabas

likumiem. Viņš nenostājas uz empiriokriticisma un pozitīvisma
viedokļa, kas likumu uzskata tikai par mūsu domāšanas pieņemta-
jiem parādību aprakstīšanas ekonomiskajiem līdzekļiem. Salīdzi-

not politiskos likumus ar dabas likumiem, Ostvalds norāda, ka poli-
tiskos likumus izdod kāds likumdevējs, balstoties uz kaut kādiem

pamatiem vai arī patvaļīgi. Dabas likumiem, paziņo Ostvalds, ir

pilnīgi cits pamats: «tie taču nedekretē to, kam jānotiek, bet gan

ziņo, kas ir noticis vai kas mēdz notikt. To zināšana atjauj noteiktā

pakāpē paredzēt nākotni un to arī kaut cik noteikt... Jo tālāk pro-

gresējusi dabas likumu, t. i., lietu faktiskās izturēšanās, zināšana,

jo drīzāk un daudzveidīgāka parādīsies iespēja sasniegt vēlamo

izveidošanos, un tādējādi zinātni var uztvert kā mācību par to, kā

kļūt laimīgam. Jo laimīgs ir tas, kura vēlēšanās top izpildīta.»26

Objektīvo likumu zināšanai ir liela nozīme zinātnē.

Zinātnisko prognozi Ostvalds izvirza kā svarīgu zinātnes atšķi-
rību no reliģijas, jo «tieši tas, ka zinātne var paredzēt
un iepriekš izveidot nākotni, kamēr reliģiska
ticība šinī ziņā ir pilnīgi bezspēcīga, ir izšķirīga
zinātnes atšķirība no reliģiskas ticība s».

27

Taču ari te Ostvalda enerģētika noved viņu pie ideālisma.

Nostādamies uz šaura, vienpusīga empīrisma viedokļa un pieņemot,
ka zinātne balstās uz pieredzi, Ostvalds nonāk pie secinājuma, ka

objektīvie likumi ir garīgs process. Tā attiecībā uz kauzalitātes

likumu Ostvalds pasvītro šī likuma nozīmi zinātnē, kritizē tos, kas

noliedz kauzalitātes likuma objektīvo raksturu, un tomēr piekāpjas
empiriokriticisma priekšā, apgalvojot, ka kauzalitātes likums esot

mūsu pārdzīvojumu sakārtošana atkarībā no mūsu apziņas īpatnī-
bām. Viņš raksta: «Tālāk, apstāklis, ka kauzālas attiecības ir izrai-

sītas ar to sevišķo veidu, kādā mēs reaģējam uz mūsu pārdzīvoju-
miem, dažkārt ir izteikts tā, it kā attiecības starp cēloni un sekām

vispār dabā nepastāvot, bet esot cilvēku ienestas. Te ir tikai tik

daudz patiesības, ka kāda pavisam citādi organizēta būtne laikam

savus pārdzīvojumus varētu vai tai vajadzētu kārtot pēc pavisam
citādām savstarpējām attiecībām, bet, tā kā mums par tādām
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būtnēm nav nekādas pieredzes, tad mums nav arī nekādas iespējas
sev izveidot par viņu izturēšanos atbilstošu priekšstatu. No otras

puses, mums jāatzīst, ka, vismaz formāli var iedomāties tādu piere-
dzes veidu vai pasauli, kurā vispār nav nekādu pārdzīvojumu ar sa-

skanīgām daļām un kurā tāpēc nav iespējama nekāda paredzēšana.
Tāda pasaule nedotu iespēju arī ar atmiņu apveltītā būtnē rasties

dažādo pārdzīvojumu dabzinātniskai uztverei un apkopojumam.
Ar to mums ir jāatzīst, ka, veidojot mūsu zināšanas par pasauli,
līdzās subjektīviem jeb no mūsu ķermeniski garīgām īpašī-
bām atkarīgiem faktoriem kā izšķirošais jāievēro no mums neat-

karīgas jeb objektīvas īpašības un ka šai ziņā dabas likumi

ietver arī objektīvas daļas.»28 Cīņā starp materiālismu un ideā-

lismu pārsvaru, kā redzams, gūst Ostvalds — materiālists.

Objektīvo dabas likumu un reālās pasaules atzīšana nozīmē, ka

Ostvalds atzīst pasaules izzināmību un līdz ar to arī objektīvu

patiesību. Viņš norāda uz objektīvās zinātnes lielo nozīmi cilvēces

praktiskajā darbībā. «Bet fakts vien, ka pastāv iedarbīga un sek-

mīga zinātne, ar kuras palīdzību cilvēku dzīve ir pārveidota pašos
pamatos, nozīmē, ka cilvēku zināšanu nepabeigtība nav šķērslis
tās iedarbīgumam. Jo tas, ko zinātne reiz ir izstrādājusi, vienmēr

satur kādu daļu patiesības, un tāpēc tā ir iedarbīga.»
29

Te redzam, ka Ostvalds tuvojas arī absolūtas un relatīvas patie-
sības pareizai izpratnei. «Zinātne nav kā ķēde, kas pārtrūkst, ja
kaut viens tās posms izrādās nenoturīgs, bet gan kā koks vai var-

būt, vēl labāk, kā mežs, kurā var notikt visādi postījumi vai izmai-

ņas, tomēr tā veidols tālab nebeidz pastāvēt un būt iedarbīgs. Attie-

cības starp dažādām parādībām, kas reiz ir izzinātas, paliek kā

nesaārdāmas sastāvdaļas visām nākošajām zinātnēm.»30 Ostvalds

noraida relatīvismu. Viņš norāda, ka zinātnes sasniegumi tiek

daudzkārt apstrādāti, to forma un izteiksme daudzkārt mainīta un

precizēta, taču to «būtiskais saturs, kopš tas sācis eksistēt cilvē-

cisku pētnieku galvās, palicis nemainīgs .. .
Lai cik ierobežots ir

zināšanu loks, tas vienmēr ir tā lielā [attiecību — E. X.]

tīkla daļa, un tam tāpēc piemīt īpašība, ka citas

daļas var viegli pievienoties, tiklīdz tās nonāk

atsevišķu cilvēku apziņā un zināšanās.»31

Ostvalds neatzīst neizzināmas lietas. Viņš pareizi uzskata, ka

tas, ko mēs šodien vēl nezinām, tiks izzināts nākotnē. 1909. g. viņš

rakstīja: «Līdzšinējā zinātnes attīstība ļauj mums pēdējo teikumu

papildināt ar vārdu «vēl» un pateikt, ka runa ir par lietām, ko mēs

vē 1 nevarējām paredzēt. Tas ietver anticipāciju (arī pareģojumu!),
ka līdz šim zinātnei vēl nepakļautās lietas vēlāk tāpat nokļūs tās

kundzībā
..

.»
32

Vēl noteiktāk Ostvalds pasvītro pasaules izzināmību un mūsu
zināšanu objektivitāti polemikā ar melnsvārci, reakcionāru Fuksu

1913. g. Ostvalds pasvītro: «Mēs, monisti, un vispār mēs,
dabas pētnieki, atzīstam: neskaitāmas lietas ir

neizpētītas, bet nekas nav neizpētāms.. .»
33
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Zinātne pretstatā reliģijai vienmēr attīstās. So tēzi Ostvalds

izvirza kā svarīgu zinātnes principu: «Zinātne kā tāda dzīvo ar

progresa principu un, ja šo principu noliedz, var tikt izkropļota vai

aizkavēta, bet tā nekad nevar šo noliegumu padarīt par savu

sastāvdaļu.» 34 Zinātne pretstatā reliģijai dod objektīvu patiesību.
Ostvalds pasvītro: «Jo pamatīga un rūpīga pētīšana pierāda, ka

runa nav par divām līdzvērtīgām, līdzās esošām

jomām, bet gan, no vienas puses, par objektīvas patiesī-
bas jomu, ko mēs visplašākā apjomā saucam par
zinātni, un, no otras puses, par afektu jomu, kam ir tīri perso-
nisks raksturs.» 35 Un tālāk: «Visas šīs iekšējās patiesī-
bas vispār nav nekādas patiesības, bet gan tikai

personiskas jūtas unuzskat i.»36

Viens no galvenajiem Ostvalda svārstīšanās un nekonsekven-

ces cēloņiem ir viņa vienpusīgais empīrisms. Te vērojama empirio-
kriticisma ietekme. Ostvalds allaž runā par mūsu pieredzi, par
sakarībām starp mūsu pārdzīvojumiem. Pašu pieredzi gan pret-
statā empiriokritiķiem viņš izprot materiālistiski, kā objektīvas

ārpasaules iedarbību uz mūsu jutekļiem. Vienpusīgais empīrisms
ir arī galvenais cēlonis, kas noveda lielo zinātnieku pie enerģē-
tisma. Tiešām, pieredzē mēs pirmā vietā sastopamies tikai ar ener-

ģētiskām attiecībām, procesiem, darbību utt., tātad priekšplānā ir

kustība. No enerģētiskā uzskata viedokļa Ostvalds pieredzi izprot
kā objektīvas ārējās enerģijas iedarbību uz mūsu jutekļiem. Viņš
raksta: «Mēs varam piebilst, ka viss, kas no ārpasaules iespiežas
mūsu apziņā, nonāk tur caur mūsu jutekļu vārtiem. Bet kāda

atslēga šos vārtus atslēdz? Vienīgi tikai enerģija. Jebkuru

juteklisku iespaidu mēs iegūstam tikai tad, kad enerģija no ārpa-
saules ienāk mūsu jutekļu aparātā, un otrādi, t. i., kad notiek ener-

ģijas izmaiņas mūsu jutekļu aparātā attiecībā pret ārpasauli.» 37

Taču Ostvalds pārāk izceļ un pārvērtē pieredzes subjektīvo pusi

un bieži runā tikai par sakarībām starp mūsu pārdzīvojumiem pie-

redzē, bet ne par sakariem starp lietām (vai Ostvalda terminolo-

ģijā — sakarībām starp enerģijas veidiem) objektīvajā pasaulē.
Tā, aplūkojot strīdu starp materiālismu un ideālismu, kas noliedz

ārpasaules realitāti, Ostvalds, piekāpdamies empiriokriticisma filo-

zofijai, raksta: «Šī strīda rezultāts ir tāds: vienīgais pilnīgi drošais,

ko mēs zinām, ir mūsu apziņas saturs dotajā momenta.»38 Tais-

nība, Ostvalds gan tūdaļ paskaidro, ka mūsu apziņas saturs nak

no ārpasaules iedarbības uz mūsu jutekļiem, taču arī te Ostvalds

pie skaidrības nenonāk.

Nostādamies uz vienpusīgā empīrisma viedokļa, Ostvalds atrauj
indukciju no dedukcijas un dedukciju pieļauj tikai kā induktīvo slē-

dzienu pārbaudes un praktisku slēdzienu atvasināšanas līdzekli.

Tāpēc viņš pareizi noraida Kanta aprioros spriedumus. Runājot par

indukciju, Ostvalds nekur nenorāda uz Bēkonu; viņš apskata tikai

Aristoteļa mācību par pilno un nepilno indukciju.
Bet dabzinātnieks nevar palikt šaurā empīrisma ietvaros. Arī
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Ostvalds meklē izeju. Taču, nezinot dialektisko materiālismu, viņš
nonāk empiriokriticisma klēpī. Piemēram, par jēdziena veidošanu

Ostvalds raksta: «īstenība piemīt vispirms un bez ierunām tādiem

jēdzieniem, kas pamatojas uz vienmēr un bez izņēmuma pārdzī-
votām attiecībām. Bet nu mēs viegli un daudzveidīgi varam pat-
vaļīgi saistīt jēdzienus citu ar citu no dažādiem pārdzīvojumiem,
jo mūsu atmiņa tos nodod brīvi mūsu rīcībā, un varam no tāda

apvienojuma veidot jaunus jēdzienus.» 39 Citāts liecina par empi-
riokriticisma ietekmi, bet arī par Ostvalda svārstībām.

Objektīvie dabzinātniskie procesi bija pretrunā metafiziskajam
materiālismam. Tas noteica atsevišķu dialektikas elementu parādī-
šanos Ostvalda filozofiskajos uzskatos. Dialektiskās nojautas ele-

menti jau izpaudās vecā materiālisma kritikā, kaut gan šī kritika

bija vienpusīga un noveda Ostvaldu ideālismā.

Dialektikas elementi ir Ostvalda uzskatos par dabas likumiem,

par nepieciešamības un nejaušības kategorijām, mijiedarbību, brī-

vību un nepieciešamību. Ostvalds kritizēja vienpusīgo metafizisko

determinismu, it kā dabas likums vienmēr radītu absolūti vienādas

sekas. Viņš raksta: «Ļoti izplatīts un savos maldīgajos rezultātos

ar sekām ļoti bagāts uzskats ir tas, ka dabas likumi nosaka

visas lietas līdz pat pēdējam sīkumam viennozī-

mīgi un nemainīgi. Šādu uzskatu sauc par determi-

nismu...»40 Taču pareizu determinisma kritiku Ostvalds dod

nevis no objektīvā, bet gan subjektīvā viedokļa: «Jo pilnīga divu

piedzīvojumu vienādība jau ar to ir izslēgta, ka mēs paši nepār-
traukti un vienpusīgi maināmies .. .»

41

Determinisma kritika virzīja Ostvaldu pie nojautas par nepie-
ciešamības un nejaušības dialektiku. «Zinātne šinī gadījumā nepa-

visam nenosaka precīzo lineāro ceļu, ko veiks ikkatrs sviesta

akmens punkts, bet var gan tikai norādīt zināmu plašāku telpu,
kuras ietvaros kustība katrā gadījumā paliks, un šī telpa ir jo pla-

šāka, jo mazāk zinātne attiecīgā nozarē ir progresējusi.»
42 Tātad

Ostvalds tuvojas nepieciešamības un nejaušības dialektiskai

izpratnei, kaut gan nenonāk līdz tai. Subjektīvā momenta pārvēr-
tēšana noved viņu atpakaļ pie metafizikas. Viņš uzskata nejaušību

par subjektīvu faktoru, kas atkarīgs no zinātnes attīstības, resp.,

no mūsu zināšanām.

Arī jautājumā par gribas brīvību Ostvalds tuvojas dialektiska-

jam materiālismam, un tomēr arī šinī jautājumā nevar pārvarēt
metafiziku. Viņš raksta: «... no vienas puses, daudzām lietām,

proti, kas ir bijušas pieejamas zinātniskai saprašanai un regulēša-
nai, mēs pieņemam tālejošu determinismu, bet, no otras puses,

mums ir apziņa, ka rīkojamies brīvi, t. i., ka mēs varam nākotnes

notikumus dažādā ziņā vadīt atkarībā no ietekmes, kāda tām ir uz

mūsu vēlmēm.»43 Ostvalds neiebilst pret determinismu, kas pieļauj,
«ka šī brīvības izjūta esot tikai cita izteiksme tam, ka viena kau-

zālās ķēdes daļa atrodoties mūsu apziņā un ka mēs šīs (pašas par

sevi determinētas) norises sajūtam tā, it kā mēs paši noteiktu to
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norisi». 44 Vienlaikus Ostvalds pieļauj kā pareizu arī otru uzskatu,
proti, ka: «faktoru skaits un īpašības, kuri iedarbojas uz ikvienu

pārdzīvojumu, ir neierobežoti liels un daudzveidīgs, ikviens noti-

kums mūsu visaptvērējam garam parādītos gan kā determinēts,
bet mušu ierobežotajam garam obligāti jāpaliek katrā pārdzīvo-
jumā kādai nedeterminētai atliekai, un tiktāl pasaule cilvēciskām

būtnēm praktiski paliek daļēji nedeterminēta».45 Tāpēc Ostvalds

secina: «ka mēs attiecībā pret pasauli varam izturē-

ties un mums ir jāizturas, it kā tā tikai daļēji ir

determinēta».46

Tātad Ostvalds nespēj pārvarēt vienpusīgo metafizisko determi-

nismu. Nonācis pie nepieciešamības un brīvības dialektikas, viņš
brīvību uzskata nevis par izzinātu nepieciešamību, bet, tieši otrādi,

par to, ko mēs neesam izzinājuši un kas mums praktiski šķiet inde-

terminēts.

Ostvalda sabiedriskie uzskati

Ostvalda sabiedriskie uzskati ir radikāli buržuāziski demokrā-

tiski uzskati. Tajos stipri jūtama Ruso ietekme. Kā visi nemarksis-

tiskie filozofi un zinātnieki, arī Ostvalds attiecībā uz sabiedriskām

parādībām paliek ideālisma pozīcijās. Arī sabiedriskas parādības
viņš mēģina izskaidrot no enerģētiskā uzskata pozīcijām. Par

sabiedrības attīstības galveno dzinējspēku Ostvalds uzskata tiek-

smi palielināt uzņemamās enerģijas vērtību, t. i., derīguma koefi-

cientu. Tādējādi, pēc viņa domām, kultūra izpaužas cīņā par to,
lai pēc iespējas vairāk un ekonomiskāk izmantotu ārējo enerģiju.
«Par kultūru top atbilstoši apzīmēts viss, kas kalpo cilvēces sociā-

lajam progresam,»
47 raksta Ostvalds. «Savukārt progress savu

objektīvo raksturojumu atradis apstāklī, ka tas pastāv dabas

sniegto enerģiju apgrozības uzlabošanā cilvēku vajadzībām.» 48

Tā kā zinātne un tehnika ir tie ieroči, ar kuriem cilvēce minētos

mērķus sasniedz, Ostvalds norāda: «Tātad visa kultūra

pirmā un pēdējā līnijā balstās uz zinātni un tai

vienlaikus ir jātop par kultūras augstāko plau-
kumu, kā arī dziļākajām saknēm.» 49 Cilvēces mērķis, pēc
Ostvalda enerģētiskā uzskata, ir pārvērst ārējo enerģiju savām

vajadzībām, jo dzīvība ir vielumaiņa, resp., enerģijas maiņa. Viņš
raksta: «Lai vielumaiņa varētu notikt, bez tam vēl jābūt brīvai jeb
darba spējīgai enerģijai, jo tikai tā vielas vispār var ierosināt

mainīties, kā jau vispār jebkuras norises pasaulē priekšnoteikums
ir brīvas enerģijas līdzsvarošana.» 50 Tāpēc kultūras vēsturi viņš
stāda visu zinātņu priekšgalā.

Ostvalds pamatojas uz pozitīvista Konta zinātņu klasifikāciju.
Taču socioloģijas vietā viņš liek kultūrzinātni. Pēdējā, pēc viņa
domām, ir plašāks jēdziens par socioloģiju. Kultūrzinātnes priekš-
noteikums esot visas pārējās zinātnes, tanī skaitā arī zinātne par
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valsti un sabiedrību. Ostvalda enerģētiskais uzskats neļauj viņam
par cilvēces un kultūras priekšnoteikumu uzskatīt sabiedrību.
Sabiedrība viņam ir tikai viens no līdzekļiem, lai cilvēce sasniegtu
savus mērķus. Viņš nostājas uz Ruso viedokļa, ka cilvēki sākumā

dzīvojuši un var dzīvot atsevišķi. Tāpēc «sabiedrības jeb apvienī-
bas veidošana ir ļoti svarīgs, bet nebūt ne absolūti nepieciešams
kultūras attīstības faktors. Ar to nav teikts, ka tagadējais kultūras

stāvoklis būtu ticis sasniegts bez cilvēces sabiedriskošanās: tādas

domas būtu pretrunā faktiem. Taču jāsaka, ka kultūra zināmā mērā

var tikt sasniegta un varbūt arī bija sasniegta, iekams bija sācies

kaut cik ievērojams sabiedriskošanās process.»
51

Sabiedriskošanās Ostvaldam tātad nav vis darba produkts, bet
vienkārši dzīvnieciska īpašība. Viņš spriež naturālistiski, ka «sa-

biedriskošanās sastopama arī dzīvnieku pasaulē, un tur tai ir ievē-

rojama bioloģiska loma».52 Jautājumā par sabiedrības izcelšanos

Ostvalds svārstās starp Ruso sabiedriskā līguma teoriju un var-

darbības teoriju. Viņš pieļauj abu šo teoriju iespējamību. «Man

personiski,» raksta Ostvalds attiecībā uz vardarbības teoriju, «pē-
dējais uzskats šķiet iespējamāks, taču es no paša sākuma neatsa-

kos no mēģinājuma dot pierādījumus ... Man šķiet tikai kā prak-
tisks priekšnoteikums pētīšanai šinī nozarē ir tas, ka pirmatnējie
cilvēki nepavisam nebija muļķi, slikti, rupji, egoistiski, zemiski

vai citādi peļami tagadējās ētikas nozīmē. Jo ētika ir tikai sabied-

riskošanās produkts un tāpēc šinī procesā nav ņemams kā pastā-
vošs.» 53

Kā progresīvam sabiedriskam darbiniekam Ostvaldam nav pie-

ņemams buržuāzijas ideologu uzskats, ka dabiskā stāvoklī «cilvēks

cilvēkam ir vilks». Viņš pareizi nojauta, ka morāle, ētika ir vēstu-

riski sabiedrisks process.
Ostvalds uzskata, ka dažādas sociālas savienības, tanī skaitā

arī valsts, radušās, lai apmierinātu dažādas kopējas intereses,

kuras galu galā virzītas, lai iegūtu lielāku enerģijas daudzumu, lai

paceltu enerģijas lietderības koeficientu. Katrai dzīvesspējīgai un

spēcīgai organizācijai vajadzīga lietišķa vadība. Kur tādas nav,

tur organizācija ir lemta nīkuļošanai un bojā ejai.

Tagadējās organizācijas, norāda Ostvalds, ir ilgas, lēnas un

daudzpusīgas attīstības produkts. Viņš īsumā attēlo, kā pirmat-
nējie, noslēgtie bari, attīstoties maiņai un satiksmei, bija spiesti
lauzt noslēgtību, lai pavairotu enerģijas daudzumu. Ostvalds

parada, ka ikviena tāda maiņa un organizācijas palielināšanās ir

saistīta ar to spēku pretošanos, kas pirms tam bija valdošie. Līdz

ar to viņš tuvojas šķiru cīņas nojausmai. Šo cīņu viņš no enerģē-
tiskā viedokļa izskaidro tādējādi, ka, apvienojoties lielākam cilvēku

skaitam, daļa enerģijas, ko agrāk varēja izlietot kopējām, kā arī

valdnieku vajadzībām, tagad tiek vērsta uz ārieni. Taču tāda grupu

apvienošanās bija neizbēgama, jo tās rezultātā cilvēku spēki nevis

vienkārši summējās, bet ieguva augstāku kāpinājumu. Tātad Ost-

valds nojautis vēstures attīstību kā nepieciešamu likumsakarīgu
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procesu; viņš nojauta arī dialektisku kvantitātes pāreju jaunā kva-
litātē un to, ka vēstures attīstība norit cīņā starp progresīviem un

agrāk valdošiem spēkiem.
Ostvalds pievērš lielu uzmanību valsts organizācijai un armijai.

Lai vestu veiksmīgus karus, vajadzīga laba organizācija un satik-

smes līdzekļi. Svarīgākais kultūras vēstures faktors ir valsts orga-

nizācija, kas aptver cilvēku enerģijas kopumu, lai sasniegtu kopē-
jus mērķus.

Pēc viduslaikiem rodas jauna enerģijas koncentrācija — nau-

das koncentrācija. «Tagad katrā valstī kapitāla spēks arvien

vairāk un vairāk stājas karaspēka vietā,» 54 raksta Ostvalds. Un

tālāk: «Mēs uzzinām kapitāla organizācijā atbil-

stoši to enerģijas koncentrāciju, kas jau sākusi

kļūt par noteicošu varu pār tagadējām valstī m.»
55

Ostvalds naivi domā, ka ar naudas palīdzību varēs atrisināt starp-
tautiskus konfliktus un nebūs vairs jālieto militārā vara. Viņš
norāda, ka attīstība likumsakarīgi un ātri virzās uz to, ka kapitāla
vara kļūst arvien vairāk par tādu pašu faktoru kā organizēta

armija. Tas dodot lielu enerģijas ietaupījumu. Taču Ostvalds

norāda, ka šis process slēpj sevī lielas briesmas, jo kapitāli koncen-

trējoties atsevišķu cilvēku rokās. Tā varu iegūst nejaušas personas,

kuras savus kapitālus ieguvušas mantojuma ceļā un nav to cienī-

gas.Konkurences cīņā šādas personas iegūst milzīgu enerģijas dau-

dzumu un pakļauj sev vājākos. Ostvalds šai sakarā min Amerikas

Savienotās Valstis, kur viens privātīpašnieks Rokfellers izrādās

spēcīgāks par visas valsts kopējo valdību. Arī Vācijai draudot tās

pašas briesmas. «Līdzīgi antisociāli procesi var noritēt tāpēc, ka

kapitāls ir aizsargāts ar tiesībām», 56 proti, valsts aizsargā privāt-
īpašuma tiesības kā svētas. Valsts aizsardzībā kapitāla veidoša-

nās pārsniedz noteiktu augstu līmeni. «Pēdējais tad praktiski Ir

visspēcīgs tik ilgi, kamēr pastāv tā formāltiesiskais

priekšnoteikums. Šim pēdējam viedoklim ir sevišķa nozīme,

jo tas mums rāda ceļu, kā pārvarēt esošās grūtības.»57

Demokrātiski noskaņotais zinātnieks saskata kapitālisma attīs-

tības tendences, redz kapitāla varas pieaugumu, izprot arī kapi-
tāla varas pieauguma saknes — privātīpašumu un nojauš, ka vie-

nīgā izeja ir privātīpašuma ierobežošana. Nepazīdams sabiedrības

attīstības likumus un neizprazdams šķiru attiecības un valsts šķi-

risko būtību, viņš cer, ka buržuāziskā valsts var ierobežot kapitāla
varu. Viņš raksta: «Tā kā valsts ir tā instance, kas garantē īpaš-

niekiem neierobežotu rīcību ar savu īpašumu, tad tas [īpašnieks _—
E. Ķ.} nevar gaidīt, ka viņam šī aizsardzība tiks dota arī turpmāk,
ja viņš savu varu lietos par ļaunu savam aizsargātājam.»

58

Ostvalda progresīvie uzskati sevišķi labi izpaužas viņa attiek-

smē pret reliģiju. Viņš ir ateists un cīnītājs pret baznīcu. 1906. g.

pazīstamais biologs Ernsts Hekelis nodibināja Vācu monistu savie-

nību, kas cīnījās pret reliģijas tumsonību. Ar saviem dabzināt-

niskajiem darbiem viņš grāva reliģijas pamatus un sludināja
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materiālismu. Taču Hekeļa, tāpat arī monistu savienības pasaules
uzskats nebija konsekvents. Hekelis bijās no vārda materiālisms.

Savu pasaules uzskatu viņš nosauca par monismu. īstenībā tas ir

metafiziskais dabzinātniskais materiālisms.

1910. g. beigās Hekelis aicināja Ostvaldu uzņemties monistu

savienības vadību. Ostvalds, jau kopš 14 gadu vecuma būdams

ateists, ar prieku pieņēma Hekeļa priekšlikumu. Monistisko pasau-
les uzskatu viņš uzskatīja par labāko līdzekli cīņā pret reliģiju un

ideālismu. Nepazīdams dialektisko materiālismu, Ostvalds domāja,
ka monisms un enerģētisms atbilst dabzinātņu sasniegumiem un ir

pretstatā reliģijai. 1911. g. Ostvaldu ievēlēja par Vācu monistu

savienības prezidentu. Ostvalda vadībā monistu savienība uzsāka

aktīvu cīņu pret baznīcu un reliģiju. Līdz tam monistu savienība

Hekeļa vadībā cīņu pret reliģiju bija aprobežojusi tikai ar inteli-

ģences aprindām. Bez tam Hekelis uzskatīja, ka monisms ir jauna
reliģija, jo tā ietver sevī visu patieso, labo un skaisto. Ostvalds

saprata, ka cīņa pret reliģiju būs sekmīga tikai tad, ja tanī iesais-

tīsies plašas masas, pirmām kārtām organizētā strādniecība. Viņš
saistījās ar Vācijas Sociāldemokrātiskās partijas kreisajiem darbi-

niekiem un piedalījās kopējā kampaņā pret klerikālismu. Ostvalds

nebija marksists un nepievienojās sociāldemokrātijas programmai,
taču viņš ne tikai uzstājās strādnieku mītiņos kopā ar Kārli Līb-

knehtu un citiem sociāldemokrātiem, bet bija vienisprātis arī ar

politisko ievirzi, kādu Lībknehts piešķīra pretbaznīcas kampaņai.
Mītiņi, kuros Ostvalds piedalījās kopā ar kreisajiem sociāldemo-

krātiem, saucās «Masu streiks pret valsts baznīcu», un tiem bija
spilgti izteikts politisks raksturs. Ostvalds draudzējās ar reihstāga

deputātu sociāldemokrātu Heinrihu Peusu, kas arī piedalījās pret
baznīcu organizētajos mītiņos.

Ostvalds uzstājās ne tikai mītiņos. Viņš izvērsa arī plašu lite-

rāru darbību, vadīja monistu savienības žurnālu «Das monistische

Jahrhundert» («Monistiskais gadsimts»), rakstīja ateistiskus

«Monistiskus svētdienas sprediķus», kas iznāca atsevišķās burtnī-

cās, kā arī atsevišķās brošūrās, vadīja monistu kongresu 1911. g.

Hamburgā, 1912. g. Magdeburgā un 1913. g. Diseldorfā. Tur viņš

uzstājās arī ar referātiem. Bez tam Ostvalds propagandēja jaunas

tradīcijas reliģisko ceremoniju vietā. Tāda. piemēram, bija ateis-

tiskā «bērnu svētīšana» — reliģiskās kristīšanas vietā.

Sevišķi lielu nozīmi Ostvalds piešķīra morāles jautājumiem.

Viņš pareizi norādīja, cik svarīgi ir sagraut reliģijas pretenzijas
būt par morāles sargu, un uzskatīja par nepieciešamu izveidot nere-

liģiozu ētiku. Arī pats viņš centās darboties šinī virzienā, taču viņa

mēģinājumi izveidot tādu ētiku nevainagojās ar panākumiem, jo
arī šeit viņš balstījās uz ideālistisko enerģētiku. Cilvēku sabied-

rības uzdevums ir veicināt enerģijas uzkrāšanos. Viņš noraida

Kanta ētiku un Kanta kategoriskā imperatīva vietā lika savu «ener-

ģētisko imperatīvu», kura princips bija: «neizšķied nekādu ener-



169

ģiju, izmanto to un padari pilnīgāku». Tāda ideālistiska ētika neva-

rēja aizstāt reliģisko morāli.

Kampaņai par izstāšanos no baznīcas bija lieli panākumi. Ost-

valds sevišķi uzsvēra, ka izstāšanās no baznīcas mazina baznīcas

ienākumus. Pret Ostvaldu nikni vērsās reakcionāri un baznīcas pār-
stāvji. Vēl 1906. g., kad Ostvalds viesojās Harvarda universitātē

un uzstājās ar runu par personību un nemirstību, runā atspēkojot
kristietības dogmu par dvēseles nemirstību, amerikāņu klerikālā

prese viņu nosauca par «sātana dēlu», 59 vācu reakcionāri viņu
saukāja par «sarkano slepenpadomnieku».

Ostvalda ateisms nepacēlās līdz marksistiskajam ateismam. Lai

gan viņš nojauta reliģijas politisko lomu kā apspiešanas ieroci,
taču viņš neizprata reliģijas sociālās un gnozeoloģiskās saknes.

Viņš kritizēja reliģiju galvenokārt kā apgaismotājs, atmaskojot

reliģijas pretrunas, kritizēja no metafiziskā materiālisma viedokļa,
kas jaucās ar ideālistisko enerģētiku. Neskatoties uz kļūdām un trū-

kumiem, viņa ateistiskajiem rakstiem cīņā pret reliģiju ir sava

nozīme.

Ostvalds simpatizēja sociāldemokrātijas idejām un atklāti pazi-
ņoja, ka atzīst daudzas sociāldemokrātijas pamattēzes. Tā Ostvalds

lielgruntniecības īpašumu traktēja kā «visīstāko un bīstamāko

visas kultūras attīstības ienaidnieku» un militārisma un koloniā-

lisma perēkli; kā pamatotu viņš atzina arī «tagadējās kapitālistis-
kās saimnieciskas iekārtas» atmaskošanu, ar kuru uzstājās «sociāl-

demokrātiskie politiskās ekonomijas kritiķi kopš Marksa un En-

gelsa»; viņš cildināja lielo morālo drosmi, kādu parādīja strādnieku

kustības vadoņi cīņā par savas politiskās un sociālās pārliecības
īstenošanu. 60 Taču Ostvalds neatzina šķiru cīņu. Pēdējo viņš

uzskatīja par revolucionārās sociāldemokrātiskās partijas pro-

grammas politisku kļūdu. Šķiru cīņu viņš uzskatīja par enerģijas

izšķiešanu. Enerģētika noveda viņu metafizikā arī sabiedriskos

jautājumos. Šķiru cīņas vietā viņš lika organizāciju resp. šķiru
sadarbību. Enerģētiskais uzskats un otrā termodinamikas likuma

absolutizēšana noveda pie uzskata, ka cilvēces uzdevums ir taupīgi

apieties ar enerģiju, jo iztērēta enerģija nav atgūstāma. Tikai orga-

nizācija dod iespēju uzkrāt enerģiju. Ostvalds gan saskatīja pastā-
vošo saimniecisko un sociālo netaisnību, taču ideālisms un meta-

fiziskie uzskati sabiedriskos jautājumos neļāva saskatīt to, ka tikai

revolūcija var šo netaisnību likvidēt.

Ja jautājumā par šķiru cīņu enerģētiskajam uzskatam bija

negatīva nozīme, tad jautājumā par karu Ostvalda uzskatiem bija
pozitīva ietekme. Karš ir enerģijas izšķiešana, Ostvalds atbalstīja
buržuāzisko pacifisma kustību un piedalījās buržuāziskā «pasau-
les miera kustībā». Viņš nosodīja karus kā «barbarisma palieku».
Tāpat viņš vērsās pret antisemītismu. Ostvalda uzskatos novē-

rojama internacionālisma tendence. Jo sevišķi spilgti tas re-

dzams viņa attieksmēs pret zinātni: viņš uzstājās par zinātnieku

sadarbību. Pats viņš uzturēja ciešus sakarus ar dažādu zemju
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zinātniekiem viņa radītā zinātnieku fizioķīmiķu skola bija inter-

nacionāla. Daudz viņš nopūlējās ar vispasaules valodas izvei-

došanu. Sākumā Ostvalds atbalstīja esperanto valodu, bet

vēlāk saskatīja tās trūkumus un pievērsās Ido valodas populari-
zēšanai.

Lieli nopelni Ostvaldam ir arī zinātnes vēstures popularizēšanā.
Viņš noorganizēja un izdeva «Ostvvald's Klassiker der exakten

Wissenschaften» sēriju atsevišķās burtnīcās ar dažādu dabzinātņu
klasiķu oriģināldarbiem. Viņš nodarbojās arī ar dabzinātņu
vēsturi un publicēja vairākus darbus par šiem jautājumiem, kā

«Dabzinātņu attīstības ceļš», «Elektroķīmija. Tās vēsture un

mācība» v. c.

Ostvalds uzskatīja, ka zinātnieka talants var attīstīties tikai

labvēlīgos sabiedriskos apstākļos. Valstīs, kur tādu apstākļu nav,

kā, piemēram, Spānijā, tautā snaudošie potenciālie talanti nespēj
attīstīties. Ostvalds uzskatīja, ka Francijā revolūcijas rezultātā

izveidojās labvēlīgi apstākļi zinātnes attīstībai, izauga arī prasība

pēc zinātnes. Tāpēc Francijā 18. un 19. gs. mijā radās daudz spī-
došu domātāju un dabas pētnieku.

Ostvalds pareizi nojauta personības lomu vēsturē un uzskatīja,
ka personības rada laikmets, attīstības likumsakarība. Tāpēc, rak-

stot lielu zinātnieku biogrāfijas, nav svarīgi, ja tiek aizmirsts kāds

sīkums, jo tas ir individuāls, un individuālais nav svarīgs. Svarīgs
ir tas, kas atkārtosies arī pie citiem. Ostvalds ar sašutumu vēršas

pret izcilu personību kultu. Ar niknumu viņš noraida tēzi, ka «Vie-

tas, pa kurām gājis liels cilvēks, ir svētas», jo «ar šo tēzi tiek attais-

nota relikviju godāšana, kura izvirst par sava veida fetišismu». 61

Ostvalds stihiski tuvojās vispārīgā un atsevišķā vienībai un

pareizi norāda, ka ikviens vārds resp. ikviens jēdziens ir vispārīgā
un atsevišķā vienba. Piemēram, viņš raksta, «ka pašu individuālo

faktu nevar pat aprakstīt, t. i., paziņot citiem cilvēkiem citādi, kā

tikai lietojot vispārīgus jēdzienus . .. Tātad, arī visindividuālākais

gadījums, par kuru ziņojam, var tikt stādīts priekšā kā zināmu, t. i.,

bieži atkārtojošos, atsevišķu jēdzienu kombinācija; vēsturnieks, kas

cenšas dot tādu individuālu izklāstu, ir spiests pastāvīgi operēt ar

tādiem esošiem vispārīgiem jēdzieniem, kuru esamību viņš
noliedz.»62

Taču Ostvalda stihiskā dialektika ir nekonsekventa. Pamatojo-
ties uz vienpusīgu empīrismu, vispārīgais viņam ir idents ar atse-

višķo, resp., ir tas atsevišķais, kas atkārtojas. Viņš raksta: «Vis-

pārīgs ir tas, kas var atkārtoties un ko var uzzināt pēc tā, kas

patiesi atkārtojas
.. . Būtisks ir tas, ko var atzīt par tādu, kas

atkārtojas un par kuru var pierādīt, ka tas patiesi atkārtojas.» 63

Te jau vērojama empiriokriticisma ietekme. Būtības un vispārīgā
identificēšana un to reducēšana uz atsevišķo nozīmē būtības objek-
tivitātes noliegšanu. Līdz ar to zinātnes uzdevums top ierobežots

tikai ar parādību aprakstīšanu. Vienīgā atšķirība no empiriokriti-
cisma ir tikai tā, ka Ostvalds atzīst pieredzes pamatā objektīvu
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realitāti. Taču ari šī objektīva realitāte ir tikai enerģija, resp.,
kustība.

Atzīstot, ka katram cilvēkam ir potenciālas spējas, kuras labvē-

līgos apstākļos iespējams attīstīt, Ostvalds lielu vērību pievērš
izglītības un audzināšanas jautājumiem. Viņš asi kritizē toreizējās
Vācijas skolas, jo tās traucējot talanta attīstību. Viņš norāda, ka

vairums dižo cilvēku skolā bijuši slikti skolnieki. Ostvalds pareizi
nojauta vecās skolas neatbilstību laikam, bet neizprata tās būtību

un tāpēc arī nevarēja pareizi saskatīt vecās skolas īstos trūkumus.

Pēc viņa domām, galvenais trūkums ir skolā mācāmo disciplīnu
pārāk lielais skaits un tātad daudzpusība, kas neļauj skolniekam

pamatīgāk iedziļināties priekšmetā, kas viņu interesē. Vispusība
vidusskolās ir nepieciešama, lai skolnieki iegūtu vispusīgu un plašu
pasaules uzskatu. Taču prūšu skolās šī daudzpusība bija kropla
un lieki pārblīvēja skolēnu galvas. Ostvalds nekritizē vis šo krop-
lumu, bet pašu daudzpusības principu. Pareizi Ostvalds prasīja
svītrot reliģiju no skolu programmām. Šī prasība ir apsveicama,
taču nekādā gadījumā nevar pievienoties Ostvalda prasībai izmest

no skolu programmām valodu mācīšanu. Pēc viņa domām, visi lie-

lie pētnieki un izgudrotāji jaunībā pretojušies valodu mācībām,

un bez tam pēdējās bieži nonākot nesaskaņā ar matemātikas loģiku.
Pamatojoties uz saviem uzskatiem skolu jautājumā, Ostvalds

izsaka arī domas par to, ka iespējams izraudzīties spējīgākos skol-

niekus, kuri varētu kļūt par
izciliem cilvēkiem zinātnē. Viņš gan

piebilst, ka šai jautājumā norādījumus grūti dot, un izsaka tikai

dažas iespējamas lielu cilvēku pazīmes. Tādas pazīmes esot divas:

pirmkārt, izcili cilvēki skolās neesot piederējuši pie labākajiem
skolniekiem. Nākošie talanti nekad neesot apmierināti ar plānvei-

dīgi pasniegto materiālu. Tikai viduvēji cilvēki tērējot laiku, lai

iegaumētu visu pasniegto materiālu. Spējīgākie turpretī tiecas pēc

patstāvīgiem uzskatiem un patstāvīga darba. Vecās skolas

apstākļos Ostvalda uzskatiem šai ziņā ir savs pamats.
Par izcilu cilvēku otru pazīmi Ostvalds uzskata zināmu skep-

tisku pieeju. Nākošie talanti neuzņems akli savu skolotāju doto

mācību, bet pastāvīgi uzstādīs daudz jautājumu un iebildumu.

Viņš raksta: «Bet, ja mēs pajautāsim sev, kas patiesi dzīvē sasniedz

vairāk, tad par augstākiem nevaram atzīt tos cilvēkus, kuri iegūst
sekmes ar paklausību. Tieši otrādi: vislielākās sekmes gūst tie

cilvēki, kas savā rīcībā vadās no stingras gribas un neprasa: «ko

viens vai otrs grib, lai es daru», bet noskaidro sev, ko pats grib.»64

Saskaņā ar saviem uzskatiem Ostvalds domā, ka zinātnieks var

sasniegt lielus atklājumus tikai līdz 25 gadu vecumam.

Sākoties pirmajam pasaules karam, Ostvalds bija spiests pār-
traukt ateisma propagandu un pilnīgi nodevās eksperimentālajam
pētniecības darbam. Viņš strādāja pie savas krāsu teorijas. Kara

laika šovinisma vilnis skāra ari lielo zinātnieku. Ostvalds vairs

negāja kopā ar Kārli Lībknehtu, bet gan pauda savu «patriotismu».
Monistu savienība publicēja «patriotisku» uzsaukumu saviem
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biedriem. Ostvalda paraksts atrodams zem 90 vācu zinātnieku un

mākslinieku uzsaukuma kulturālai pasaulei. Viņa buržuāziski
demokrātiskais pasaules uzskats izrādījās par vāju, lai pretotos
šovinisma vētrai. Līdz ar to viņš nevarēja pareizi novērtēt karu

raksturu un to būtību.

Pēc Vācijas militārisma sagrāves 1918. g. Ostvalds pauda bur-

žuāziski demokrātiskas idejas. Vēl pirms novembra revolūcijas
1918. g. oktobra beigās viņš prasīja zemes nacionalizāciju, lai gan
vēlāk šo prasību vairs neatkārtoja, prasīja demokrātisku vācu tau-

tas valsti, kas novirzītu Vāciju no tā ceļa, kas to noveda pie
katastrofas.

Ostvalda pasaules uzskata pretrunas labi parāda, pie kā noved

patiesi zinātniskas filozofijas nezināšana. Progresīvie politiskie un

sabiedriskie uzskati un aktīva sabiedriska darbība vien par sevi vēl

nav garantija tam, lai nenokļūtu reakcionārā ideālisma ietekmē.

Šinī ziņā Vilhelma Ostvalda filozofisko uzskatu izpratne ir ļoti
pamācoša.

MEČISLAVS CENTNERŠVĒRS

Vilhelma Ostvalda un Paula Valdena skolnieks un līdzstrād-

nieks Mečislavs Centneršvērs Latvijā pazīstams kā progresīvs
zinātnieks.

Mečislavs Centneršvērs dzimis 1874. g. 10. jūlijā Varšavā. Bei-

dzis Leipcigas universitāti, kur Ostvalda vadībā sāka pētījumus
fizikālajā ķīmijā, 1898. g. Centneršvērs sāk strādāt Rīgas Politeh-

niskajā institūtā, vēlāk strādā Latvijas Universitātē par ķīmijas
profesoru. Ar Rīgu tad arī saistīti 32 ražīgākie viņa zinātniskās

darbības gadi. 1930. g. Centneršvērs aizbrauca uz Poliju, kur kļuva

par Varšavas universitātes profesoru un Polijas Zinātņu akadēmi-

jas locekli. Varšavā 1944. g. 27. martā pasaulē plaši pazīstamo
zinātnieku Mečislavu Centneršvēru nogalināja vācu fašisti.

Savā zinātniskajā darbībā Centneršvērs pamatojās uz divām

metodoloģiskajām pamattēzēm, t. i., uz historismu un stihisko

dabzinātnisko materiālismu.

Lielu vērību viņš veltīja ķīmijas vēsturei un ķīmijas zinātņu
propagandai. 1906. g. viņš Rīgā lasīja publiskas lekcijas ķīmijas
vēsturē. Šīs lekcijas 1908. g. tika izdotas poļu, bet pēc tam arī

krievu valodā. Arī darbā «Lekcijas neorganiskajā ķīmijā» (2 sē-

jumi, Rīgā, 1923. un 1924. g.) Centneršvērs nozīmīgu vērību veltīja
ķīmijas vēstures jautājumiem. Piemēram, pirmo lekciju viņš veltī

jautājumam par ķīmijas mērķiem un metodēm to vēsturiskajā attīs-

tībā. Viņš uzsver ķīmijas zināšanu sakarību ar cilvēku praktiska-
jiem centieniem. Faktu zināšanas, kas gūtas praktiskās darbības

rezultātā, vēl nav zinātne. legūtos faktus nepieciešams vispārināt,
sistematizēt. Zinātnei vajadzīgi likumi. Fakti ir tikai priekšnotei-
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kums, lai atklātu likumus. Ķīmijas zinātnes attīstību Centneršvērs
pareizi saista ar pāreju no vienpusīga empīrisma uz teorētisko

zinātni.

Atzīmējot Aristoteļa nozīmi sengrieķu zinātniskās pieredzes
sistematizēšanā, Centneršvērs vēršas pret' ideālistisku pieeju dabas
izskaidrošana. Tiesa, viņš nonāk pie kļūdainas atziņas, raksturojot
visu antīko filozofiju kā ideālistisku. Norādot, ka Aristoteļa mācība

par elementiem (t. i., zemi, uguni, ūdeni un gaisu) gan saturēja
daudz pretrunu, viņš raksta, ka saskaņā ar toreizējiem uzskatiem

tas tomēr nebūt nesagrāva pašas teorijas nozīmi, jo, pēc tālaika

atziņām, «nevis cilvēka domai vajadzēja pielāgoties faktiem, bet

ganotrādi — dabai bija jāpielāgojas cilvēka domai».1
Pretstatā ideālistiskajam uzskatam, it kā doma diktē likumus

dabai, Centneršvērs aizstāv materiālistisku atziņu, ka domai jāpie-
lāgojas faktiem, tāpēc «tālākā ķīmijas zināšanu attīstība bija iespē-
jama, nevis pateicoties filozofijai un metafizikai, bet gan pateico-
ties jaunu faktu atklāšanai».2

Vēršoties pret ideālismu, Centneršvērs atmet arī rupjo utilitā-

rismu, ko viņš sauc par materiālismu. Zinātnes progresu sevišķi
kavē brīvības trūkums zinātnē, zinātnieku atkarība no valdnieku

žēlastības. Zinātnei jābalstās uz pieredzi, tāpēc Centneršvērs atzi-

nīgi runā par Koperniku, Galileju, Kepleru, Bēkonu. Tāpat viņš
uzsver renesanses laikmeta domātāju cīņu pret baznīcu.

Centneršvēra stihiskais materiālisms parādās arī viņa attiecī-

bās pret R. Klauziusa tēzi par siltuma nāvi un P. Valdena ideālis-

tisko uzskatu par matērijas degradāciju. Centneršvērs kritizē šo

teoriju pesimistiskos secinājumus. Rakstot lekcijas par neorganisko
ķīmiju, Centneršvērs vēl nezināja par kodola procesiem. Viņš tikai

zināja radioaktivitātes parādības un Bora atoma modeli. Tomēr,

pamatojoties uz stihisko pārliecību par pasaules materialitāti, viņš
izteica paredzējumu par smago atomu veidošanas iespējamību no

vieglākajiem.
Centneršvērs atzīst, ka notiek ne tikai «matērijas degradācija»,

par kuru runā Valdens, bet arī «elementu dezagregācija» radio-

aktivitātes parādībās. Taču šāds secinājums nevar apmierināt
zinātnieka stihiski materiālistisko viedokli. Viņš ir pārliecināts, ka

jābūt arī pretējam procesam — elementu integrācijai. Uz jautā-

jumu, kāds ir šis process, tālaika zinātne atbildi vēl nespēja dot.

Parādot, ka pēc urāna un svina attiecībām var noteikt mūsu

planētas vecumu, Centneršvērs jautā: «Bet kas bija agrāk?» un

atbild: «Viens no diviem. Vai nu mums jāpieņem, ka tanī laikā

(vai dažus miljardus gadu agrāk) ir notikusi urāna un citu ķīmisku
elementu veidošanās no pasaules «haosa» nezināma un vēlāk izzu-

duša spēka nejaušas parādīšanās ietekmē. Tad mums tālāk jāpie-

ņem, ka visai mūsu pasaulei, kas sastāv no 87 mums zināmiem

elementiem, ir ierobežots pastāvēšanas periods, pēc kura tā atkal

pārvērtīsies par «haosu» (kas sastāvētu varbūt no ūdeņraža
kodoliem un elektroniem). Tādā gadījumā taču mūsu eksistēšana
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šinī periodā mums būtu jāuzskata par vienkāršu nejaušību.» 3 Šāda

iespējamība dabzinātniskā materiālisma pārstāvim nav pieņe-
mama. Viņš meklē citu izskaidrojumu un raksta: «Bet kā vairāk

pamatots no dabzinātņu viedokļa mums jāatzīst cits pieņēmums,
proti, ka vienlaikus ar elementu sairumu vai dezagregāciju Visumā
notiek atgriezeniskais process: lielāku atomu veidošanās no vien-

kāršākiem, varbūt no ūdeņraža kodola un no brīvajiem elektro-

niem.»4

Kaut gan tālaika zinātne nepazina kodola procesus, Centner-

švērs izvirza jautājumu par radioaktīvo procesu atgriezenību.
Aplūkojot dažādas iespējamības, Centneršvērs nonāk pie pārliecī-
bas, ka dabā notiek pastāvīgs matērijas un enerģijas riņķojums:
matērija, kas sairst sakarā ar radioaktivitāti, atkal kondensējas,
izkliedētā enerģija atkal tiek uzkrāta.

Centneršvērs atmet ideālistisko siltuma teoriju, norādot, ka

«Mūsu elementu pasaulei nav ne laika, ne gala».5

Viņa materiālisms parādās arī jautājumā par dzīvības izcelša-

nos. Viņš pat necenšas izvirzīt jautājumu par dzīvības nemateriālo

izcelšanos un nešaubās arī par to, ka dzīvības izcelšanās ir mate-

riāls process. Pēc viņa domām, iespējami divi pieņēmumi par dzī-

vības izcelšanos. Pirmais, ka dzīvība radusies no nedzīvās matēri-

jas vai arī notikusi dzīvības pašrašanās. Kaut gan Centneršvērs

atzīst, ka šāds pieņēmums nesatur neko neiespējamu, tomēr viņš šo

viedokli atmet tāpēc, ka tagad nekur nenotiek dzīvības pašrašanās
un arī zinātnieku centieni laboratorijas apstākļos radīt dzīvu matē-

riju beigušies bez panākumiem. Dzīvības pašrašanās varēja notikt

apstākļos, ko tagad nav iespējams noteikt. Tāpēc Centneršvērs pie-

ņem otru iespēju, proti, ka dzīvība pārnesta no citiem kosmiskiem

objektiem.
Nezinot dialektisko materiālismu, Centneršvērs palika metafi-

ziskā materiālisma un metafiziskā empīrisma pozīcijās. Tas noveda

viņu pie dažādām nekonsekvencēm un svārstībām. Dažkārt viņš
nonāca mahisma ietekmē, tomēr gala rezultātā palika materiālists.

Viņš atmeta objektīvā ideālisma uzskatus, it kā dabas likumi

sakņojas ārpus dabas. Taču kā vienpusīgs empīriķis, līdzīgi 17. gs.

materiālistiem viņš tiecās uz nominālismu, uzlūkojot dabas liku-

mus par vārdiem vai koncepcijām. Viņš noliedz, ka dabas likumi

piemīt pašai dabai. «Daba nepazīst likumus,»6 rakstīja Centner-

švērs. Tā ir «bezgalīga telpā un laikā
...

tā uzspiež mums jaunus

novērojumus — bezgalīgi garu atsevišķu faktu un notikumu rindu,
kas nekad neatkārtojas». 7

Domāšanu Centneršvērs salīdzināja ar bibliotekāru, kurš

sakārto faktus un novieto tos katalogā. Viņš atsaucas uz Maha

domāšanas ekonomijas principu. Noliedzot dabas likumu objektīvo
raksturu, viņš uzskatīja tos tikai par konvenciju parādību aprakstī-
šanā. Šāda pieeja raksturīga ne tikai mahismam, bet jebkuram me-

tafiziskajam nominālismam un empīrismam. Šis apstāklis traucēja
empīriķiem saskatīt mahisma ideālismu. Centneršvēru mahismam
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tuvināja vienpusīgais empīrisms, zinātnes uzdevumu ierobežošana

tikai ar parādību aprakstīšanu. Taču atšķirībā no mahisma viņš
atzina, ka parādības eksistē objektīvi, neatkarīgi no apziņas.

Ka empīriķis materiālists Centneršvērs bieži vien atzīst dabas

likumu nozīmi un kā zinātnieks faktiski operē ar tiem kā ar objektī-
viem likumiem. Viņa dabzinātniskais materiālisms bieži vien nonāk

pretrunā ar paša šauro empīrismu. Atzīmējot, ka Mendeļejevs
uzskatīja ķimisko_ elementu periodisko likumu par precīzu un tādu,
kas nepieļauj izņēmumus, un ka, balstoties uz to, iespējama zināt-

niska paredzēšana, Centneršvērs nesaskatīja, ka Mendeļejeva
uzskats atzīst dabas likumu objektīvo raksturu.

Centneršvēra empīriskā ierobežotība neļāva viņam pareizi
saprast hipotēžu lomu zinātnē. Viņš nenoliedza hipotēzes. Taču

hipotēzes, pēc viņa uzskatiem, nav iespējams pierādīt. Piekrītot

Ostvalda viedoklim, viņš uzskata, ka hipotēzes ir nepastāvīgas un

patvaļīgas, jo nesaprata, ka hipotēzes ir zinātnes attīstības forma

un no tām izaug teorijas.
Tomērkā zinātnieks Centneršvērs nevarēja iztikt bez hipotēzēm.

Viņš vērsās pret Ostvaldu, kurš noliedza atomistisko hipotēzi. Ato-

mistiskā hipotēze, pēc Centneršvēra domām, ir harmoniska celtne,
kaut gan tā «būvēta uz patvaļīgu tēžu pamata».8 Sekas, kas

izrietēja no šīs hipotēzes, «lieliski saskaņojās ar pieredzi». 9

Ostvalda kā ķīmiķa autoritāte Latvijā bija tik liela, ka tā vei-

cināja arī «enerģētisma» izplatīšanos, tāpēc Centneršvēra uzskatos

vērojama zināma «enerģētisma» ietekme.

Zinātniskajos pētījumos Centneršvērs nebalstās uz «enerģē-
tismu». Viņa neorganiskās ķīmijas kurss balstīts uz atomistiku,
kaut gan viņš aizstāv kā Ostvalda, tā arī Maha filozofiskos uzska-

tus. Viņš atzīst, ka Ostvalda filozofiskā sistēma vispilnīgāk saskan

ar eksakto zinātņu rezultātiem, tāpat kā materiālisms, ar kuru viņš

saprot mehānistisko materiālismu, vispilnīgāk saskan ar 19. gs.

vidus dabzinātņu rezultātiem.

Centneršvērs neatmet matērijas jēdzienu. Viņa simpātijas ir

matērijas vienības un matērijas evolūcijas idejas piekritēju pusē.

Tiesa, arī te vērojams viņa vienpusīgais empīrisms. Matērijas vie-

nību viņš pamato ar cilvēkam piemītošajiem vienkāršošanas cen-

tieniem. Viņš ar atzinību runā par V. Prauta hipotēzi par matērijas

attīstīšanos no vienotas pirmmatērijas un šai sakarā min daudzas

hipotēzes par matērijas evolūciju.

Matērijas vienības pamatojumu Centneršvērs saista arī ar

ķīmisko elementu periodiskā likuma atklāšanu.

Centneršvēra pasaules uzskats parāda gan viņa lielumu, gan
arī viņa teorētiskās darbības vājumu un pretrunas. Viņa pasaules
uzskata pamatā — metafiziskais materiālisms un šaurais empī-
risms, kas tuvina viņu Maham un Ostvaldam un neļauj viņam
saskatīt mahisma ideālistisko reakcionāro būtību. Tomēr, par spīti
tam, Mečislavs Centneršvērs nenoslīgst ideālisma pozīcijās un kā

zinātnieks ķīmiķis paliek materiālists.
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PAULS VALDENS

UN VIŅA FILOZOFISKIE UZSKATI

Pauls Valdens (1863.—1957.) bija izcils ķīmiķis, Rīgas Politeh-

niskā institūta ilggadīgs mācību spēks, vēlāk profesors (1889. —

1919. g.). 1919. g. Valdens bija Latvijas Augstskolas pirmais rek-

tors. Kad imperiālistu pārspēka rezultātā padomju vara Latvijā
krita un nodibinājās buržuāzijas diktatūra, Valdens, redzēdams, ka

buržuāziskā Latvija ir maza izolēta valstiņa, kurai nav plašu attīs-

tības perspektīvu, pārcēlās uz Vāciju un līdz 1934. g., kad aizgāja

pensijā, darbojās par profesoru Rostokas universitātē. 1942. g.

amerikāņu uzlidojuma rezultātā tika izpostīta visa Valdena iedzīve,
arī viņa bagātīgā bibliotēka — 10000 sējumu. Pēckara gadus Val-

dens, ciezdams dziļu trūkumu, klejoja Rietumvācijā no vienas vie-

tas uz citu. Pensiju viņam neizmaksāja, bet atgriešanās Padomju
Savienībā pirmajos pēckara gados bija apgrūtināta.

Pauls Valdens dzimis Latvijā, netālu no Cēsīm, latviešu zem-

nieka ģimenē. 13 gadu vecumā viņš sāka apmeklēt Cēsu apriņķa
skolu un dzīvoja Bērzaines vācu pansionātā, tādējādi jau no bēr-

nības nokļūstot vācu audzināšanā un apgūstot vācu kultūru un

tradīcijas. Ari vēlāk, mācoties reālskolā Rīgā, Valdens uzturējās
vācu ģimenēs. 1881. g. viņš beidza reālskolu. Nevarēdams studēt

iemīļoto vēsturi un literatūru, jo, lai iestātos Tērbatas universitātē,

bija vajadzīga latīņu valoda, viņš izvēlējās ķīmiju Rīgas Politeh-

nikumā. Te profesora Ostvalda uzdevumā students Valdens veica

pirmo rūpīgi izstrādāto zinātnisko darbu, kas nesaīsināts tika pub-
licēts vācu ķīmijas žurnālā. 1889. g. Valdens beidza augstskolu un

palika turpat par asistentu. Vasaras brīvlaikā 1890. un 1891. g.

viņš brauca uz Vāciju, lai Leipcigā iepazītos ar Ostvalda izveidoto

fizikālās ķīmijas institūtu. 1891. g. viņš Vācijā aizstāvēja savu

pirmo disertāciju «Organisko skābju afinitātes lielumi» un ieguva

Vācijā tradicionālo Dr. phil. (filozofijas doktora) grādu.

Valdena apolitiskums

un patriotisms

Valdens gatavojās darbam Rīgas Politehnikumā. Šim nolūkam

vajadzēja iegūt zinātnisku grādu Krievijā. Tāpēc Valdens papildi-
nāja krievu valodas zināšanas, sagatavoja maģistra eksāmenu un

1893. g. Odesā aizstāvēja maģistra disertāciju. Tas deva iespēju

viņam 1894. g. ieņemt Rīgas Politehnikumā palīgprofesora vietu

K. A. Bišofa katedrā. 1899. g. viņš Pēterburgas universitātē aiz-

stāvēja ķīmijas doktora disertāciju.
Lai gan jau no divpadsmitā dzīvības gada Valdena ikdienas

darba un mājas valoda bija vācu valoda, viņš nekad nav sevišķi
paudis vācu nacionālismu. Viņam bija visciešākie sakari ar krievu

ķīmiķiem, un arī pats sevi viņš savos rakstos par ķīmijas vēsturi
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pieskaita krievu ķīmiķiem. Jau 1886. g. Valdens kļuva par Krievu
fizikas un ķīmijas biedrības biedru. Viņš piedalījās Pēterburgas
Politehniskā institūta organizēšanā, kur viņu pieaicināja, lai tādē-

jādi izmantotu Rīgas institūta pieredzi. 1910. g. Valdenu ievēlēja
par Pēterburgas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.

Valdens ir savas zemes patriots un vienlaikus arī internacio-

nalists, jo zinātne ir internacionāla. Savā rakstā par M. Bertlo

Valdens raksta: «Bet zinātne arī nepazīst nacionalitātes, un, atbrī-

vojot cilvēku no cīņas un egoisma, tā realizē savu gala mērķi: «La

solidaritē et la fraternitē universelles» [vispārēju solidaritāti un

brālību — E. X.].»1 Valdenam ir sakari ar daudzu zemju ķīmiķiem;
viņš raksta par tādiem izciliem ķīmiķiem kā Lomonosovu, Berce-

Paracelzu, Ostvaldu, Mendejejevu, Glauberu, Ramzeju,
Pasteru, Bertlo, Vanthofu, Arēniusu, tāpat arī par Gēti, un parāda
viņu nozīmi. Viņš izceļ aizmirstu krievu fizikoķīmiķi Tobiju Lovicu

un raksturo viņu kā «vienu no visizcilākajiem krievu ķīmiķiem», 2

tāpat arī somu zinātnieku Ēriku Laksmani.

Sevišķi jāatzīmē Valdena nopelni krievu ķīmijas vēstures

zinātnē. Bez rakstiem par atsevišķiem izciliem krievu ķīmiķiem
viņš risināja Krievijas ķīmijas vēstures jautājumus un viens no

pirmajiem lika pamatus krievu ķīmijas vēsturei. Viņš ievietoja
A. Ladenburga grāmatas «Lekcijas par ķīmijas attīstības vēsturi no

Lavuazjē līdz mūsu dienām» krievu tulkojumā (Odesā, 1917. g.)

ap 300 lappuses plašu apcerējumu par ķīmijas vēsturi Krievijā.
Valdens vairākkārt aicina krievu ķīmiķus pievērsties ķīmijas vēs-

turei. 1911. g. runā «Par ķīmijas attīstību Krievijā» II Mendeļejeva
kongresā Valdens aicināja ķīmiķus studēt krievu ķīmijas vēsturi.

Par to Valdens pats vēlāk raksta, ka tur «es sniedzu īsu pārskatu
par ķīmijas rašanos Krievijā un tās attīstību līdz 19. gs. sākumam.

Noslēgumā griezos pie visiem ķīmiķiem ar aicinājumu veicināt

intereses modināšanu par ķīmijas vēsturi vispār un ķīmijas pagātni
Krievijā. Mums jāraksta mūsu ķīmijas vēsture; mums jāsastāda
mūsu lielo ķīmijas skolotāju biogrāfijas; mums jāsavāc visi mate-

riāli, kas attiecas uz ķīmijas rašanos un attīstību mūsu tēvijas
dažādos punktos ..

.»
3 Kad starp vācu un krievu ķīmiķiem izcēlās

asi strīdi par ķīmisko elementu periodiskā likuma atklājēja priori-

tāti, jo vācieši' par periodiskās sistēmas autoru uzskatīja L. Mej-
jeru, bet krievi D. Mendeļejevu, iejaucās arī Valdens un nekrologā,
ko sakarā ar Mendeļejeva nāvi ievietoja vācu žurnāla «Chemische

Berichte» 1908. g. 41. sējumā, viņš dokumentāli pierādīja Mendeļe-

jeva prioritāti. Taču jāatzīmē, ka pats Valdens, runādams par perio-

disko sistēmu, vienmēr nosauc to abu — Meijera un Mendeļejeva —

vārdā, kā pirmo vienmēr minot Meijeru. Tātad_ Valdens vairāk

akcentē hronoloģiju, lai gan prioritātes noteikšanā galvenais nebūt

nav hronoloģija.
Valdens neizprata pirmā pasaules kara imperiālistisko būtību

un tā cēloņus. Viņš tos meklēja pasaules uzskatā, kura pamatā
esot atšķirība tehnikas attīstībā. 1916. g. Valdens raksta: «Varētu
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sacīt, ka pašreizējais lielais karš, kas mūsdienu kultūras tautas

sadala divās pretējās nometnēs, būtībā ir divu dažādu filozofiju
cīņa, divu pretēju pasaules uzskatu un kultūru sadursme.»4 Viņš
norāda uz kara postošo raksturu: «Pirmo reizi cilvēces kultūras

vēsturē mēs redzam, ka visi fizikas un ķīmijas zinātņu sasniegumi,
visi tehnikas pilnveidojumi top organizēti, lai iznīcinātu ienaid-

nieku, vispār visi domājamie līdzekļi tiek izmantoti, lai bez žēlas-

tības padarītu pretinieku nekaitīgu no vislielākā atstatuma, vislie-

lākā daudzumā ar vismazākām briesmām uzbrucējam.»
5

Kā patiess Krievijas patriots Valdens veltī savus spēkus Krie-

vijas kultūras attīstībai. Viņš norāda uz nepieciešamību pareizi
organizēt tehniskos talantus: nejauša radoša darba vietā jāliek
apzinīgs darbs, atsevišķu personu radoša darba vietā jārada masu

radošie spēki.
Nedz fašisma valdonības periodā vispār, nedz otrā pasaules

kara laikā, kad fašisti nonicināja krievus kā nepilnvērtīgu rasi,
Valdens nav pakļāvies šiem uzskatiem, nav noliedzis krievu zināt-

nieku nopelnus. 1935. g., kad Vācijā pie varas jau bija Hitlers,

Valdens rakstā «Mūsdienu ķīmijas nacionālie ceļi» norāda: «Vai

ir kāda specifiska vācu ķīmija, kāds specifisks vācisks ķīmiskas
pētīšanas veids, kā varbūt ir vācu arhitektūra, glezniecība, mūzika,

dzeja utt.? Citiem vārdiem: vai vadošajiem vācu ķīmiķiem viņu

atklājumos un izgudrojumos noteicošais bija rase un vide, kas

ļautu atsegt viņu pētīšanas veidā īpašas rakstura iezīmes?»6

Iztirzājis vairāku ķīmiķu empīriskās metodes un tieksmes pētīt
dabu, neiejaucoties tanī varmācīgi un saskaņā ar tautas raksturu

lietojot minimumu spekulācijas un teorijas, Valdens raksta: «Ja_ to

uzskata par vācisku pētīšanas veidu, tad, apskatot vācu

ķīmiķu darba lauku, viegli sadursimies arī ar pētījumu metodēm,

centieniem un iztulkojumiem, kas galu galā vielu pasauli demate-

rializē, grib matēriju padarīt «spokainu»: uzskatāmu pasaules
ainu aizstāj ar abstraktu, noliedz kauzalitātes likumu un paš-
apzinīgi pārvērtē matemātiskas konstrukcijas. Mūsdienu ķīmijas
nacionālais ceļš nedrīkst neierobežoti sekot šim modes virzienam!»7

Tālāk Valdens norāda uz nepieciešamību zinātniski pētīt īsteno

pasauli, vietējas izejvielas un rūpēties, lai šīs vielas tiktu ekono-

miski izmantotas.

Kā izcils zinātnieks, kas par savu uzdevumu sprauž zinātnes,

dzimtenes un cilvēces progresu, Valdens cenšas izvairīties no poli-
tikas, kuras būtību viņš neizprata. Viņš redzēja cara valdības atpa-
licību un reakcionāro būtību un pieturējās pie liberāliem uzskatiem.

Tas redzams no tā, ka viņš, strādādams Rīgas Politehniskajā insti-

tūtā, labi sadarbojās ar savu asistentu ķīmiķi revolucionāru Jāni

Priedīti, kas pa vakariem ķīmijas ēkā slepus izgatavoja smirdbum-

bas boikotiem un spridzināmās vielas Piektā gada kaujiniekiem. 8

Droši vien Valdens nevarēja nezināt J. Priedīša un citu revolucio-

nāros uzskatus un nojauta viņu revolucionāro darbību. Taču pats
viņš palika pasīvs. No 1901. līdz 1905. g. Valdens bija Rīgas Poli-
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tehniskā institūta rektors (toreiz gan rektoru oficiāli sauca par

direktoru), un viņam nācās saskarties ar brutālu policijas iejauk-
šanos institūta dzīvē, kas viņu tik stipri nomāca, ka viņš pat
saslima. 1905. g., atbrīvojies no rektora pienākumiem, Valdens aiz-

brauca uz Šveici ārstēties. Tas viņam deva iespēju 1905. g. revolū-

cijas notikumu laikā palikt nomaļus. Nekrologā par Valdenu

pazīstamais ķīmiķis Valters Hikels (Hūckel) šai sakarā raksta:

«Drīz pēc tam, kad viņš bija atbrīvojies no rektora amata un Šveicē

pie Tūna ezera atpūties no nervu un kuņģa slimībām, kuru cēlonis

bija pārslodze un nepatikšanas rektorātā, ārzemēs jau domāja par

to, lai piesaistītu viņu ievērojamu katedru darbam.»9

1917. g. Februāra revolūcijas laikā Valdens kā Rīgas Politeh-

niskā institūta rektors (direktors) atradās Maskavā. Viņš apsveica

revolūciju un gaidīja, ka jaunā Pagaidu valdība veicinās ražošanas

spēku un kultūras attīstību.

Rakstā «D. I. Mendeļejeva atcerei», kas iespiests žurnālā «FlpH-
po.ua» 1917. g. maija numurā un tātad rakstīts drīz pēc Februāra

revolūcijas, Valdens izsaka domas, ka «tagad Krievija iegājusi

savas vēstures jaunā ērā; krievu tautai paveras pašnoteikšanās un

mierīgas iekšējas celtniecības lieliskais uzdevums, bet vienlaikus

tā iesaistījusies gigantiskā bruņotā sacensībā ar ārēju ienaid-

nieku».10 Un arī Valdens ar prieku iesaistās šo lielo uzdevumu

veikšanā.

Atmiņās par pirmo pasaules karu. Valdens par Februāra revo-

lūciju raksta: «Izmaiņas gandrīz idiliskajā dzīvē Maskavā iestājās
tikai 1917. g. pavasarī, kad frontē vairojās krievu neveiksmes un

atmosfēra kļuva nemierīga. Beidzot Petrogradā izlauzās revolū-

cija, kas pārņēma visu Krieviju un modināja agrāk indolentās tau-

tas masas, kuras publiskajos laukumos plūda no viena runātāja

pie cita un ļāva vaļu gaišai sajūsmai par jaunā laika iestāšanos.

Kā ķīmiķis es dabūju jaunus uzdevumus un kļuvu par ķīmijas teh-

nikas komisijas locekli, kurai vajadzēja izstrādāt dažādus jautā-
jumus un projektus sakarā ar kara vešanu, sniegt padomus un

priekšlikumus.» 11 Valdens centās izprast Lielo Oktobra sociālis-

tisko revolūciju. Minētajās atmiņās viņš raksta: «Novembrī boļše-
visma uzvara bija nodrošināta. Mēs esam dzīvojuši līdz atsevišķām
šī liktenīgā apvērsuma fāzēm visās nozarēs. Man nevajag pievienot
daudzajiem Krievijas revolūcijas aprakstiem neko jaunu. Es nekad

neesmu bijis noteikts veco kultūras un morāles formu piekritējs

Krievijā un nepiederēju pie tiem, kas noliegtu pilnīgi jaunas iekār-

tas nepieciešamību, jo tas nozīmētu vispār noliegt dzīvi un attīs-

tību. Bet man šķita nepieciešams, ka jaunais ir jāceļ uz tā dzīvā,
kas pastāv aizejošajā, kaut arī daudz kas ir jānojauc, lai gūtu

gaisu un gaismu un paliktu savienībā ar cilvēcības ideju.» Un

tālāk: «Es toreiz noklausījos daudzus runātājus publiskos lauku-

mos un lielās zālēs, starp tiem arī ievērojamāko no viņiem —

Ļeņiņu. Viņš operēja ar faktiem un datiem skaidri un vienkārši.

Viss, ko Viņš teica, bija līdz sīkumiem izdomāts un izteikts ar pār-
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liecību, bet bez patosa. Bieži vien studenti tūlīt pēc manas lekcijas
tai pašā auditorijā noturēja savas politiskās sapulces vai arī jaunie
dzejnieki lasīja savus darbus. Citi rakstīja savas revolucionārās

vārsmas uz ietvēm vai, balansējot augstās sastatnēs, uz namu vai

klosteru baltajām sienām. Jaunatni šī jaunā, pilnā dzīve aižrāva.»

Valdens godīgi strādāja savu darbu un veica viņam uzticētos

uzdevumus.

Kad 1919. g. Latvijā nodibinājās padomju vara un Latvijas
Padomju valdība nolēma dibināt Latvijas Augstskolu (universi-

tāti), Valdens ziedoja visus savus spēkus augstskolas organizēša-
nai un bija tās pirmais rektors. P. Stučka un F. Roziņš Latvijas
zinātnieku un Valdena darbību Padomju Latvijā min ar lielu atzi-

nību. Latvijas Padomju valdībai bija nodoms dibināt Latvijā
zinātņu akadēmiju, un tās vadībai aicināt Valdenu un F. Blumbahu

(Mendejejeva līdzstrādnieku Mēru un svaru palātā). Valdenu

sajūsmināja plašās perspektīvas, kādas zinātnes un kultūras attīs-

tībai pavēra padomju vara. Viņš soļoja Maija demonstrantu

kolonnā, iecerēja izveidot Rīgā starptautisku pētniecības centru,
kur varētu tikties Austrumeiropas un Rietumeiropas zinātnieki.

Valdena ideju īpaši apsveica un savu atbalstu viņam piesolīja

pazīstamais zviedru ķīmiķis Svante Arēniuss.

Valdena ieceru realizēšanu pārtrauca padomju varas krišana

Latvijā. Nodibinoties buržuāziskajai Latvijai un norobežojoties tai

no Padomju Krievijas, Valdens labi izprata mazās izolētās valsti-

ņas egoistiskos mērķus. Kad Ulmaņa valdība aicināja Valdenu

uzņemties Augstskolu un zinātņu departamenta vadību, viņš no

piedāvājuma atteicās un 1919. g. augustā aizbrauca uz Rostoku

par ķīmijas profesoru Rostokas universitātē.

Ne viss, kas notika Padomju valstī, Valdenam bija saprotams.
Taču ar pašu galveno — ražošanas nacionalizāciju un pāreju uz

plānveidīgu saimniecību — viņš bija vienisprātis. Viņš nebija fanā-

tisks privātīpašuma aizstāvis. Vēl pirms Lielās Oktobra sociālis-

tiskās revolūcijas, 1916. g. 2. aprīlī, tehnologu sanāksmē referātā

par matērijas vērtības zaudēšanu Valdens starp daudziem priekšli-
kumiem, kā novērst materiālu resursu izšķērdēšanu, min arī šādu:

«Racionāla, plānveidīga, tautsaimniecības apsvērumu ie-

priekš noteikta zemes bagātību izmantošana noteiktos rajo-

nos un valsts vai sabiedrisko organizāciju kontrolē, nosakot «aiz-

sargzemes gabalus», monopolizējot vai «sabiedriskojot» rūpniecības
iestādes, — lūk, mana tehniskā utopija.»

12

Valdens un filozofija.

Dabzinātniskais materiālisms

Valdens labi orientējās filozofijā un labi zināja filozofijas vēs-

turi. Viņš savos darbos bieži min sengrieķu filozofus, renesanses

laika filozofijas pārstāvjus, tāpat Bēkonu, Kantu, Hēgeli un citus
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jauno laiku filozofus. No pēdējiem viņš visvairāk citē Šopenhaueru,
no dabzinatniekiem ideālistiem — Edingtonu, Mahu v. c.

Valdens nepazina dialektisko materiālismu; viņš jebkuru mate-
riālismu identificēja ar metafizisko, mehānistisko materiālismu.
Taču sava zinātniskajā darbā ķīmiķis Valdens ir stihiskā dabzināt-
niska materiālisma pārstāvis. Viņš pētī dabu kā objektīvu realitāti

un atzīst tās izzināmību, atbalsta Mendeļejeva tēzi, ka zinātnei ir
uzdevumi: paredzēšana un derīgums. Zinātnei ir jākalpo dzīvei, un

dzīve ir zinātnes patiesīguma kritērijs. Viņš raksta: «Tikai saska-

ņojot dzīves prasības un tehnikas stāvokli,'visas šīs gadsimteņiem
ilgas fantāzijas atrada savu realizāciju .. . Tādējādi dzīve ir zināt-

niski tehniskas jaunrades kontrolējošā instance, un tikai tas,
kas radies savlaicīgi, kas ievēro šo momentu, tas sola apbalvojumu,
materiālus labumus un cilvēces pateicību.» 13

Valdens ir optimists. Viņš tic zinātnes spējai izzināt apkārtējo
pasauli un pakļaut to cilvēku vajadzībām. «Zinātnei, kas bal-

stās uz dzīvi, gala mērķis ir paredzēšana,» saka Valdens.

«Zinātniekam tātad jābūt pravietim un, balstoties uz evolūciju
pagātnē, jāvēstī gaiša nākotne. Zinātnieku lozungs nedrīkst būt:

«Aprēs nous le dēluge» [pēc mums kaut vai ūdensplūdi — E. Ķ.],
bet otrādi: «Aprēs nous le progrēs» [pēc mums lai ir progress —

E. X.] .»
14

Grāmatā «Par ķīmiskiem elementiem» (1926. g.) Valdens rak-

sta: «Ķīmija kā zinātne par vielu, tās īpašībām un pārvēršanos bal-

stās uz tā pieņēmuma, ka viela (matērija) eksistē reāli un matēriju
iespējams izpētīt ar mūsu jutekļiem uz tā pamata, ka enerģija, kas

saistīta ar matēriju, iedarbojas uz tiem. Pie tam matērijas kopējais
daudzums fiziskā pasaulē skaitās pastāvīgs lielums, t. i., «matēri-

jas mūžīguma» likums jeb «pastāvīga svara likums» ir dotsa priori
un tam pakļautas visas matērijas pārvērtības.» 15

Te labi saskatāms Valdena dabzinātniskais materiālisms. Kā

dabzinātniskais materiālists Valdens noraida atklātu ideālismu

bioloģijā — vitālismu. Rakstā par M. Bertlo Valdens pasvītro vācu

ķīmiķa Vēlera un franču ķīmiķa Bertlo nopelnus vitālisma sagrau-

šanā. Viņš raksta: «Organiskās sintēzes jomā ir brīnišķīgs Vēlera

atklājums (1828. g.) par urīnvielas izcelšanos no amonija cianāta,
kas deva mācībai par vis vitalis [dzīvības spēku — E. X.] pirmo

nāvīgo triecienu.» 16 Norādījis tālāk uz etiķskābes sintēzi, kā arī uz

Bertlo veiktajām organisko vielu sintēzēm, Valdens raksta, ka līdz

ar to ir «iznīcināta robeža starp organiskiem un neorganiskiem

savienojumiem un neapšaubāmi noraidīta mācība par dzīvības

spēku. ...
Bertlo bagātināja organisko ķermeņu sintēzi ar dau-

dziem jauniem faktiem un deva jaunus pierādījumus pret t. s. dzī-

vības spēka atzīšanu.» 17

Valdens izceļ Bertlo cīņu par zinātni pret misticismu. Viņš rak-

sta: «Filozofs Bertlo ir racionālists. Zinātne viņam ir viss. Viņš

pastāvīgi atkārtoja: «Zinātne ir cilvēces labdare; pateicoties tai, agri
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vai vēlu sagrūs jebkuras mistiskas ticības un visu aizspriedumu
prasības.» Viņš bieži sludināja: «Le monde est aujourd'hui
sans mystēres» [Tagad pasaulē nav noslēpumu. — E. X.], un

saprāts tiecas visu izskaidrot un saprast: tas cenšas atrast visām

parādībām pozitīvu un loģisku izskaidrojumu un izplata savu fatālo

determinismu arī uz morāles pasauli.» 18

Tāpat savā plašajā rakstā par Gēti Valdens izceļ vācu dzejnieka
nopelnus vitālisma sagraušanā. Viņš raksta: «Pie tam nozīmīgi
ir tas, ka Gēte šo attīstības norisi nesaskata vis kā viņa lielie

priekšteči, piemēram, Kaspars Fridrichs Volfs, kāda veģetatīva

spēka maiņā, bet par izšķirošu uzskata veģetācijas vielu, kas

augšanā pārveidojas un uzlabojas, līdz ar ko automātiski uzlabo-

jas arī orgāni.»
19

Viņš norāda tālāk, ka Gēte dzīvo orgānu attīstī-

bas smagumpunktu saskatījis vielu ķīmijā un ka «tas notika tādā

laikā, kad zinātnē vēl bija dogma par veģetācijas jeb dzīvības

spēku». 20

Pasvītrojis Bertlo nopelnus cīņā pret ideālismu, Valdens pār-
met viņam nekonsekvenci, kas izpaužas atomteorijas neatzīšanā:

«Viņš [Bertlo — E. Ķ.\ paliek atomiskās un molekulārās hipotēzes
pretinieks, lai gan organiskās ķīmijas jomā tieši varēja sekot tās

gads gadā augošajām sekmēm.»21

Šie vārdi rakstīti 1907. g. (Valdena raksts par M. Bertlo pir-
moreiz iespiests žurnāla «Chemiker-Zeitung» 1907. g. 29. numurā),
kad Ostvalds vēl nebija atzinis atomus. Tātad, lai gan Valdens

bija Ostvalda skolnieks un cienītājs, viņš visā pilnībā nepieslējās
Ostvalda natūrfilozofijai. To liecina arī V. Hikels nekrologā par

Valdenu: «Ostvalda enerģētika, kā arī viņa natūrfilozofiskie

ekskursi Valdenam bija sveši. Būdams dabzinātnieks, viņš pats

varēja to vispārfilozofiski sajust kā neatbilstošu savai iekšējai

dabai, nevarēja tai pievienoties.» 22

Ostvalda natūrfilozofijai Valdens nepievienojās, taču uzskatu,
ka matērija var pārvērsties enerģijā, un otrādi, viņš aizstāv ne

vienreiz vien. Savos «Apcerējumos par ķīmijas vēsturi Krievijā»
(1917. g.) viņš norāda, ka Mendeļejevs jau 1871. g. norādījis, ka

smagums ir īpaša kustības forma un tāpēc neesot nekāda pamata

noliegt svara pārvēršanos ķīmiskajā enerģijā, un otrādi. Turpat
Valdens norāda, ka arī A. Butļerovs izteicis domu par enerģijas

materializāciju un ka, enerģijai materializējoties, mainoties tikai

zemes pievilkšanas spēks, bet ne vielas kopējais daudzums. Taču

Butļerova eksperimenti esot palikuši bez panākumiem. Tāpat
N. Beketovs 1903. g. esot izvirzījis uzskatu, ka ar rādija un hēlija

palīdzību esot iespējama ētera pārvēršanās sveramajā vielā. No

visa tā Valdens secina: «Principā masas nepastāvība ķīmiskajās
reakcijās ir iespējama, bet praktiski tai parasti nav nozīmes.»23

Rakstā par ķīmiskiem elementiem 1926. g. Valdens raksta, ka «Ein-

šteina teorija par matērijas un enerģijas attiecībām ļauj secināt,

ka matērijas būtība ir tikai uzkrāta enerģija». 24
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Referātā par matērijas vērtības zaudēšanu 1916. g. (pirmo reizi

šī doma jau izteikta 1909. g.) Valdens galveno vērību veltī dabas

materiālu izšķērdīgam patēriņam un aicina ievērot ekonomiju.
Taču referāta sākumā viņš runā par entropiju un raksta: «Ja entro-

pijas pastāvīga pieaugšana ir pašas dabas pamatīpašība, tad cil-

vēka griba nav spējīga aizturēt pasauļu notikumu gaitu un novērst

tās sekas, kas iestāsies pēc dažiem miljoniem gadu.»25

Tepat Valdens aizstāv nepareizu uzskatu, it kā no izziņas teo-

rijas viedokļa matērija esot enerģija. Aplūkojot uzskatus par matē-

riju un enerģiju vēsturiski, viņš rāda, ka ar enerģijas nezūdamības

un pārvēršanās likuma atklāšanu 19. gs. nostiprinās duālistisks

uzskats, kas matēriju un enerģiju, vielu un spēku uzskatīja par

divām patstāvīgām substancēm. Tad 19. gs. beigās piepeši esot

parādījusies monistiskā natūrfilozofija ar Ostvaldu priekšgalā, esot

pierādījusi zinātniskā materiālisma nepamatotību un paziņojusi, ka

pastāv tikai viena substance — enerģija. 20. gs. esot ienesis izziņas

teorijā jaunu elementu — elektronu. Elektroniem esot svars, un tie

pārvēršoties cita veida enerģijā pēc formulas:

Viņš raksta: «Tātad vispār enerģijai ir masa, kas līdz šim bija

raksturīga matērijai; tātad enerģija un masa (matērija) ir viena

otrai ekvivalentas.» 26

Savās lekcijās par Gēti Valdens pauž simpātijas dinamismam.

Nodaļā «Gēte kā dinamiķis un enerģētiķis» 27 viņš citē Gētes vār-

dus: «Dabas valstībā valda kustība un darbs, brīvības valstībā —

dotības un griba .. . Nonāks tik tālu, ka labās galvās mehānistisku

un atomistisku priekšstatu veidi tiks pilnīgi izspiesti un visas parā-
dības pastāvēs kā dinamiski un ķīmiski priekšstati.» 28 Citē-

jis Gēti, Valdens atsaucē min Edingtona vārdus, ka saskaņā ar

mūsdienu fizikas atziņām (it kā Edingtona ideālistiskie traktējumi

jau būtu fizikas mācība) ārpasaulei esot dinamisks raksturs. Gribē-

dams parādīt dinamisma priekšrocības pret atomistiku, Valdens

atkal citē Edingtonu: «Dinamiskā priekšstata veids raksturojas kā

tāds, kas «top, rīkojas, darbojas, virza uz priekšu»
(atomistikā kā tāds, kas ir tapis, cietis, ir mudināms,

mierā esošs, uz priekšu virzīts).»
29

Tātad Valdens solidarizējas ar Ostvaldu, uzskatot matēriju par

enerģiju vai, precīzāk, par matērijas un enerģijas ekvivalenci. Viņš

norāda, ka, veidojot no vienkāršākiem savienojumiem sarežģītākus,
samazinās dotās sistēmas brīvā enerģija un viela no aktīvāka stā-

vokļa pāriet inertākā, kas enerģētiski nozīme vielas vērtības sama-

zināšanos. Tāpēc praktiski no sarežģītam vielām nevar iegūt to

elementus (no Na2S04 nevar iegūt Na, S un O). Valdens, tāpat kā

Ostvalds, nepazīdams dialektisko materiālismu, nespēja pārvarēt
metafiziskā materiālisma ierobežotību, kas atrauj matēriju no

kustības.

Atšķirība no Ostvalda Valdens vienmēr saista enerģiju ar matē-

riju kā enerģijas nesēju un stingri balstās uz atomismu. Par Ost-



184

valda natūrfilozofiju Valdens raksta: «Lai gan Ostvalda izziņas
teorijas studijām ir valdzinoša skaidrība, tomēr moderno ķīmiķu
aprindās tā bieži vien top noraidīta — lielākoties pasīvi: viņiem
matērijas atomistiskais priekšstats ir zinātnisks «tabu». J. Visli-

cenusa runas secinājumu rezultātiem pievienosies vairums ķīmiķu:
«Lai arī pie kādiem priekšstatiem par matērijas dabu tā (t. i., speku-
latīvā domāšana) nonāktu — šispriekšstatsnevarbūtcits
kā a tomist isk s.» No vienas puses, atomi mums ir pierasts būv-

materiāls un, no otras puses, tā bez tālākā mums neizdodas «pār-
kristalizēties», neskatoties uz godīgām pūlēm, mēs nevaram atbrī-

voties no pielīpoša atsāļņa: taču pats Ostvalds ir izkalis «likumu

par garīgu atsālni».»30

Valdena svārstības starp dinamismu un atomismu un piekāpša-
nās enerģētismam izriet no tā, ka vecais metafiziskais materiālisms

apskatīja matēriju kā pasīvu, cietēju, kurai kustība pienāk tikai no

ārienes. Valdens ar mūsdienu dabzinātņu sasniegumiem parāda, ka

matērijai piemīt arī iekšēja kustība, iekšējs dzinējs. Viņš min Gētes

jaunības gadu izteicienus, ka dabā «ir mūžīga dzīvība, tapšana,

kustība», bet 79 gadus vecais Gēte raksta: «Jo matērija nekad neek-

sistē bez gara [kustības — E.K.] un gars bez matērijas.»31 Valdens

parāda, ka dabzinātnēs to apstiprina. Šai sakarā viņš min šķidros,
dzīvos kristālus, aizrāda, ka Hekelis runā par elektronu, atomu,

molekulu un kristālu dvēselēm, mineralogs Rinne nosauc spermijas
par dzīviem, šķidriem kristāliem, norāda uz atomfiziku (atkal

Edingtonu) v. c.

Ar dialektiskā materiālisma nezināšanu izskaidrojama Valdena

svārstīšanās starp stihisko dabzinātnisko materiālismu un ideā-

lismu, starp atomismu un enerģētismu. Visos savos zinātniskajos
darbos viņš pauž materiālismu. Valdens aizstāv determinisma

principu, noraida uzskatu, kas neatzīst kauzalitāti. Taču viņa mate-

riālisms ir metafiziskais materiālisms — Valdens aizstāv uzskatu

par pirmmatēriju.

Uzskatos par matēriju Valdens stihiski (un nekonsekventi)
balstās uz dialektikas negācijas negācijas likumu. Zinātnes pro-

gresu viņš tēlo šādi: «Cilvēka prāta zinātkāre no pirmatnējā bez-

veidīgā haosa radīja neskaitāmu daudzumu fizisko pasauļu —

zvaigznes, planētas un Visumu; no vienas seno filozofu pirmmatē-

rijas alķīmiķi un ķīmiķi novērojumu un pieredzes ceļā nonāca pie
mūsu īstenības neskaitāmā daudzuma ķermeņiem un daudziem

mūsu ķīmiskiem elementiem: no viena cilvēku pāra, ko, pēc seno

domātāju mācībām, radījis viens visspēcīgais dievs, izveidojās visa

cilvēce, kas sastāv no dažādām rasēm un nācijām ... Taču pēc

pirmatnējās pakāpeniskās atsevišķu komponentu sadalīšanās reak-

cijas iestājās to savienošanās, saskaņošanas reakcija, — tas var

notikt brāzmaini, revolucionāri vai vienmērīgi, mierīgi.»
32 Tātad:

pirmmatērija — daudzveidība — apvienotā pirmmatērija.

1926. g. Valdens raksta: «Mes pieņemam par aksiomu, ka visi
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musu apkārtējie priekšmeti sastāv no vienas vispārīgas
matē r i ja s, bet ķermeņu daudzveidību nosaka tikai kval i tā t es,

pie kam šīs kvalitātes ir viegli izzināmas un to skaits ierobežots.

Variējot jebkuras noteiktas kvalitātes intensitāti un savstarpēji
kombinējot dažādus kvalitātes veidus un to intensitāti, izmainām

ķermeņus, no vieniem radam citus
.. .»

33

Atzīdams pirmmatēriju, Valdens atzīst arī Prauta hipotēzi, ka

visu ķīmisko elementu atomi ir pirmmatērijas — ūdeņraža —

atomu sablīvējums. Tikai ūdeņraža vietā viņš liek ēteru un elektro-

nus un tapec uzskata, ka periodiskais likums atjauno Prauta hipo-
tēzi. 34 Viņš uzskata, ka Mendeļejevs kļūdījies, noraidīdams šo hipo-
tēzi. Viņš nesaprata Prauta hipotēzes metafizisko raksturu, nesa-

prata, ka ta reducē kvalitāti uz kvantitāti.
Zinātnes attīstība nav vienmērīga. Tā ir pretrunīga līkloču

līnija. Bieži vien atziņas, kas izteiktas sākumā — antīkajā laik-

metā, kad pasauli tvēra sintētiski tās tiešajā esamībā, vēlāk dziļākā
analīzē tiek noliegtas, lai vēlāk atkal pie tām atgrieztos. Nodarbo-

joties ar filozofijas un ķīmijas vēsturi, Valdens saskatīja šo zināt-

nes spirālveidīgo attīstību un uzskatu atkārtošanos, kā nule redzē-

jām attiecībā uz pirmmatēriju. To pašu viņš parāda arī attiecībā

uz pasaules uzskata attīstību, proti, ideālisma un materiālisma

maiņu. No tā izriet arī gnezeoloģiskās saknes viņa paša svārstībām

filozofijas jautājumos. Labi tas vērojams Valdena secinājumos

grāmatā par Gēti. Viņš raksta: «Gēte savas dabzinātņu studijas
uzsāka franču enciklopēdistu un dabas mehanizēšanas laik-

metā. Viņa gars sacēlās pret šo vienpusību: «Reiz par visām reizēm

parādības jāatbrīvo no drūmā empīriski mehāniski dogmatiskā
moku kambara» . .. Mehāniskai pasaules ainai pretī viņš nostāda

spirituālu, idealizētu jeb simbolisku pasaules ainu.»35 Gētes uzskats

izrietot no dabas kā veseluma sintēzes, kuru strāvojot cauri dina-

misms, attīstība. Bet pēc pusgadsimta «atkal garus pārvalda ato-

mistiski mehānistiskais pasaules uzskats un izskaidrojums, un

krass materiālisms, mehānistiskais kauzalitātes jēdziens un mehā-

niska analīzes forma, kas šķiet mūsu dabas izziņas kulminācijas

punkts. Tiek teikts: beigas ar Gēti kā dabas pētnieku! Tomēr kāds

vientuļš domātājs [P. Valdens norāda uz F. Nīcši — E.K.] uzrak-

sta mehānistiski atomistiskajam domāšanas vei-

dam veltītus pravietiskus vārdus: «Jūs beigsiet ar zīmju radīšanu:

jūs atsacīsieties no izskaidrošanas, jūs atteiksieties no «cēloņa un

darbības jēdziena» .. . Un šodien?»36

Un, norādījis, ka jau 1823. g. Gēte teicis, ka «Cilvēka gars vir-

zās pa patiesu domu un priekšstatu veidu apli», Valdens turpina:
«Gēte bija dziļš zinātnes attīstības pazinējs, viņš zināja, ka līdz

ar laika svārsta sitieniem periodiski svārstās arī zinātniska darba

un ideju veidošanas svārsta sitieni un līdz ar to nenovēršami pēc
noteikta laika posma notecēšanas mainās arī filozofiski fiziskā

pasaules aina no tīra ideālisma uz krasu materiālismu un vice

vērsa.»
37
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Neizprazdams filozofijas partejiskumu, Valdens šo dialektiku

pieņēma par shēmu. Tas arī neļāva viņam atšķirt patiesu zinātni

no ideālistiskiem secinājumiem. Kā jau teikts, darbā par Gēti Val-
dens Gētes uzskatiem visur stāda pretī mūsdienu atomfizikas
mācības kā Gētes uzskatu īstenošanās piemēru, turklāt mūsdienu

fizikas uzskatus visur viņš sniedz Edingtona v. tml. ideālistiskajā
interpretācijā, tātad šo ideālistisko interpretāciju pieņem par mūs-

dienu zinātnes augstāko sasniegumu. Taču vienlaikus viņš nede-

klare savu pievienošanos šiem uzskatiem. Nodaļā «Mistiskais Gētē»

viņš' atzīmē dzejnieka nodarbošanos ar maģiju, kabali, alķīmiju,
interesi par astroloģiju, norāda uz pārjuteklisko «Faustā» un rak-

sta: «Vai tad matemātiski noskaņota mūsdienu eksakta dabas pētī-
šana, piemēram, atomfizika, ir brīva no misticisma?» 38 Un viņš
atkal min Edingtonu, kas gaismas kvantus to paradoksālo īpašību
dēļ nosaucis par «Mistēriju». Tāpat Valdens norāda, ka parastajam

mirstīgajam mistiski ir tādi jēdzieni kā «četr- un daudzdimensiju
pasaule», «varbūtības viļņi» v. tml. Un Valdens secina: «Ja jau

pati eksaktā zinātne nodarbojas ar sava veida «matemātisku mis-

ticismu», vai tad mēs drīkstam brīnīties, ka mūsu lepnajā kultu-

rālajā gadudesmitā dabu iekaro okultisms, astroloģija, burvju rīk-

stu locītāji, perpetuum mobile gudrotāju kongresi, zelta taisītāju
māksla, elektrisku un staru brīnummedicīna utt.» 39

Kā stihiskais dabzinātniskais materiālists Valdens nav apmieri-
nāts ar ideālismu un mistiscismu, taču, nespēdams pārvarēt vien-

pusīgu empīrismu, nevarēja parādīt šo ideālistisko secinājumu

pretrunu zinātnei. Viņam Mans, Edingtons, Mizess v. c. pozitīvisti
ir tikai fiziķi. To, ka vienpusīgais empīrisms noved viņus ideālismā,

viņš neizprata. Viņš nekritizēja Manu v. c. pozitīvistus par to, ka

tie noliedz parādību būtību un tās izskaidrošanu un uzskata, ka zi-

nātnei parādības esot tikai jāapraksta. Gadsimta sākumā Valdens

stāvēja pareizās pozīcijās. Tad viņš savos rakstos par Lomonosovu

pasvītroja, ka Lomonosovs par zinātnes mērķi sprauž «nevis aprak-
stīt parādības un ķermeņus, bet izskaidrot tos, t. i., izzināt dabu

filozofiski». 40

Arī te vērojamas Valdena svārstības starp vienpusīgo empī-

rismu, no vienas puses, kas viņam liedza apjēgt pozitīvisma un

mahisma būtību, un teorētiskas domāšanas nozīmes izpratni izzi-

ņas procesā, no otras puses. Vienpusīgie empīriķi 19. gs. dabas

likumus uzskatīja tikai par klasificēšanas un aprakstīšanas līdzek-

ļiem un tāpēc noliedza zinātnisku prognozi. Tā, piemēram, L. Mei-

jers, kas pretendēja uz prioritāti periodiskā likuma atklāšanā,

nosauca Mendeļejeva vēsturisko prognozi — trīs toreiz nezināmu

ķīmisko elementu pastāvēšanu — par spekulācijām, kas zinātnē

neesot pieļaujamas. Turpretī Valdens vienmēr izcēla Mendeļejeva

prognozes.

Valdens nepazina dialektisko materiālismu, taču viņa darbos

ir daudz dialektikas elementu. Dialektiku viņš pazina no



187

seno grieķu filozofijas, no Hēgeļa un it īpaši no Gētes darbiem.

Viņš daudz interesējās par literatūru, un Gēte bija viņa mīļākais
rakstnieks. Šī dialektika noteica viņa vēsturisko pieeju ķīmijas

jautājumiem.
Dialektika izpaužas arī Valdena uzskatos par pasaules daudz-

veidību un vienotību un parādību savstarpējo sakarību, viņa uzska-

tos par ķīmijas vēsturi. Savā darbā par Gēti viņš citē Heraklītu:

«Viens ir viss, un viss ir viens» un pašu Gēti: «Daba! . .. Viss ir

jauns un taču vienmēr vecs .. .»
41 No tā viņš secina, ka Gēte ir

sintētiķis, un parāda, ka mūsdienu zinātnēs valda sintētiskā metode

un veseluma jēdziens, ka visur pastāv veseluma attiecības, kuru

nojaukšana noved pie krīzes un sabrukuma. Valdens jautā: «Un

vai šīs veseluma attiecības nevalda kā lielajā makrokosmā, tā

mazākajā atomu mikrokosmā? Un kas tad ir šīsdienas saimnie-

ciskā un politiskā pasaules krīze, ja ne cilvēces veseluma funkciju

varens traucējums?»42

Atsaucoties uz ideālistisko geštaltpsiholoģiju un tās autoriem

Keleru, Vertheimeru v. c, kuri apstiprina Gētes mācību, ka viss

tiecoties pēc veida,43 Valdens noraida Gētes metafizisko uzskatu,
it kā dabā neesot lēcienu. Viņš raksta: «Tas, ko Gēte saka par dabu:

«Tā netaisa nekādus lēcienus», ir veca dogmatiska tēze «Natūra

tionfacit saltus.»»AA

Valdens izceļ Gētes mācību par pretstatu vienību. Nodalījumā
«Gētes princips par pretstatu maiņu, saglabājot veselumu» viņš
raksta: «Un tā Gēte saskata polaritātes principā, pret-
statu kontinuitārajā darbībā, pretstatu mūžīgajā
harmonijā dabas līdzsvara regulētāju ... Šis pretstats dažā-

dās izpausmes formās vienmēr un atkal izvirzās priekšplānā.» Un

viņš min vārdus no Gētes «Mācības par krāsām»: «Vienotājs divē-

jādojas, divējādais vienojas, tā ir dabas dzīvība, tā ir tā mūžīgā
sistole un diastole, mūžīgā sinkrīze un diakrīze, ieelpošana un izel-

pošana, pasaule, kurā mēs dzīvojam, darbojamies un esam.»
45

Valdens izprata arī nepieciešamības un nejaušības dialektiku.

Referātā par izgudrojumiem un izgudrotājiem 1916. g. Maskavā

viņš norāda uz trim galvenajiem nepieciešamajiem elementiem,

kas vajadzīgi izgudrotājiem. Pirmkārt, esot vajadzīga problēma jeb
ideja; otrkārt, ideju jācenšas realizēt praksē pacietīgā darbā un

pētīšanā; treškārt, vajadzīga eksistences cīņa, kura varot būt kā

personiska, tā arī tautas masu vajadzību stimulēta. Radoša darba

procesā parādās» jauna faktora ietekme, tas ir «gadījums» jeb
«nejaušība», kas mums patiešām palīdz atrast vajadzīgo mūsu jau-

tājumā, mūsu problēmas atrisinājumā . .. Varbūt tiešām gadījums
nāk pretī tikai tam, kas meklē, kas pilnīgi pārņemts ar noteiktu

ideju, kas savos meklējumos eksperimentālā ceļā ņem vērā visas

parādības un apzinās to nozīmi. Visiem pārējiem tas tiešām ir

«akls» gadījums; daudzi šo parādību novēroja jau agrāk, bet tā

paslīdēja gar acīm kā tāda, kam nav it nekādas nozīmes; nevis

gadījums bija akls, bet gadījums nesastapa redzīgus cilvēkus.» 46
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Valdens gan raksta, ka gadījums bija neparedzēts, resp., sub-

jektīvs, taču, kā liecina citāts, viņš runā par objektīvu nejau-
šību, kas izriet no visiem apstākļiem, kuri ņemti vērā; tādas nejau-
šības cēlonis vairs nav «citā», kā to māca metafiziķi, bet pašā
nepieciešamībā (visos apstākļos), un tātad tā ir nepieciešamības
izpausmes forma.

Arī attiecībā uz Mendeļejeva atklāto periodisko likumu Valdens

labi parāda šī likuma nepieciešamību, norāda, «ka šim likumam

tuvojušies daudz ķīmiķu, bet laimīga nejaušība esot tā, ka šī sis-

tēma nesusi slavu tā atklājējam.»47 Te Valdens ir mazliet nekon-

sekvents, jo neanalizē Mendeļejeva priekšrocības, tātad neizsecina

nejaušību no nepieciešamības.
1941. g. savā plašajā darbā «Organiskās ķīmijas vēsture kopš

1880.» viņš jau norāda, ka atklājumiem ir nepieciešami divi

apstākļi: «Pētīšana un strādāšana, bet vajadzīga arī laime un

«gadījums» kā veicinātāji».
48 Tātad viņš uzsver, ka nejaušība ir

tikpat nepieciešama kā pati nepieciešamība. Te Valdens jau atzīst,

ka nejaušība var būt arī paredzēta, jo viņš raksta: «Par

gadījumu — šo daudzu atklājumu «kluso līdzdalībnieku» (jeb
kompanjonu) — mēs apzīmējam lielākoties neparedzētu un negai-
dītu faktu kompleksu parādīšanos mūsu uztveres lokā gaidāmo
vietā.»49 Viņš norāda, ka šis paredzētais vai neparedzētais, gaidī-
tais vai negaidītais «faktu komplekss» jāiesaista nepieciešamības
ķēdē. Tātad Valdens neuzskata nejaušību par pilnīgi svešu, kuras

cēlonis būtu tikai «citā». Viņam nejaušais ir visu apstākļu (sevī

un citā) mijiedarbība, tātad izriet no pašas nepieciešamības — ir

pēdējās izpausmes forma un papildinājums.
Dialektiska pieeja vērojama arī Valdena uzskatos par šķīdu-

miem. 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā ķīmijā uzskatos par

šķīdumiem valdīja divi pretēji uzskati. Saskaņā ar vienu no_
tiem

šķīdumi ir ķīmiski savienojumi, ar otru — tīri fizikāla parādība.
Izteiktāko ķīmisma teoriju pauda Mendeļejevs ar savu hidrātteo-

riju, bet fizikālo uzskatu — Ostvalda un Arēniusa jonu teorija.

Mendeļejevs kategoriski noraidīja jonu teoriju un maldīgi saistīja

to ar Ostvalda enerģētismu. Savukārt jonu teorijas piekritēji tik-

pat kategoriski noraidīja ķīmisko uzskatu. Valdens pareizi dialek-

tiski norādīja, ka abu pieeja ir vienpusīga, ka šķīdumu veidošanās

pamatā ir kā ķīmiski, tā arī fizikāli procesi. Savā rakstā «D. I. Men-

deļejeva piemiņai» 1917. g. Valdens norādīja, ka Vanthofa un Arē-

niusa teoriju un elektroķīmijas lielie panākumi kādu laiku esot pada-

rījuši Mendeļejeva ķīmisko teoriju gandrīz vai par «zobgalību

objektu». 50 Taču jaunie pētījumi parādīja, ka šķīdināšana notiek

arī hidratācija, un Valdens raksta: «Jau 1901. g. es izteicu uzskatu,

ka elektrolītu polimēru (asociētu) molekulu eksistēšana «ir nor-

māla parādība» un ka starp izšķīdinātu elektrolītu un to joniem

un šķīdinātāju pastāv mijiedarbība, kas noved pie kompleksu (aso-

ciētu) savienojumu rašanās.»51 To pašu Valdens parada arī savos
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rakstos par šķīdināšanas procesiem, s2
un arī viņa solvatu teorija

dialektiski apvieno abus uzskatus.

Arī nekrologā par D. Mendeļejevu 1907. g. Valdens rakstīja:
«Bet pamatota šķiet doma, ka ta vietā, lai abas šķīdinājuma teori-

jas butu antipodi, tām īstenībā jābūt sabiedrotām.»'s3

Izziņas teorija Valdens nespēja iziet ārpus vienpusīga empī-
risma ietvariem, lai gan reizēm mēģina šo vienpusību pārraut.
Tapec arī viņš nespēja saskatīt pozitīvisma ideālismu. Sludinot pro-

gresu un uzskatot, ka zinātnes uzdevums ir kalpot dzīvei, viņš
prasa, lai zinātne pēc iespējas vispusīgi apraksta lietas un parā-
dības (tātad tikai aprakstīt, nevis izskaidrot). Viņš nerunā par
iedziļināšanos būtībā un tikai retumis piemin, ka zinātnei arī jāiz-
skaidro.54 Taču atšķirībā no vienpusīgiem empīriķiem viņš neiero-

aprakstīšanu ar kailu protokolēšanu, bet prasa radošu pieeju,
fantāziju un intuīciju. Te izpaužas ari viņa interese par mākslu.

Valdens redz kā mākslas un zinātnes vienību, tā arī to atšķirību.
Viņš raksta: «Galvenā mākslas un zinātnes mērķu atšķirība ir tā,
ka mākslā dominējošais ir izraisīt spēcīgas apmierinājuma jūtas,
bet zinātne galvenokārt tiecas izzināt vai arī priekšmetus un parā-
dības, t. i., dabu un dzīvi, vispusīgi aprakstīt. Tāpēc mākslinieks ir

ari zinātnieks un izgudrotājs, bet zinātnieks un izgudrotājs ir arī

mākslinieks.
...

Kā mākslā, tā zinātnē ievērojama loma ir radītāja
fantāzijai.»ss

Pretstatā buržuāziskajam individuālismam Valdens saista

zinātnieku un mākslinieku ar tautu, jo: «... zinātnieks un izgud-
rotājs, mākslinieks un dzejnieks ir dzīva tautas daļa, viņu griba ir

tautas gribas daļa, viņu fantāzija — tautas jeb cilvēces plašu masu

fantāzijas daļa, viņu radošais spēks — tautas slēpto garīgo spēku
daļa. Tāpēc atsevišķu personu jaunrades saknes slēpjas tautas

masu fantāzijas un gribas dzīlēs.» 56

Pretstatā vienpusīgiem empīriķiem, kuri, kā jau norādīts,

ikvienu zinātnisku prognozi, kas balstās uz zinātnisku teoriju,

nosauc par zinātnē nepieļaujamu spekulāciju, Valdens allaž izceļ
Mendeļejeva lielos nopelnus uz atklātā likuma paredzēt vēl nezi-

nāmo ķīmisko elementu pastāvēšanu. To viņš nebaidījās darīt pat
fašisma apstākļos Vācijā otrā pasaules kara laikā.57

Taču P. Valdens nav līdz galam konsekvents. Viņš gan runā

par likumiem, taču nereti piekāpjas empīriķiem, kuri zinātnes liku-

mus uzskata tikai par parādību aprakstīšanas līdzekļiem, bet ne

par objektīvu būtisku likumsakarību atspoguļojumu. Tas sevišķi
izpaužas attiecībā pret vienu no ķīmijas pamatlikumiem — ķīmisko
elementu periodisko likumu. Valdens lielu vērību pievērš šim liku-

mam, bet visur to nosauc tikai par «periodisku sistēmu»; tikai pāris

reizes, it kā blakus minot, viņš norāda, ka šī sistēma parāda ele-

mentu likumsakarības. Par to viņš runā sakarā ar Prauta hipotēzi,
kura, pēc viņa domām, izvirza jautājumu par Mendeļejeva likumī-

bas cēloņiem.



Viena no galvenajām Mendeļejeva priekšrocībām attiecībā pret
citiem zinātniekiem (L. Meijeru, Ņulendsu, Sankurtua, Odlingu

v. c), kuri arī pretendēja uz periodiskā likuma atklājēja prioritāti,
ir tā, ka Mendeļejevs meklēja likumsakarības starp elementiem, bet

visi pārējie elementus tikai klasificēja. Valdens atzina Mendeļejeva
prioritāti un pierādīja to ar faktiem. Taču, pierādot Mendeļejeva

prioritāti, Valdens ne še, ne arī citur Mendeļejeva metodoloģiskās

priekšrocības nenorāda. Tātad principiālo, metodoloģisko Mende-

ļejeva priekšrocību viņš neizprata.
Pauls Valdens prata audzināt ķīmiķus, izraisīt viņos interesi

par ķīmiju, par teoriju, vēsturi un filozofiskām problēmām.
V. Ostvalds, X- A. Bišofs, P. Valdens ir Rīgas Politehniskā insti-

tūta ķīmijas fakultātes pamatlicēji. Viņu pūļu rezultātā ķīmija Rīgā
tika pacelta zinātniskā augstumā. Viņi ir izaudzinājuši spēcīgus
skolniekus un ir Padomju Latvijas tagadējās ķīmijas celmlauži.
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IV NODAĻA

MARKSISTISKĀS FILOZOFISKĀS

DOMAS VEIDOŠANĀS

JAUNĀ STRĀVA

Jaunās strāvas rašanās cieši saistīta ar kapitālisma attīstību

Latvijā un tās izraisīto sociālo antagonismu padziļināšanos.
Rezultātā aktivizējās strādnieku kustība, kuras attīstību Latvijā
ietekmēja Krievijas un starptautiskā strādnieku kustība. 19. gs.
90. gados strādnieku kustībā Latvijā radās jaunas, svarīgas iezī-

mes. Streiku kustība vēršas plašumā. Strādnieki sāk organizēties
pulciņos. Strādnieku kustības ietekmē radikālākie demokrātiskās

inteliģences pārstāvji pievēršas marksismam. Organizējoties
marksistiskos pulciņos, tie uzsāk marksisma propagandu. Uz šo

inteliģences un pirmām kārtām uz studentu, bet vēlāk arī uz strād-

nieku pulciņu bāzes izauga un attīstījās latviešu progresīvās inte-

liģences idejiska kustība — Jaunā strāva. Jaunstrāvniekiem bija
jāiet pa sarežģītu, Latvijā vēl nestaigātu ceļu. Ejot pa to un aiz-

vien noteiktāk, plašāk un pēc tam arī dziļāk apgūstot marksismu,

viņi nodibināja pirmās saites ar strādnieku pulciņiem.

Marksisma izplatīšanās sākumi Latvijā meklējami 70. gadu

beigās un 80. gados. Tomēr sociāldemokrātiskā literatūra, kas

toreiz nāca galvenokārt no Vācijas, ieplūda niecīgā skaitā. 1879. g.

par sociāldemokrātiskās literatūras glabāšanu tika apcietināts

Liepājas tuvumā dzīvojošais M. Vaļenieks. Dažās Latvijas pilsētās
sociālistiskās idejas pauda arī no Vācijas ieceļojušie amatnieki un

strādnieki. Taču tam visam bija tikai gadījuma raksturs, un kaut

cik manāmi sabiedrisko domu tas vēl nevarēja ietekmēt. Jūtamāk

marksisma idejas Latvijā izplatās 80. gadu beigās un 90. gadu
sākumā. Sinī laikā ar sociālisma idejām jau nopietnāk bija iepa-
zinušies daži progresīvie latviešu studenti, kuri mācījās Krievijas

augstskolās Pēterburgā, Maskavā, Tērbatā.

1888. g. rudenī Tērbatā nodibinājās latviešu studentu zinātniski

literāriskā biedrība, t. s. Pīpkalonija 1 (pretstatā latviešu buržuā-

zisko studentu korporācijai «Letonija»). Sākumā biedrības sastāvs

bija visai raibs. Tanī darbojās pat teologs J. Ērmanis un citi liberāli
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noskaņoti studenti. Biedrības biedru skaitā bija Jānis Kovaļevskis,
F. Roziņš, B. Nolle, A. Krumbergs, J. Alksnis, A. Dauge, K. Kas-

parsons v. c. Pulciņa dvēsele bija students Eduards Veidenbaums,
kas savā 1886. g. uzrakstītajā apcerējumā «Gabals iz tautsaimnie-

cības» pirmoreiz latviešu literatūrā atsaucas uz marksismu; rakstā

E. Veidenbaums bija ievietojis fragmentu no K. Marksa uzrakstīta-

jiem «I Internacionāles pagaidu statūtiem». Pīpkaloņi interesējās
par literatūru, apsprieda Ļ. Tolstoja, H. Ibsena, G. Flobēra, F. Dos-

tojevska, G. Freitāga, G. Mopasāna, H. Zudermaņa darbus, G. Bran-

desa literatūrkritiskos apcerējumus, iztirzāja filozofijas jautāju-
mus. Pulciņa biedri nopietni studēja sociālistisko un marksistisko

literatūru. «Pīpkaloņi» «katru dienu vienu stundu» kolektīvi stu-

dēja K. Marksa «Kapitālu», lasīja F. Engelsa darbu «Ģimenes,
privātīpašuma un valsts izcelšanās», K. Kautska, G. Pļehanova,
F. Lasala darbus, Lisagarē «Parīzes Komūnas vēsturi». 1889. g.
referātu par marksismu nolasīja students P. Pīpkalējs.

P. Dauge atzīmē: «Stiprākie marksistiskie spēki nāca no Tēr-

batas. Tērbatniekiem nodibinājās jau agri saites ar krievu un

poļu studentiem, pa daļai tādiem, kuri bija politiski sakompromi-
tējušies krievu augstskolās un pārcēlušies — piespiesti vai brīv-

prātīgi — uz Tērbatu. Viņi bija atnesuši līdzi ziņas un arī litera-

tūru no Pļehanova, Akselroda, Deiča v. c. dibinātās «Darba

atsvabināšanas grupas». Tērbatnieku rokās nonāca jau 1891. un

1892. g. atsevišķi numuri no «Neue Zeit»
..

.»
2

1891. g. Tērbatas latviešu studenti sāk izdot populārzinātnisku
rakstu krājumu «Pūrs». Ar 3. burtnīcu «Pūrs» cieši saistās ar

«Dienas Lapu», jo avīze uzņemas tā izdošanu. Rakstu krājumā
tika ievietoti daudzi raksti par tālaika nozīmīgākajām zinātnes

problēmām. Svarīga vieta tanī bija ierādīta arī dabzinātņu jaunāko

atziņu propagandai. Izklāstot jautājumus, kas aptvēra dažādo

zinātņu nozaru problēmas, «Pūra» redakcija lielu vērību veltīja
rakstu teorētiskajai un filozofiskajai pusei. Filozofijas jautājumi
aplūkoti faktiski visos nozīmīgākajos «Pūra» rakstos. Rakstu gal-
venais nolūks bija iepazīstināt lasītājus ar materiālistisko pasau-

les uzskatu. Tas tika darīts, izmantojot zinātnes jaunākās atziņas.
Jau tas vien, ka rakstu krājums populārā veidā lasītājus iepazīsti-

nāja ar modernās zinātnes sasniegumiem, veicināja plašāko

aprindu interesi ne tikai par dabzinātņu, bet arī par filozofijas jau-

tājumiem. Tiesa, dabzinātņu un sabiedrisko zinātņu jautājumi tika

aplūkoti arī dažos citos latviešu izdevumos — 90. gados turpināja
iznākt rakstu krājums «Sēta, daba, pasaule», Rīgas Latviešu bied-

rības Zinību komisijas rakstu krājumi, bez tam raksti par dabzi-

nātņu problēmām tika ievietoti arī «Mājas Viesa Mēnešrakstā».

Tomēr visi šie minētie izdevumi, aplūkojot dažādu zinātņu problē-
mas, galvenokārt pauda dažādo ideālistisko skolu uzskatus. Izņē-

mums zināmā mērā te bija tikai «Mājas Viesa Mēnešraksts», kura

dažkārt tika ievietoti raksti ar atklāti materiālistisku tendenci.

Šādos apstākļos «Pūra» iznākšanai bija sevišķi liela nozīme.
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Nodoms izdot populārzinātnisku rakstu krājumu, kas būtu

vērsts pret atzītajiem latviešu buržuāzijas izdevumiem, radās

1890. g. jūnijā Rīgā Zinību komisijas ārkārtējās sapulces laikā.

Progresīvi noskaņotie studenti vienojās par populārzinātniska rak-

stu krājuma «Pūrs» izdošanu. «Pūra» 1. burtnīcu redakcija saga-
tavo samērā ātri, un jau 1891. g. 27. aprīlī cenzūra paraksta
izdošanas atjauju. 1. burtnīcas programma vēl nav stingri formu-

lēta, ir izplūdusi. Lai gan vairāku rakstu autori pauž materiālistis-

kas atziņas, tomēr kopumā krājumā nav vēl konsekventi ieturētas

materiālistiskās līnijas.
Idejiski daudz izturētāka un viengabalaināka ir «Pūra» 2. burt-

nīca.3 Te marksisma jautājumu propaganda izvērsta jau plašāk.
A. Dauges rakstā «Vēstures likumi» (1892. g. janvārī) ievietoti

K. Marksa un F. Engelsa «Komunistiskās partijas manifesta»,
F. Engelsa darbu «Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās» un

«Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals» fragmenti.
Materiālisma aizstāvēšanai veltīti arī daži citi «Pūra» 2. burt-

nīcā ievietotie raksti, piemēram, R. Jirgena «Valodas attīstīšanās»,

J. Alkšņa «Nervu sistēmas attīstība dabā», E. Veidenbauma «Vai-

rāk gaismas!», R. [F. Roziņa] «Par ķermeņu vismazākajām daļi-

ņām», A. Krumberga «Psikofizika».

Propagandējot dabzinātņu jaunākos sasniegumus, cīņu pret
ideālismu vērš plašumā «Pūra» 3. burtnīcas 4 rakstu autori. Šai

sakarā kā nozīmīgākais minams B. Nolles raksts «Par darvinismu»,

Sg. [K. Kasparsona] «Dialektika» un E. Veidenbauma «Apcerējumi
iz mehānikas».

«Pūra» 4. burtnīcā ievietotais J. Kovaļevska apcerējums «Pir-

mās pamācības tautas saimniecībā»5 cenšas noskaidrot dažus

marksistiskās politiskās ekonomijas jautājumus. «Pūra» 5._, 6.,
7. burtnīcā ievietots K. Timirjazeva darbs «Augu dzīve».6 Jāpie-
zīmē, ka rakstu krājumā X- Timirjazeva darbs ir ne tikai saīsināts,

bet arī pašos pamatos pārstrādāts, lielu vērību veltījot ne tikai

darvinisma popularizēšanai, bet arī nīcšeānisma un sociāldarvi-

nisma kritikai.

Marksistiskie sacerējumi jau 90. gadu sākumā nonāk arī Pēter-

burgas universitātes latviešu studentu pulciņā, kurā 80. gados dar-

bojas P. Stučka un J. Pliekšāns. 1894. g. Pēterburgas latviešu lab-

darības biedrībā referātu «Par nabadzību» nolasa aktīvs

Pēterburgas latviešu studentu pulciņa biedrs P. Dauge. Referāts
ir populārs K. Marksa «Kapitāla» 1. sējuma izklāsts. Tā noraksts

izplatījās Rīgas un Liepājas fabriku strādnieku vidū. 90. gados
Pēterburgas latviešu studentu pulciņa biedrs J. Vāgners uzraksta

brošūru politiskajā ekonomijā «Par nodokļiem», ko cenzūra aiz-

liedza izdot. 7 P. Dauge, vērtējot šī pulciņa dalībniekus, rakstīja:
«... nedz J. Vāgners, pulciņa vadītājs ... nedz inženieris Eihvalds

un Jurjāns, nedz ... Kārlis Skare v. c. ir proletariāta cīņai kaut ko

nopietnu devuši, pa lielākai daļai pārvērzdamies godīgos mietpil-
soņos. Vienīgi inženieris Grandans, latgalietis, ņēma aktīvu dalību
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1905. gada revolūcijā Rīgā, bet drīz pēc tam mira, palikdams uzti-

cīgs savai partijai.»
8

Maskavas studentu pulciņā 90. gados rosīgi darbojās J. Jan-

sons. Pulciņa darbā piedalījās arī mediķis P. Vīgners, kas 1905. g.

par līdzdalību revolūcijā notiesāts uz nāvi, bet izglābies, emigrējot
uz Ameriku, E. Rolavs, P. Kalniņš — vēlākais latviešu meņševiku
vadītājs, un G. Zemgals — vēlākais buržuāziskās Latvijas valsts

prezidents. E. Rolavs 1895. g. saistījās ar Maskavas «Strādnieku

savienību», taču vēlāk, emigrācijā, pieslējās eseriem. No Maskavas

pulciņa biedriem paliekoša nozīme latviešu progresīvās sabiedris-

kās domas vēsturē ir vienīgi J. Jansonam.

Proletariāta politiskās un idejiskās atmodas veicināšanā izšķi-
rīga nozīme bija pirmajiem strādnieku pulciņiem Liepājā un Rīgā.

Liepājas strādnieki ideju par organizēšanos pulciņā izteica jau
1890. g. Atmiņās par pirmajiem nodomiem organizēt Liepājas
strādniekus pulciņa biedrs Jānis Driega rakstīja: «Bijām 10 cilv.,

kas jau 1890. gadā sākām pirkt katrs pa grāmatai un savā starpā
mainīt. No dieva tikām vaļā ar Heines, Darvina, Hekeļa un citu

palīdzību. 1891. un 1892. gados debates gāja visur mutiski, un tikai

nedaudzi, kas drusku vāciski prata, apmainīja savā starpā labākās

grāmatas. 1893. g. svinējām, kaut ari neliels pulciņš, Liepājā pirmo

maiju, kurā E. Rolavs uzstājās ar diezgan sirsnīgu runu. Pēc tam

sāka dzīvāku dalību ņemt vecākie skolnieki, un skolotāji Ratenieks

un Krūms sāka sagatavot pa referātam. Tā parādījās lekcijas par

Darvina «Cilvēka izcelšanos» un Dodeļa «Mozus vai Darvins?»

. .. Brošūras tika latviski tulkotas, lasītas pulciņos priekšā ... Vē-

lāku parādījās arī Ed. Veidenbauma dzejas manuskriptā, tās tika

desmitiem eksemplāros pārrakstītas un laistas apkārt.. >
s

Liepājas strādnieku marksistiskie pulciņi izveidojās 1893. g.

Ap šo laiku savus pulciņus nodibināja būvstrādnieki, tirdzniecības

ostas krāvēji, Vikandera korķu fabrikas, Bekera drāšu fabrikas un

dzelzceļa darbnīcu strādnieki. Pulciņus organizēja un vadīja paši
strādnieki, piemēram, zvejnieks M. Kašis, mašīnists H. Cinovskis,
korķu fabrikas strādnieks F. Liepiņš, būvstrādnieks J. Driega. Pul-

ciņus organizēja arī skolu jaunatne. 1893. g. J. Jansons apvieno
skolnieku pulciņus vienā, kas pēc tam savukārt apvienojās ar

diviem strādnieku pulciņiem. Apvienotais pulciņš noorganizēja
bibliotēku. Bibliotēka atradās tās vadītāja M. Krūma dzīvoklī.

1894. g. J. Jansons nogādā uz Liepāju daļu no literatūras, ko

1893. g. no ārzemēm bija atvedis J. Pliekšāns. Tā bija vērtīgs papil-
dinājums bibliotēkai. J. Jansons nogādā uz Liepāju arī F. Engelsa
darbu «Anti-Dīrings» un iesaka to lasīt skolniekiem un strādnie-

kiem, pats piedalīdamies šī darba popularizēšanā un izskaidrošanā.

Liepājas pulciņus bieži apciemo arī studenti F. Roziņš un

A. Sprūde. 1894. g. liepājnieku bibliotēkā jau ir ap 400 vienību, gal-
venokārt zinātniski un populārzinātniski darbi. Lai papildinātu
grāmatu fondu, tiek vākta biedru nauda 20 kapeikas mēnesī. Tādē-

jādi 1894. g. izveidojās «Strādnieku bibliotēkas kase». Bibliotēku
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vajadzēja papildināt ar marksistisku un sociāldemokrātisku litera-

tūru. Liepājas pulciņu biedri ar tvaikoņu «Elita» un «Hanza» mašī-

nistu K. Štrangmaņa un V. Ratmaņa palīdzību noorganizēja vai-

rākus nelegālās literatūras transportus no ārzemēm. Literatūru no

ostas uz pilsētu palīdzēja nogādāt ostas strādnieki P. Penke un

J. Stroke. Pirmo sūtījumu M. Krūms saņēma 1894. g. rudenī. Kad

1895. g. M. Krūms pārcēlās uz lekškrieviju par mājskolotāju, bib-

liotēka nonāca J. Pūces pārziņā.
Ar šiem literatūras transportiem latviešu strādnieki saņēma avī-

zes «Neue Zeit» 1895. g. komplektu, darbus «Vācu revolūcija»,
«Erfurtes programma», F. Engelsa darbus «Sociālisma attīstība no

utopijas par zinātni», «Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filo-

zofijas gals», A. Bēbeļa «Sieviete un sociālisms», G. Pļehanova
«Anarhisms vai sociālisms?». Literatūras izplatīšanu pārzināja
J. Driega.

1896. g. jūnijā E. Rolavs Maskavas «Strādnieku savienības»

uzdevumā organizēja nelegālās literatūras transportu uz Maskavu

caur Liepāju. Tika nodibināti sakari ar V. Bonču-Brujeviču, kurš

tolaik dzīvoja Cīrihē. Viņa adresi E. Rolavam iedeva «Strādnieku

savienības» biedrs Siņicins. V. Bončs-Brujevičs Cīrihē sagādāja
galvenokārt krievu izdevumus. Kā jaunstrāvnieku lietas izmeklē-

šanā liecināja J. Pūce, lai noorganizētu literatūras transportu uz

Krieviju, ar P. Stučkas un citu Rīgas un Tērbatas jaunstrāvnieku
starpniecību tika nodibināti sakari ar Vācijas pavalstnieku

Milleru, 10 kas, pēc J. Pūces liecības, bijis Vācijas Sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas biedrs. Millers devies uz Vāciju un

Lībekā noorganizējis nelegālās literatūras noliktavu. V. Bončs-

Brujevičs literatūru no Cīrihes pasūtīja uz šo noliktavu. Liepājā no

Lībekas tika saņemti vēl 2 literatūras transporti. Viens no tiem

tika nogādāts uz Rīgu, bet otru 1896. g. oktobrī E. Rolavs nodeva

Maskavas «Strādnieku savienības» biedriem Siņicinam un

Korčaginam.
1897. g. divus nelegālās literatūras transportus saņēma Rīgas

Politehniskā institūta pulciņš.
Liepājā un Rīgā nonāca arī V. I. Ļeņina darbi. Tā, piemēram,

Liepājas pulciņos, kā arī Rīgas Politehniskā institūta pulciņos
bija pazīstams V. I. Ļeņina darbs «Kas tie tādi «tautas draugi» un

kā viņi karo pret sociāldemokrātiem?».

Daļa no Latvijā saņemtās nelegālās literatūras (piemēram,
«Komunistiskās partijas manifests», «Erfurtes programma» v. c.)
tika tulkota un izplatīta hektografētos izdevumos. Tas bija iespē-

jams pēc tam, kad J. Driega Liepājas pulciņa vajadzībām bija

iegādājies hektogrāfu.

Liepājas pulciņi regulāri rīkoja sanāksmes, kas ziemā notika

strādnieku dzīvokļos, bet vasarā Liepājas apkārtnē. Vienā no pul-
ciņa sanāksmēm kādās lauku mājās 1896. g. piedalījās ap 200 cil-

vēku. Studenti J. Jansons, F. Roziņš, E. Rolavs un citi nolasīja

referātus, iztirzāja filozofijas, politiskās ekonomijas, sociālisma
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jautājumus. Sākot ar 1893. g., Liepājas strādnieku pulciņi regulāri

atzīmēja 1. Maija svētkus. Daži no pulciņa biedriem uzsāka aģitāci-

jas darbu starp ostas strādniekiem, nodibināja sakarus ar Liepājas
apkārtnes zvejniekiem un kalpiem. 1896. g. Liepājas pulciņā
tiek izvirzītas domas par apvienošanos ar Pēterburgas «Cīņas
savienību strādnieku šķiras atbrīvošanai».11

Pulciņi dibinājās arī vidējās mācību iestādēs Kuldīgā un Jel-

gavā. Kā atceras V. Dermanis,
12 daži Kuldīgas skolotāju semināra

audzēkņi jau 1895. g. lasīja X- Marksa «Par politiskās ekonomijas
kritiku», G. Pļehanova «Kā attīstījies monistiskais uzskats par vēs-

turi», X- Kautska darbus, žurnālā «Neue Zeit» ievietotos rakstus.

1896. g. Kuldīgas skolotāju seminārā nodibinājās nelegāls pulciņš,
kas apvienoja ap 30 audzēkņu. Semināristi E. Muskats un M. Brie-

dis bija saistīti ar Liepājas pulciņiem un saņēma no tiem nelegālo
literatūru. Kuldīgas semināristu pulciņš izdeva rokrakstā nelegālu
žurnālu «Brīvība» ar moto «Bez pašas ķeizara majestātes Visaug-
stākās atļaujas». Iznāca pavisam 6 žurnāla numuri, ikviens no

tiem bija 100 lappušu biezs. Žurnālā tika ievietoti zinātniski un

sabiedriski apcerējumi, stāsti, dzejoļi, skolotāju semināra hronika.

1895. g. 5. augustā bija miris F. Engelss. Šai sakarā Jelgavas
skolnieku un inteliģences pulciņa sanāksmē J. Jansons referēja par

proletariāta izcilā vadoņa dzīvi un darbību, parādot viņa filozofijas
nozīmi revolucionārajā kustībā.

Nelegāli krievu, poļu un lietuviešu studentu pulciņi 80. gadu bei-

gās un 90. gados nodibinājās Rīgas Politehnikumā, kur mācījās
vairāki krievu studenti, kas par revolucionāro darbību bija izslēgti
no Pēterburgas un Maskavas universitātēm. Viņi tad arī parasti
bija šo pulciņu vadītāji. 1887. g. Politehnikumā noorganizējās revo-

lucionārs studentu pulciņš V. Kurnatovska vadībā, kas nodibināja
sakarus ar Pēterburgas un Maskavas studentu pulciņiem. Cits pul-
ciņš, kas nodibinājās 1891. g. un ko vadīja V. Ulrihs un V. Gor-

bačovs, saistījās ar vienu no Pēterburgas sociāldemokrātiskajām
grupām. Sākumā pulciņi savu darbību izvērsa studentu vidū, bet

pakāpeniski to darbības ietvari paplašinājās. Tomēr jāpiezīmē, ka

daži no pulciņiem arī 90. gadu vidū un otrajā pusē vēl nebija brīvi

no narodņicisma ideoloģijas.
90. gadu vidū institūtā plaši izplatījās marksistiskā literatūra.

Kā liecina kāda studenta vēstule, kas bija nonākusi varas orgānu

rokās, 1895. g. 25. novembrī Rīgas Politehnikumā notika «Studentu

bibliotēkas» locekļu sanāksme. Sanāksmē piedalījās 82 cilvēki, kuri

noklausījās referātu «Apskats par strādnieku kustību Eiropā pēdē-
jos 10 gados».

13

1898. g. 29. aprīlī Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes
priekšnieks ziņoja, ka 1896. g. Rīgas Politehniskā institūta students

X- Monahovs saņēmis nelegālās literatūras transportu. Dažāda

veida nelegālie izdevumi glabājušies kādā no institūta rasētavām.

Jaunstrāvnieku kratīšanas laikā atrasts ap 100 nelegālās lite-

ratūras izdevumu, to vidū K. Marksa «Kapitāls», «Pilsoņu karš
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Francijā», F. Engelsa «Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelša-

nās», rakstu krājums «Materiāli mūsu saimnieciskās attīstības rak-

sturojumam», kur ievietots V. I. Ļeņina darbs «Narodņicisma eko-

nomiskais saturs un tā kritika Struves kga grāmatā», v. c.

Pilsētu un lauku proletariāta, kā arī sīkburžuāzijas neapmieri-
nātība ar pastāvošo iekārtu, šo aprindu protests pret alkatīgo bur-

žuāziju sāk atspoguļoties tālaika demokrātiskās inteliģences
uzskatos. Šī demokrātiskā inteliģence sāka grupēties ap laikrakstu

«Dienas Lapa», kas sāk iznākt 1886. g. kā sīkburžuāziskās opozī-
cijas izdevums.

Avīzi izdod Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrība un

tās krājaizdevumu kase, kas tolaik ir sīkburžuāziskās opozīcijas
svarīgs balsts.

«Dienas Lapa» sava pirmā redaktora F. Bergmaņa vadībā pauž
sīkburžuāziskos Šulces-Deličes tipa kooperatīvā sociālisma uzska-

tus, skubina kalpus un strādniekus izglītoties, lai mazinātos pre-

tišķības starp uzņēmējiem, saimniekiem, kalpiem un strādniekiem,
aicina kapitālistus un valdību veikt dažas sīkas reformas strād-

nieku stāvokļa uzlabošanai. 1888. g. oktobrī par «Dienas Lapas»
redaktoru kļūst advokāts P. Stučka. Arī P. Stučkas vadības laikā,

vismaz sākumā, avīzes politiskā līnija vēl izplūdusi, tā izvirza

abstraktus aicinājumus cīnīties par «vispārējo progresu», «vispā-
rēju kultūru». Pamazām «Dienas Lapa» tautas masu stihisko pro-
testu sāk paust noteiktāk. No amatnieku interešu aizstāvja laik-

raksts aizvien vairāk sāk pievērsties kalpu un strādnieku stāvokļa

apgaismošanai. Avīze sāk asāk vērsties pret latviešu buržuāzijas

savtīgajām interesēm un veikaliem, remdenību un gurdenumu sva-

rīgos latviešu sadzīves jautājumos. 1890. g. 63. numurā jau atro-

dams ziņojums par II Internacionāles Parīzes kongresa lēmumiem,
kas aicināja atzīmēt 1. Maiju un cīnīties par 8 stundu darba dienu.

1891. g. P. Stučka no «Dienas Lapas» redaktora amata aiziet,

un viņa vietā avīzes redaktors līdz 1895. g. ir J. Pliekšāns-Rainis.

Aiziedams no redaktora pienākumiem un darbodamies par advokātu,
P. Stučka joprojām paliek aktīvs «Dienas Lapas» līdzstrādnieks.

Kā strādnieku kustības, tā arī studentu pulciņu darbības ietekmē

«Dienas Lapa», sākot ar 1892. g., sāk pievērsties atsevišķu mar-

ksisma jautājumu propagandai, kas drīz vien kļūst aizvien plašāka
un noteiktāka. Krasāk iezīmējas norobežošanās no latviešu bur-

žuāzijas aprindām. «Dienas Lapa» sāk rakstīt par strādnieku kus-

tības pieredzi ārzemēs, aizstāv materiālisma idejas, ievieto savās

slejās veselus fragmentus no X- Marksa un F. Engelsa darbiem.

Ap 1893. g. Jaunā strāva jau noformējusies. Šīs sabiedriskās

kustības izveidošanos noteica tas apstāklis, ka marksismam bija

pievērsušies ne vairs atsevišķi inteliģences pārstāvji, bet jau vesela

latviešu demokrātiskās inteliģences grupa. Avīze «Dienas Lapa»
kļūst par jaunstrāvnieku vadošo centru. Atsevišķi latviešu inteli-

ģences pārstāvji nodibina sakarus ar vācu sociāldemokrātiem. Dora

Pliekšāne, kas studē Šveicē, II Internacionāles 3. kongresā noklausās
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F. Engelsa uzstāšanos. Kongresā piedalās arī V. Lībknehts,
A. Bēbelis, P. Lafargs, E. Evelings, X- Cetkina. Kongresa noslē-

gumā runas izdodas noklausīties arī «Dienas Lapas» redaktoram

J. Pliekšānam. Viņš iepazīstas ar A. Bēbeli, kurš apgādā viņu ar

marksistisko literatūru. Ar vācu sociāldemokrātiem 1893. g. nodi-

bina sakarus P. Dauge, kas savā autobiogrāfijā par to raksta: «Ber-

līnē 1893. gadā nodibināju sakarus ar vācu s. d. partiju, tur kādā

no pulciņiem referēju par s. d. kustības sākumiem Latvijā, iepazi-
nos ar Aug. Bēbeli, piedalījos reihstāga vēlēšanu kampaņā (ar
propagandu), bet rudenī speciāli izgatavotajā čemodānā ar div-

kāršām sienām pārvedu ... nelegālās literatūras transportu . . .» 14

1894. g. 21. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas
sēžu laikā J. Pliekšāna dzīvoklī sapulcējās P. Dauge, J. Jansons,
Jānis Kovaļevskis, A. Krumbergs, liepājnieki J. Ratenieks, V. Vēre-

nieks v. c. Sanāksme apspriež nelegālo izdevumu izplatīšanu un

nolemj, ka «Dienas Lapa» jāpārņem savā ziņā un ka rakstu krā-

jumu «Pūrs» turpmāk izdos «Dienas Lapa». Līdz ar to «Dienas

Lapa» sāk vadīt arī dabzinātņu propagandu.
1894. g. 20. decembrī «Dienas Lapas» redakcijas telpās konspi-

ratīvi sanāca vēl viena jaunstrāvnieku sanāksme. Tajā piedalījās
J. Pliekšāns, P. Stučka, X- Valters, J. Jansons, Jānis Kovaļevskis,
F. Roziņš, A. Krumbergs, M. Krūms, J. Vāgners, V. Hertelis, K. Ķir-

pēns, K. Šulcs, X- Brigaders. Sanāksmē apsprieda propagandas
darba stāvokli uz vietām un nolēma pastiprināt nelegālās litera-

tūras izplatīšanu un tulkošanu. Nolēma organizēt arī literatūras

izplatīšanas kolportieru tīklu.

1895. g. 28. janvārī jaunstrāvnieku apspriede notika P. Stučkas

dzīvoklī. Tajā piedalījās J. Pliekšāns, P. Stučka, X- Valters, J. Jan-

sons, F. Roziņš, Jānis Kovaļevskis, X- Šulcs, J. Vāgners, L. Pauls,
E. Rolavs, F. Vesmanis, A. Krumbergs v. c. Apspriedes dalībnieki

lēma organizatoriskus jautājumus, izvēlēja komiteju propagandas
darba koordinēšanai. Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja
P. Stučku, par kasieri J. Pliekšānu un par sekretāru X- Valteru.

Komitejai uzdeva ik gadus sasaukt vietējo grupu sanāksmi, kon-

centrēt materiālus jautājumu vakariem, vākt ziņas par aģitāciju
uz vietām, pārzināt kasi. Apspriede uzdeva gādāt vietējiem pulci-
ņiem par nelegālo literatūru. Tomēr komiteja vēl nespēj kļūt par
stabilu Jaunās strāvas organizatorisko centru, un šādas funkcijas
joprojām izpildīja «Dienas Lapa». 15

«Dienas Lapas» pievēršanās marksismam un strādnieku jautā-

jumiem satrauc cenzūru. lekšlietu ministrijas Galvenās preses pār-
valde 1894. g. 17. martā ziņo Vidzemes gubernatoram, ka «Dienas

Lapā» ir raksti, kas simpatizē tiem, kuri uzstājas pret pastāvošo
iekārtu. Galvenā preses pārvalde pārmet cenzoram A. Rupertam
«ne ar ko neattaisnojamu liberālismu» pret avīzi. «Ņemot vērā, ka

līdzīgiem spriedumiem nav vietas cenzūrai pakļautajā avīzē, kuras

lasītāju vairums ir zemnieki un pilsētas iedzīvotāju strādnieku

šķira,» raksta Galvenās preses pārvaldes priekšnieks Feoktistovs,
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«Galvenajai preses pārvaldei irgods pazemīgi lūgt Jūsu Augstību
izskaidrot personai, kas cenzēja augšminētos «Dienas Lapas»
numurus

...
ka turpmāk līdzīgi spriedumi presē nav pieļaujami.»l6

Tomēr redaktors J. Pliekšāns turpina un pat pastiprina aizsākto

«Dienas Lapas» līniju.
J. Pliekšāna attiecības ar cenzoru nonāk līdz konfliktam.

1895. g. 4. marta Rīgas cenzors A. Ruperts lūdz Galveno preses

pārvaldi atrast iespēju atbrīvot J. Pliekšānu no redaktora pienā-
kumiem. 17 Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc J. Pliek-

šāns 1895. g
:

spiests aiziet no «Dienas Lapas» redaktora amata.

1895. g. beigas «Dienas Lapas» redaktora pienākumus otrreiz uzņe-
mas P. Stučka. Jaunajos apstākļos nenoliedzami pieaug P. Stučkas
ka «Dienas Lapas» politiskā vadītāja loma. P. Stučka ir kļuvis par
vienu no teorētiskā ziņā sagatavotākajiem un nobriedušākajiem
jaunstrāvniekiem.

P. Stučkas redakcijas laikā cenzūras žņaugi pastiprinās, tāpēc
vēl plašāk jāķeras pie «Ezopa valodas». Taču tas nebūt nenozīmē,
ka «Dienas Lapa» būtu kļuvusi mērenāka. Priekšplānā aizvien vai-

rāk izvirzās strādnieku kustības praktiskās vadības, nelegālā darba

nepieciešamība, nepieciešamība pāriet no propagandas uz aģitā-
ciju. Izmantojot tikai legālās preses iespējas, šos uzdevumus veikt

nav iespējams. Un tomēr marksisma propaganda «Dienas Lapā»
padziļinās. Tieši 1896. g. avīzē rodami teorētiski visdziļākie jaun-
strāvnieku raksti, piemēram, tāds ir F. Roziņa darbs «Plašie

uzskati», kur, izmantojot G. Pļehanova 1895. g. iznākušo grāmatu
«Kā attīstījies monistiskais uzskats par vēsturi», vispusīgi tiek

propagandēta K. Marksa mācība par vēstures materiālistisko

izpratni. Raksta autors aizstāv dialektisko un vēsturisko materiā-

lismu pret «Mājas Viesa» uzbrukumiem, kritizē K. Baloža filozo-

fiju, kur eklektiski apvienots neokantiānisms, neohēgeliānisms un

maltusiānisms.

1896. un 1897. g. jau iezīmējas pāreja no legālās darbības uz

nelegālo. Par to liecina nelegālās literatūras transporta organizē-
šana no ārzemēm, sakaru nostiprināšanās ar strādnieku pulciņiem.
Pēc P. Stučkas priekšlikuma 1896. g. pavasarī no Liepājas uz Rīgu

pārnāk J. Driega, kas kopā ar D. Bundžu, E. Minki un J. Ozolu

pēc Liepājas parauga noorganizēja strādnieku pulciņu Rīgā.

Aktivizējoties pulciņu darbībai gan Rīgā, gan Liepājā un Jel-

gavā, rodas jau praktiska vajadzība pāriet no propagandas uz

aģitāciju. lezīmējas nepieciešamība apvienot pulciņus sociāldemo-

krātiskā organizācijā, kas jau varētu izvirzīt uzdevumu par zināt-

niskā sociālisma savienošanu ar strādnieku kustību, balstītos uz

zinātniski pamatotu programmu un praktiski vadītu strādnieku

kustību.

Tā kā Jaunā strāva joprojām ir organizatoriski vāji noformēta,

jautājums par noteiktāku darbības programmu paliek atklāts.

Tiesa, jau 1895. g. janvārī sanāksmē P. Stučkas dzīvoklī tika

apspriests jautājums par vienotas programmas izstrādāšanu. Tika
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izteikts priekšlikums par nepieciešamību balstīties uz Erfurtes

programmu, tomēr konkrēts lēmums netika pieņemts.
Aktuāls kļūst arī jautājums par nelegālās sociāldemokrātiskās

literatūras izdošanu. 1896. g. jūnijā notika vadošo jaunstrāvnieku
sanāksme Jāņa un Jēkaba Kovaļevsku lauku mājās Zemgalē. Kā
atceras H. Punga, apspriedē piedalījās P. Stučka, J. Jansons,
F. Roziņš, Jānis Kovaļevskis, P. Kalniņš. A. Krumbergs, D. Bun-

dža, F. Vesmanis v. c. Tanī «sprieda arī par latviešu drukātavas

ierīkošanu ārzemēs». 18

Tiesa, konkrēts plāns par latviešu sociāldemokrātiskās tipogrā-
fijas izveidošanu tika izstrādāts vēlāk — kad sākās kratīšanas pie
jaunstrāvniekiem. H. Punga raksta: «Pēc kratīšanām šo jautājumu
atkal pacēla un šoreiz izšķīra pozitīvi. Tika nolemts, lai Dāvids

Bundža un es bēgam uz ārzemēm, kur nonākot mums piesūtīs

līdzekļus drukātavas ierīkošanai.»

1896. g. 22. decembrī Rīgā telegrāfista X- Šulca dzīvoklī notika

Liepājas un Rīgas pulciņa nelegāla apspriede, kurā piedalījās
K. Šulcs, D. Bundža, J. Pelūde, J. Pūce, E. Minke, J. Driega,
E. Šmits, J. Straujāns, M. Ozols un A. Bethers. Tomēr arī šai

apspriedei neizdevās ciešāk apvienot un koordinēt pulciņa darbibu.

Apspriedes lēmumi faktiski netika izpildīti. Jau 1896. g. bija sāku-

šies pirmie aresti, tiem sekoja plašas apcietināšanas 1897. g. Nepie-
tiekamu kontaktu, pārpratumu un pat personiska rakstura nesa-

skaņu dēļ bieži vien ar «Dienas Lapas» redakcijas centru rodas

domstarpības bez dziļāka principiāla pamata.
Sakarā ar Jaunās strāvas ietekmes pieaugumu nemiers ar «Die-

nas Lapas» darbību pastiprinājās ne tikai latviešu nacionālistiskās

buržuāzijas, bet arī cariskās birokrātijas aprindās. Sākās uzbru-

kumi jaunstrāvniekiem «Baltijas Vēstnesī» un «Mājas Viesī».

Rīgas Latviešu biedrības aprindas neapmierinās ar uzbruku-

miem presē un uzsāk pret jaunstrāvniekiem denunciācijas. 1897. g.

7. jūnijā Policijas departaments Maskavas oberpolicijmeistaram
Trepovam ziņo, ka «1896. g. martā saņemtas slepenas ziņas par to,
ka latviešu iedzīvotāju vidū Baltijas novadā pastāv slepena revo-

lucionāra biedrība ar nosaukumu«Jaunā strāva»». 19

1896. g. novembrī tiek apcietināti Maskavas «Strādnieku savie-

nības» biedri Rodins, Orlovs, Siņicins, Korčagins v. c. Apcietināts
tiek arī Ernests Rolavs. Lai gan E. Rolavs izmeklēšanā klusē, žan-

darmērijai izdodas izsekot nelegālās literatūras transportu, ko ar

E. Rolava un J. Pūces starpniecību bija organizējuši Siņicins un

Korčagins.
Tas bija viens no tiem nelegālās literatūras transportiem, kurā

piedalījās Liepājas pulciņu biedri. No Liepājas šo literatūras trans-

portu J. Pūce 1896. g. 11. oktobrī nogādāja uz Maskavu E. Rola-

vam, kas savukārt to nodeva Korčaginam un Siņicinam. Tūlīt sākās

J. Pūces izsekošana. Pēdējais, neievērojot viselementārākos konspi-
rācijas noteikumus, ieradies Rīgā, satikās ar daudziem jaunstrāv-
niekiem. Dabiski, ka sākās ari pēdējo izsekošana. Policijas depar-
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tamenta vicedirektors Zubatovs šim nolūkam komandē vairākus

aģentus. Oktobra beigās un novembra sākumā aģenti sāk izsekot

Rīgas Politehniskā institūta studentus Ludviķi Zubecki, Vili Her-

teli un dažus citus. 1896. g. beigās žandarmērija apcietina Rīgas—
Orlas dzelzceļa strādnieku Jāni Ozolu. 1897. g. pavasarī sākas dau-

dzu citu jaunstrāvnieku izsekošana.
1897. g. 20. maijā (pēc v. st.) sākās aresti Liepājā. Apcietināja

X- Varkali, F. Kļavu, J. Kļavu, E. Muskatu, J. Pūci, M. Valteru,
J. Mākenu, E. Liepiņu, G. Savēli, E. Žagatu, K. Zīvertu, H. Zīvertu,
J. Zīvertu, H. Cinovski, E. Minki, A. Zasu, J. Stroki, M. Krūmu,
J. Ratenieku, P. Penki v. c. Ar noziedzīgu vaļsirdību līdz pēdējam
sīkumam žandarmiem ziņas par vadošajiem jaunstrāvniekiem, Lie-

pājas pulciņu biedriem, kā arī par nelegālās literatūras transportu
sniedza J. Pūce. Pārlapojot jaunstrāvnieku lietas izmeklēšanas pro-
tokolus, redzam, ka lielāko daļu no tiem sastāda tieši J. Pūces liecī-

bas. Būtībā viss apsūdzības raksts jaunstrāvnieku lietā balstīts

uz J. Pūces liecībām. Vēl pirms Rīgas jaunstrāvnieku aresta žan-

darmērijai pēc J. Pūces liecības bija zināmas viņu darbības

detaļas.
8. jūlijā sākās aresti Rīgā. Apcietināja P. Stučku, Jāni un

Jēkabu Kovaļevskus, J. Vāgneru, K. Valteru, X- Šulcu, J. Jansonu,

K. Viļķeru, K. Brigaderu. 18. jūlijā apcietināja V. Herteli,
25. jūlijā — F. Roziņu, 31. jūlijā — H. Eliašbergu, 28. septembrī —

P. Kalniņu un K. Kasparsonu. Pavisam tika apcietināti 138 cilvēki.

Daļa no viņiem tika atbrīvoti pēc pirmās pratināšanas. Tiesai

nodeva 87 personas.
Izmeklēšana Jaunās strāvas lietā ilga pusotra gada. Apsūdzē-

tos no cietuma izlaida 1898. g. janvārī, taču paredzot izsūtīšanu no

Rīgas. Spriedums tika pasludināts tikai 1899. g. 31. martā. Sprie-
dums bija bargs. J. Pliekšānu, P. Stučku, E. Rolavu, J. Pūci,

M. Valteru, ieskaitot sodā iepriekšējo ieslodzījumu, policijas uzrau-

dzībā uz 5 gadiem izsūtīja trimdā uz Vjatkas guberņu. J. Driegam

piesprieda 4 gadus trimdā, J. Jansonam un V. Hertelim — 3 gadus

trimdas, un F. Roziņam piesprieda 8 mēnešus cietuma ar iepriekšējā
aresta ieskaitīšanu sodā. F. Roziņam, D. Bundžām un dažiem

citiem jaunstrāvniekiem izdevās emigrēt uz ārzemēm, kur viņi tur-

pināja revolucionāro darbību.

Pēc jaunstrāvnieku arestiem Latvijas strādnieku kustībā sākās

jauns posms. Pirmajā vietā izvirzījās nepieciešamība radīt nele-

gālu sociāldemokrātisku organizāciju un izdot nelegālu sociālde-

mokrātisku literatūru. Šī uzdevuma sagatavošanā nenovērtējama
loma bija Jaunajai strāvai.

Latvijā bija nobriedusi vēsturiska nepieciešamība un radusies
reāla iespēja saistīt sociālismu ar strādnieku kustību. Šo uzdevumu
veica LSDSP, kas radās uz sociāldemokrātisku pulciņu bāzes

20. gs. sākumā.

Kaut arī daži progresīvie domātāji marksisma tēzes propa-

gandē jau agrāk, latviešu demokrātiskās inteliģences pievēršanās
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marksismam kļūst par veselu strāvu, sevišķi sākot, ar 1893. g.
P. Stučka, J. Jansons v. c. marksisma pionieri Latvijā Jaunās strā-

vas periodizāciju sāk tieši ar 1893. g., par Jaunās strāvas periodu
uzskatot laika posmu no 1893. g. līdz 1897. g. un saistot to vispirms
ar legālās preses iespēju izmantošanu. P. Stučka Jauno strāvu

saista ar strādnieku apzinīgās revolucionārās cīņas sākotni Lat-

vijā un raksta par to: «Jaunā strāva apstājās pie nelegalitātes dur-

vīm un nevīžoja tās atvērt. Jaunā strāva šinī stadijā bija un palika
idejiska kustība, idejisks virziens, pie kam bērna autos. Tanī kopo-
jās literārais reālisms un ekonomiskais materiālisms

...

Tā bija
savā ziņā pa daļai ekonomisks, pa daļai, tā sakot, utopisks mar-

ksisms, kas vēl neskaidri iztēlojās jaunās marksistiskās inteliģen-
ces galvās. Un tomēr

...
tā meta arī pirmo dzirksteli strādnieku

šķirā, kas tur ir nemitīgi kvēlojusi šos ilgos gadus cauri. No šī

laika Latvijas strādnieki sāka saprast sevi kā šķiru un pie tam kā

šķiru ar nākotni.»20

P. Stučka pasvītro, ka, neskatoties uz pievēršanos marksismam,
daudzi marksisma jautājumi jaunstrāvniekiem vēl nebija skaidri.

Raksturojot jaunstrāvnieku uzskatus, daļēji kā ekonomisko [vēs-
turisko materiālismu — P. L.], daļēji kā utopisko marksismu,
P. Stučka uzsver, ka jaunstrāvnieki vēl nebija nonākuši līdz prole-
tariāta šķiru cīņas praktiskai vadībai.

Cīnoties pret ideālistisko vēstures izpratni, jaunstrāvnieki vis-

pirms pasvītro ekonomisko jautājuma pusi, saimniecisko apstākļu
noteicošo lomu. Šinī cīņā viņiem ne vienmēr bija iespējams parā-
dīt pārējos momentus, kas iesaistās sabiedrisko procesu mijiedar-
bībā. Viņiem bija jāuzsver tie momenti, ko viņu ideālistiskie preti-
nieki noliedza pirmām kārtām. Šeit tad arī parādās virsbūves aktī-

vās lomas nepietiekama novērtēšana, kas atsevišķos jautājumos
noveda jaunstrāvniekus pie zināmas stihiskuma momenta pārspī-
lēšanas un ekonomiskā materiālisma. Kā izņēmums šai ziņā būtu

jāmin topošais dzejnieks J. Pliekšāns-Rainis, kurš savos mākslinie-

ciskajos meklējumos praktiski nonāca pie garīgā faktora — revo-

lucionāras apziņas, sajūsmas, varonības utt. — lomas izpratnes
sociālajās cīņās.

Tādā kārtā Jaunā strāva bija demokrātiskās inteliģences ide-

jisks, literārs virziens, kura darbības pamatsaturu raksturoja pie-
vēršanās marksisma atziņu propagandai. Tieši strādnieku šķiras
idejiskās atmodas veicināšana, propagandas darbs, nevis strād-

nieku šķiras cīņas vadība, bija jaunstrāvnieku uzmanības centrā.

Tāpēc viņi vēl nespēja savienot zinātnisko sociālismu ar strādnieku

kustību. Šo uzdevumu Latvijas marksisti veica tikai pēc Jaunās

strāvas sagrāves. Jaunstrāvnieki visumā tikai vēl apguva marksis-

tisko ideoloģiju, dialektisko un vēsturisko materiālismu un zināt-

nisko sociālismu, veidoja marksistisko pasaules uzskatu. Jaunā

strāva vēl nebija nobriedis marksistisks virziens, bet gan sabied-

riskās domas pāreja no revolucionārā demokrātisma uz zinātnisko

sociālismu.
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Tapec arī bieži vien vērojamas nozīmīgas atšķirības pašu jaun-
strāvnieku uzskatos. Tā, piemēram, daži no viņiem marksisma

apgūšana jau Jaunās strāvas posmā ir izveidojušies par marksis-

tiem, citi turpretī ceļā uz marksismu spēra vēl tikai pirmos soļus.
Dabiski, ka pāreja uz marksismu ir ļoti sarežģītu un grūtu meklē-

jumu process. Tāpēc tad, kad no teorētisko atziņu apgūšanas un

popularizēšanas bija jāpāriet pie to praktiskas pielietošanas, pie
strādnieku kustības tiešas organizēšanas un vadīšanas, daudzi no

tiem inteliģences pārstāvjiem, kuri pieslējās Jaunajai strāvai, savus

marksistiskos uzskatus nevis padziļināja, bet gan no marksisma

novērsās un laika posmā pēc Jaunās strāvas pieslējās vai nu

meņševikiem (P. Kalniņš), eseriem (E. Rolavs), vai pat sarāva

sakarus ar jebkuru revolucionāro un opozicionāro kustību un

atklāti pārgāja buržuāzijas nometnē (A. Dauge, K. Kasparsons,
M. Valters).

Bet renegāti un marksisma līdzskrējēji nenoteica Jaunās strā-

vas būtību, tie neveidoja tanī patstāvīgu spēku vai īpašu spārnu.
Buržuāziskās diktatūras laikā Latvijā buržuāziskie apoloģēti,

nespēdami ignorēt tik svarīgu posmu Latvijas vēsturē, kādi bija
90. gadi, centās «reabilitēt» atsevišķus 90. gadu renegātus (X- Kas-

parsonu, A. Daugi) un «pozitīvo kodolu» saskatīja tikai šinī mar-

ksisma sīkburžuāzisko līdzskrējēju darbībā. Tiesa, kā K. Kaspar-

sons, tā A. Dauge propagandēja atsevišķus dialektiskā un vēstu-

riskā materiālisma jautājumus, uzstājās par reālismu literatūrā,

kritizēja daudzas «kapitālisma ļaunās puses», taču viņu propa-

ganda, atrauta no strādnieku kustības konkrētajiem uzdevumiem

un politikas, palika «kabineta» marksisma ietvaros. 21

Marksisti, risinot demokrātiskos uzdevumus, neizolējas no

pārējiem demokrātiskajiem spēkiem, bet vada tos, tanī pašā laikā

akcentējot arī sociālistiskos uzdevumus. Tieši tas, ka proletāriskā
kustība apzinās sociālistiskos uzdevumus, ļauj tai izdalīties no

vispārdemokrātiskās (arī revolucionāri demokrātiskās) kustības

kā sociālisma materiālajam nesējam un kā vispārdemokrātiskās
kustības hegemonam.

Taču Jaunā strāva kustības sociālistiskos uzdevumus tikai vēl

sāka apjaust. Šis apstāklis arī noteica to, ka Jaunā strāva

ieguva proletāriskās kustības iezīmes. Bet, no otras puses —

nespēja savienot marksismu ar strādnieku kustību noteica arī to,

ka Jaunā strāva vēl pilnībā nespēja izdalīties no vispārdemokrā-
tiskās kustības kā īpašs spēks ar savu specifisko cīņas programmu

un uzdevumiem.

Jaunā strāva risināja arī vispārdemokrātiskās kustības uzde-

vumus, bieži vien vēl saplūzdama ar šo kustību.

Kā literāra kustība Jaunā strāva apvienoja ap sevi daudzus

demokrātiskās kultūras darbiniekus, kuriem bieži vien par mar-

ksismu bija labākajā gadījumā tikai tāls priekšstats, bet kurus ar

Jauno strāvu vienoja protests pret carisma un feodāli buržuāziskās

kārtības nejēdzībām. Tāpēc jaunstrāvnieku literatūrkritika, cīņa
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par reālismu literatūrā, kuras mērķis bija feodāli kapitālistiskās
monarhistiskās kārtības atmaskošana, atrada sabiedrotos demokrā-

tiskās kultūras pārstāvju vidū, jo, runājot P. Stučkas vārdiem,
«Vārds «reālisms» daudziem toreiz šķita ne mazāk bīstams kā

vārds «sociālisms»». 22

JAUNSTRĀVNIEKU

FILOZOFISKIE UZSKATI

Jaunstrāvnieki ne tikai aizstāvēja materiālistiskās filozofijas
principus, bet pirmo reizi Latvijā uzsāka arī dialektiskā un vēstu-

riskā materiālisma, materiālistiskās estētikas plašu propagandu.
Virzoties uz dialektisko materiālismu no dažādām filozofiskām pozī-
cijām, jaunstrāvnieki kustības beigu posmā daudzos jautājumos
jau nostājās uz dialektiskā un vēsturiskā materiālisma pamatiem.
Ar zināmiem izņēmumiem un nekonsekvencēm viņi pamatos kļuva

par dialektiskā materiālisma pārstāvjiem. Dialektiskā materiālisma

principus jaunstrāvnieki attiecināja uz sabiedrību un līdz ar to gal-
venos vilcienos arī uzskatos par sabiedrību kļuva par materiālis-

tiem, kuru materiālismam ir spilgti izteikts ateistisks raksturs.

Jaunstrāvnieku materiālistiskie uzskati attīstās uz jaunāko dab-

zinātņu sasniegumu pamata. Laikraksta «Dienas Lapa» un rakstu

krājuma «Pūrs» slejās viņi plaši propagandēja dabzinātņu sasnie-

gumus, izmantojot tos kā svarīgu ieroci cīņā pret reliģiju un

baznīcu.

Filozofiskā materiālisma aizstāvēšanā liela nozīme ir rakstu

krājumam «Pūrs». Ja tā pirmajās divās burtnīcās vēl visumā

dominē metafiziski materiālistiskā dabaszinātņu atklājumu inter-

pretācija, tad ar 3. burtnīcu vērojama aizvien noteiktāka nosliece

uz dialektisko materiālismu. Jaunākie zinātnes atklājumi, dabas

dialektikas caurstrāvoti, progresīvo šķiru pārstāvjus virzīja uz

dialektiku pasaules skatījumā. Ideālisma atspēkošanai veltīts pir-
mais publicētais F. Roziņa darbs «Par ķermeņu vismazākām daļi-

ņām», kas ievietots rakstu krājuma otrajā sējumā. Te Roziņš
visumā vēl balstās uz metafizisko materiālismu. Izklāstot atomu

un molekulu teoriju, Roziņš noraida Kanta un dažu citu klasiskās

vācu ideālisma filozofijas pārstāvju un viņu sekotāju ideālistisko

dinamisko spēku teoriju. Spēks (enerģija), pēc Roziņa domām,

nav atraujams no matērijas, kustība ir matērijas neatņemama īpa-
šība. Te jau Roziņa uzskatos vērojamas dialektikas iezīmes.

Jautājumā par matēriju un kustību vēršoties pret ideālismu,

Roziņš raksta:

«Citi atkal (īpaši Kants) domāja, ka, ķermeni sadalot, beigu
beigās nonāktu tik tālu, ka no ķermeņa paša vairs nekā neatliek,
bet atlicis tikai spēks. Tas bij īpaši ideālistu prātniecības laikā, kur
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domājās dažādas garīgas būtnes, kas pastāvot šķirtas no matērijas
jeb vielas. Tagad zinām, ka spēks saistīts pie matērijas, ir matē-

rijas īpašība un nav bez viņas domājams.»1 Matērija, ko Roziņš
metafiziski identificē ar vielu, pēc viņa uzskatiem, sastāv no ato-

miem un molekulām. Tāpat kā matērija ir nesaraujami saistīta ar

kustību, ari atomi un molekulas «atrodas pastāvīgā kustībā».2 Ato-

mus viņš uzskata par vielas (matērijas) vismazākām un nedalā-

mām daļiņām.
Materiālistiski organisko pasauli cenšas izskaidrot J. Alksnis

rakstā «Vai varam starp augu un lopu valstīm nosacīt robežas?»,
kurā viņš izklāsta šūnu teoriju. Raksta autors parāda, ka nav abso-

lūtas gravas starp augu un dzīvnieku pasaulēm, ka tās ir tikai

divas, kaut arī atšķirīgas, dabas daļas. Sugas nav radījuši pārda-
biski spēki, bet tās attīstījušās dabiskā ceļā. Šūna un tās proto-

plazma vai šūnas ķermenis raksturīgs augu un dzīvnieku pasaulei.
Protoplazma ir tas pamats, kas vieno šīs pasaules. Protoplazmā
meklējams augu un dzīvnieku sākums. Atšķirības starp dažādiem

augu un dzīvnieku eksemplāriem Alksnis izskaidro tādējādi, ka

protoplazmas «vielu sīkās daļiņas ikkurā protoplazmā sakopotas
savādi».3 Šo sakopojumu vēl zinātnei nav izdevies noskaidrot. To

noskaidrojot, zinātne atklās dzīvības noslēpumu un spēs sintezēt

dzīvību.4 Tātad — dzīvība radusies dabiskā ceļā.

Sajūtu rašanos, to mehānisma un nervu sistēmas fizioloģiskos

pamatus materiālistiski Alksnis cenšas aplūkot arī darbā «Nervu

sistēmas attīstība dabā», kas ievietots «Pūra» 2. burtnīcā. Šai rak-

stā Alksnis īsumā aplūko, kā no neorganiskās matērijas radās

sajūtošā matērija un attīstījās centrālā nervu sistēma. Lai izskaid-

rotu sajūtu un centrālās nervu sistēmas darbību, Alksnis cenšas

rast tai materiālistisku izskaidrojumu, jo zinātnei nav jāķeras ne

pie kādiem pārdabiskiem brīnumiem.5 Izskaidrojot sajūtas, Alksnis

būtībā izvirza atspoguļošanās ideju. Neorganiskajai dabai nepie-
mīt kairināmība un sajūtas. Alksnis noraida hilozoismu, saskaņa

ar kuru arī nedzīviem, neorganiskiem ķermeņiem piemītot sajuša-

nas un domāšanas spējas.

Domas, kas izteiktas darbā «Nervu sistēmas attīstība dabā»,
Alksnis turpina rakstā «Dzīvnieku atkarība no gaismas». Aplūkojot
gaismas ietekmi uz augiem, dzīvniekiem un cilvēku, uz dzīvības

procesu norisi, Alksnis īsumā izklāsta atziņas, kas 90. gadu sākumā

bija gūtas fotosintēzes parādību pamatošanā. Arī šis raksts kritizē

reliģiski ideālistisko uzskatu par dabu un cilvēku. Alksnis gan

neaplūko cilvēku no vēsturiskā materiālisma viedokļa, pēc kura

cilvēks vispirms ir sabiedriska būtne, sabiedrisko attiecību kopums,
kura attīstību nosaka darba loma, ražošanas attīstība. Cilvēku

Alksnis apskata, kā tas parasti bija raksturīgs metafiziskajam
materiālismam, tikai kā dabas daļu. «Cilvēks ir dabas loceklis, un

viņa sakars ar dabu ir ļoti daudzējāds,» 6 raksta Alksnis. Protams,

cīņā pret ideālismu un reliģiju bija svarīgi parādīt, ka cilvēks ir

dabas sastāvdaļa, ka to nav radījis dievs. Cilvēks, pēc Alkšņa
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uzskatiem, ir dabas produkts, «Viņš nav cits nekas kā dabas radī-

jums, un tamdēļ pār viņu valda tie paši spēki, kas tik brīnišķi rīko-

jas visā dabā.»7 Cilvēka uzdevums ir izzināt dabas spēkus un

izmantot tos savām vajadzībām. Dabas likumu izziņā cilvēks jau

guvis lielus panākumus, atklājot aizvien jaunus un jaunus dabas

noslēpumus. Cilvēka spējas dabas izziņā ir neierobežotas.

Ja Alksnis, apskatot gaismas ietekmi uz augiem un dzīvniekiem,
norāda, kā cilvēks zināšanas par šo ietekmi var izmantot savās

interesēs, tad šajā pašā burtnīcā ievietotajā E. Veidenbauma rakstā

«Vairāk gaismas! (Kultūrvēsturisks apcerējums par apgaismoša-
nas tehniku)» iztirzāti gaismas izmantošanas tehniskie jautājumi.
Veidenbaums apskata apgaismošanas tehnikas attīstību, parāda,
kā cilvēks iemācījies izmantot uguni un nonācis no skalu gaismas
izmantošanas līdz pat elektrībai un elektrotehnikai. Progress

apgaismošanas tehnikā, pēc Veidenbauma domām, ir atkarīgs «no

pārgrozītām ražotāju būšanām».8

Balstoties uz materiālistisko filozofiju, sakaru starp fiziskajām
un psihiskajām parādībām parāda A. Krumbergs darbā «Psihofi-

zika jeb mācība par sakaru starp miesu un dvēseli». Raksta autors

izvirza svarīgu uzdevumu — materiālistiski izskaidrot psiholoģiju.
Krumbergs izklāsta psihofizikas pamatlicēju E. Vebera (1795. —

1878.) un G. Fehnera (1801. —1887.) uzskatus par psihofiziku. Gal-

venais Fehnera, viņa priekšteču un sekotāju izveidotās psihofizikas
trūkums bija tas, ka viņi centās aplūkot psihiskos procesus bez

fizioloģiskām likumsakarībām. Izskaidrojot psihiskās parādības
tikai ar matemātiskām, kvantitatīvām fizikālo un psihisko parādību
attiecībām, rezultāts bija vienpusīgs. Tomēr neapšaubāmi racionā-

lais psihofizikā bija matemātisko metožu un eksperimenta pielieto-
šana psiholoģisko parādību pētīšanā. Savos filozofiskajos secinā-

jumos Fehners bija ideālists un balstījās uz vācu filozofa F. Šel-

linga ideālistisko sistēmu, bieži vien nonākot mistikā un teozo-

fizmā. Viņš gan vērsās pret fizikālā un psihiskā duālistisko inter-

pretāciju, tomēr uzskatīja, ka duālisms starp fizisko un_ psihisko
tiek pārvarēts un samierināts dievišķās apziņas augstākā vienība.

Fehners uzskatīja, ka dievs ir pasaules dvēsele, Visums —
dieva

ķermenis, bet matērija — gara novietne.

Ja domāšana nav iespējama bez smadzenēm un to procesiem,
tad arī dievišķā doma nav iespējama bez fiziskās pasaules un tas

materiālajiem procesiem.
Krumbergs atmet Fehnera ideālismu. Viņš vēršas arī pret duā-

lismu un psihofizisko paralēlismu, kura piekritēji uzskatīja, ka

fiziskais un psihiskais ir gan saistīti, bet nav atkarīgi viens no otra.

Materiālistiski izskaidrojot domāšanu, Krumbergs balstās uz Feh-

nera tēzi, ka domāšanas darbība ir atkarīga no smadzenēm un to

procesiem. «Katrs arī atzīs,» saka Krumbergs, «ka augstākās gara
darbības (domāšana utt.) nav iespējamas sasalušām smadze-

nēm.»9 Viņš parāda, ka no smadzeņu procesiem «atvasējas mūsu

domas un jūtas».10 Bet «savas jūtas un domas mēs taišņi varam
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novērot».11 Cilvēka «garīgā un miesīgā puse» cieši saistītas. Miesas

un dvēseles sakaru mēs varam pamatot eksperimentāli, šis «sakars

ir nenoliedzams piedzīvojuma fakts». 12 Psiholoģija kā zinātne

noraida pārdabiskas, dievišķas dvēseles eksistēšanu. Tā nemeklē

dvēsele neka pārdabiska, bet «pabalstās vienīgi uz piedzīvoju-
miem».13

Krumbergs parāda, ka domāšana ir smadzeņu funkcija,
ka apziņa, «dvēseles» miteklis, jāmeklē cilvēka nervu sistēmā. Viņš
atmet ideālistiski reliģiskos uzskatus par dvēseli, kritizē Leibnica

un Volfa mācību par monādēm jeb dvēseliskajiem, garīgajiem
atomiem kā pasaules un psihisko parādību pamatu. «Nervu sistēms

mums jāatzīst par dvēseles mitekli «šaurākā apmērā». Bet vai nava

nervu sistēmā kādas sevišķas vietas dvēseles miteklim? Vai nava

dvēsele atrodama vienā vienīgā «monādē», vienā vienīgā atomā,

vienā vienīgā punktā? — Anatomiskais nazis nava laisks bijis, gadu
desmitus meklēdams pēc šās «monādes», pēc šā punkta, pēc dzī-

vības mezgla, bet nav tomēr izdevies viņu atrast. Gandrīz katru

smadzeņu daļiņu savā laikā turējuši par šādu dzīvības mezglu,
kamēr beigu beigās izrādījās, ka tāds mezgls nemaz nava atro-

dams. Un viņa arī pavisam nava... Tātad «monadologi» var

pabalstīties vienīgi uz savām filozofiskām iedomām, nevis uz pie-
dzīvojumu un patiesības pamata,»

14 raksta Krumbergs.
Ja pirmajās divās «Pūra» burtnīcās daudzi raksti balstās vēl

uz metafizisko materiālismu, tad, sākot ar 3. burtnīcu, visumā jau
notiek pāreja uz dialektisko materiālismu. Tas arī saprotams, jo
«Pūra» 3. burtnīca iznāk 1894. g., kad Jaunā strāva jau ir izveido-

jusies un «Dienas Lapas» līnija svarīgu vēsturiskā materiālisma

jautājumu popularizēšanā kļuvusi daudz skaidrāka. No «Pūra»

3. burtnīcas apcerējumiem īpaši jāatzīmē E. Veidenbauma plašais
darbs «Apcerējumi iz mekānikas», kas pārstrādāts pēc franču valo-

das oriģināla. Teorētiskajā daļā Veidenbaums iztirzā matērijas un

kustības filozofiskās problēmas, galveno uzmanību veltījot mehāni-

kas izklāstam un jautājumiem. Te apskatīti centrifugālie spēki,
inerce, elastība, saliktie un paralēlie spēki, paātrināta un palēni-
nāta kustība v. tml. Praktiskajā daļā aplūkots mehānikas likumu

pielietojums ražošanā.

Balstoties uz enerģijas saglabāšanās un pārvēršanās likumu,
Veidenbaums vēršas pret ideālistiem, kas cenšas ievazāt uzskatus,
it kā eksistē dievs vai «patstāvīgi spēki», kas atrauti no matērijas.
Viņš parāda, ka kustība nevar eksistēt bez matērijas, tāpat kā

matērija nevar pastāvēt bez kustības. «Te ir tiešām jābaidās, ka

prāts pamazām neierodas vārdos ieraudzīt lietas un uzskatīt spē-
kus ... par kādām nesaprotamām varām, tā sakot, gariem, kam

nav miesas un kas tomēr spēj ķermeņus kustināt,» 15 raksta Veiden-

baums. Dažu zinātnieku cenšanās nostāties ideālisma pozīcijās esot

«sliktāka par nezināšanu».16 Veidenbaums uzskata, ka teoriju
nedrīkst atraut no prakses. «Bet nav jādomā, ka... teorija
(mācība) un praktiķa (izlietošana) ir divas savādas lietas, kas

pilnīgi viena no otras šķiramas.» 17 Veidenbaums pasvītro teorijas
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un prakses vienību. «Kur mums derētu likumi, ko nevarētu izlietot?

Kur derētu darbs, kas ne no kādiem likumiem netiktu vadīts?» 18

Nozīmīgākais darbs 19. gs. latviešu populārzinātniskajā litera-

tūrā līdzās X- Timirjazeva «Augu dzīves» pārstrādājumam ir

B. Nolles raksts «Par darvinismu». 19 Balstoties uz tādiem darbiem
kā «Sugu izcelšanās», «Cilvēka izcelšanās», K. Timirjazeva «Dar-

vins kā zinātnieka tips» un Hakslija «Cilvēka vieta dabā», Nolle

izklāsta nozīmīgākos darvinisma jautājumus. Aizstāvot materiā-

listisko bioloģiju, sugu izcelšanās un attīstības materiālistisko

mācību, Nolle parāda, ka dzīvnieki un augi pastāvīgi mainās, veido

jaunas formas. Jaunu formu un sugu rašanās ir dabas vēsturiskās

attīstības rezultāts. Nolle sniedz Darvina mācības pamattēzes par
dabisko un mākslīgo izlasi. Balstoties uz darvinismu, viņš materiā-

listiski izskaidro mērķtiecību dabā. Kāpēc tad dabā pastāv mērķtie-
cība? «Kāpēc ikviens no tūkstošējādiem organismiem, kuri apdzīvo
sauszemi, ūdeni un gaisu, tik pilnīgi piemērojas saviem apstākļiem,
ka citādus mēs viņus ir domāt nevaram?»20 jautā Nolle. Atbildot

uz šo jautājumu, viņš kritizē ideālistisko teleoloģismu, ideālistisko

mērķtiecības izpratni, kas nespēj izskaidrot mērķtiecību augu un

dzīvnieku pasaulē un ir pretrunā ar pieredzes faktiem. «Metafiziķi
un tikumnieki,» raksta Nolle, «atbildēja un arī tagad vēl atbild:

ikkatrs organisms esot jau sākumā tāds radīts, kāds tas tagad;
pateicoties pārdabiskai gudrībai, ik augs, ik dzīvnieks jau pasau-

les sākumā it kā ieliets savā tagadējā formā, pastāvot tāds jopro-
jām nepārgrozīdamies. Kamēr prāts uz dažādiem dabaszinātnis-

kiem jautājumiem vienīgo atbildi meklēja pagātnes rakstos, tamēr

nebija iespējams atrast dažādo dabas parādību īstos cēloņus. Metās

mierā ar atbildi, kura pēc taisnības nekā neizskaidroja, pat runāja

pretī pieredzējumiem.» 21

Zinātne «pēc senlaiku dzīvnieku izraktajām atliekām» pārlie-
cinājās, «ka mūsu zemi nav vienmēr apdzīvojuši tie paši augi, kuri

šimbrīžam, ka augu un dzīvnieku formas kārtu kārtām mainījušās,
tādā ziņā mainīdamās, ka vēlākos ģeoloģiskos laikmetos parādīju-
šās arvien jo pilnīgāk attīstījušās formas nekā agrākos».

22

Zinātne, «pētot dabiskos cēloņus» dabā, atmeta reliģiskos
priekšstatus, vairs «neticēja akli nesaprotamiem brīnumiem».23

Nolle raksta: «Darvina mācība, «darvinisms» jeb — kā pats Dar-

vins viņu nosauc — evolūcijas, t. i., attīstības, teorija māca, ka, ...
pastāvīgi notiekot grozībām, ar laiku ceļas jaunas formas, kuras

dienās tik tālu atšķiras cita no citas, ka. acis uzmetot, grūti atrast

starp viņām kādu radniecību.»24 Atsaucoties uz X- Timirjazevu,
Nolle norāda, ka «Darvins ieraidījis zinātnē jaunu patiesības dzirk-

steli»,
25 ka viņš radījis savu mācību, pamatīgi izpētījis augu un

dzīvnieku valstis. Nolle kritizē Darvina mācības pretiniekus.
Nolle parāda, kāda nozīme sugu attīstības pamatošanā bija Dar-

vina mācībai par iedzimtību un mainību. «Dabiskā ceļā nejauši
reiz iegūtas īpašības var zināmai sugai palikt par pastāvīgām īpa-
šībām . . . ikkatrā organismā var mainīties īpašības, un šīs īpašī-
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bas palikt par tādām, kas pārraidās uz pēcnācējiem.» 26 Uz šīm īpa-
šībām balstās praktiķi, attīstot mākslīgo izlasi. Tāpat kā notiek

mākslīgā izlase, dabā pastāv arī dabiskā izlase. Izlase balstās uz

mainību, ko savukārt veicina izmainījušies apstākļi, vide. Orga-
nismi, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, izmainās un attīstās.

Tie organismi, kas, iegūdami jaunas īpašības, spēj labāk pielāgo-
ties apstākļiem, saglabājas un nostiprinās. Turpretim tie, kuri

nespēj pielāgoties jaunajiem apstākļiem, iznīkst. Šis likums saistīts

ar «pašuzturas cīņu starp dažādām sugām», t. i., ar cīņu eksisten-

ces dēļ. Nolle parāda, ka Darvina mācību pamato salīdzinošā

anatomija, embrioloģija, ģeoloģija un paleontoloģija.
Novērtējot Darvina mācību, Nolle min X- Timirjazeva vārdus,

ka «Darvina mācība nav vis tikai hipotēze; viņa ir spriedums, kurš

izriet no daudziem faktiem
..

.»
27

Nolle Darvina mācību attiecina arī uz cilvēku, jo cilvēks ir dabas

daļa un kā tāds tas pakāpeniski attīstījies no dzīvnieku pasaules.
Viņš noraida leģendu par to, ka cilvēku radījis dievs. «Tātad zināt-

nei,» raksta Nolle, «nav nekāda iemesla nepieskaitīt cilvēku pie
dzīvnieku valsts

.. . neskatoties uz embrioloģiju un salīdzinātāju

anatomiju, kuras gaiši aizrāda uz cilvēka tuvējo sakaru ar zemā-

kiem mugurkaulaiņiem, vēl citi notuļ pieredzami fakti mūs pārlie-
cina, ka cilvēce pastāvīgi attīstījusies . . .»

28 Viņš parāda, ka «Cil-

vēks ... pēc savas dabas ir sociāls dzīvnieks, t. i., viņš dzenas dzīvot

citu cilvēku sabiedrībā .. .»
29 Tanī pašā laikā Nolle, bioloģizēdams

sabiedriskās parādības, attiecina uz cilvēku sabiedrību cīņu eksis-

tences dēļ un tādējādi pats samierinās ar sociāldarvinismu. «Arī

tagad vēl ikbrīd redzam pašuzturas cīņu, kur cilvēcei jācīnās ar

dažādiem pretējiem apstākļiem. Redzam viņā beidzamies tūkstošiem

indivīdu, kas nespējīgi ar sekmēm sacensties sadzīves viļņos.
Atliek tikai tie, kam vairāk spēka un izturības, vairāk sparības un

samaņas cīņā pret pretējiem apstākļiem... Cilvēka prāta attīstība

ir pašuzturas cīņas auglis,»30 raksta Nolle.

Darvinismu aizstāv arī daudzi raksti, kas iespiesti «Dienas

Lapā». Tā, piemēram, «Dienas Lapa» 1895. g. ievieto rakstu «Cil-

vēks vai mērkaķis», kurā pastāstīts, ka, pārejot no cilvēkveidīgā

pērtiķa uz cilvēku, eksistējušas starpformas. Runājot par Javā

atklātām pitekantropa atliekām, raksta autors atzīmē: «Starp tagad

dzīvojošiem mērkaķiem šimpanzi uzskatīja kā cilvēkam vistuvak-

stāvošu. Bet nupat atrastais
...

stāv vēl tuvāk cilvēkam.»31

Materiālistiskās dialektikas galveno jautājumu izklāstu cenšas

dot X- Kasparsons samērā plašajā darbā «Dialektika» (1894. g.),

kas ievietots «Pūra» 3. burtnīcā. Rakstā ievietoti pat veseli frag-

menti no F. Engelsa darba «Anti-Dīrings», kuros raksturota mate-

riālistiskā dialektika, tās atšķirība no Hēgeļa ideālistiskas dialek-

tikas, dialektiskā materiālisma izziņas teorija, relatīvās un absolū-

tās patiesības dialektika, nolieguma nolieguma likums. Kasparsons

parāda, ka izziņa sākas ar to, ka lietas ārpus mums iedarbojas uz

mums. Lietu realitāte izriet no pašas lietas objektīvas eksistēšanas.
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Kasparsons aizstāv materiālismu un parāda, ka lietas, matērija ir

primāra, bet idejas, apziņa ir sekundāra. «Ideju pasaule ir otrinieks,
mūsu galvā izcēlušies domutēli, kas nekādi nav liekami par priekš-
gājējiem pasaules gaitai, kuriem šai būtu jāpieveicas.» 32 No mate-

riālisma pozīcijām viņš vēršas pret ideālistisko mācību par «iedzim-

tām», apriorām, pirms pieredzes dotām un no tās neatkarīgām

idejām. Idejas rodas, «cilvēkam iespaidus saņemot no apkārtējās
objektīvās pasaules .. .».

33
Tāpēc ari «estētiskie, morāliskie v. c.

jēdzieni» nav «aprioriski jeb iedzimti».34 Taču, atzīdams, ka pasaulē
nav nekā absolūta, jo viss pakļauts attīstības likumam, Kasparsons

pārspīlē relativitātes momentu un dažkārt nonāk relatīvisma un

objektīvisma gūstā. No tā, ka šķiru sabiedrībā morālei ir šķirisks
raksturs, viņš secina, ka nepastāv objektīvi kritēriji morālē, ka

«morāliskie jēdzieni tādā mērā relatīvi, ka ikmēr bijis neiespējams
dabūtabsolūtu mērauklu labuma jēdzienam».35

Apskatījis ideālisma un duālisma nepamatotību, Kasparsons
norāda uz metafizikas vēsturisko ierobežotību. Līdz 18. gs. beigām
dabzinātnēs galvenokārt bija faktu krājējas zinātnes. Šādos apstāk-

ļos tās aplūkoja parādības ārpus «dabiskā un vēsturiskā sakara»,

pašas par sevi. Gluži dabiski, ka sākumā dabzinātnēs «sadalīja
dabu sevišķās šķirās, pašķirās, nodaļās». Taču, šādi aplūkojot dabu,
radās metafiziskā metode. Tā apskatīja lietas ārpus kopsakara,

ārpus kustības un attīstības. Tiesa, metafizika bija vēsturiski attais-

nojama, jo vispirms «bija jāizpēta lietas, pirms varēja pētīt pro-

cesus».
36 Metafiziķi atrauj kustību no matērijas, bet «absolūta

miera nav. Nav vielas bez kustības. Miers, lai tas vai kāds, tikai

relatīvs.»37 Apstākļos, kad valdīja metafiziskā metode un dabzināt-

nēs nespēja dot pamatojumu dabas parādību kopsakarības pama-

tošanai, attīstījās t. s. natūrfilozofija jeb dabas filozofija, kura cen-

tās šo kopsakaru atklāt spekulatīvā ceļā, tādējādi pretendēdama

uz «zinātņu zinātnes» lomu.

19. gs. lielie atklājumi dabzinātnēs parādīja «dabas notikumu

dialektisko raksturu». «Dabā viss galu galā notiek dialektiski, nevis

metafiziski,»38 raksta Kasparsons, «dialektika aplūko lietas un lietu

domu tēlus viņu savādībā, savirknējumā, viņu kustībā un pārgro-
zībā. Daba apliecina dialektikas pareizību.» 39 Kasparsons, būtībā

izklāstot F. Engelsa domas, parāda, ka materiālistisko dialektiku

sagatavoja 3 lielie dabzinātniskie atklājumi — enerģijas saglabā-
šanās un pārvēršanās likuma, šūnu teorijas un Darvina sugu evo-

lūcijas teorijas atklāšana. Viņš raksta: «Un šādi atrada, ka visa

dabas kustība ir nemitīgs process, t. i., ka viņā notuļ viena forma

pārvēršas otrā... Atrada kustības likumus, kuri cauri aužas cil-

vēku vēsturei.»40

Kritizēdams metafiziķus, kuri parādības uzskata par mūžīgām,

nemainīgām un uz visiem laikiem dotām. Kasparsons parāda, ka

pasaule jāaplūko kā process. Kā metafiziskās pieejas spilgtu

izpausmi viņš kritizē personālista J. Oša skolotāja Teihmillera

izteikumu, ka «Pasaule no mūžības gatava
...

Mums tik izliekas,
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it ka kas pārgrozītos, tapec ka ar Visuma kartību iepazīstamies
perspektīviski.» 41

Rakstā Kasparsons min, ka dialektikas jautājumus pirmais
plašāk izstrādājis Hēgelis. Taču Hēgelis dialektiku «izšķetināja»

«miglainā formā». Viņš «bij ideālists, t. i., viņš savus jēdzienus
neturēja par lietu un notikumu atspoguļojumiem, bet — otrādi —

lietas un viņu attīstību par «ideju» attēliem... Hēgeļa dialektika

ir jēdziena, absolūtā, mūžīgā jēdziena attīstība.»42 Pretstatā Hēgeļa
dialektikai Kasparsons aizstāv materiālistisko dialektiku. No

Hēgeļa filozofijas «nācās izlobīt dialektikas kodolu . . . Hēgeļa dia-

lektiku, kura stāvēja uz galvas, apgrieza atpakaļ uz kājām.» 43 Dia-

lektikas likumi jāatvasina no dabas un vēstures. Kasparsons

pareizi uzskata, ka materiālistiskā dialektika ir zinātne par dabas

un domāšanas vispārīgiem attīstības likumiem vai, kā viņš rak-

sta: «Sādi palika dialektika par vispārējo attīstības likumu zinātni,

ārpasaules un domāšanas.»44

Pasvītrojot dialektiskās loģikas nozīmību, Kasparsons norāda

uz formālās loģikas ierobežotību. «Formālā loģika ir vispirmā
kārtā metode atrast jaunus rezultātus. Tāda pat metode, bet vēl

daudz svarīgāka ir dialektika. Dialektika pārsprādzina formālās

loģikas šauro apvārsni!»
45

Kasparsons sīkāk aplūko tikai vienu dialektikas pamatlikumu —

negācijas negācijas likumu, raksturojot gan negāciju (Kasparsona

terminoloģijā runājot, «pirmo pārmitējumu»), gan negācijas negā-

ciju («otro pārmitējumu») un parādot tā sarežģīto dialektisko attīs-

tību. Viņš cenšas parādīt negācijas dialektisko raksturu, kritizē

metafizisko negācijas izpratni. Pārējos dialektikas likumus Kaspar-
sons aplūko tikai garāmejot, pareizāk sakot, pieskaras tikai dažām

to pusēm. Kasparsons raksturo likumu par kvantitatīvo izmaiņu

pāreju kvalitatīvajās izmaiņās. Aplūkojot attīstību, Kasparsons
absolutizē pakāpenības momentu, ignorē lēcienus pārejā uz jaunu
kvalitāti. Lai raksturotu pāreju uz jaunu kvalitāti, Kasparsons

ņem tikai vienu piemēru — juridisko likumu attīstību: «Pāreja,

piemēram, no viena likumu veida otrā nenotiek piepeši, bet pama-

zām, tādēļ ka tai laikā, kad parādās jaunas likumu kārtības dīgļi,
iepriekšējā vēl ir pilnā spēkā.»46

No dialektikas kategorijām Kasparsons apskata cēloņa un seku,

nepieciešamības un nejaušības, nepieciešamības un brīvības kate-

gorijas.
No izziņas teorijas jautājumiem īpašu uzmanību Kasparsons

veltī jautājumam par relatīvās un absolūtās patiesības attiecībām.

Viņš atzīst, ka pastāv absolūtā patiesība, taču zinātne balstās uz

relatīvām patiesībām; ja tā operēs tikai ar absolūtām patiesībām,
zinātne neattīstīsies, bet stāvēs uz vietas.

Izvirzot jautājumu par patiesības kritēriju, Kasparsons parāda,
ka centieni meklēt patiesības kritēriju apziņas sfērā, domas skaid-

rībā vai neskaidrībā noved pie ideālisma, jo «Jēdzienu loģiskā
iespējamība nav pašu lietu iespējamība. Ka kāda lieta būt var, ka
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viņa tiešām ir un ka viņa nevar nebijuse tiešamībā, šos jēdzienus
var prāts tikai tautoloģiski izskaidrot, ja izskaidrojumus smeļ vie-

nīgi iz sevis.» 47 Par patiesības kritēriju Kasparsons uzskata pie-
redzi. Viņš raksta: «Atziņa tikai tad atziņa, kad viņas objekts pie-
redzējumu aplokā, un hipotēza tikai tad hipotēza, kad viņai par

pamatu tiešamība. Ideālists neliek jēdzieniem grozīties pēc piere-
dzējumiem, bet iedomājas lietas grozāmies pēc jēdzieniem.» 48

Kasparsons tomēr nedod atbildi, kas ir pieredze. Viņš to reducē

drīzāk uz vērojumu. Tādējādi jautājumu par praksi kā patiesības
kritēriju, kā izziņas virzošo spēku, kā pasaules revolucionāro pār-
veidotāju, kā subjekta un objekta mijiedarbību viņš neizprot.

Kaut gan Kasparsona «Dialektika» uzrakstīta, visumā balsto-

ties uz dialektisko materiālismu, tomēr bez relatīvisma un objek-
tīvisma momentiem tanī ieskanas arī pozitīvisma tendences. Viņš
gan atzīst, ka par būtību var būt tikai tas, kas attīstās, citiem vār-

diem sakot, kas izpaužas caur parādībām, tomēr uz jautājumu, kas

ir īstenības, resp., dabas, matērijas cēlonis, atbild: «Jāatradinās

šā jautāt», 49 jo citādi mēs nonāktu pie bezgalīgas cēloņu virknes,
kuru praktiski atklāt nav iespējams. Tātad jautājums, ka matērija,

daba, īstenība ir pati sev cēlonis, ir atstāts ēnā. Lai gan Kaspar-
sona «Dialektikai» ir savi trūkumi un nekonsekvences un tā nav

radoša domātāja oriģināldarbs, rakstam bija pozitīva nozīme cīņā
pret tālaika ideālistiskajiem strāvojumiem Latvijā.

Cīņā pret reliģiju un ideālismu jaunstrāvnieki izmanto K. Ti-

mirjazeva darbu «Augu dzīve». Kā zināms, Timirjazevs savā laikā

bija dedzīgākais darvinisma aizstāvis. Timirjazeva darbu «Augu
dzīve» jaunstrāvnieki pārstrādātu publicē savā rakstu krājumā
«Pūrs» (5.—7. burtnīcā) ar redakcijas piezīmēm un komentāriem.

Redakcija, izklāstot Darvina idejas, īpašu vērību veltī sociāldar-

vinisma kritikai, kas šķiru cīņas vietā centās izvirzīt atsevišķu indi-

vīdu cīņu eksistences dēļ. Noraidot sociāldarvinismu, maltusismu,

nīcšeānismu, «Pūra» redakcija raksta: «Cilvēku attīstības gaitu
darvinisma dzīves cīņa nespēj izskaidrot. . . Pretišķības cilvēku

sabiedrībā ieronas tikai tur, kur pirmatnēja īpašuma forma zūd

un sabiedrība sašķiras šķirās ar pretējām interesēm.»50 Līdz ar to

tiek pārvarēta jau minētā Nolles vienpusība (skat. 208., 209. lpp.).
Un tālāk, runājot par nākotnes sabiedrību, redakcija atzīmē, ka arī

tur notiks cīņa, bet tā nebūs šķiru cīņa. Darbā parādīts, kā orga-

niskā pasaule attīstības gaitā radusies no neorganiskās. levērojama
loma dzīvības izcelšanās gaitā ir asimilācijas procesam. Organismi
radušies daudzu miljonu gadu laikā dabiskās attīstības procesa

rezultātā.

Parādot dzīvības izcelšanos, darbā apskatītas svarīgas dialekti-

kas problēmas par kvantitatīvu izmaiņu pāreju kvalitatīvajās,
pakāpenības un lēcienveidības, evolūcijas un revolūcijas vienību

attīstības procesā. Redakcijas piezīmē norādīts, ka «.. . kvalitatīvā

pārgrozība ... notiek lēcieniski.
..

Tātad vispārēja attīstība ir — evolūcija ar revolūcijām.» 51
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Salīdzinot ar K. Kasparsona un A. Dauges uzskatiem, kuros jau
Jaunas strāvas posma iezīmējās reformisms, šeit sperts liels solis

uz priekšu — «Pūra» redakcija pareizi izpratusi likumu par kva-
litatīvo pārmaiņu pāreju kvantitatīvajās un nonākusi pie pareiziem
secinājumiem.

Tomēr Timirjazeva «Augu dzīves» jaunstrāvnieku pārstrādā-
tajā izdevumā vērojama piekāpšanās Ostvalda enerģētisma priekšā.
Ostvalds, būdams izcils zinātnieks, savā filozofiskajā mācībā

nonāca pie jucekļa, subjektīvistiski ideālistiskiem secinājumiem.
Zināma ietekme viņam bija arī Latvijā. Daži jaunstrāvnieki, saska-

tīdami Ostvaldā izcilu zinātnieku, viņa jucekliskos filozofiskos

secinājumus novērtēja nekritiski.

Arī «Pūra» redakcija, publicējot Timirjazeva «Augu dzīves»

pārstrādājumu, nesaskata Ostvalda enerģētisma ideālistisko dabu.

Vērsdamās pret metafiziskā materiālisma aprobežotību, tā vienlai-

kus atsevišķus «enerģētisma» secinājumus uzskata par dialektiskā

materiālisma tālāku attīstību un līdz ar to paver spraugu subjek-
tīvajam ideālismam un agnosticismam. ««Matērija» ir domu tēls,
ko sev konstruējamies, lai notēlotu to, kas parādību maiņā ir palie-
kams. Realitāte piešķirama tikai enerģijai. Enerģija ir, blakus vēro-

šanas formām, telpa un laiks, vienīgais, kas kopējs visiem lau-

kiem,»52 raksta redakcija secinājumos par vācu dabzinātnieku Lībe-

kas kongresu. Secinājumos parādās arī matērijas atraušana no

kustības, telpas un laika. Vēl vairāk — telpa un laiks tiek traktēti

Kanta garā — kā vērojuma formas.

Aizstāvot materiālistisko pasaules uzskatu, jaunstrāvnieki dab-

zinātnisko atziņu propagandai plašu vietu ierāda arī «Dienas

Lapas» slejās, augstu novērtējot jaunākos zinātnes sasniegumus un

atklājumus un parādot to naidīgumu ideālistiskajiem uzskatiem.

Tā, piemēram, avīze ievieto plašu pārskatu par krievu ārstu un dab-

zinātnieku IX kongresa darbību. Sīki iztirzāts X- Timirjazeva refe-

rāts kongresā, ar atzinību minot to referāta daļu, kur izcilais zināt-

nieks atzīmē, ka krievu dabzinātnēs neseko Platona, proti, ideā-

lisma, garam.53

Jaunstrāvnieki spēj dialektiski analizēt tādas kategorijas kā

jautājumu par brīvību un nepieciešamību. Tā, J. Jansons-Brauns

rakstā «Jaunākais virziens vācu literatūrā» (1894. g.) kritizē sub-

jektīvistiski ideālistiskās un metafiziskās teorijas, kuras pauž vācu

buržuāzijas rakstnieki jautājumā par brīvību un nepieciešamību.
Cilvēks ir brīvs tiktāl, ciktāl viņš izzinājis dabas un sabiedrības

objektīvos likumus un virza savu darbību saskaņā ar šiem liku-

miem. Tāpēc arī Jansons-Brauns vēršas pret buržuāziskiem un sīk-

buržuāziskiem inteliģentiem, kuri pauž voluntārismu un atzīst cil-

vēka brīvības, cilvēka gribas absolūto raksturu. Viņš raksta:

«Mācība par «brīvo gribu» nav nebūt tikai vienkārši izperināts
skolu dogmāts, kā tas acumirklī gan izrādītos, bet tā ir savā ziņā

atspīdums no īsti reāliem dzīves apstākļiem; viņa ir tāda laikmeta

auglis, kad inteliģence... domā tikai pēc savām atziņām, saviem
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piedzīvojumiem — tātad arī nenojēdza, ka tas, ko viņi šķietas «gri-
bam», atkaras pilnīgi no ārējiem apstākļiem, no sadzīves, no tā,
kam «vajaga» notikties; viņi nesaprata, ka viņu pašu domām un

centieniem, viņu iekšējās dzīves sastāvam visas saknes atrodas

ārpasaulē.»
54 Un tālāk: «... «brīva griba» atrada un atrod vēl

arvien sirdīgus aizstāvjus, bet tikai starp teologiem, juristiem un

citiem tamlīdzīgiem kungiem, kuriem jārūpējas un jācīnās par to,
ka netiktu sagāzti birģeļiem tik noderīgie pasaules uzskati, smalkā

birģeļu morāle, ar kuras palīdzību tik patīkami var valdīt un kal-

pināt zemās, izsūcamās ļaužu šķiras.» Vienlaikus Jansons-Brauns

vēršas pret fatālismu, pēc kura «cilvēcei jāliek rokas klēpī un jālie-
kas mierīgi turp vizināties, uz kurieni to katrreiz bīdītu ārējie, neno-

vēršamie dabas likumi». Jansons-Brauns kritizē fatālisma pārstāv-

jus par pasivitātes sludināšanu, jo viņi «cilvēkam noliedz jel
mazāko spēju arī pašam kaut cik necik pārgrozīt, atspiest atpakaļ
sadzīves apstākļus». Viņš parāda, ka cilvēki var izzināt dabas un

sabiedrības likumus un izmantot tos savās interesēs. Kā pareizi

parāda Jansons-Brauns, «sabiedriskās attiecības nevar izmainīt

viens cilvēks. Tās var pārveidot tikai šķiras, tautas masu darbība.»

Jansons-Brauns turpina: «. .. bet nekad nav jāaizmirst, ka to nevar

izdarīt viens cilvēks pēc savas iegribas, kā, piem., viens cilvēks

sava paša spēkiem nevar pavisam salauzt tagadējos sadzīves

apstākļus, bet gan visas cilvēces vairums.»

Jansons-Brauns, vēršoties pret buržuāzijas ideologu ideālistiski

reliģiskiem rakstiem un runām par to, ka cilvēka dvēsele esot

nemirstīga, dievišķa, parāda, ka gara jeb dvēseles darbība dibi-

nās uz miesas darbību, «sastādās vienīgi iz smadzeņu un nervu

funkcijām, ārpus miesas, t. i., no viņas šķirta, «dvēsele» nemaz

nav domājama».55

Rainis, aizstāvot materiālismu, parāda, ka apziņu nosaka mate-

riālie faktori: «Domas attiecas pret jušanu kā idejas pret materiā-

liem faktiem . . . Viss šis kopums no pusjūtām, jūtām, pat nervu

trīsējumiem, dzimstošām domām, vēlāk domu kombinēšanas un

darbības, ir tikai attēlojums no materiāliem faktiem . . .»
56

Jau 90. gados Raiņa uzskatu attīstībā vērojamas svarīgas dia-

lektiskas iezīmes. Viņš norāda uz «šauro uzskatu» ierobežotību,

pie kam ar «šaurajiem uzskatiem» Rainis saprot to zinātnes stā-

vokli, kad zinātnē valdīja metafizika, kas apskatīja atsevišķas lie-

tas un parādības izolēti, ārpus vispārējām sakarībām.

legūtās zināšanas jāpārbauda dzīvē. Teorijas, kas nesaskan ar

dzīvi, jāatmet. Rainis raksta: «Lielie zinātnes panākumi, atradumi,
zemes izpētīšana, plaši o6o6meHHH iznīcina senos šauros uzska-

tus. Raušanās uz jaunu zināšanu, uz zināšanu un dzīvi un dzīves

faktiem, atmetot teorijas, kas pretim dzīvei.» 57 Dziļa filozofijas

pazīšana atspoguļojas arī Raiņa daiļradē, viņa filozofiskajā dzejā.
Izcilu vietu cīņā par filozofiskā materiālisma principiem ieņem

F. Roziņš. Viņš ir viens no jaunstrāvnieku filozofiskās frontes vis-

nopietnākajiem darbiniekiem. Jau 1894. g. parādās viņa darbi
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ar spēcīgu marksistisku ievirzi — «Lielajā piemiņas diena»58
un

«Grūti laiki». 59

Mazāku vērību Roziņš pievērš sabiedriskās apziņas un politisko
institūtu atgriezeniskajai ietekmei uz materiālo ražošanu. Tas arī

saprotams, jo apstākļos, kad galvenais trieciens bija jāvērš pret
ideālismu, pret vēstures ideālistisko izpratni, vispirms vajadzēja
pasvītrot tieši jautājuma ekonomisko pusi, bet apziņas atgrieze-
niskās ietekmes uz esamību atsegšana zināmā mērā palika ēnā. Tas

jaunstrāvniekiem neļāva arī plašāk apgaismot jautājumu par pro-

gresīvo sabiedrisko ideju lomu sabiedrības attīstībā. Vēlāk, revo-

lucionāro cīņu posmā, šāda vienpusība varēja kļūt pat kaitīga.

Rakstā «Lielajā piemiņas dienā» Roziņš parāda buržuāzisko

apgaismotāju un materiālistu uzskatu šķirisko ierobežotību, tādē-

jādi nonākot pie atziņas par filozofijas šķirisko raksturu.

Jaunstrāvnieku vēsturiskais nopelns ir tas, ka viņi pirmie filo-

zofiskās domas vēsturē Latvijā uzsāka dialektiskā materiālisma

propagandu. Tiesa, ne visi jaunstrāvnieki kustības beigu posmā
ir konsekventi dialektiķi. Atsevišķas metafiziskas, pat ideālistiskas,

atkāpes parādās arī, vērtējot jaunākos dabzinātņu sasniegumus.

Tomēr, kopumā ņemot, Jaunā strāva nav atdalāma no dialektiskā

materiālisma propagandas un aizstāvēšanas. Jaunstrāvnieku mate-

riālisms cieši saistīts ar viņu ateismu.

Latvijas progresīvajā domā visai ievērojamu vietu allaž ieņē-
muši ateisma jautājumi. 19. gs. 60. gadu revolucionārais demokrāts

Pēteris Balodis veido savus kaujinieciskos ateistiskos uzskatus

cīņā pret carismu un dzimtbūtniecisko iekārtu. Jaunlatviešu kustī-

bas pārstāvim Jurim Alunānam ateisms ir ierocis cīņā pret vācu

baronu un garīdzniecības kundzību Latvijā.
Šīs ateistiskās domas tradīcijas savos darbos jaunos apstākļos

izmanto arī jaunstrāvnieki. Ja pirms jaunstrāvniekiem ateismam

filozofiski sabiedriskajā domā galvenokārt raksturīga reliģijas
izskaidrošana ar tumsonību, izglītības trūkumu un garīdzniecības
viltu, tad jaunstrāvnieki reliģijas saknes sāk jau meklēt sociālajās
attiecībās. Sabiedrībā, kur pastāv ekspluatācija un sabiedrība sada-

lījusies naidīgās šķirās, ekspluatatoru šķiras reliģiju izmanto kā

līdzekli apspiesto šķiru turēšanai paklausībā. 90. gados ateistiskā

doma Latvijā jaunstrāvnieku darbības rezultātā gūst plašu vērienu

un ateistiskās idejas nonāk līdz plašām iedzīvotāju masām.

Pirmais, kas Latvijā augstu paceļ ateisma karogu, ir revolu-

cionārais dzejnieks Eduards Veidenbaums. Viņa kaujinieciskā
revolucionārā dzeja ir liels trieciens tolaik Latvijā valdošajiem
reliģiskajiem uzskatiem. Ne velti dzejnieka ateistiskie darbi ieguva

demokrātisko un revolucionāro spēku atzinību. Viņa ateistiskās

dzejas rokrakstos cirkulē pilsētas strādnieku, laukstrādnieku, demo-

krātiskās inteliģences vidū jau 19. gs. 90. gados. Tās lasa nelegā-

lajās sapulcēs, pirmo marksistisko pulciņu sanāksmēs. Plašu popu-

laritāti Veidenbauma pret baznīcu un reliģiju vērstās dzejas gūst
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1905.—1907. g. revolūcijas vētrainajās dienās. Tādi Veidenbauma

dzejoļi kā, piemēram, «Mosties, mosties reiz, svabadais gars!»,
«Jauns gads jau atnācis», «Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo»,
«Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks», «Dievs ir laipnīgs»
pieskaitāmi pie labākajiem antireliģiskās un antiklerikālās latviešu

dzejas paraugiem. Aicinot uz cīņu pret pastāvošo iekārtu, Veiden-

baums, piemēram, dzejolī «Mosties, mosties reiz, svabadais gars!»
līdz ar to sauc darbaļaudis cīnīties pret baznīcu un atteikties no

reliģiskajiem aizspriedumiem, kas traucē šo cīņu.
Veidenbaums izsmej paklausību mācītājiem, kurus viņš nosauc

par zagļiem, kas bagāto interesēs mēģina dziedēt nabago cieša-

nas ar sludināšanu labākai dzīvei debesīs (piemēram, dzejolī
«Jauns gads jau atnācis»). Dzejolī «Daudz godīgu cilvēku pasaulē
dzīvo» Veidenbaums aicina godīgos cilvēkus — darbarūķus nevis

pakļauties saviem apspiedējiem, nevis laizīt rokas kungiem un

mācītājiem un pateikties dievam par savām nelaimēm, bet cīnīties

pret kungiem, pret reliģiskiem māņiem. Viņa simpātijas ir to cil-

vēku pusē, kuri aicina uz cīņu pret reliģiju, uz cīņu par brīvību.

Darbā «Gabals iz tautsaimniecības» Veidenbaums parāda, ka reli-

ģijas mācības ir pretrunā ar zinātnes atziņām par pasaules izcel-

šanos, ka reliģija izkropļo patiesību, turklāt izkropļo to valdošo

šķiru interesēs. Garīdznieki sludina reliģiju ne jau tāpēc, ka tā

paustu noteiktu patiesību, bet tāpēc, ka tā ir izdevīga bagātajiem,
valdošajām šķirām, kuru intereses aizstāv valdība, valsts. Veiden-

baums kategoriski noraida teoloģisko «patiesību» un atzīst tikai

vienu — zinātnes patiesību. Viņš raksta: «. . .Viņi [garīdznieki —

P. L.] nesludina nekādu zināmu noteiktu patiesību, bet viņi aiz-

stāv ļaunumu, katru neģēlību un katru noziegumu, ja tie nāk no

valdības puses.»
60

Līdz ar to Veidenbaums nonāk pie secinājuma, ka reliģija
ekspluatatoru šķirām nepieciešama, lai veicinātu apspiesto šķiru
ekspluatāciju. Veidenbaums paliek konsekvents ateists līdz pat
sava īsā mūža beigām. Neilgi pirms nāves, būdams bezcerīgi slims,
1892. g. 12. aprīlī vēstulē A. Daugem Veidenbaums raksta, ka pat

uz nāves gultas viņš noliedz reliģiju un zobojas par to.61

Veidenbauma ateisms ir karojošs ateisms, kas savu nozīmi

saglabājis līdz pat mūsdienām. Veidenbaums pirmo reizi latviešu

literatūrā nesaudzīgo cīņu pret reliģiju un tās paudējiem saistīja

ar cīņu pret pastāvošo iekārtu. Viņa ateistiskie darbi un to ietekme

Latvijas darbaļaudīs apgāž buržuāziskās Latvijas apoloģētu melus,

ka dzejnieks kritizējis tikai reliģijas ļaunās puses un ka pats viņš

esot līdz mūža beigām palicis reliģiozs (šādas domas, piemēram,
savās «Atmiņās» vēlāk izteicis arī A. Dauge).

Karojošā ateisma pozīcijās 90. gados atrodas arī Rainis, kas

jau jaunības gados bija atteicies no reliģijas. Kādā atzīmē dzej-
nieka dienasgrāmatā 1882. g. norādīts, ka viņš dievam netic. 62

1897. g. Rainis no cietuma rakstītā vēstulē Aspazijai asi nosoda

Aspazijas pievēršanos misticismam un reliģijai. Rainis vēstulē
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norāda, ka dzīšanas tikai pec personiskās laimes, personiskā miera,
pat pēc klusas, savtīgas mīlestības, bailes pazaudēt šo mietpilso-
niskās klusās dzīves idilli noved pie reliģijas, pie māņticības. Bai-

les, nespēcības un vājuma sajūta cīņā pret stiprākām varām rada

augstāku spēku pielūgšanu, dievu, reliģiju. Rainis, atrazdamies cie-
tumā, noteikti noraida

_

Aspazijas aicinājumus paļauties uz

dievu, skaitīt lūgšanas, nēsāt pie sevis talismanus utt. Rainis brī-
dina Aspaziju no nogriešanās uz individuālisma un reliģijas ceļa,
jo tas var novest pie politiskas izlīgšanas, samierināšanās ar

«Rīgas večiem», t. L, ar reakcionāro latviešu buržuāziju. Par vienu
no galvenajam nākotnes sabiedrības cilvēku iezīmēm Rainis
uzskata ateismu. Kā visa labā, patiesā un augstā nepieciešamo
avotu nākotnes cilvēks atzīst vienīgi zinātni, viņš būs brīvs no

apspiešanas, kungiem, dieva un reliģijas, no visiem aizspriedu-
miem, bet paļausies tikai uz saviem spēkiem, jo būs sapratis dabas

un sabiedrības attīstības likumus. Tāpēc viņam nebūs vajadzīgs
dievs.

Rainis raksta: «Reliģijas jautājumos es biju pilnīgi svabads . . .
Katrs kungs, katra pārvāra, katrs palīgs pār nākotnes cilvēku, vai

tas nu būtu dievs, vai vispārība un altruisms, varētu tikai nākot-

nes cilvēku iznīcināt... Jā, kad mēs patiesi nodotos tam kungam,
mēs to darīsim nopietnībā, un nākotnes cilvēks tad ir zudis

...

tos

abus nevar savienot. . . savienošana un samierināšana te tikai

noved līdz seklumam.»63

Ne lūgties, bet cīnīties aicina Rainis. Viņš nonāk pie secinā-

juma, ka apspiešanas un kungu varas iznīcināšana radīs brīvu

cilvēku sabiedrību bez reliģijas.
P. Dauge sevi par ateistu uzskata kopš 80. gadu beigām. lesnie-

gumā Veco boļševiku biedrības birojam 1930. g. 30. augustā
P. Dauge ar viņam piemītošo humoru raksta: «Būdams tautskolo-

tājs no 1888.—1893. g., maitāju skolniekus un apkārtējo vidi ar

ateismu, materiālismu un primitīvo sociālismu.»64

Jaunstrāvnieki vēršas ne tikai pret latviešu reakcionāro aprindu
klerikālismu, bet arī pret klerikālisma paudējiem ārzemēs. Tā, Rai-

nis «Dienas Lapā» ievieto rakstus par Ameriku, kur sakarā ar

kapitālisma pāraugšanu imperiālismā un šķiru pretrunu saasinā-

šanos pastiprinās buržuāzijas pieprasījums pēc reliģijas, dažādām

sektām, misticisma un tumsonības. «... tauta nekur tik daudz

nekrīt reliģiozu murgotāju un krāpnieku nagos kā Savienotajās
Valstīs ... Amerikāņu neskaitāmās, dažreiz pat smieklīgās sektas

to pierāda. Ka rodas cilvēki, kas tādas lietas raksta, patoloģiskā
ziņā saprotams, bet ka tūkstošu tūkstošiem visur to bijīgi atgremo
kā Amerikā un caur to domā izšķīruši visas filozofijas svarīgākos

jautājumus, tas liecina, ka mācītie atrodas vēl uz ļoti zema izglī-
tības pakāpiena.»65

Spilgti jaunstrāvnieku ateistiskās cīņas rezultātus raksturo

1905.—1907. g. revolūcijas notikumi Latvijā, kad cīņā pret carismu,

vācu baroniem un baznīcu plašas demokrātisko spēku aprindas
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uzstājas zem ateisma karoga. Jaunstrāvnieku ateistiskās cīņas
rezultāti sasaucas ar «baznīcas demonstrācijām» 1905.—1907.' g.
revolūcijas laikā.

JAUNSTRĀVNIEKI

PAR SABIEDRISKĀS ATTĪSTĪBAS

NOTEICOŠO SPĒKU

Ar Jauno strāvu pirmoreiz progresīvajā latviešu filozofiskajā
domā sākas materiālistiskās vēstures izpratnes propaganda.

Viens no nozīmīgākajiem 90. gadu rakstiem par vēstures mate-

riālistisko izpratni dialektiku sabiedrībā ir «Dienas Lapā» ievieto-

tais raksts «Vēsture un saimnieciskie apstākļi». 1

Rakstā kritizētas pirmsmarksistiskās socioloģijas galvenās
pamattēzes — uzskati, ka vēsturi uz priekšu virzot idejas, dižie vīri

un iedzimtie morāles principi. Rakstā detalizēti aplūkoti vēsturiskā

materiālisma rašanās apstākļi. 2 Vēsturiskā materiālisma rašanās

ir saimniecisko apstākļu, šķiru cīņas attīstības produkts, jo arī «kat-

ras šķiras intereses atkal atkaras no saimnieciskiem apstākļiem.
Tā vēsturiskā attīstība atnesa pašu šo mācību par vēstures liku-

mību.»3 Autors liek saprast, ka vēsturiskais materiālisms ir prole-
tariāta zinātniskā teorija par sabiedrību.

Raksturīgi, ka, izklāstot vēsturiskā materiālisma galvenos seci-

nājumus, tiek citēti fragmenti no K. Marksa (kā rakstā norā-

dīts, tas ir «viens no visievērojamākiem jaunlaiku zinātniekiem»)
darba «Priekšvārds grāmatai «Par politiskās ekonomijas kritiku»».

Marksa domu tulkojums rakstā ir precīzs, protams, ņemot
vērā gan to, ka tolaik vēl nebija izstrādātas vēsturiskā mate-

riālisma terminoloģijas latviešu valodā, gan arī to, ka bija jārē-
ķinās ar cenzūras spaidiem. Legālajā presē nevarēja minēt vārdu

«revolūcija», tāpēc raksta autors tā vietā lieto terminu «saimnie-

ciskās pārmaiņas». Autors vēsturisko materiālismu uzskata par

vienīgi pareizo vēstures teoriju, propagandē tā pamatprincipus un

vispārīgos vilcienos atsedz ražošanas spēku un ražošanas attiecību

attīstības dialektiku, reizē ar to nonākot pie daudzu materiālistiskās

dialektikas jautājumu pareizas izpratnes.

«Dienas Lapa» aizstāv vēsturisko materiālismu pret tā ideālistis-

kajiem apmelotājiem, kas apgalvoja, ka vēsturiskais materiālisms

noliedzot ideju lomu sabiedrībā un apskatot cilvēku kā «vienkāršu

mehānistiskas attīstības rotaļu lietiņu». 4 «Jaunā mācība» ir dialek-

tiska metode «cilvēces vēsturiskās attīstības gaitas izpētīšanai». 5

Cilvēki dzīvo sabiedrībā, tie ir «apdāvināti ar jūtām un prātu, viņi

darbojas un rīkojas ar zināmu nolūku sabiedrībā, viss top darīts ar

zināmu mērķi, kāds parādās katras strāvas centienos, idejās».
6 Bet

šos centienus un idejas nosaka materiālie apstākļi, noteikts ražoša-
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nas veids. «Mūsu teorija,» norāda raksta autors, «izskaidro ideju
celšanos. Cilvēks var nākt tikai sabiedrībā pie apziņas, apzinīgi do-

māt un apzinīgi rīkoties, sabiedrība modina un noteic viņa domu vir-

zienu. Bet katras sabiedrības pamats ir dzīves līdzekļu ražošanas

veids. Tādēļ pēdējais ir arī katra gara virziena noteicējs. Cilvēki

rada savu vēsturi, bet, kā viņi to dara, tas atkarājas no tam, cik

gaiši viņu galvās atspoguļojas saimnieciskie sakari. Idejas nevar

celties no nekā, tās izvirzās no cilvēku sakariem un ir ikreizējā
ražošanas gaišāki tās atspoguļo pēdējo, jo spē-
cīgākas viņas ir.»'

Materiālistiski risinot filozofijas pamatjautājumu par matē-

rijas un apziņas, sabiedriskās esamības un ideju attiecībām, raksta

autors parāda ideju rašanās avotu.

Viens no svarīgākajiem jaunstrāvnieku darbiem par vēstures

materiālistisko izpratni ir F. Roziņa raksts «Plašie uzskati». Rakstā

populārā veidā izklāstītas marksisma pamatatziņas jautājumā par

ražošanas noteicošo lomu sabiedrības attīstībā. Darbs vērsts pret
ideālistisko neokantiānisko un jaunhēgeliānisko «Mājas Viesa» un

tā vadītāju K. Baloža un P. Zālītes «plašo uzskatu» filozofisko

eklektiku.

Pretstatā «Mājas Viesa» sludinātajam ideālismam un kapitā-
lisma apoloģētismam Roziņš izvirza materiālistisko filozofiju, vēs-

turiskā materiālisma principus, propagandē proletariāta šķiru cīņas

idejas.

Sabiedrības attīstības cēloņi jāmeklē cilvēku dzīves apstākļos.
Roziņš raksta:

«Lai varētu dzīvot, cilvēkam vajag uzturēt savu organismu,

uzņemot un piesavinot vielas no apkārtējās dabas. Šī uzņemšana

un piesavināšana prasa zināmu darbību, zināmu iespaida izdarī-

šanu uz šo apkārtējo dabu. Bet, darīdams iespaidu uz ārējo dabu,

pārvērzdams un piesavinādams ārējos priekšstatus, cilvēks pārvērš
arī savu iekšējo dabu. Šinīs nedaudzos vārdos visa vēstures

teorija . . .»
8

Cilvēka gars nevar būt par vēsturisko pārmaiņu pamatcēloni,

tāpēc ka tas «pārgrozās un attīstās pats līdz ar sabiedrības formu

attīstīšanos un pārgrozīšanos; viņš pat pārgrozās drusku vēlāk

nekā minētās formas un pārgrozās, tikai šim formām piemēroda-
mies»9

.
«No tā laika, kopš cilvēks sācis lietot ieročus (darba rīkus),

visa viņa attīstības vēsture ņēmuse citu virzienu ... tagad viņa

vispirm'ā kārtā pastāv no mākslisko locekļu, darba rīku attīstī-

bas.» 10 «Viņš attīsta visas savas spējas, tātad arī spēju ieročus

lietot un izgatavot. Bet katrā laikā šīs spējas meru nosaka jau

sasniegtas ražošanas līdzekļu attīstības mērs.» 11

Tādā kārtā materiālā ražošana nosaka cilvēku domāšanas

veidu, uzskatu, valsts un tiesību formas. Roziņš raksta: «Atņemat
austrālietim viņa bumerangu un padarāt viņu par zemkopi, un viņš

neizbēgami pārvērtīsies par gluži citu cilvēku, pārgrozīs savas
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ierašas, savus uzskatus, domāšanas vīzi, visu savu «dabu».»12 Un

vēl: «Valsts formas un tiesības izskaidrojamas tikai no materiālām

interesēm; viņas ronas un pārgrozās, un nobeidzas, atstādamas

vietu citām formām, nevis pašas no sevis, nedz arī caur to tā sau-

camo vispārējo cilvēces gara attīstīšanos, bet tāpēc, ka grozās
sabiedrības materiālās vajadzības.» 13

Ražošanas veids nosaka noteiktu produktu sadales veidu. Pir-

matnējā kopienā ražošanas veids bija «neizbēgami saistīts ar ražo-

jumu sabiedrisku patērēšanu». 14 Līdzīgu domu izsaka arī Rainis,
atzīmējot, ka kapitālistiskajā iekārtā «Produkti tiek izdalīti samērā

ar katra kapitālista kapitālu». 15 Katrai sabiedriski ekonomiskajai
iekārtai ir vēsturiski pārejošs raksturs.

īpašu vietu darbā «Plašie uzskati» ieņem kapitālistiskā ražo-

šanas veida raksturojums. Kapitālistiskajā iekārtā proletariāta
ekspluatācija ir neizbēgama un nebūt nav atkarīga no atsevišķa
kapitālista labajiem vai ļaunajiem nodomiem. «Nav tiesa,» raksta

Roziņš, «ka fabrikanti aiz ļaunprātības maksā strādniekiem mazāk,
nekā tie nopelna, kā «Mājas Viesis» to domā ..

.
Kamēr ražošanas

līdzekļi atrodas privātā īpašumā, tikām konkurence spiež katru

īpašnieku. .. neklausīties uz sentimentālām frāzēm. Par to, ka

kādas fabrikas strādnieki varētu dabūt visu, ko tie nopelnījuši ...
nevar būt ne runas.»

16

Roziņš secina, ka morāles sprediķis nevar uzlabot strādnieku

stāvokli un pati morāle nav tas spēks, kas nosaka sabiedrības attīs-

tību. Katram laikmetam un katrai šķirai ir sava morāle.

Darba «Plašie uzskati» uzrakstīšanā Roziņš balstījies ne tikai

uz X- Marksa un F. Engelsa darbiem, bet izmantojis arī G. Pļeha-
nova darbu «Kā attīstījies monistiskais uzskats par vēsturi», citē-

jot veselus fragmentus no tā. Roziņa darbs «Plašie uzskati» ir

nobriedis patstāvīgs darbs, kas apskata daudzas svarīgas vispā-

rīgas vēstures teorijas, kā arī tolaik aktuālas Latvijas sabiedriskās

dzīves problēmas.

Strādnieku šķiras ekspluatācijas cēloņu noskaidrošanai, kapi-
tālisma pretrunu analīzei veltīts arī J. Kovaļevska darbs «Pirmās

pamācības tautas saimniecībā». 17 Sevišķa vērība veltīta K. Marksa

ekonomiskās mācības kodola — virsvērtības — analīzei.

Darbā iztirzāti jautājumi par preču vērtību, naudu un cenu,

kapitālu, apskatīta darba pārvēršanās par preci, virsvērtība un

kapitāla augšana.

levadā Kovaļevskis sniedz īsu pārskatu par pirmskapitālistis-
kajām sabiedriski ekonomiskajām formācijām un par kapitālistiskā
ražošanas veida rašanos. Ražošanas spēku attīstības rezultātā

rodas privātīpašums un izveidojas šķiru sabiedrība. «Tā izcēlās

īpaša šķira, kura
. . . piesavinājās arī līdz ār lielākiem īpašumiem

lielāku varu pār citiem. Pie šiem pieslējās arī dažādi vaidelaiši,
krīvji, dievredži, sapņu izstāstītāji, kuri, bezrūpīgi dzīvodami,
bija . . .

salasījušies daudz mantas un līdz ar to arī lielu varu. Jo
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nu bija: kam manta, tam vara. Tā saimnieciskā attīs-

tība radīja šīs nupat minētās starpības.» 18 Tā radās
cilvēku ekspluatācija, «otra cilvēka apspiešana». 19

Pamatojoties uz teikto, Kovaļevskis pasvītro materiālistiskās
vēstures izpratnes lielo nozīmi praktiskajā darbībā. Viņš raksta:

«.
.. redzējuši, kāds svars saimnieciskajiem apstākļiem uz visu

pārējo cilvēku sadzīvi, varēsim nu arī nosvērt, kāda liela no-

zīme ir kura katra laikmeta saimniecisko apstākļu
pazīšanai priekš tālākiem spriedumiem par šo

pašu laikmetu, priekš tā dziļākas izprašanas; un

nepieciešama ir ražošanas kārtības pazīšana, ja
grib iegūt spriedumus par to, uz kurieni virzās visa

attīstības gaita. Jo visas sadzīves formas atkarā-

jas no saimnieciskajiem pamatiem: tiklīdz tie gro-
zās, tad grozās arī sadzīve un ļaužu savstarpējā
satiksme pieņem citu veidu.»20

Kovaļevskis nonāk pie marksistiska secinājuma, ka sabiedriska-

jām zinātnēm vispirms jābalstās uz objektīvo sabiedrības attīstības

likumu zināšanu un pētīšanu, jāparāda sabiedrības attīstības

tendences un virzieni. Viņš atsedz, ka kapitālisma attiecības

virziens ir proletariāta ekspluatācijas pieaugums, tā grimšana
nabadzībā.

Kad «Mājas Viesis» sāk propagandēt maltusismu, jaunstrāv-
nieki vēršas pret to un parāda, ka strādnieku un vispār darbaļaužu
nabadzība nebūt nav Maltusa «likuma» darbības, bet gan kapitā-
listiskās ražošanas kārtības sekas. Piemēram, F. Roziņš jau minē-

tajā darbā «Plašie uzskati» v. c. pasvītro, ka tehnikas progress var

nodrošināt daudz straujāku eksistences līdzekļu pieaugumu, salī-

dzinot ar iedzīvotāju pieaugumu, un tāpēc maltusismam nav

nekāda pamata.
«Dienas Lapas» raksts «Veltas bailes»21 ir «Mājas Viesa» maltu-

siskās līnijas argumentēta kritika. Raksts, kritizējot maltusismu,
vēršas pret zemes «krītošās auglības» teoriju un parāda, ka dar-

baļaužu nabadzības pamats ir privātīpašums un uz preču ražošanu

un konkurenci balstītā sabiedrība. Autors secina, ka, pārgrozot
sabiedrisko iekārtu (resp., likvidējot kapitālismu), būs iespējams
itin visiem cilvēkiem, lai cik liels arī būtu iedzīvotāju pieaugums,
nodrošināt pārticīgu dzīvi. Tieši nākotnes sabiedrībā tiks nodroši-

nāts nepieredzēts tehnikas progress, un tas kalpos cilvēkiem.

Raksts atsedz maltusisma uzskatu saknes. Šādi uzskati rodas

nevis tāpēc, ka cilvēku būtu par daudz pasaulē un nebūtu iespējams
tiem nodrošināt pienācīgu eksistenci, bet tāpēc, ka, pastāvot kapi-
tālistiskajai ražošanai, bezdarbs ir neizbēgams. Maltusisms nav

nekas cits kā cenšanās attaisnot bezdarbu un nabadzību.

«Kad šodien runā par to, ka par daudz cilvēku pasaulē, tad tas

nenozīmē vis to, ka mūsu zeme nespēj visus uzturēt, bet vienīgi
to, ka tagadējos apstākļos, pie tagadējās saimnieciskās kārtības

darba devējam nav vajadzīgs tik daudz darbinieku, cik tiem
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piedāvājas... Nē. Lieki viņi ir zināmos apstākļos, nevajadzīgi
zināmā vietā un zināmā darba arodā, bet nevis tai ziņā, ka mūsu

zeme tos nevarētu uzturēt.»22

Rakstos «Tehniskais progress tagadējā rūpniecībā»
23

un «Teh-

niskais progress rūpniecībā un «Mājas Viesa» dvēsele Dr.. phil.
K. Balodis»24 parādīts progress rūpniecībā un tehnikā, kāds

sasniegts pēdējā laikā. Tomēr kapitālisma apstākļos tehniskajam
progresam ir arī otra puse — izput sīkražošana, pieaug brīvais,
nenodarbinātais darbaspēks. No izgudrojumiem un tehniskajiem
jaunievedumiem labumu gūst tikai ekspluatatori.

Roziņš rakstā «Lielajā piemiņas dienā», atsedzot kapitālisma
pretrunas, parāda, ka kapitālistiskā ražošana nenovēršami nes sev

līdz ekonomiskās krīzes, ko pavada bezdarbs. Kapitālisma pretrunu
saasināšanās rezultāts ir arī koloniālā politika un koloniālie kari

jaunu tirgu dēļ. «Buržuāzijas slimības bacilis — pārāk liela ražo-

šana — izplatījies pa visu pasauli ... nav vairs kur preces likt...

Visas koloniju politikas un koloniju kari nav cits nekas kā cīņa
jaunu tirgu dēļ . .. lestājas krīzes

.. . Šādos krīzes laikos tagadē-
jiem strādniekiem iet pat daudz grūtāki nekā senākiem dzimtļau-
dīm

...
un darba trūkums ir aprakstītā buržuāzijas drudža vien-

mērīgs pavadonis.» 25

Jaunstrāvnieki pareizi analizē t. s. grūto laiku (par kuriem

tālaika prese plaši raksta sakarā ar ilgstošo agrāro krīzi 80. gados
un 90. gadu pirmajā pusē) cēloņus, parāda, ka «grūto laiku» īstais

cēlonis ir ražošanas anarhija kapitālistiskajā iekārtā, ka atgrie-
šanās pie mājražošanas ir pretrunā ar ekonomiskās attīstības gaitu,
ka konkurences rezultātā sīko saimniecību izputēšana ir nenovēr-

šama. Kā rūpniecībā, tā lauksaimniecībā vērojama tendence pāriet

uz lielīpašumu, un aizvien krasāk iedzīvotāji sadalās divās pretē-

jās šķirās — proletariātā un buržuāzijā. Šāds process norisinās arī

laukos. Sīkburžuāzijas stāvoklis ir visai nestabils. Kā norāda Rai-

nis, «Patstāvība sīknaudniekiem fiktīva, ienesība — šau-

bāma, viena puse tuva strādniekam, otra saimniekam. Produkti tiek

izdalīti samērā ar katra kapitālista kapitālu.» 26

Analizējot «grūto laiku» cēloņus, Roziņš dzēlīgi izsmej dažādos

utopiskos plānus par to pārvarēšanu. Viņš oponē laikrakstā

«Tēvija» 1894. g. 8. numurā ievietotajam rakstam, kas apgalvoja,
ka izeja no «grūtajiem laikiem» meklējama feodālajā mājrūpnie-
cībā. Roziņš parāda, ka, atgriežoties pie mājrūpniecības, nav iespē-

jams rast izeju no kapitālisma pretrunām un «grūtajiem laikiem».

Mājrūpniecība kapitālisma apstākļos ir kapitālistiskās ražošanas

papildinājums, kam raksturīga smaga mājrūpniecības strādnieku

ekspluatācija. Augstāku samaksu par darbu mājrūpnieki nespēj
izkarot, «tāpēc ka tiem, izkaisīti dzīvojot, trūkst organizācijas, tie

nevar tā sarunāties un tā uzstāties kā fabrikas strādnieki».27

Kad sāk rasties monopoli, buržuāzijas ideologi (piemēram,
X- Balodis rakstā «Cīņā par principiem») sāk apgalvot, ka tie uzla-

bojot strādnieku stāvokli. Jaunstrāvnieki un viņu vadītā «Dienas
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Lapa» vairākos rakstos laikā no 1895. līdz 1897. g. (piemēram, «Par

rūpniecības sindikātiem», 28 «Sindikāti», 29 «Cukurnieku centieni»30)
parāda, ka monopoli ir izdevīgi vienīgi kapitālistiem un ar mono-

polu rašanos strādnieku stāvoklis vēl vairāk pasliktinās.
Samērā plaši apgaismojot jautājumu par strādnieku pašpalī-

dzības biedrībām un atsevišķos gadījumos pieļaujot to lietderību

strādnieku stāvokļa daļējā uzlabošanā, jaunstrāvnieki par tām

nekādas sevišķas ilūzijas tomēr nelolo. Spilgts piemērs uzskatiem,
ka šādās biedrībās nav meklējama izeja, lai atrisinātu strādnieku

jautājumu, ir Roziņa darbs «Strādnieku dzīvokļu jautājumā». Lat-

viešu un Baltijas vācu buržuāziskā prese 90. gadu vidū samērā

plaši sāk publicēt rakstus par dzīvokļu jautājumu, cenšoties strād-

nieku jautājumu reducēt uz sasāpējušo dzīvokļu jautājumu. Vai-

rāki tādi raksti parādās laikrakstos «Rigasche Rundschau» un «Bal-

tijas Vēstnesis». Rakstu autori ieteic dažādus utopiskus prudonis-
kus plānus dzīvokļu jautājuma atrisināšanai kapitālistiskajā
iekārtā.

Roziņš parāda, ka dzīvokļu jautājums neapšaubāmi ietekmē

strādnieku šķiras stāvokli, bet, ja arī dzīvokļu jautājumu būtu

iespējams atrisināt, tas nenovērstu strādnieku ekspluatāciju.
Attiecībā uz «ērtiem un tikumīgiem dzīvokļiem» «Baltijas Vēst-

nesis» balstās uz Prudona sacerējumiem dzīvokļu jautājumā un

izvirza dzīvokļu jautājumu kā vienīgo strādnieku jautājumu. Ro-

ziņš atzīmē, ka «Prudons ar saviem plāksterīšiem jau kopš 50 ga-

diem dabūjis nāvīgu spērienu caur vācu ģeniālākā tautsaimniecības

meistara rakstu «Misēre dc la Philosophie» etc, kurš iznāca Parīzē

un Briselē 1847. g.» [K. Marksa «Filozofijas nabadzība»— P. L.ļ 31

Roziņš parāda, ka kapitālistiskās iekārtas ietvaros strādnieku jau-

tājumu nevar atrisināt ne ar kapitālisma «ļauno pušu» novēršanu,

ne ar dažādiem «plāksterīšiem». Līdzīgu domu, piemēram, izsaka

arī Rainis, salīdzinot «māmuļnieku» un narodņiku uzskatus. Viņš
raksta: «Hapo/iHHK uzskata kapitālismu kā ko nenormālu, augoni

krievu dzīvē. (Pie mums uzskata par nenormālu tikai kapitāla pret-

pusi — ar pazīstamo neloģismu) ...
Mūsu tautībnieki arī grib ar

sprediķošanu līdzēt pret kapitālismu . . .»
32

Tātad jaunstrāvnieki, apgūstot materiālistisko vēstures izpratni,
sāk to pielietot sabiedrisko attiecību analīzē.

Materiālistiskās vēstures izpratnes veidošanā jaunstrāvnieki
lielu nozīmi piešķīra jautājumam par tautas masu un perso-

nības lomu vēsturē. Jaunstrāvnieku sakari ar tautu, ar strādnie-

kiem nevar neatspoguļoties viņu uzskatos par tautas masu patie-
sās lomas atzīšanu vēstures procesā. Viņu uzdevumu lokā ietilpa
tautas masu revolucionārās apziņas celšana. Jaunstrāvnieku cīņa
pret reakcionārajām ideālistiskajām vēstures teorijām pārauga
Latvijas robežas un saplūda ar to idejisko cīņu, kuru tolaik izcīnīja

Krievijas marksisti, pirmām kārtām V. I. Ļeņins un G. Pļehanovs,
pret narodņicismu, neohēgeliāniskajiem un neokantiāniskajiem
virzieniem Krievijas un Rietumeiropas filozofijā. Jaunstrāvnieku
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cīņa bija virzīta ne tikai pret latviešu buržuāzijas uzskatiem, bet

arī pret buržuāzijas ideālistisko socioloģiju vispār.
«Dienas Lapas» rakstā «Saimnieciskais faktors vēsturē»33 parā-

dītas arī izcilo personību kulta gnozeoloģiskās saknes, saistot tās

ar vēstures ideālistisko koncepciju. Agrāko laiku vēsturnieki [vēs-
turnieki laika posmā pirms Marksa — P. L.\ apskatījuši vēsturi

vispirms kā ideju vēsturi. Tāpēc viņiem «politiskie fakti .
.
. izlikās

svarīgāki nekā saimnieciskie; par vienīgajiem vēstures virzītājiem

viņiem izliekas dižie vīri. Sāds vēstures filozofijas uzskats raksturo

visus veclaiku vēsturniekus.» Raksta autors nonāk pie pareiza seci-

nājuma par šo vēsturnieku uzskatu aprobežotību. Viņiem, kā atzī-

mēts rakstā «Saimnieciskais faktors vēsturē», balstoties uz ideālis-

tisko vēstures koncepciju, «pasaules vēsture izvērtās garā dažādu

vīru biogrāfiju rindā».

Rakstā parādīts, ka ideālistiskie vēsturnieki un varoņu kulta die-

vinātāji nespēj izskaidrot paša šī mistiskā «dižā vīra» rašanos, un

te tad viņi uzskatos par sabiedrību nonāk vai nu pie subjektīvisma,
aklas nejaušības absolutizēšanas, voluntārisma, vai arī, nostājoties
fatālisma pozīcijās, apelē pie objektīvā ideālisma un apskata vēs-

turi kā dievišķo ideju realizāciju.
«Jāizskaidro tak pats dižais vīrs. Te nu neatliek nekas pāri kā

vai nu uzskatīt gadījumu par vienīgo cilvēces likteņa darinātāju,—
un tad vēsture zaudē visu savu nozīmi un pārvēršas raibā maino-

šos parādību savirknējumā, kuras ir tikpat grozīgas un likumu

nenoteiktas, cik grozīga cilvēku griba — jeb jāmeklē vēsturi rosi-

nātājs faktors aiz cilvēku individualitātes robežām,» 34 raksta

avīze.

Tādā kārtā «varoņu kulta» piekritēji uzskatos par sabiedrību

nonāk pie ideālisma, pie mācības par idejas visvarenību.

Jau 19. gs. 90. gadu sākumā Rainis vēršas pret aristokrātisma

dievināšanu, pret zemāko šķiru nicināšanu un to lomas noliegšanu.
Aristokrātismu viņš raksturo kā reakcionāru parādību. Personībai,

pēc Raiņa uzskatiem, tikai tad ir nozīme, kad tā darbojas saskaņā

ar sabiedrības vajadzībām. Jo vairāk būs attīstīta ražošana un jo
vairāk cilvēks būs izzinājis objektīvos likumus, jo lielākā mērā tad

arī cilvēks varēs ietekmēt vēstures straujāku attīstību. Rainis rak-

sta: «Indivīds nevar grozīt vēstures gājienu, bet dod individuālo

krāsu notikumiem, paātrina, pagausina. Apzinīgi virza uz to, kam

jānāk. Ja indivīds par agru, ja ražošanas līdzekļu attīstības pakā-

piens vēl nav tik tālu, viņš nekā nepaspēj. Sabiedrība satur indi-

vīdu, nosaka viņa darbības lomu. Ar lielāku attīstību augs indivīda

darbības aploks. Vieglāka ražošana dos brīvāku kustību.»35

Vairākos darbos Rainis kritizē reakcionāro, tolaik modē nākušo

Nīcšes filozofiju. Raiņa nopelns ir tas, ka viņš tūlīt saskatīja šīs

«pārcilvēka» filozofijas ultrareakcionāro dabu. Rakstos «lespaidi
un atmiņas no Berlīnes» un «Aleksandrs Puškins» Rainis Nīcšes

filozofiju līdz ar tās «pārcilvēku» saista ar prūšu militārisma

pastiprināšanos.
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«Vēstules no Berlīnes» Rainis parāda, kāpēc tieši 19. gs. otrajā
puse buržuāzijai radies pieprasījums pēc «pārcilvēkiem» un plē-
soņām. So pieprasījumu nosaka tas, ka uz vēstures skatuves ar

savam prasībām parādās buržuāzijas nāvīgākais ienaidnieks —

strādnieku šķira. Tādi reakcionārie darbinieki kā Bismarks ar

saviem «izņēmuma likumiem» nevarēja tikt galā ar strādieku kus-

tību. Rainis raksta: «Lai suns arī diezin cik rietu pret vilku, viņš
to tomēr uzskata kā kādu augstāku radījumu. Un pilsoņiem vēl

sevišķs iemesls tagad apbrīnot tādus «lielus plēsējus»' un pēc
viņiem ilgoties, jo tiem ir radies ienaidnieks, ar kuru tie nevar labi

tikt galā. Tam viņi labprāt uzraidītu virsū tādu «lielu vīru», lai

tas to iznīcina. Bismarks jau sen zobus atkoda pie šī pretinieka, un

pilsoņi tagad klusām domā, ka (Napoleons bijis «lielāks» par Bis-

marku un darbs būtu tik) tādu uzlaist virsū «iekšējam ienaidnie-

kam», tas to gan nokostu! Bet kur ņemt tik «lielu vīru» kā Napo-
leonu vai varbūt Čezaru Bordžiju, vai tiem līdzīgu «pārcilvēku»,
kas to iespētu?» 36

Cīņā pret ideālistiskajiem uzskatiem jautājumā par masu un

personības lomu vēsturē lielu ieguldījumu 90. gados devis F. Ro-

ziņš. Rakstā «Labākās familijas»37 viņš izsmej «māmuļas» aprindu
paustās mācības par «dižvīru sevišķo lomu». Šie vagaru un kučieru

dēliņi, pusizglītotie kārkluvācieši, kas noliedz savu tautību peļņas
dēļ, šie juristi — speciālisti arheoloģijas jautājumos, kā to Roziņš
ar izsmieklu parāda — nevar pretendēt uz vēstures virzītāju lomu.

īstenais vēstures virzītājs ir tautas masas, kas ir izšķirīgais spēks
ražošanā. Darbā «Plašie uzskati» Roziņš vēršas pret Hēgeļa, bet

sevišķi pret neohēgeliāniešu uzskatiem jautājumā par masu un

personības lomu vēsturē. Hēgelis savos darbos par vēstures pro-

cesa pamatu uzskata «absolūtās idejas», pasaules gara pašattīs-
tību, bet lielās personas — par vispasaules gara pilnvarotām per-

sonām. Cilvēki saskaņā ar Hēgeļa uzskatiem ir ieroči pasaules gara
rokās. Tādā kārtā Hēgelis nonāk pie fatālisma. Roziņš noliedz

Hēgeļa ideoloģiskos uzskatus, vēršas pret cilvēku bezdarbības un

pasivitātes sludināšanu. Rakstā «Labākās familijas» galveno
vērību Roziņš veltī cīņai pret neohēgeliāniešiem (piemēram, Bruno

Baueru) un to uzskatu popularizētājiem Latvijā. Arī vairāki lat-

viešu buržuāzijas ideologi izmantoja 90. gadu liberālo narodņiku
teorētiskās koncepcijas. Roziņš kritizē Bruno Baueru un viņa seko-

tāju uzskatus, ka «kritizētājs gars», «kritiķis», šis aktīvais vēs-

tures elements, vada tautu «kā aunu baru», tauta ir «nedzīvs mate-

riāls», «neskaitāmu nuļļu rinda», kas dabū kādu vērtību, ja tās

priekšā «žēlīgi nostājas «viens», t. i., senāk Bruno Bauers, tagad
K. Balodis».38 Kaut gan šie kritiķi izdomā un sastāda dažādus

sabiedrības «uzlabošanas» plānus, tomēr viņu «cēlās idejas palika
kaunā

...
jo viņas nedibinājās un nesagājās ar tās sabiedrības

daļas reālām ekonomiskām interesēm, kura . . . tajā laikā bija vēs-

turiskā progresa nesēja».39

Roziņš parāda, ka jau 19. gs. 40. gados K. Marks un F. Engelss
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idejiski sagrāva neohēgeliāniešu voluntārisko subjektīvi ideālis-

tisko filozofiju: «Mūsu skolmeistari... šo mācību jau kopš 50. ga-

diem saplosījuši lupatās un-izputinājuši visos vējos.» 40

Pret subjektīvistiski ideālistisku vēstures izpratni, «vadoņu» un

varoņu kultu vēsturē un nīcšeānismu savos darbos cīnās arī J. Jan-

sons-Brauns. Darbā «Domas par jaunlaiku literatūru» viņš norāda,
ka rakstnieki reālisti galu galā nonāk pie atziņas, ka viena cilvēka

spēks nevar salauzt sadzīves apstākļus. Rakstā «Iz jaunākās vācu

literatūras» Jansons-Brauns nīcšeānismu saista ar vācu buržuāzi-

jas bailēm no tautas. Nīcšeānisms, pēc viņa domām, ir valdošo

šķiru atsevišķu slāņu uzskats, kas saistīts ar jebkuru

jēdzienu noliegšanu, amorālisma kultivēšanu, individuālismu,

galējo egoismu. Šai individuālisma un egoisma, cilvēku cieņas

noliegšanas filozofijai nav nekā kopēja ar tautas centieniem, tā

domāta tieši tautas savaldīšanai, paklausības kultivēšanai tautas

masā. Toties «pārcilvēki» var ar šo filozofiju attaisnot vislielā-

kās nejēdzības.
Jaunstrāvnieku cenšanās pamatot masu lomu vēsturē, prole-

tariāta vēsturisko misiju neapšaubāmi labvēlīgi ietekmēja Latvijas

proletariāta šķiriskās apziņas augšanu.

Vēstures materiālistiskās izpratnes principi jaunstrāvniekiem ir

tas metodoloģiskais ierocis, kuru izmantojot viņi uzsāk sociālisma

ideju propagandu, noskaidro proletariāta attiecības pret carismu un

ekspluatatoru valsti vispār, izvirza plašu cīņas programmu par

politiskām brīvībām.

Pirmais domātājs, kura darbos jau ieskanas šķiru cīņas un

sociālisma idejas, Latvijā bija Eduards Veidenbaums.

Jautājumā par valsti Veidenbauma uzskatos jau samanāmas

materiālistiskās vēstures izpratnes iezīmes. Valsts izcelšanos un

attīstību viņš saista ar ekonomiskajām un šķiriskajām attiecībām.

Tomēr, pieļaujot valsts kā šķiriskā ziņā neitrāla institūta pastāvē-
šanas iespēju, apskatot valsts attīstību pēc tiesību attīstības pazī-

mes, Veidenbaums nespēj atbrīvoties no ideālisma ietekmes valsts

būtības un attīstības izpratnē.

Darbā «Gabals iz tautsaimniecības»41 Veidenbaums pierāda, ka

sabiedrība, kur visas bagātības ir vienas šķiras rokās, kura kalpina

apspiestos, ir netaisnīga. Bija laiki, kad nepastāvēja starpība starp

izsūcējiem un kalpinātājiem, kad visiem iedzīvotājiem bija kopīgs
īpašums. Kad radās privātīpašums, sabiedrība sadalījās izsūcējos

un apspiestajos. Darbu «Gabals iz tautsaimniecības» Veidenbaums

nobeidz ar vārdiem «Mosties, mosties reiz, svabadais_ gars!».

Līdzīga nosaukuma Veidenbauma dzejolis, tāpat arī pārējie viņa

dzejas darbi bija kā cīņas lozungs Latvijas strādnieku šķirai cīņā

pret carismu, muižniekiem, kapitālismu.
Sākot ar 1893. g., šķiru cīņas un valsts jautājumi tiek izvirzīti

skaidrāk un noteiktāk. Jaunstrāvnieki vēršas pret centieniem iero-

bežot, izkropļot šķiru cīņas izpratni, identificēt šķiru cīņu ar bio-
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loģisko sugu, atsevišķu indivīdu cīņu eksistences deļ un kā galveno
šķiru cīņā sāk izvirzīt politisko cīņu.

P. Stučkas darbā «Trade-junionsi Anglijā» parādīts, ka, strād-

niekiem ignorējot politisko cīņu, buržuāzija patur strādniekus savā

ietekmē. Pēc Stučkas domām, tredjunionisms, t. i., politiskās cīņas
ignorēšana, ir viena no angļu strādnieku kustības vājuma pazīmēm.
No politiskās cīņas strādnieku kustībā atsakās strādnieku aristo-

krātija, kas nav ieinteresēta radikālā cīņā par strādnieku šķiras

interesēm, jo buržuāzija to uzpirkusi. Kaut gan strādnieku aristo-

krātijas pārstāvjiem ir noteicošā loma arodbiedrībās, tomēr, kā

raksta autors norāda, strādnieku šķirā rodas jaunas strāvas. Domā-

jams, ka šīs jaunās strāvas raksturo strādnieku šķiras centieni par
radikālu cīņu pret buržuāziju. Stučka norāda, ka buržuāzijas un

strādnieku aristokrātijas centieni radīt šķiru mieru vēl vairāk sa-

asina šķiru pretrunas, jo «šis miers ir bruņots, to nevajag
aizmirst». 42

Jaunās strāvas darbinieki, kas vēlākajos gados uzsāk cīņu par

proletariāta kaujinieciskas partijas sagatavošanu, politiskās cīņas

jautājumu svarīguma noskaidrošanai veltī jo sevišķi vērību. Tā,

piemēram, F. Roziņš 1899. g. raksta: «. .. politiskā šķiru cīņa ir vie-

nīgā, kura apsola un dos strādnieku kustībai cerētos panākumus,
un, kādi arī strādnieki nesāktu savu atsvabināšanās cīņu, pēc ilgas
maldināšanās un lieliem zaudējumiem tiem jānonāk zem sarkanā

karoga, no kura vienīgi var nākt viņu pestīšana.»
43

Ar proletariāta šķiru cīņas ideju propagandu jaunstrāvnieki
saista arī cīņu par sieviešu emancipāciju, par reālismu un ateisma

principiem.

Rakstā «Piezīmes par sieviešu kustību»44 sieviešu emancipāci-

jas jautājums saistīts ar vispārējo strādnieku šķiras cīņu par atbrī-

vošanos no sociālajiem spaidiem. «Strādnieku šķiras sievietes,»

raksta «Dienas Lapa», «necenšas tikai pēc tādām tiesībām, kādas

jau ir vīriešiem: ar to viņas vēl it neko nebūtu panākušas, jo strād-

nieki — vīrieši tāpat cieš trūkumu kā viņas pašas. Tikai vīrietim ar

sievieti roku rokā ejot, būs sasniedzami labāki apstākļi.»

90. gados jaunstrāvnieki nonāk pie valsts šķiriskā rakstura

izpratnes. P. Stučkas rakstā «Jaunais Vācijas privatlikumu krā-

jums»4s parādīts, ka arī tiesības ir šķiriskās. Ekspluatatoru šķiru

sabiedrībā tās tiek radītas, lai vērstos pret tautas masām un nostip-

rinātu ekspluatatoru šķiru kundzību. Buržuāziskas tiesības sargā

buržuāziskā valsts.

Vairākos jaunstrāvnieku rakstos ar daudziem vēstures piemē-
riem parādīta cīņas pret absolūtismu progresīvā nozīme (piemē-
ram, P. Dauges rakstā «Brīvprātīgo partijas Vācijā»). 46 Piemēri

tiek ņemti no ārvalstu vēstures, jo legālajā presē atklāti pret
carismu nav iespējams rakstīt.

Jaunstrāvnieki savas darbības legālajā posmā izvirza plašu
cīņas programmu par demokrātiskām brīvībām. Piemēram,
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P. Dauge rakstā «Sociāldemokrātu stāvoklis Vācijā» propagandē
Erfurtes programmā pieprasītās demokrātiskās brīvības.

Jaunstrāvnieki parāda, ka buržuāzijas partijas bieži vien atsa-

kās no republikas, atbalsta monarhistiskās kārtības piekritējus un

līdz ar to vēršas pret savu galveno ienaidnieku — proletariātu.
Piemēram, P. Dauge rakstā «Brīvprātīgo partijas Vācijā»

47
norāda,

ka nacionāli liberālā partija Vācijā atbalsta prūšu monarhijas no-

stiprināšanu, balso par valdības militāro programmu utt., jo stipra

monarhistiska_ vara ir ierocis pret augošo strādnieku kustību un

stiprs karaspēks vajadzīgs ne tikvien pret ārējiem, bet arī pret
iekšējiem ienaidniekiem.

P. Dauge parāda, kā izmainās buržuāzijas loma cīņā pret feo-

dālismu un absolūtismu, kā sakarā ar proletariāta šķiru cīņas akti-

vizēšanos buržuāzija atsakās no revolucionārajām prasībām pēc
«brīvības, vienlīdzības un brālības», kas tika izvirzītas 1789. g.
Līdz ar proletariāta uzstāšanos buržuāzijai «brīvības karogs izslīd

no rokām: viņa vietā nāk pātaga». Cīņu pēc patiesas brīvības un

brālības strādnieku šķira pārņem savās rokās.

Propagandējot vēstures materiālistisko izpratni, proletariāta
šķiru cīņas principus, vēršoties pret ekspluatatoru valsti, jaun-
strāvnieki parāda sociālisma neizbēgamību, apgaismo vispārējos
sociālisma principus.

«Dienas Lapas» rakstā «Saimnieciskais faktors vēsturē» sva-

rīga vieta ierādīta utopiskā sociālisma kritikai. Viens no galvena-
jiem utopiskā sociālisma trūkumiem bija sabiedrības attīstības jau-

tājumu, tautas masu lomas neizpratne un ideālistisks sabiedrības

parādību aplūkojums. Rakstā atzīmēts, ka «XIX gadu simteņa

utopisti naivi ticēja idejas visvarenībai. Viņiem likās, ka viņi uzgā-
juši cilvēcei ideālu sabiedrisku kārtību; vajadzēja tikai pārliecināt
cilvēci iekārtot dzīvi pēc viņu priekšā liktā plāna, un tas viņiem
likās viegli izdarāms. Un, rau, mūsu utopisti griezās pie visām

aprindām — pie aristokrātiem, rūpniekiem, strādniekiem — «ar

dedzīgiem pārliecināšanas vārdiem». Lai ierīkotu daudz labāku

sadzīvi, pēc kāda plāna vajadzēja tikai miljonu franku
.. . Bet

plāna uzstādītājam [Sen-Simonam ■— P. L.] nebija lemts sagaidīt
šo miljonu ... Pēc šiem uzskatiem, vēstures progress (projība)
notiek ļoti vienkārši: kritiski domājošas personas, citiem vārdiem,

tie, kurus nosauc par «inteliģenci», izstrādā vispārējus ideālus, jo
cēlāki un humānāki šie ideāli, jo lielāks inteliģences iespaids uz

tautu.»48

Jaunstrāvnieks D. Bundža 1898. g. «Ausekļa» prospektā, vēr-

šoties pret utopisko sociālismu, rakstīja, ka pie sociālisma novedīs

nevis šķiru miers starp proletariātu un buržuāziju, bet gan prole-
tariāta šķiru cīņa. Ir tikai divas iespējas: šķiru cīņas gaitā nostāties

vai nu buržuāzijas, vai proletariāta pusē. Arī rakstniecība šinī cīņā
nevar palikt neitrāla. Arī tai «jāizvēlas, vai tā grib lēkāt ap zelta

teļu un aizstāvēt varmācības, vai atkal droši un noteikti uzstāties

pret katru netaisnību un aizstāvēt izsūkto ražotāju šķiru».
49
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Vidusceļa šķiru cīņā nav. «Vidusceļš jeb tukša «brīvprātības» frāza,
aiz kuras tikai liekulība un lielākas muļķības tiek apslēptas — ir

nejēdzīga aplamība .. . klibošana uz abām pusēm un uzskatāma

par negodīgu krāpšanu.» 50 Kapitālismu var gāzt un sociālismu var

iekarot tikai proletariāts.
Skaidri, precīzi un noteikti legālajā presē pret carismu un bur-

žuāziju nebija iespējams izteikties. Tāpat nebija iespējams arī

sniegt strādnieku revolucionārās cīņas precīzāku vērtējumu, norādīt

uz strādnieku šķiras tuvākajiem uzdevumiem un cīņas gala mērķi,
kā arī uz taktikas jautājumiem.

Jaunstrāvnieku rakstos redzama vieta ierādīta nacionāla-

j a m jautājumam. Nacionālais jūgs īpaši gulstas uz tautas pleciem.
Tauta smok ne tikai šķiriskajos, bet arī vācu baronu un buržuāzijas,
kā arī carisma nacionālajos spaidos.

Jaunstrāvnieku ideoloģija, kas bija vērsta pret buržuāziski

nacionālistisko aprobežotību un nacionālajiem spaidiem, veicināja

darbaļaužu audzināšanu proletāriskā internacionālisma un solida-

ritātes garā, palīdzēja cīnīties pret nacionālo jūgu un buržuāziski

nacionālistisko ideoloģiju.
Pret nacionālo aprobežotibu un nacionālajiem spaidiem vēršas

daudzi raksti, kas ievietoti «Dienas Lapā» 80. gadu beigās un

90. gadu sākumā, kā arī rakstu krājuma «Pūrs» pirmajās burtnīcas.

Taču šie raksti nacionālo jautājumu vēl tver abstrakti. Nosodīdami

nacionālismu, tie nesaista nacionālo jautājumu ar noteiktiem šķi-
riskiem spēkiem, daži no tiem vēršas pret nacionālismu no kosmo-

polītisma viedokļa. «Dienas Lapai» plašāk pievēršoties marksisma

propagandai (1893. g.), padziļinās un paplašinās cīņas diapazons

pret nacionālismu. Aizvien noteiktāk ieskanas proletāriska interna-

cionālisma idejas un vērojami pirmie mēģinājumi saistīt nacionālo

jautājumu ar šķirisko tendenču analīzi.

Jaunstrāvnieku galvenā cīņas fronte nacionālajā jautājumā ir

buržuāzisko nacionālistu nometnes kritika un strādnieku solidari-

tātes propaganda.
Viens no buržuāziskā nacionālisma ideoloģijas galvenajiem

virzieniem bija nacionālās savrupības sludināšana, senatnes

idealizēšana. Pagātnes ideāli labi kalpoja «šķiru miera» un «tau-

tisko veikalu» interesēm. Ar aso satīras ieroci šos buržuāziski
nacionālistiskos uzskatus apkaroja J. Jansons-Brauns, P. Stučka,
Rainis, F. Roziņš. Tā, J. Jansons-Brauns darbā «Mūsu vecai paau-
dzei» rakstīja: «Jā, mūsu tautai vajag godu un slavu, vajag nacio-

nālu savādīgumu! — aurēja un aurē vēl arvien dažs labs entuziasts,

pavisam piemirsās jautāt, kāds labums tad īsti atlec mūsu zemā-

kām šķirām ... Cik niecīga šāda ķēmošanās, to zin mūsu dižvīri
it labi (izņemot dažas aprobežotas galviņas starp viņiem, kādu

jau nekad un sevišķi pie mums nav bijis trūkums!), bet viņi gaiši
noprot, ka tik ilgi, kamēr ļaužu vērība piegriezta šai senatnes dievi-

nāšanai, kamēr ļaužu prātus vēl valdzina tukša un akla pašcildinā-
šana, arī viņu stāvoklis vēl drošs, — un tādēļ arī atskanēja tik
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sāpīgi izbaiļu kliedzieni, kad sākām apkarot šo vienpusējo pagātnes
cildināšanu . . . Nekad neesam centušies ar varu izskaust vēl tagad
pastāvošās ieražas un apģērbus tautā, bet tikai atzīstam, ka viņu
nozīme pavisam niecīga un ka «ņieburi un brunči» nekad nevar

reprezentēt kādu augstāku ideju, nekad neliedzam, ka savāktiem

etnogrāfiskiem un arķeoloģiskiem materiāliem nebūtu savs svars

pie pareizas senatnes izpētīšanas . . .»
51

1921. g. P. Stučka rakstīja, ka viņš jau 90. gados uzstājies pret
visu naidīgo nacionālistu bandu un viņu nacionālistiskās aprobe-
žotības uzskatiem. Stučka norāda, ka buržuāzija ar šovinisma slu-

dināšanu cenšas sagandēt masu apziņu. Zīmīgs ir viņa norādījums,
ka latviešu pirmajiem marksistiem pareiza nostāja nacionālajā

jautājumā bija jau 1895. g. Stučka raksta: «Ja šovinisma sērga
būtu tikai pilsoniska slimība, mēs to varētu atstāt bez ievērības.

Varētu sacīt, ka mums vienalga, ar ko buržuāzija plūcas. Bet šis

šovinisms tieši zīmēts uz masām. Tautiskais jautājums ir vārīgi

sāpīgs jautājums. Un tātad ikvienam strādniekam jāgremdējas
vēlreiz no jauna nacionālisma jautājumā, lai to priekš Latvijas nu

reiz galīgi kā izšķirtu nodotu arķīvā. Mēs skaitījām to apbedītu
1895. g., kad sakarā ar Jelgavas dzied, svētkiem52

pirmo reizi Lat-

vijā Roziņš «Dienas Lapā» pierādīja, ka tautiskais jautājums apse-

dzot tikai šķiru cīņu.»
53

«Dienas Lapā» ievietotajos rakstos par Īriju (P. Dauges «Zaļā

sala»), Čehiju, Ungāriju (Raiņa «Ungāru tautas sēras») izteiktas

simpātijas apspiesto tautu cīņai un doma, ka nevar būt brīva tā

tauta, kas apspiež citas tautas.

Nosodīdami jebkurus nacionālos spaidus, jaunstrāvnieki
atmasko arī «civilizēto Eiropas zemju» koloniālo politiku, kas

būtībā ir apspiesto tautu visrupjākā verdzināšana.

Lai kā kapitālistiskās valdības arī censtos iztēlot savu kolo-

niālo politiku, nosaucot to par «kultūras nešanas» politiku «tum-

šajos» Āfrikas un citos apgabalos, tā būtībā ir un paliek koloniālo

tautu viszemiskākā apspiešana un aplaupīšana. Šinī sakarā zīmīgs
ir minētais raksts «Vēsture un saimnieciskie apstākļi», kurā norā-

dīts: «Tai dienā, kad Kolumbs atrada pirmo Amerikas salu, viņš
ierakstīja savā dienas grāmatā: «No šiem labprātīgiem ļautiņiem
iznāks labi vergi. ..» Ar tādiem pat nolūkiem vēl tagad Vakarei-

ropas valdības «nes kultūru» tumšajos apgabalos Āfrikā un citur.»54

Jaunstrāvnieki izvirza atziņas, ka nacionālo jautājumu pareizi

var atrisināt tikai proletariāts. Nacionālā jautājuma pilnīga atri-

sināšana ir iespējama, tikai gāžot carismu un gala rezultātā nodi-

binot sabiedrisko īpašumu uz ražošanas līdzekļiem, resp., iekaro-

jot sociālismu. Bet nacionālo jautājumu var atrisināt tikai kopējā
cīņā ar krievu un starptautisko proletariātu: «Galīgi latviešu strād-

niekam jāatmet tās domas, ka viņam kopējas intereses ar «patrio-

tiskajām» vidusšķirām, bet gan jārauga saprast savs lielais un pla-
šais šī laika attīstības apstākļu uzliktais vēsturiskais uzdevums:

izkarot kopā ar krievu strādnieku politisko brīvību Krievijā un kopā
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ar visas pasaules proletariātu to, ko grib sociālisms — kopīpašumu
ražošanas līdzekļos. Reize ar šiem ieguvumiem būs izšķirts arī
tautības jautājums . . .»

55 Tas jau ir proletāriskā internacionālisma
viedoklis.

JAUNSTRĀVNIEKUKRITIKA

UN ESTĒTIKA

Jaunā strāva ir jauna kvalitāte latviešu sabiedriskās un estē-
tiskas domas attīstībā.

Jaunlatvieši skāra vienīgi atsevišķus estētikas jautājumus.
Estētikas kā zinātnes problemātika (mākslas un īstenības attiek-

smes, reālisma un romantisma attieksmes, satura un formas jau-
tājumi, literatūras salīdzinājums ar citiem mākslas veidiem v. c.)
saka īsti iezīmēties tikai 80. gadu beigu un 90. gadu kritiķu (īpaši
T. Zeiferta) darbos.

Jaunstrāvnieki literatūrkritiku pārvērš par mobīlo estētiku.

J. Jansona-Brauna un citu jaunstrāvnieku literatūrkritiskajos rak-

stos risinātas ne tikai specifiski literāras, bet arī estētikas problē-
mas, kas saistītas ar pasaules uzskata, sabiedriskās cīņas, satura

un formas attiecību un citiem jautājumiem. Jaunstrāvnieku estētikā

pirmoreiz latviešu sabiedriskajā domā vērojama marksistiska pieeja
literatūras un mākslas jautājumu risināšanai.

To, ka tieši Jaunās strāvas laikā jau var runāt par pāreju no

estētiskās domas atsevišķām izpausmēm (literatūrkritikā, publicis-
tikā utt.) uz kaujiniecisku un ar marksisma principiem pamatotu
estētiku kā noteiktu zinātnes nozari ar tai raksturīgajām meto-

doloģiskajām un teorētiskajām iezīmēm, noteica šādi svarīgi
faktori.

Pirmkārt, jaunstrāvnieki stāvēja strādnieku šķiras pozīcijās,

aizstāvēja proletariāta, kalpu, visu apspiesto darbaļaužu slāņu

intereses; tas atspoguļojās arī literatūras un mākslas uzdevumu

izpratnē.

Otrkārt, Latvijā tolaik plaši izplatījās marksisms, un jaunstrāv-
nieki sabiedrisko un ideoloģisko jautājumu risināšanā nostājās
marksisma pozīcijās.

Lai sekmīgi un vispusīgi attīstītos estētika kā zinātne, tai jābal-
stās uz izvērstu māksliniecisko kultūru, izmantojot visu mākslas

veidu pieredzi. Jaunās strāvas laikā jau bija izveidojusies un saza-

rojusi ne tikai latviešu nacionālā literatūra, bet visi tradicionālie

mākslas veidi.

Latviešu literatūras pūrā jau ir A. Pumpura latviešu tautas

eposs «Lāčplēsis», tādi nozīmīgi darbi kā brāļu Kaudzīšu romāns

«Mērnieku laiki», Apsīšu Jēkaba stāsti «Bagāti radi», «Pie pagasta
tiesas» v. c. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā kā pavasara vētra
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dzīvē ielaužas Eduarda Veidenbauma dzeja. Sai laikā sākas arī

Raiņa literārā darbība. Viens no spilgtākajiem 90. gadu rakstnie-

kiem ir Rūdolfs Blaumanis. So un citu rakstnieku darbos par val-

došo virzienu kļuvis reālisms, kas attēlo dzīves patiesīgumu tā

daudzveidīgumā un sociālajā pretrunīgumā. Ar Ādolfa Alunāna

lugām 70. un 80. gados sāka veidoties latviešu dramaturģija; izcili

tās pārstāvji 90. gados ir R. Blaumanis un Aspazija. Aktīvi darbo-

jas Rīgas latviešu teātris (dibināts 1870. g.), kas iestudē daudzu

krievu un Rietumeiropas autoru lugas, tādējādi ievedot latviešu

skatītāju plašāku kultūras vērtību pasaulē.
Latviešu valodā jau publicēti daudzi krievu rakstnieku — V. Ko-

roļenko, Ļ. Tolstoja, M. Ļermontova, M. Saltikova-Ščedrina,
A. Puškina, V. Garšina v. c. autoru — darbi, kā arī Rietumeiropas
autoru (C. Dikensa, M. Tvena, V. Šekspīra v. c.) reālistu darbi.

Parādās kritiski apcerējumi par latviešu un citu tautu literatūras

un mākslas izcilajiem pārstāvjiem.
Taču tajā pašā laikā publicēts liels vairums reakcionārā, senti-

mentālā, tautiski epigoniskā garā uzrakstītu dzejoļu un stāstu,

kuros mākslīgi sakonstruēta mitoloģija apvienojas ar erotiski tukšu

saturu. Kā spilgts piemērs šai sakarā minami J. Lautenbaha, Pava-

saru Jāņa, Jausmiņu Valdemāra v. c. ražojumi. Lētiem, muļķīgiem
jokiem piebārstītas Jāņa Purapuķes humoreskas, tukšā etnogrā-
fismā dažkārt ieslīgst Ansis Lerhis-Puškaitis v. c.

Jaunā strāva sekmēja arī citu mākslas nozaru, it īpaši reālis-

tiskas tēlotājas mākslas, attīstību. Ļoti liela nozīme reālistiskas

tēlotājas mākslas attīstībā bija pulciņam «Rūķis». To bija nodibi-

nājuši Pēterburgas mākslas iestādēs studējošie latvieši — Pēter-

burgas Mākslas akadēmijas studenti un Štiglica Centrālās tehnis-

kās zīmēšanas skolas audzēkņi. «Rūķis» apvienoja tādus pazīsta-

mus latviešu māksliniekus reālistus kā A. Alksni, A. Baumani,

J. Rozentālu, J. Valteru, V. Purvīti, G. Šķilteru, T. Zaļkalnu v. c.

Pulciņa idejiskais mērķis bija latviešu nacionālās demokrātiskās

mākslas attīstīšana un tuvināšana tautai, balstoties uz reālistiskās

krievu mākslas tradīcijām.
Uz mūzikas folkloras pamatiem izveidojās profesionālā latviešu

mūzika. Kora dziedāšana Latvijā jau samērā augstu līmeni un

sakuplojumu bija guvusi 70. un 80. gados. Jānim Cimzem pieder
pirmie latviešu tautas dziesmu harmonizējumi, kas sakopoti viņa
«Dziesmu rotā». Latviešu komponisti Andrejs Jurjāns un Jāzeps
Vītols, apguvuši krievu mūzikas skolas tradīcijas, veica lielu darbu

mūzikālajā folkloristikā, vokālās, instrumentālās un simfoniskās

mūzikas laukā. J. Vītols, kas līdz 1918. g. strādāja par Pēterburgas
konservatorijas profesoru, radīja lieliskas kora dziesmas, kā, pie-
mēram, «Gaismas pils» v. c, simfoniskās variācijas par tēmu «Ej,
saulīte, drīz pie dieva», «Dramatisko uvertīru» un daudzus citus

izcilus darbus. Mūzikas laukā Jaunās strāvas laikā darbojās
K. Baumanis, E. Vīgners, N. Alunāns v. c.

Jaunstrāvnieki jau varēja balstīties uz zināmu profesionālu kri-
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tiku, tās pieredzi. sajā laikā kritikas uzmanības centrā ir daiļrades
metodes, īpaši reālisma jautājumi.

Reālisma vārds latviešu kritikā pirmoreiz pieminēts Pēterbur-

gas Universitātes studenta J. Zviguļa vienīgajā rakstā «Atklātā

vēstule, rakstīta «Baltijas Vēstneša» redaktoram, bet gan derīga
arī citiem». 1 Vēstules autors vēršas pret salkani romantiskajiem
darbiem, kas Latvijā radušies vācu sentimentālās literatūras

ietekmē, un aicina mācīties reālismu no krievu literatūras.

Autors ar pseidonīmu Akots «Tēvijā» 1885. g. publicētajā rak-

stā «Mūsu rakstniecība» reālismu jau konfrontē ar tautisko roman-

tismu. Reālisma priekšrocība esot tā, ka tas balstīts tagadnē, tur-

pretī tautiskais romantisms — galvenokārt pagātnē. Pēdējais esot

latviešu dzejas bērnība, bet tās nobriedumam jāsakņojas reālismā.

Autors, pirmo reizi plašāk pamatojot reālisma nepieciešamību, vēr-

šas arī pret tīrās mākslas priesteriem.
1886. g. «Dienas Lapā» publicētais anonīmais raksts «Dzeja

un kritika» 2 prasību pēc dzīves patiesības un daiļdarba vispārno-

zīmīguma balsta uz Beļinska autoritatīvajām domām. Šajā rakstā

pirmoreiz izvirzīts estētiski svarīgais princips par reālistisko tipi-
zāciju, parādību atlasi un pārkausēšanu mākslas tēlā kā viens no

mākslas pamatlikumiem, uzsvērts, ka tips ir reizē noteikts raksturs,

kas ietver sevī izzinošās un estētiski iedarbīgās daiļuma potences.

Tipam, tēlam vienlaikus jābūt jaunu ideju un cildenu centienu iero-

sinātājam, tam jāpauž sava laika ideāli. Rakstā pirmoreiz latviešu

literatūrkritikā parādās objektīvā (Platona) ideālisma estētisko

principu un tā sociālo aspektu kritika. Rakstā cildināti 18. gs.

apgaismotāju sabiedriskie un estētiskie ideāli, izcelta Voltēra, Hei-

nes, Šekspīra daiļrades nozīme — uzsvērts, ka, vienīgi tikpat spē-

cīgi paužot savas tautas un sava laika intereses un centienus, kā

to darīja šie izcilie rakstnieki, iespējams pacelties lielas mākslas

augstumos.
80. gadu beigās ar savu polemiku pret J. Lautenbahu-Jūsmiņu

profesionālās latviešu kritikas pamatus iedibina Teodors Zeiferts.

Jau Zeiferta pirmajos rakstos izpaužas stihiskā tieksme pēc reā-

lisma. Kritizējot J. Lautenbaha-Jūsmiņa pseidotautiskos darbus,
Zeiferts (kas savus rakstus pieteica ar pseidonīmu Teodors) izsaka

domu, ka folkloras izmantojumam tikai tad ir nozīme, ja šie darbi

pamatojas dzīvē un sasaucas ar savu laiku. Lautenbaha darbi tur-

pretī ir no dzīves atrauti pseidomīti, māksloti «viltus eposi». Pole-

mika par galvenajiem izvirzās jautājumi par literatūras laikmetī-

gumu, par tās nozīmi sava laika tautas dzīvē un iespēju dzīvot tur-

pmāk, kā arī senlaiku vielas izmantošanu. Šo nozīmīgo jautājumu

risinājumā vislielāko ieguldījumu dod Zeiferta apcere «Dzejnieks un

viņa laiks», tā tīri objektīvi bija spēcīgs trieciens pseidotautiskajam
reakcionārajam romantismam un stiprināja reālisma pozīcijas.
Raksta «Dzejnieks un viņa laiks» autors ienirst plašākās estētikas

jomas, noskaidro dažādu mākslas veidu specifiku un salīdzina ar

tiem literatūru.
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90. gadu sakumā uzmanību saista P. Sarķa raksti, kuros viņš
vēršas ne tikai pret mitoloģijas bezmērķīgu izmantošanu dzejā,
pret bezgaumību un diletantismu, bet arī pret zināmu atkāpšanos
no reālisma Apsīšu Jēkaba šī laika darbos (stāstā «No mazām die-

nam»), ko P. Sarķis analizē rakstā «Pesimisms latviešu rakstnie-
cībā».3 Savas lugas «Tēva asaras» (1890. g.) priekšvārdā P. Sar-

ķis izsaka domas par sabiedrības dzīves primātu attiecībā pret
mākslu, par satura noteicošo lomu un par izteiksmes līdzekļu evo-

lūciju daiļradē. Šiem izteikumiem vispārestētisku atziņu raksturs.

«Cilvēce allaž progresē uz priekšu,» raksta P. Sarķis, «un līdz ar to

arī pārmainās viņas ieskati un garša.»
«. . .Katram rakstniekam un tamlīdz dramatiķim vajag mācēt

patiesīgi tēlot dzīvi, iedvešot savam sacerējumam zināmu ideju,
kas atkarājas no rakstnieka pasaules uzskata. Bet dzīves patieša-
mībai jābūt par katra sacerējuma pamatakmeni.» 4

«Dienas Lapas» 1891. g. 46. numurā ievietotajā ievadrakstā ar

nosaukumu «Jaunā kritika» galvenais patoss ir noteikta un pār-
liecinoša reālisma aizstāvēšana, prasība atbrīvoties no ideālisma

un romantisma. Rakstā atzīmēts, ka pēdējā laikā kritikā un teo-

rijā vērojama Ipolita Tēna un Georga Brandesa uzskatu ietekme.

Ogista Konta, Georga Brandesa un Ipolita Tēna pozitīvistiskajam
un eklektiskajām teorijām 90. gadu latviešu estētiski kritiskajā
domā bija zināma ietekme. īpaši uz Brandesa un Tēna principiem
balstījās Teodors Zeiferts.5

80. gadu beigās un 90. gados likti pamati arī latviešu mūzikas

kritikai un teorijai. 90. gadu sākumā komponista un mūzikas kri-

tiķa Straumes Jāņa vadībā iznāca «Baltijas Mūzikas kalendārs»

(1890. —1892.). Tajā tika publicēti teorētiski, kritiski un vēstu-

riski apcerējumi par mūziku, par izciliem komponistiem, par koru

attīstību Latvijā, par muzikālo izglītību un citiem jautājumiem. Pie

plašākajiem un nozīmīgākajiem publicējumiem pieder Straumes

Jāņa raksts trijās daļās (trijos kalendāros) «Latvju mūzikas

druva», kurā aplūkoti daži mūzikas teorijas jautājumi, kā ari

J. Cimzes, J. Bētiņa, Baumaņu Kārļa un Jurjānu Andreja muzikālā

daiļrade. Rakstā izvirzītā galvenā problēma — jautājums par tau-

tas mūzikas un profesionālās mūzikas attiecībām.

Plašākos un nozīmīgākos rakstus par mūzikas jautājumiem
90. gados uzrakstījuši paši komponisti. Straumes Jānis (biogrāfis-
kas ziņas par krievu komponistiem, par mūzikas nacionālo rak-

sturu — «Mūzika un tautība», par latviešu tautas dziesmām, mūzi-

kas terminiem latviešu valodā v. c.),Vīgneru Ernests, Jāzeps Vītols,

Emilis Melngailis, Jurjānu Andrejs.
1894. g. nāk klajā Jurjānu Andreja «Latvju mūzikas materiāli»,

kuros skartas nozīmīgas vispārestētiskas problēmas. Jurjānu
Andreja spalvai pieder plašs raksts «levērojumi, latviešu mūzikas

materiālus krājot» («Balss», 1892, Nr. 7—lo, 12—16, 25), kura

apkopota komponista pieredze, pierakstot un apstrādājot latviešu

mūzikas folkloru. Autors, tēlojot savu ceļojumu pa Vidzemi un



235

Kurzemi, lai vāktu mūzikas folkloru, plaši salīdzina iesūtīto

dziesmu pierakstus ar tautā dzirdētajām melodijām, izdara preci-
zējumus un pastāsta par milzīgajām, līdz tam neatklātajām tautas

mūzikas bagātībām. Rakstā daudz etnogrāfisku vērojumu par lauku

dzīvi un tautas daiļradi. levērību saista Jurjānu Andreja 1891. g.
mūzikas komisijas ārkārtējā sapulcē nolasītais referāts «Latviešu

mūzikas literatūra» (saīsinātā veidā publicēts avīzē «Baltijas Vēst-

nesis», 1891, Nr. 170—172). Te sniegta latviešu mūzikas periodizā-
cija un iedalījums žanros, kā arī rodamas dažas vērtīgas bibliogrā-
fiskas ziņas latviešu mūzikas literatūrā. Jurjānu Andrejs vēršas

pret vācu mūzikas epigonismu O. Šepska, P. Šancberģa un dažu

citu darbos, kritizē diletantismu, reizē tālredzīgi paredzot lielu

nākotni J. Vītola, A. Kalniņa un E. Dārziņa daiļradei.
Rakstā «Kritisks pārskats par latvju jaunāko mūzikas litera-

tūru»6
Jurjānu Andrejs aplūko Nikolaja Alunāna muzikālo daiļradi

un viņa «Pamācības, kā koru dziedātāji izglītojami». īpašu Jur-

jānu Andreja atzinību izpelnās J. Vītola darbi, sevišķi viņa 20 tau-

tas dziesmu apdares, kurās «savienoti vienkāršums, vieglums,

stingra toņu kārtas ieturēšana, kopā ar interesantu harmoniju un

skaņu tēlojumu». Jurjānu Andrejs uzsver, ka J. Vītola darbs var

noderēt par paraugu tautas mūzikas harmonizētājiem.
90. gados uzrakstītajos teorētiskajos rakstos par mūzikas māk-

slu nav jūtams tas sparīgums, vērienīgums, plašāks estētisks ska-

tījums, teorētisks profesionālisms, kā arī kritiskais patoss, kāds

sasniegts šī laika literatūrkritiskajos rakstos. To spiests atzīt Emi-

lis Melngailis savos rakstos «Mūsu mūzika, viņas kritika» un «Ni-

kolaja Alunāna kungs un viņa domas par kritiku». 7
Emiļa Melngaiļa

galvenā doma šajos rakstos ir tāda, ka latviešu profesionālā
mūzika, komponēšanas māka vēl atrodas uz visai zema līmeņa, bet

par mūzikas kritiku var runāt tikai nosacīti. Būtībā Emilis Meln-

gailis ir pirmais, kas īsti nopietni, kritiski, kaut arī ļoti koncentrēti,

analizē J. Cimzes, Baumaņu Kārļa, O. Šepska, E. Vīgnera,
J. Vītola, Jurjānu Andreja, A. Ores, J. Straumes, N. Alunāna un

citu komponistu daiļradi. Viņš izceļ individualitātes nozīmi, vēršas

pret citu komponistu mehānisku atdarināšanu, sentimentālismu un

klaju diletantismu latviešu komponistu darbā, kā arī pret J. Vītola

vadīto vājo mūzikas nodaļu tālaika plašākajā latviešu žurnālā

«Austrums». «Jā, mūsu mūzikas kritika! Tā ir tāpat palaista kā

literatūras kritika agrāk bija. Lasi, ko lasīdams, neka vairāk

i nedzirdi, kā «mūsu slavenie mākslinieki», «aplausi negribēja rim-

ties», «publika entuziasmēta» utt. šai pazīstamā kārtā. Vai tad tas

nav viena alga, ko publika dara? Saki, ko tu pats doma? Bet ta

lieta jau ir tā, ka viņam pašam, tam kritiķīsam, to domiņu vel

mazāk kā tai pašai publikai.» 8

Kritiski aplūkojot ievērojamāko mūzikas kritiķu Jurjānu

Andreja un Nikolaja Alunāna rakstus, Emilis Melngailis secina:

«Ir laiks pretim stāties šim smieklīgajam optimismam ar asākiem

ieročiem nekā ar parastām recenzijām, lai iedomīgi mākslas algādži
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neiedrošinājās uz priekšu dzīvot pēc savas devīzes: . . . mēs slavē-

jam to, ko mēs paši arī varam.»
9

Neskatoties uz mūzikas kritikas zināmu nevarību un estētiskā

skatījuma šaurību, 80. gadu beigas un 90. gadi uzskatāmi par tās

veidošanās laiku. Jaunas, pilnīgākas kvalitātes tā spēja uzrādīt

20. gs. sākumā.

Līdzīgi šajā laikā arī tēlotājas mākslas kritika Latvijā vēl tikai

sper pirmos nedrošos soļus. Tās vieta vispārējā estētiskās domas

attīstības fonā vēl visai maz jūtama. Piašāku uzmanību (galveno-
kārt ar J. Asara, J. Rozentāla rakstiem par mākslu) tā sāk saistīt

tikai 20. gs. sākumā. Presē 90. gados publicēti tikai daži raksti,

pārskati, informācijas. Pie nozīmīgākajiem pieskaitāmi M.Valtera

«Berlīnes mākslas izstāde» 10
un T. Zeiferta «Pēdējās Rīgas māk-

slas biedrības izstādes nozīme». 11

Rakstā «Berlīnes mākslas izstāde» tā autors M. Valters uzsver,

ka mākslā neko nedod vecā atkārtošana, bet neauglīga ir arī nepār-
domāta tvarstīšanās pēc nepārbaudīta jaunā. Otrkārt, vissliktākais

kritērijs mākslā ir bailes, ka darbs nepatiks zināmām ietekmīgām
aprindām. Treškārt, birģeliskai mākslai nav nekādu perspektīvju,
tā slīd lejup, tās saturs līdzinās nullei. Tās galvenais klupšanas
akmens — bezidejiskums. Tāpēc daudzo šādu darbu vidū izceļas
Vīnes mākslinieka Leopolda Burgera gleznas «Četri gadalaiki»,
kas tēlo patiesu, traģisku kalpa un kalpones mīlestību un ir īsts

izaicinājums pārsātinātajiem mietpilsoņiem.
T. Zeiferts savā rakstā sniedz pārskatu par Baltijas mākslinieku

gleznu izstādi. Pirmo latviešu mākslinieku paaudzi, kurai piederēja
K. Hūns, J. Feders, J. Roze, nomainījusi otrā, jaunā paaudze. Visu

uzmanības centra — divu jauno mākslinieku — J. Valtera un

V. Purvīša — gleznas. Pozitīva parādība ir tā, ka jaunie māksli-

nieki nedodas sižetus un tematus meklēt tālās svešās zemēs un

pagātnē, bet atrod tos Latvijas dabā un ļaudīs. Tas ir spirgts,
visādi atbalstāms virziens latviešu mākslā, kura tradīcijas rada

paši tā autori.

Taču galvena progresīvas estētikas domas paudēja šaja laikā

ir literatūrkritika.

Jaunas estētikas veidošanā varens stimuls bija revolucionārā

dzejnieka Eduarda Veidenbauma personība, uzskati un daiļrade,
kaut arī viņš pats neuzrakstīja nevienu literatūrkritiku darbu.

Veidenbaums nīst visa veida kungus un jebkuru verdzību — kā

fizisko, sociālo, tā garīgo. Tāpēc nav brīnums, ka viņš ir stingri

pārliecināts antiklerikālis, ateists un šo pārliecību tieši un atklāti

pauž savā dzejā.
Veidenbaumam tuvi vienkāršie darba cilvēki, viņu ētiskā un

estētiskā pieeja dzīvei. Viņš neieredz mietpilsoniskumu, kārklu

vācietību, savas tautības noliegšanu un garīgo tukšumu.

Visspilgtākie Veidenbauma sabiedrisko un estētisko principu
izteicēji ir viņa dzejoļi, par kuriem Andrejs Upīts saka: «Paēdusī

mietpilsonība ne tuvu neapjauš, ka Veidenbauma īsie, sparīgie dze-
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joļi ir arī pirmais draudīgi brīdinošais pieklauvējiens pie viņas goda
mielastu zāles durvīm.» 12

Zīmīgi arī E. Eferta-Klusā vārdi, ka «Lat-

viešu proletariātam Ed. Veidenbauma dzeja paliks vienmēr jo dār-

gāka kā tā jaunības dzeja, pēc kuras tas uzaudzis un kura to apga-

rojusi jau sen pirms 1905. gada revolūcijas ar savu nemiera

dvesmu.»13

Veidenbaums bez iejūsmas Tērbatas universitātē klausās

J. Lautenbaha-Jūsmiņa aukstās, šabloniskās, iemidzinošās lekcijas
par literatūru un valodniecību. Viņu, kas asi izjūt sava laika pulsu
un laikmeta kolīzijas, kaitina lektora, tolaik slavināta dzejnieka,
mākslotais patoss dzejā, tāpat kā arī citu autoru līdzīgā garā rak-

stītie darbi.

Tāpēc Veidenbaums prasa, lai dzejā tiktu izteikta visa sociālā

dzīve laikmeta visprogresīvāko ideālu gaismā. Te marksisma popu-

larizētājs, materiālists, teorētiķis Veidenbaums iet roku rokā ar

dzejnieku Veidenbaumu. Par to liecina viņa dzejā tik bieži sasto-

pamie apzīmējumi, kā «pārtikas vergi», «varmācības gars», «nau-

das maisi», «lepnie varmākas», «verdzības asaras», «kanceļu

krāpnieki», «cienīgtēvs zaglis», «liekuļa maska» un pretstatā
tiem — «brīvības cēlajais gars». Tiesa, Veidenbauma dzejā sasto-

pami arī pretstati — te skaudrs pesimisms, te anakreontisks līk-

smes un prieka gars. Taču visnosvērtākajā, dziļajā un tieši sociāla-

jām dzīves pusēm veltītajā Veidenbauma dzejā runā objektīvs

tiešums, skaudrums, patiesība, te neatradīsim tālaika dzejā tik

parastos deminutīvus. Bieži viņam raksturīga ironija par «šīs

pasaules varenajiem». Viņš tiecas pēc liela lakonisma un

skaidrības.

Kas, staigājot pa košām puķu lejām,
Tik apskata, cik siena viņas dos,
Lai mani nelasa. Pie manām dzejām
Tik piktu prātu viņš sev iemantos.

(«Kas, staigājot pa košam puķu lejam»)

Veidenbaums nemīl sentimentālismu un salkanību, kurā bija

ieslīguši tautiskie romantiķi, taču viņš vēršas arī pret. sausi utili-

tāriem cilvēkiem, kas neredz patiesās dzīves vērtības un skaistumu.

Veidenbauma humānistiski karojošajiem reālistiskajiem dzejoļiem,
viņa veiktajiem Horācija, Heines, Šillera v. c. klasiķu atdzejoju-

miem ir liela nozīme latviešu literārās valodas kristalizešana. Vai-

rāki no tiem lielu konkrētību apvieno ar plūstošu liriskumu. Ne

velti tādi dzejoļi kā «Mosties, mosties reiz, svabadais gars!», «Ka

gulbji balti padebeši iet» v. c. saistījuši komponistu (J. Reinholda,

X- Kažociņa, A. Kalniņa, M. Zariņa) uzmanību. Veidenbauma publi-

cistika, viņa kaujinieciskā dzeja bija tikai viens no faktoriem, kas

veicināja Jaunās strāvas literatūrkritikas un estetikas_ attīstību.

Runājot par cīnītāju reālismu, Jaunās strāvas estētikas pārstāvjiem
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vairs nebija par nepieciešamo jārunā tikai ideāla formā. Veiden-

baums jau bija sniedzis pirmos revolucionārās publicistikas un

dzejas paraugus. Runa bija par viņa sāktā darba izvēršanu pla-
šumā un dziļumā.

Šajā laikā noformējas arī lielā latviešu dzejnieka Jāņa
estētiskie uzskati, kas savu pilnīgo attīstību gūst 20. gs. Raiņa estē-

tiskos principus Jaunās strāvas laikā nosaka viņa sabiedriski poli-
tiskie uzskati par sabiedrības revolucionārās pārveidošanas nepie-
ciešamību. No šīs galvenās domas viņa estētiskie uzskati iegūst
konkrētību un ciešo tuvību ar sava laika dzīvi, proletariāta
centieniem.

Raiņa galvenie darbi, kuros atklātas viņa estētiskās idejas,
90. gados ir raksti «lespaidi un atmiņas no Berlīnes», «Vēstules no

Berlīnes», «Aleksandrs Puškins», «Maksims Gorkijs» v. c.

Rakstos «lespaidi un atmiņas no Berlīnes» (1896. g.) un «Vēs-

tules no Berlīnes» (1897. g.) Rainis vēršas pret bezdvēselīgo

kazarmjveidīgumu arhitektūrā un izsaka atziņu, ka buržuāziskajā
sabiedrībā mākslas darbs kļūst par preci. Patiesi demokrātiskas

mākslas kavētājs ir arī militārisms — kapitālistisko attiecību aug-

lis. Militārisma negatīvās sekas īpaši izpaužas vācu garīgajā dzīvē.

Rainis secina, ka patiesa māksla un zinātne nemīl staigāt prūšu
zābakos un zaldāta ķiveri galvā. «Uniforma un zobens arī rēgojas

pretī pat iz mākslas un zinātnes. Gleznojošā mākslā kara un

dažādu parādu un svētku skatu tēlotāji gleznotāji ieņem pirmo

vietu, kaut arī tie mākslas ziņā nebūtu diezin cik ievērojami .. .
Militārisms nomāc īsto, brīvo mākslu un zinātni... Tikai, ja dziļāk
ieskatās visā spožumā un lepnumā, tad var atrast, ka daudz kas

še nav īsts, aiz dažas spīdošas čaumalas nav krietna kodola
..

.»
14

Rakstā «Vēstules no Berlīnes», aplūkojot vācu komponista
Franča Šūberta dzīvi un analizējot viņa daiļradi, Rainis secina, ka

kapitālisms ir naidīgs patiesai mākslai, ka novatorisms un mietpil-

soņu iesīkstējušā gaume ir nesavienojami pretstati. Vienīgi jauna

paaudze sapratīs un novērtēs 32 gadu vecumā nabadzībā miruša

komponista darbu patiesās vērtības.

Rainis vēršas pret ideālistisko estētiku, naturālismu un formā-

lismu, reakcionārā simbolisma izpausmēm. Viņš bija viens no pir-

majiem, kas uzstājās pret Nīcšes reakcionāro filozofiju un estētiku.

Demokrātiskai literatūrai jāparāda, ka nevis atsevišķi indivīdi,
«pārcilvēki», bet tautas masas ir vēstures veidotājs spēks. No šī

viedokļa Rainis augstu vērtē Ļ. Tolstoja daiļradi (kritizēdams gan

viņa reizēm neskaidros prātojumus romānā «Karš un miers»), tāpat
arī V. Vereščagina gleznas. Vereščagina reālistisko gleznu izstāde

Berlīnē šķiet kaut kas neparasts, viņa gleznas ir pretstats vācu

sentimentalitātei un parādes garam. Uzpūstā militārisma vietā tās

pauž kara un iekarotāju nosodījumu.
«Šī izstāde šinī vietā netīšām izskatās kā gandarījums tiem,

kas cilvēka lielumu meklē augstāk nekā kara un viltīgas diplomā-
tijas slavā, kas nelokās vēl pēc gadiem priekš tiem, kas viņiem bai-
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les iedzinis, un atzīst tik tādu par «lielu», kas spēj viņus un visu ap
sevi izpostīt.» 15 Vereščagina grāmata par Napoleonu Krievijā
franču valodā («Napoleon I en Russie») un viņa gleznas ir trie-

ciens pārcilvēka kultam, ko tik ļoti ciena ar nīcšeānismu pārsātinātā
Vācija. Vereščagins ar savām gleznām it kā papildina Tolstoja
«Karu un mieru», liecinādams, ka nevis pārcilvēks, bet varoņi no

tautas veido patieso vēsturi un izšķir lielāko cīņas iznākumu.

Rakstā «Aleksandrs Puškins» (1898. g.) Rainis risina jautā-
jumu par reālisma, nacionālās specifikas un talanta dialektiku.
Visi šie faktori cieši apvienojas Puškina daiļradē, padarīdami viņu
par īsti krievisku un reizē par visas pasaules literatūrai piederīgu.
Puškina reālisms ir tuvs tautas dzīvei — viņš «modinājis cēlas

jūtas un aicinājis uz žēlumu pret kritušajiem», 16 viņš cienī tautu

un rauga aptvert viņas īstenību un varenību.

Rakstā «Gētes «Fausts» un «Baltijas Vēstnesis»» (1897. g.).
atvairot «Baltijas Vēstneša» uzbrukumus par it kā «nepareizo»
valodu viņa tulkojumā, Rainis saka: «Ar to saujiņu vārdu, kas tiek

ik dienas lietoti un kurus arī visus nepazīst J. Pd. [«Baltijas Vēst-

neša» kritiķis J. Dravnieks — P. Z.], taču nav iespējams pārtulkot
tik domu un jēdzienu bagāto «Faustu». Par ko arī noliegt un neiz-

lietot latviešu valodas kuplumu? Vai tādēļ vien, ka var nākt kāds

kritiķis un teikt, ka viņš tādus vārdus nav dzirdējis un tādus jēdzie-

nus nespēj saprast?» 17

Rainis te uzsver, ka dziļam saturam jāmeklē arī niansēta,
adekvāta forma valodiskā ziņā. Tulkojot «Faustu», Rainis gan

bagātīgi izmanto tautas valodas pūru, gan nepieciešamības gadī-

jumā darina jaunus vārdus (mīla, gaidas, ilgas v. c). Rainis šo

cīņu par «jauno latviešu valodu»beidz kā uzvarētājs.
Raksts «Francijas jaunākā literatūra» (1898. g.) rakstīts Ples-

kavā dzejniekam ļoti smagā laikā, pirms izsūtīšanas trimdā uz

Slobodsku, un diskutējot ar «Baltijas Vēstnesi» par «Fausta» tul-

kojumu. Rakstā viņš uzsver, ka literatūra kļuvusi par parastu tir-

gus preci un kā māksla mirst. Laika kavēkļa literatūras ražošana

pieaugusi neredzētā mērā, ka kļuvusi «gandrīz par nepieciešamu
vajadzību līdzīgi parastām miesas baudas vielām». 18 Ļoti maz,
saka Rainis, ir rakstnieku — «ideju literatūras» autoru. Zolā seko-

tāji galīgi ieslīguši naturālisma staignājā, kas nav nekāds īstais

ceļvedis mākslā, tāpat kā simbolisms, dekadence, sabiedriskā sek-

lība, kas tik izplatīta franču jaunākajā literatūrā. Patiess cildenums

un idejas «tiek no šiem apstākļu dzejniekiem pazemotas

par remdenu raudulību, kura noder tikai pagastna-
bagu skrandu plašai attēlošanai, bet nav spējīga
nevienu mierināt un iepriecināt ar cerību uz

nākotni, nav spējīga palīdzēt un cildināt uz pa š ap-

zināšanos, uz laika izprašanu un darbu. Viņi nesaprot,
ka no skrandainajiem nabagiem, t. i., patērētājiem, neviens nākot-

nes cerētājs negaida izšķirošo vārdu un palīgu, bet gan no patie-
siem ražotājiem.
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Šādi dzejnieki ir plāni ideologi un tādēļ domā, ka

skrandu naturālisms ir īstā māksla un skrandu

nesēji — tautas cerība.»19

Rainis ir pret skrandu proletariāta attēlošanu literatūrā un māk-

slā, viņš prasa attēlot visu vērtību ražotāju — strādnieku šķiru.
Tāpēc viņš atbalsta franču proletariāta dzejniekus: «Ar minētiem

pilsoniskiem dzejniekiem, kuri ievēro sabiedrisko jautājumu kā

modes lietu, nekādā ziņā nav sajaucami tie vīri, kas nopietni iedzi-

ļinājušies sava laika prašanā vai kas paši cēlušies ceturtā šķirā —

iz tā ļaužu vidus un tiem apstākļiem, kurus viņi dzejās attēlo un

kam tādēļ vieglāk iztulkot laika zīmes.» 20

Rakstā «Maksims Gorkijs» (1900. g.) Rainis arī uzsver šo

domu, ka tikai tāds cilvēks, kas dziļi pazīst apspiesto cilvēku dzīvi,

var to attēlot pārliecinoši. Un to dara M. Gorkijs tādos darbos kā

«Celkašs», «Malva», «Mans ceļa biedrs», «Konovalovs» v. c.

Mākslas lielo spēku un galveno uzdevumu Rainis saskatīja cīņā

par proletariāta atbrīvošanu. Jau Jaunās strāvas laikā Raiņa estē-

tikas degpunktā ir doma par tādas mākslas radīšanu, kas būtu

drošs ierocis «pamatšķiras» revolucionārajai cīņai. Šo atziņu viņš

spilgti realizēja savā daiļradē — revolucionārajās dzejās un drā-

mās. Šis laiks ir ļoti nozīmīgs Raiņa sabiedriski politisko, filozo-

fisko un estētisko uzskatu attīstībā. Jaunās strāvas gados paša

Raiņa aktīvajā darbībā un uzskatos iezīmējas varonīgā, garīgi

bagātā cīnītāja lomas izpratne revolūcijā.

Nozīmīga vieta Jaunās strāvas estētikas un kritikas attīstībā ir

arī vairākiem progresīvo kritiķu — Ē. Pīpiņa-Vizuļa («Citu tautu

rakstnieki»), Plūdoņa («Pirmie akordi», «Ģēnijs un māksla», «Sen-

keviča raksti» v. c), J. Asara, V. Dermaņa v. c. — rakstiem.

Jaunās strāvas estētiskās domas attīstības īpatnības noteica tas

apstāklis, ka tā sazarojās un balstījās ne tikai uz literatūras mate-

riālu un problemātiku, bet arī uz teātra mākslu, mūziku un tēlotāju
mākslu.

Progresīvās estētiskās domas attīstībā Jaunās strāvas laikā

nozīmīga bija diskusija par H. Zudermaņa lugas «Gods» un Aspa-
zijas lugas «Zaudētas tiesības» izrādēm. Šajā diskusijā izpaudās
divu kultūru — buržuāziski reakcionārās un demokrātiskās kultū-

ras — cīņa. Diskusija bija cieši saistīta ar sievietes emancipācijas

jautājumiem, tā vedināja domāt par nozīmīgām sociālām, ētikas

un estētikas problēmām, kas risināmas progresīvajiem spēkiem

cīņā pret buržuāzijas liekulību un cenšanos nomaskēt kapitālistis-
kās dzīves nepievilcību, tās tikumu degradāciju.

Vācu rakstnieka Hermaņa Zudermaņa luga «Gods» Berlīnē bija
piedzīvojusi ap 300 izrāžu un tulkota daudzu Eiropas tautu valo-

dās, kad to 1894. g. uzveda Rīgas Latviešu teātris. Lugā kritizē-

tāja reālisma garā parādīts, ka šķiru sabiedrībā viss pērkams — arī

mīlestība — un ka morālei, godam ir šķirisks raksturs.

Zudermanis izvirza domu par iespēju saraut sakarus ar savu

šķiru, ja cilvēks apzinās tās antihumānismu.
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Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ar «Baltijas Vēstneša»

starpniecību uzbruka gan pašai Zudermaņa lugai, gan tās uzve-

dumam, nosaucot to par «negodu», piedauzību un netikumību.
Buržuāziskajām aprindām izrāde bija kā dadzis acīs, jo tā vērsās
tieši pret «trešās šķiras» — tirgoņu morāli. «Baltijas Vēstnesis»

bija spiests atzīt, ka līdzīgas lietas gan dzīvē notiek, bet ka tās
tēlot nav mākslas uzdevums, jo dzīve ir vairāk gaismas neka tum-

sības, vairāk labuma nekā Jaunuma.21 Diskusija par Zudermaņa
lugu «Gods» bija arī diskusija par metodes jautājumiem. Ja J. Jan-

sons-Brauns, F. Roziņš aizstāvēja prasību pēc reālisma, tad

«mamuļnieki», «Baltijas Vēstnesis» proponēja romantismu, kas aiz-

vestu projām no nepatīkamās īstenības.

«Še viņam [Zudermanim — P. Z.) spoži izdodas pierādīt, ka pie
lielākiem vai mazākiem sadzīves ļaunumiem vainīgi mazāk indi-

vīdi (personas) paši nekā tagadējā sadzīves nepilnība.» 22

Viens no spilgtākajiem rakstiem šajā diskusijā ir F. Roziņa
raksts «Labākās familijas»,23 Roziņš bez sociālām problēmām
(buržuāzijas un strādniecības interešu pretējība) izvirza arī tīri

estētiskas dabas jautājumu: vai Zudermaņa lugā «Gods» atklātās

parādības ir tikai individuālas (kā to grib iztēloties «Baltijas Vēst-

nesis») vai sociāli tipiskas, vispārējas? Uz šo jautājumu Roziņš
atbild, ka caur individuāliem raksturiem Zudermanis ar visām

savām nekonsekvencēm un simpātijām «trešajai šķirai» atklāj vis-

pārējas sociālas pretrunas kapitālismā. «Viss, kas notiek, ir

apstākļu neizbēgamais produkts . .. Mēs Zudermaņa domas apsvei-
cam uz mūsu skatuves kā pirmo mēģinājumu teātra apmeklētājiem
«alpu sārtumu» un dažādu citu nieku vietā rādīt patiesus, dzīvus

cilvēkus, rādīt pašu dzīvi... Bet, ka tamlīdzīgas parādības nav

svešas arī mūsu dzimtenē, to mums rādījuse mūsu cienījamā rakst-

niece Aspazija «Zaudētās tiesībās».»24

Aspazijas «Zaudētas tiesības» Rīgas Latviešu teātrī tika uzves-

tas pāris mēnešus pēc Zudermaņa «Goda» pirmizrādes.
«Zaudētas tiesības» vēl vairāk nekā Zudermaņa luga saasināja

kaislības starp divām nometnēm — jaunstrāvniekiem un «labāka-

jām famīlijām». Lai gan lugas mākslinieciskās meistarības līmenis

nebija pārāk augsts un arī tās reālisms nebija visai konsekvents,

tomēr, kā rakstīja «Dienas Lapa», tā bija «iegriešanās reālisma

sliedēs». Uzmanību saistīja pati problēma, tās asums.

Kā rakstīja «Dienas Lapa», jaunā Aspazijas luga publiku, kas

bija pieradusi teātrī izklaidēties, pārsteidza. Lugā skaudri un dra-

matiski bija atklāti satraucoši notikumi no pašu dzīves. Gan pub-

likā, gan presē izrāde izraisīja dedzīgus strīdus, taču neviens neva-

rēja noliegt, ka lugā tēlotajam nebūtu pamata dzīvē.

«Aspazijas luga «Zaudētas tiesības»,» secināja «Dienas Lapa»,
«kura daudz pareizāk bija nosaucama (un arī nosaukta) par «Stip-
rākā upuri», ir celmu lauzēja, cīņas raksts pret «drošās paspārnes»
ļautiņiem, labākām famīlijām. Galvenais raksturs — Laima — ir

sparīgs, drošsirdīgs, vietām izaicinošs; Laima izaicina uz cīņu savu
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tumšo apkārtni, cenzdamās pēc gaismas, izaicina likteni, izaicina

buržuju morāli. .. tas spirgtais gars, kas arī šinī lugā, nezudīs,

bet ies vairumā un nesīs augļus. Arī mūsu dramatiķi nevarēs palikt

iepakaļ, viņiem būs jāstaigā tas pats ceļš uz priekšu.»25

Diskusija par Zudermaņa lugu «Gods» un Aspazijas «Zaudētām

tiesībām» lika asāk izkristalizēties sociālajām, ētiskajām un estē-

tiskajām pretrunām 90. gadu latviešu sabiedrībā. Tā saasināja t. s.

sievietes emancipācijas, sievietes līdztiesību jautājumu sabiedrībā,
sekmēja reālisma un progresīvās estētiskās domas attīstību. Par

spīti reakcionārās buržuāziskās kritikas centieniem iebiedēt ar

«kailās patiesības dubļu zaņķi», aizvien vairāk ceļu dzīvē un māk-

slā izlauza jaunstrāvnieku prasība skaudras, bezkompromisa patie-
sības gaismā atklāt dzīves patiesās pretrunas, buržuāzijas alkatību

un liekulību, tieksmi savas egoistiskās šķiriskās intereses maskēt

ar «vistautas» lietu, prasība mākslinieciski un morāli tiesāt plašas

publikas priekšā.
Dzīvā teātru kritika, kurā sadūrās dažādi uzskati un pārsvaru

guva reālisma piekritēji, sekmēja estētiskās domas attīstību, vien-

laikus pozitīvi ietekmējot visas latviešu progresīvās un mākslinie-

ciskās kultūras progresu.
Ar radikāli jaunu pagriezienu kritikā un latviešu estētikā ienāk

Jānis Jansons-Brauns.26 Viņa plašie apcerējumi «Domas par jaun-
laiku literatūru» izraisīja daudz strīdu, un tiem ir dziļa nozīme lat-

viešu mākslinieciskās kultūras attīstībā.

Pirmais apcerējums «Domas par jaunlaiku literatūru», kuru

autors bija nolasījis 1892. g. janvārī Liepājā, publicēts tai pašā

gadā «Dienas Lapas» «Populārzinātnisku rakstu krājumā». Rakstā

konkrētais literatūras materiāls cieši saistīts ar nozīmīgu teorētisku

jautājumu risināšanu. Te Jansons-Brauns pirmo reizi noskaidro

reālisma jēdzienu, ko pirms tam bieži vien jauca ar naturālismu,

uzsāka teorētiski pamatotu cīņu par reālismu literatūrā.

1893. g. 28. augustā Kurzemes dzimtbūšanas atcelšanas svētkos

Jelgavā Jansons-Brauns nolasa otru referātu ar tādu pašu nosau-

kumu, kas drīz pēc tam publicēts avīzē «Dienas Lapa». Otrajā
referātā Jansons-Brauns vēl asāk izvērš cīņu pret pseidotautisko

romantismu, referāta noslēgumā jau paužot marksistiskas atziņas

par sociāliem un ideoloģiskiem jautājumiem.
Jansona-Brauna darbam bija plašs vispārestētisks skanējums.

Tajā izteiktie principi attiecināmi ne tikai uz literatūru, bet arī uz

mākslu kopumā. «Domās par jaunlaiku literatūru» Jansons-Brauns
uzsāk cīņu par reālistisku dzīves parādību atklāsmi mākslā, par
sava laikmeta progresīvo ideju realizāciju mākslas līdzekļiem.
Cīņa par reālismu šai laikā bija cīņa par progresu dzīvē un mākslā.

Raksturojot jaunstrāvnieku estētiskās domas galveno tendenci —

cīņu par reālismu
—,

P. Stučka rakstīja: «Vārds «reālisms» dau-
dziem toreiz šķita ne mazāk bīstams kā vārds «sociālisms».» 27

Pretstatā tolaik plaši izplatītajiem ideālistiskās estētikas uzska-

tiem, kas par mākslas avotu uzskatīja tālās pagātnes varoņu dzīvi,
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mitoloģiju vai arī subjektīvu vīziju pasauli, kurā rakstnieks
nokļūst, ar fantāzijas palīdzību attālinoties no prozaiskās zemes,
Jansons-Brauns pauž uzskatu, ka mākslas darbam jābalstās uz

dzīves patiesību. Daiļdarba vērtēšanas galvenajam kritērijam jābūt
dzīves patiesībai tās attīstībā un cīņā, šķiru pretrunu atklāsmē,
cīņā par laikmeta progresīvajām idejām.

Rakstniekam, saka Jansons-Brauns, «cieši un skaidri jāpazīst
un jāsaprot dzīve, ko tas mums grib tēlot. Sen sen jau aizgājuši
tie laiki, kur, kā H. Heine izsakās par toreizējiem vācu romānistiem,
rakstnieks varēja mierīgi ieslēgties savā vientuļajā istabiņā un tur

iz savu iedomu valsts mums radīt pasakainu, burvīgu, bet nepa-
tiesu pasauli; tagad tam pašam jājaucas dzīves mirdzīgā trok-

šņainā pūlī, ar vislielāko vērību un rūpību jāpētī cilvēks viņa dar-

bībā, cītīgi jāvāķ visi šie smalkie ievērojumi («cilvēces dokumenti»)
un savs ražojums jāuzceļ uz stingri patiesīga, zinātniska

pamata.»28

Jansons-Brauns jau dialektiski iezīmē daiļrades objektīvā un

subjektīvā momenta vienību. Ikviens mākslinieks tiecas radīt brīvi,
atbilstoši savam talantam, temperamentam, rakstura īpašībām.

Taču, lai nodrošinātu patiesa mākslas darba realitāti, viņam savi

subjektīvie dotumi jāsaskaņo ar dzīves patiesību un mākslas liku-

mībām. Pretējā gadījumā radīsies nesaskaņas starp mākslinieka

personību un dzīvi, starp subjektivitāti un mākslu. Jansons-Brauns

aplūko un izceļ mākslinieka spēju un īpatnību aktīvo lomu daiļra-
des procesā, uzsverot, ka liela nozīme ir dzejnieka paša personai,
viņa dabai un rakstura īpašībām; dzejnieks, tā sakot, nekad neredz

dabu tādu, kāda tā patiesībā ir, bet tādu, kāds ir viņš pats. Savā

darbā dzejnieks, pašam nemaz neapzinoties, arvien ieliks kaut ko

savu, īpatnēju. Slavenais franču rakstnieks Zolā teicis: «Māksli-

nieka ražojums ir stūrītis dabas, aplūkots caur temperamenta

prizmu!»
«Tātad mēs redzam, ka īsts dzejnieks, kas turēsies pie dzīves

patiesības, nemūžam nevarēs pārvērsties par vienkāršu aukstu

fotogrāfu ...
Iz šī raibā mudžekļa dzejniekam jāizķer kaut kas,

kam būtu vairāk pastāvīga, paliekama nozīme, bet nekādi tas

nedrīkst aprobežoties tikai ar notikumu ārējo pusi, sausu notēlo-

šanu un atstāstīšanu, tam tie arī jāiztulko, jārāda to cēlons un

nozīme.»29

Ar to Jansons-Brauns uzsver, pirmkārt, mākslinieka subjektivi-
tātes nozīmi dzīves parādību atlasē un izcēlumā, otrkārt, reālisma

atšķirību no naturālisma.

Jansona-Brauna apcerējums «Domas par jaunlaiku literatūru»

veltīts gandrīz tikai daiļrades metodes jautājumiem. Te pirmoreiz
latviešu estētiskajā domā sniegts izvērsts reālisma raksturojums,
kas salīdzināts ar kritiski analizētu naturālismu un «tautisko

romantismu». «Reālisma galvenais nolūks ir tēlot dzīvi viņas
varenā patiesībā un īstenībā; nevis iz dzejnieka bagātas
raibas iedomu valsts mums radīt tēlus, kas kaut kādā ziņā būtu
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pretdabiski, neiespējami, nevis nogleznojamo dzīvi izpušķot un

pārkrāsot, bet turpretim, dibinoties uz pamatīgiem novērojumiem,
mums gaiši un taustāmi nogleznot dzīvi tādu, kāda tā ir.»30

Reālists daiļrades gaitā atmet visus nesvarīgākos, vienmuļos

sīkumus, «Apzinīgi tas saver košā, dabiskā virknē vairāk faktu, kas

zīmējas uz zināmas cilvēku šķiras gara un rakstura īpašībām, un,

balstīdamies uz saviem dzīvē sakrātiem piedzīvojumiem, rada

tipu».
31 Tātad par raksturīgu reālisma pazīmi Jansons-Brauns

uzskata māksliniecisko tipizāciju. Tikai tips spēj atklāt nedalāmā

vienībā šķiriskās un psiholoģiskās īpašības, sniegt dzīvē vēroto

mākslinieciski citās kombinācijās, tā dzīves patiesību pārkausējot
mākslas patiesībā. Tips apvieno sevī sugas un indivīda īpašības,
atsevišķo un vispārīgo. Reālistam, veidojot tipu, ir tiesības uz māk-

sliniecisko «palielinājumu», hiperbolu, kuras nolūks piesaistīt
uzmanību galvenajam, būtiskajam.

Pasvītrodams reālisma aktivitāti, spēju mākslas tēlā apvienot

vispārīgo, būtisko un individuālo, J. Jansons-Brauns vienlaikus

parāda naturālisma metodes ierobežotību. Naturālisms aprobežojas

ar faktu ārēju, sausu tēlošanu, neieliekot daiļdarbā augstāku domu

vai ideju. Tas pa spēkam tikai reālismam. Literatūrai jābūt sociālo

cēloņu analizētājai, lasītāju skolotājai un izglītotājai. Te redzam

izpaustu domu, kas radniecīga V. Beļinska un N. Cerniševska

estētikai.

Jansons-Brauns analizē I.Turgeņeva, G. Flobēra, H. Ibsena dar-

bus, parādot, ka reālisms no empīriski aprakstošā naturālisma

atšķiras ar tēlojuma plastiskumu, atšķirīgu izteiksmīgumu. Tiesa,
Jansons-Brauns vēl nenodala naturālismu kā īpašu virzienu, bet

saprot to kā īpašu reālisma novirzi. Taču konkrētajā analīzē reā-

lisms un naturālisms izdalās kā divas īstenības tēlojuma metodes,
kas, iziedamas gan no viena pamata, aizvirzās katra pa savu atšķi-

rīgu ceļu. Tikai reālistu romāni, tāpat kā reālistiskās Šekspīra drā-

mas, spēj «atspoguļot gadu simteņa gara virzienu». «Kam tīkas,
lai apdzied neapnikuši lakstīgalas pogošanu, rožu saldo smaržu,

mēs tomēr pastāvīgi cildināsim augstāk to rakstnieku, kas dziji'
līdzjūt savu līdzbrāļu laimei un nelaimei, to priekiem un bēdām;
kas visiem spēkiem strādā un cīnās viņu labā. Savā ziņā ir tais-

nība krievu kritiķa Pisareva pārāk asam izteicienam, ka pēdējais
dzejnieks līdzinoties milzu varonim, kas sadragā aizspriedumu un

ļaunumu klintis, un pirmais, «vabolītei, kas peldojas ziedu putek-
ļos».»32 Jansons-Brauns pasvītro, ka tieši reālisms visciešāk sais-

tīts ar laikmeta humānistiskajiem centieniem, tam nav vienaldzīgas
ļaužu rūpes, sāpes, ciešanas, centieni. Reālisms ir demokrātiska

māksla, jo tās uzmanības centrā nav aristokrāts, bet parastais
«mazais» cilvēks. «Vienīgi tikai reālisti uzdrošinājās patiešām
nolidināties līdz zemai tautai: dzīti aiz cilvēces karstas mīlestības,
tie klāja ar zeltu izrotāto dzejas segu pār visiem nabadzībā un

trūkumā salstošiem, pār visiem atstumtiem un nicinātiem; tie meta,

runājot ar kāda franču dzejnieka vārdiem, kājām mīdītas, netīras
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smiltis liesmu ugunī, kur tās pārvērtās par košu kristālu; to sace-

rējumus lasot, mēs, tā teic kāds Dostojevska «varonis», jūtam, ka

«pats pēdīgais cilvēks arī ir cilvēks un saucas par mūsu brāli». Pat
iz noziedznieku nocietinātām akmiņu sirdīm prata tādi rakstnieki

kā Krievijā Dostojevskis un Anglijā Dikenss izvilināt cilvēku jūsmu
dzirksteli.»33

Līdz ar to reālisti veic cildenu misiju, cīnās par ētiski pilnvēr-
tīgo cilvēka, koncentrē uzmanību uz dzīves pretrunām, liek domāt

par to atrisināšanu. Turpretī naturālisti savos darbos bieži vien,
kavējoties pie nedaijiem, riebīgiem skatiem, nepaceļas pāri parādī-
bai, paliek šīs parādības zvēriskās atkailinātās aploces varā un

neveic mākslai uzticētās audzinošās funkcijas. Jansons-Brauns

izsaka domu, ka naturālismam ar tā novirzēm no mākslas liku-

miem nevar būt nākotnes. Nākotne pieder reālismam.

Pievēršoties jaunākajai latviešu literatūrai un analizējot Vili-

balda (Jēkaba Vildava), V. Upmalieša un citu sentimentāli roman-

tiskos darbus, Jansons-Brauns secina, ka latviešu literatūrai draud

citas briesmas, proti, atraušanās no dzīves, samākslotība un salka-

nība, kas ir patiesas reālistiskās mākslas pretstats. Jansons-Brauns

te vēršas arī pret empīriskajām «kalendāra idejām» un primitīvo
moralizēšanu, kas lien kā īlens no maisa un kurai nav nekāda

sakara ar patiesi māksliniecisku ideju.

Taču īsti nopietni uzbrukumu salkanajam romantismam un

mitoloģijas ekspluatētājiem Jansons-Brauns izvērš savā otrajā
referātā.

Aplūkojot Jausmiņu Valdemāra, Lapskalnu Andreja, Ādolfa

Alunāna, Augusta Deglava, Pavasaru Jāņa, Jēkaba Lautenbaha-

Jūsmiņa, Jāņa Purapuķes, Ādama Mačulāna, Anša Lerha-Puš-

kaiša un citu sentimentāli romantiskos darbus, J. Jansons-Brauns

atsedz šī romantisma subjektīvi ideālistiskās saknes. Šī toreiz

saplaukušā virziena pārstāvji subjektivizē dzīvi, vairoties no reā-

lām dzīves kolīzijām, bēg pašu konstruētā, iedomātā pasaulē, izvai-

rās no sociālo problēmu risināšanas, ievietojot savus varoņus tikai

salkanā un mūžīgā mīlestības reibulī. Šis romantisms ir reakcio-

nārs, jo aizver acis īstenības priekšā, tas nevis cīnās pret ļaunumu

dzīvē, bet bēg no šīs cīņas. Jansons-Brauns jau pasvītro ekono-

miskās vides ietekmi uz cilvēku dzīvi un izvērsti risina domu par

tipisku raksturu un tipisku apstākļu mijiedarbību, vienību reālis-

tiskajā literatūrā, tādējādi padziļinot reālisma metodes izpratni.
Līdz ar to Jansons-Brauns jau ieskicē literatūras šķiriskuma prin-

cipu pieejā sociālajām parādībām. Jansons-Brauns uzsver, ka tau-

tisko romantiķu un studentu korporeļu dīkdienīgās dzīves ideali-

zētā ju darbos (piemēram, Eduarda Zeibota «Studenta piezīmē-

jumos») «mums parādās mūsu omulīgā, egoistiskā buržuāzija savos

pirmos, daudz apsološos dīgļos un Ed. Z. [Eduards Zeibots] paceļas
kā viņas pirmais, sirdīgais trubadūrs! Nav ko šaubīties, ka tie

smelsies no mūsu ļautiņiem papilnam ienākumus, ka tie īsā laikā
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tiks biedrībās paaugstināti par «runātājiem» un turpmākajā dzīvē

piesliesies to vīru baram, kas tagad jau gadu no gada uzsprauž
sev cietāk galvā novītušos, nepatiesos laurus, kas gadu no gada

goda mielastos, mūzikai dūcot un šķīvjiem klaudzot, ar visnopiet-
nākām sejām un mūžīgi vieniem un tiem pašiem vārdiem stāsta, ka

tie «karsti mīlot savu tēviju un tautu», kas ar apbrīnojamu pašaiz-

liegšanos uzdzied savstarpēji viens otram «augstas laimes» un tad

paretam arī šinīs svinīgos brīžos atmin «arājiņus, no kuriem viss

labums nākot», kas tautu ved pie labklājības.»34

Tā saasināti satīriskā skatījumā un publicistiskā formā Jan-

sons-Brauns atsedz romantiskās, pseidotautiskās literatūras sociā-

lās saknes. Un, turpat aplūkojot Apsīšu Jēkaba daiļrades pirmā

posma reālistiskos darbus, Jansons-Brauns uzsver: «Šis rakstnieks

tēlo mums zemāko ļautiņu vienkāršo, bet jo smago dzīvi,»35 līdz ar

to veicot reālista patieso darbu. Taču Apsīšu Jēkabs tālākajā daiļ-
radē nav konsekvents,.. . «šo spējīgo rakstnieku nospieduse visai

mūsu literatūrai piemītošā liksta — plašāku, progresīvu ideju trū-

kums», tas, ka Apsīšu Jēkabs ignorē tipiskos apstākļus, «nekā

nejēgdams no varenajiem saimnieciskiem likumiem, groza un

stumda notēlojamo dzīvi pēc savām izdomām un, nespēdams atrast

faktu īsteno cēloni, mierīgā garā ņemas tos pilnīgi noliegt». 36 Vēl

lielāku ļaunumu reālismam nodara viņa balstīšanās uz reliģijas
idejām. Pilnīgā pretstatā reālisma principiem ir Apsīšu Jēkaba

doma, ka cilvēkam jābūt tikai krietnam un dievbijīgam, gan jau
tad viss dzīvē sekmēsies. Taču šim abstraktajam nepatiesajam

lozungam runā pretī pirmie reālistiskie Apsīšu Jēkaba darbi, kuros

atklāts, ka krietnums un dievbijība nebūt nepasargā no tā ļaunuma,
kas valda naudas pasaulē, antagonistisku šķiru sabiedrībā.

Jansons-Brauns visai izvērsti aplūko literatūras un mākslas

nacionālās specifikas un tautiskuma jautājumus. Kritiķis uzsver,

ka bagātajai latviešu folklorai, etnogrāfijai, noteiktām tautas tra-

dīcijām ir svarīga loma tautas pagātnes izpratnē, tautas kultūras,

tās nacionālās specifikas izveidē. Taču kā jebkura vienpusība, arī

vienpusīga balstīšanās uz mitoloģiju un etnogrāfiju, tagadnes reālo

norišu attēlošanas vietā izmantojot tikai motīvus no pagātnes,
patiesu tautiskumu draud pārvērst un pārvērš vienveidīgā, ārišķīgā,
samākslotā nepatiesībā. Un tā tas notiek vairāku t. s. tautisko

romantiķu darbos. Ne mitoloģijā un J. Lautenbaha-Jūsmiņa izdo-

māto tautisko dieviņu tēlos, ne A. Lerha-Puškaiša «Ojārā», kur rak-

sturīga ieslīgšana sabiezinātā etnogrāfijā, nav meklējama patiesa
nacionālā specifika un īsts tautiskums; tas rodams sava laika dzī-

ves reālistiskā tēlojumā, sulīgos, patiesos tautas raksturos. Noso-

dot mākslā buržuāziskā nacionālisma tendences to sākotnēja sta-

dijā, Jansons-Brauns prasa patiesi demokrātiskus, darba tautai

tuvus un nepieciešamus darbus.

«Domās par jaunlaiku literatūru» risināti arī jautājumi par
mīlestības attēlojumu literatūrā, kas saistīti ar sievietes

emancipācijas problēmām. Literatūrai un mākslai jāsekmē
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sievietes cieņas un līdztiesības celšana, jātēlo sie-
viete kā sociāla būtne un līdztiesīgs sabiedrības loceklis, bet ne

tikai kā salkans apjūsmas un baudu objekts, kā tas vērojams
tālaika latviešu literatūras pārstāvju darbos.

Jansons-Brauns izvirza augstas prasības mākslas darba for-

mai, meistarībai. Viņš cīnās pret diletantismu, nemākslinie-
ciskumu, bezgaumību visās tās izpausmēs.

«Lai nogrimst «kumeliņu» un «bāleliņu» laikmets,» saka Jan-

sons-Brauns, «nekavēti stāsimies tagadnes dzīvē, apzinādamies, ka

pagātnes krēslā mēs tikai bālēsim un nīkuļosim un tikai jaunlaiku
saules gaismā plauksim un zaļosim droši un spēcīgi! ... Un, tagad-
nes vējam spirgti šalcot, brīvi un stalti pacelsies tauta .. . aicinā-

dama tautiešus nevis uz šaursirdīgu pašcildināšanu, bet uz

dedzīgu, nopietnu strādāšanu nabaga līdzbrāļu labā, uz gaismu un

vispārēju labklājību!» 37

Jansona-Brauna referātam ar visiem tā trūkumiem (latviešu
reālisma konkrētā analīze ierobežota tikai ar Apsīšu Jēkaba dar-
biem, vietumis izskan personiski aizvainojošs tonis, liekvārdība)
bija milzīga nozīme ne tikai latviešu progresīvās literatūras, bet

arī teātra, tēlotājas mākslas un mūzikas attīstībā.

P. Stučka 1918. g. Jansona-Brauna «Domas par jaunlaiku lite-

ratūru» raksturoja kā «Latvijas sociāldemokrātijas uvertīras

(priekšspēles) atklāšanu», uzsverot, ka to autors «ienaidnieku

nometnē ar drošu krūti pirmoreiz atklāti sludinājis sociālismu».38

P. Stučka Jansona-Brauna referātam piešķir tikpat lielu nozīmi

kā A. Bebeļa darbam «Sieviete un sociālisms». «Kā vācu sociālis-

tiskajā literatūrā Bebeļa «Sievietei» piekrita ilgus laikus pārval-
doša loma, kaut gan tanī tikai īsa nodaļiņa bija veltīta sociālismam

tieši, tā arī Jansona «domās» pirmā vieta piekrita sieviešu un vis-

pār ģimenes jautājumam latviešu literatūra. Un tikai starp rindi-

ņām mēs izdzirdām to «jauno dziesmu» par «jauno valstību šinī

pasaulē», ko mēs tagad atklāti saucam par sociālismu.»39

Reakcionārā buržuāzija, «māmuļnieki» pēc referāta publicēša-
nas brīdi apmulsuši klusēja, taču drīz devās pretuzbrukumā. Bet

viņu rakstos trūka kaut cik nopietni ņemamu argumentu. J. Drav-

nieks («Domas par mūsu rakstniecību») aizrādīja gan uz kritiķa
jaunajiem gadiem, gan... uz nepietiekamu pieredzi mīlestībā. 40

Raksta «Latviešu literatūras soģiem un nievātājiem» autors (Brun-

hilde) pārmet Jansonam gan naturālisma dievināšanu (kas nav

tiesa, jo Jansons pats cīnās pret naturālismu), gan lieluma māniju,

gan «mākslas pārvēršanu par kalponi», gan ņirgāšanos par «lat-

viešu tautas centieniem» un kosmopolītisma sludināšanu.41

Rakstā «Mūsu vecai paaudzei», 42 kas būtībā ir atbilde visiem

šiem «kliegtiem lāstiem un žēliem vaidiem», Jansons-Brauns
atmasko buržuāzisko liekulību, kas dzied slavas dziesmas ideālai

un sociālās dzīves apstākļu neietekmētai mīlestībai, cilvēku attiecī-

bām, morālei. «Tagadējos apstākļos,» uzsver Jansons-Brauns, «šāda

ideāla satiksme domājama tikai starp nedaudziem sabiedrības
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locekļiem; tagadējās laulībās valda pa lielai daļai tikai fiziskas

saites vai savtīgi aprēķini, vīrs — kungs, pavēlnieks, sieva — kal-

pone, verdzene ... Lai nu panāktu augšā aprādīto vienlīdzību starp
vīrieti un sievieti, tad sievietei būtu vēl galīgi jāatsvabinājas no

nospiedošas, pazemojošas vīrieša aizgādības un aizbildnības, jāiz-
karo sev vienādas tiesības ar vīrieti gan sadzīvē, gan vēlāki mūža

satiksmē, jānodrošina sev pilnīga patstāvība sabiedrībā. Atsvabināt

sievieti no tagadējā verdzenes likteņa, sagādāt viņai neatkarību,
mudināt uz kopēju cīņu pēc labākas, laimīgākas nākotnes — pēc tā

cenšas mūsu tagadējā sieviešu emancipācija, un pilnīgu uzvaru

viņa arī panāks tad, kad būs reiz atrisināts vispārējais saimniecis-

kais jautājums. . .»
43 Ar to Jansons-Brauns cenzūras nosacīto

iespēju robežās grib teikt, ka patiesā sievietes līdztiesība panākama
tikai citā sociālā struktūrā — sociālistiskajā sabiedrībā. Tikai citi

«tautsaimnieciskie apstākļi turpmāk arī reiz atnesīs sievietei brī-

vību un cilvēku cienīgu laimību».44

Jansons-Brauns norāda uz jaunlatviešu un 70. gadu kultūras

darbinieku cildeno un nesavtīgo darbību, atsedz, cik lielā mērā

«māmuļas» paspārnē degradējusies «tautiskā» buržuāzija. Tāpēc
arī nav brīnums, ka tik sekla ir tās literatūra — šīs šķiras māksloti

uzpūsto, pretenciozo ideju un ideālu atspulgs.
«Un kas attiecas uz mums, jauno paaudzi,» saka Jansons-

Brauns, «tad varu jums ziņot, ka mēs ar vislīksmāko prieku nolū-

kojamies jūsu iznīkšanas procesā, jo nebūs taču vēl jāmin, ka mēs

jūs nicinām no sirds dibena, izgaisināt tautā no jums tik tīši pie-

koptos aizspriedumus un aprādīt tai, cik niecīgi un pat kaitīgi visi

no jums uzspiestie pozitīvie centieni. Jautri un nebaidīgi mēs

ārdīsim un postīsim nost visu, kas aptumšo ļaužu prātus un

kavē viņu attīstību .. . Mēs ņemam atkal rokās ieročus, mēs grie-
žamies pie zemākās tautas un mācām to patstāvīgi domāt, attīs-

tām viņas šķiras pašapziņu ...

uzvara pieder mums, mēs nesam

savās rokās nākotnes atslēgas!»
45 Rakstā «Mūsu vecai paaudzei»,

kas savā stilā veidots kā marksistisks jaunstrāvnieku manifests,
Jansons-Brauns vēlreiz uzsver, ka literatūras galvenais virziens un

uzdevums ir cīņa par reālismu, vienkāršās tautas dzīves dziļa un

patiesa attēlošana, idejiskums un tautiskums. Jārada darbi, kas

kalpo nevis «labākajām famīlijām», bet jaunajai progresīvajai
paaudzei un aizstāvamajām zemākajām šķirām.

Rakstā «Mūsu mēnešraksti»46 Jansons-Brauns vēršas pret pozi-
tīvismu, objektīvismu un eklektiku estētikā. Viņš ir pirmais, kas

kritizē tālaika kritikas lielāko autoritāti — T. Zeifertu, viņa aizvien

vairāk izteikto noslieci uz pozitīvismu, buržuāzisko objektīvismu,
dažādu ideālistisku uzskatu bezprincipiālu savienošanu. Te Jan-

sons-Brauns atsedz ideālistiskās estētikas šķiriskos pamatus,
parāda tās ciešās saiknes ar buržuāzijas savtīgi egoistiskajām inte-

resēm, apstiprina materiālistiskās estētikas principus.
Rakstos «Jaunākais virziens vācu literatūrā» un «Iz jaunākās

vācu literatūras» 47 Jansons-Brauns, balstoties uz vēsturiskā mate-



249

riālisma principiem, literatūru un mākslu analizē no šķiriskā vie-

dokļa. Jansons-Brauns parāda, ka buržuāziskās estētikas pamats
ir ideālisms. Tās attīstība saistīta ar pretrunu saasināšanos kapi-
tālistiskajā sabiedrībā, kad ideālisms kļūst par reakcionārās bur-

žuāzijas ieroci un tās ideoloģijas teorētisko pamatu.
Kritizējot ideālistisko estētiku, Jansons-Brauns izmanto vācu

estētika marksista Franča. Mēringa darbos izteiktās domas, īpaši
Nīcšes kritiku. Velkot paralēles starp vācu un latviešu literatūru,
Jansons-Brauns jau uzrāda pirmās dekadences izpausmes latviešu

literatūrā, kuras īsti saplauka pēc 1905.—1907. g. revolūcijas sakā-

ves. Rakstā «Jaunākais virziens vācu literatūrā» Jansons-Brauns

kritizē ideālistiskās estētikas voluntāristisko mācību par t. s. brīvo

gribu. Šī nīcšeāniskā teorija cilvēku atrāva, izolēja no reālās dzī-

ves, mistisko «brīvo gribu» pasludināja par primāro spēku, kas it

kā «brīvi» veido visu, arī vēsturi, kultūru, «autonomi» ignorējot
sociālekonomiskos un citus objektīvos faktorus. Arī naturālisma

būtība te atklāta dziļāk nekā iepriekšējos rakstos. Buržuāziskā

māksla, secina Jansons-Brauns, savā radikālismā neiet tālāk par

atsevišķu dzīves ēnas pušu atklāšanu, bet nespēj saredzēt prole-
tariāta cīņu, tā vēsturisko lomu. Nākotnes literatūras uzmanības

centrā būs darbaļaudis, proletariāts.
Kā norāda A. Upīts, Jansona-Brauna karojošajai estētikai ir

liela nozīme kā filistriskās pašpieticības un miegainības kliedētājai,
tautiskā ideālisma atmaskotājai, jaunas, ar darbaļaužu interesēm

saistītas mākslinieciskās domas un meklējumu ierosinātājai. Jan-

sona-Brauna darbi liek pamatus marksistiskajai estētiskajai domai

Latvijā.
90. gados parādās arī atsevišķi apcerējumi tieši estētikas jomā.

Taču parasti tie ir cittautu autoru darbu tulkojumi, visbiežāk ideā-

listiski un eklektiski. «Dienas Lapā» gan publicēts P. Dauges apce-

rējums «Daiļuma nojēgums»,
48 taču tas ir visai pretrunīgs, nekon-

sekvents. Pie raksta pareizajiem, pozitīvajiem devumiem pieder
tas, ka P. Dauge vēršas pret ideālistiem un metafiziķiem, kas skais-

tumu izolē no zemes dzīves un pārvērš par autonomu, imanentu

fenomenu jeb, kā raksta P. Dauge, «daili meklē aiz mākoņiem».

Viņš vēršas arī pret skaistuma reliģisko izskaidrojumu, apstiprina
tā materiālistiskos, objektīvos pamatus, pasvītro, ka estētiskie, tāpat
kā morālie uzskati nav absolūti un mūžīgi, bet ir gan vēsturiski

relatīvi, konkrētu apstākļu nosacīti. Mākslinieciskajā prakse skais-

tuma principi līdz ar sabiedrības attīstības gaitu iegūst aizvien

sarežģītākas un diferencētākas modulācijas. Skaistais cieši saistīts

ar labo un derīgo. Tā veidošanas pamatnosacījums ir brīvība;

skaistums un iespēja brīvi radīt ir nešķirami jēdzieni.
Taču šie pareizie dialektiskā un vēsturiskā materiālisma ietek-

mētie principi tiek atšķaidīti ar Spensera un Darvina vulgārsocio-

loģiskajiem un bioloģiskajiem spriedumiem par mākslas ģenēzi,

mākslas, skaistuma pozitīvo iespaidu uz sugu, par putnu dziesmām

kā mūzikas pamatu v. tml. Šī eklektiskā nekonsekvence, no kuras
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estētikas jomā šajā laikā jau atbrīvojušies citi jaunstrāvnieki, lielā

mērā degradē P. Dauges raksta galveno ievirzi — ideālistiskās

skaistuma izpratnes kritiku un tieksmi apstiprināt materiālisma

principus estētikā.

F. Roziņš rakstā «Plašie uzskati» 49 tikai starp citu skar estētikas

problemātiku, taču to dara konsekventi materiālistiski. Viņš
pasvītro darba lomu cilvēka izveidē un mākslas ģenēzē. Roziņš
prasa attēlot dzīvi un cilvēkus visā to reālajā patiesīgumā. Mākslai,

ja tā grib būt progresīva, jābalstās uz apspiestajām šķirām, jāaiz-
stāv viņu intereses.

Jaunās strāvas idejas veidoja auglīgu zemi latviešu progresī-
vās kultūras attīstībai. Jaunā strāva sekmēja visu mākslas veidu

kritikas veidošanos un materiālistiskās estētikas domas uzplau-
kumu Latvijā.

Buržuāziskā estētiskā doma pauda citu zemju ideālistu uzska-

tus, bieži vien eklektiskā, vulgarizētā veidā. Tā sludināja, ka skais-

tums ir neatkarīgs no reālās dzīves un sabiedriskām cīņām, «kaut

kas pats par sevi pastāvošs»
50

,
ka, «pretstāvības tēlodama, daile

māk tās savienot jaukā saskaņā un ļauno ar labo, nelaimi ar laimi,

postu ar svētību izlīdzināt.. . Pretstāvības izlīdzinādama jaukā

harmonijā, viņa mūs paceļ debesu dzidrumos», un mēs «priecāja-
mies par pasaules harmonijas skaņām, kas valdzina mūsu jūs-
mas».

51 Jaunstrāvnieki nesaudzīgi apkaroja šos ideālistiskos uzska-

tus, kas veda projām no dzīves, no reālisma. Jaunstrāvnieku estē-

tikas būtiska līnija ir tā, ka viņi skaistumu meklēja reālajā dzīvē,

cīņā par sabiedrisko progresu, aizstāvot apspiestos un ekspluatētos
ļaužu slāņus.

Jaunā strāva aizsāk marksistiskās filozofiskās un estētiskās

domas laikmetu Latvijā. Tās tālākā attīstība ir jauns, izvērsts

posms, kas raksturīgs ar padziļinātu sabiedriskās dzīves un laik-

meta kultūras jautājumu risinājumu un kas jau lielā mērā balstās

uz V. I. Ļeņina principiem mākslas jomā.

Pagājušā gadsimta 90. gadu estētiskās domas ciešā saistība ar

progresīvo spēku cīņu, proletariāta kustību un marksisma ideju iz-

platīšanos Latvijā padarīja to saturīgi dziļu, kaujiniecisku, proleta-
riāta un demokrātijas lietai ļoti vajadzīgu. Jaunās strāvas laikā

iegūtā estētiskās cīņas pieredze latviešu marksistiem — kritiķiem

un teorētiķiem vēlāk lieti noderēja, cīnoties pret reakciju un deka-

denci, par jaunu pacēlumu latviešu progresīvās, marksistiskās estē-

tikas attīstībā. /

JĀNIS RAINIS

Viens no izcilākajiem domātājiem marksistiem 19. un 20. gs.

mijā Latvijā bija lielais latviešu tautas dzejnieks Jānis Rainis

(1865. —1929.). Līdz ar meistarīgi noslīpēto, daudzšķautņaini mir-



251

dzošo poēziju viņš atstājis daudz dziļu domu un atziņu, kas bija
viņa revolucionārās daiļrades filozofiskais pamats.

Būdams viens no pašiem pirmajiem Latvijā, kas pagājušā gad-
simta beigās meklēja un apguva sociālisma zinātnisko teoriju un

veidoja tā daiļrades metodi, Rainis nostaigāja garu dziļu pārdomu,
reizēm mokošu meklējumu un atziņu pārvērtēšanas ceļu. Dzejnieka
pasaules uzskata sarežģīto evolūciju noteica tālaika sabiedriski

vēsturiskie apstākļi. Raiņa pasaules uzskats veidojās pagājušā gad-
simta 80.—90. gados, t. i., tad, kad Krievijas progresīvajā sabied-

riskajā domā revolucionārā demokrātisma idejas atdeva vietu trešā

atbrīvošanās kustības perioda — proletāriskā perioda — idejām.
Grūts un garš bija šis vienīgi pareizās revolucionārās teorijas mek-

lēšanas ceļš tālaika cariskajā Krievijā. «Ap pusgadsimtu ilgi,» rak-

stīja V. I. Ļeņins, «apmēram no pagājušā gadsimta 40. un līdz

90. gadiem, progresīvā doma Krievijā neredzēti mežonīgā un reak-

cionārā carisma jūgā kāri meklēja pareizu revolucionāru teoriju .. .
Marksismu kā vienīgo pareizo revolucionāro teoriju Krievija tiešām

sāpēs izlolojusi pusgadsimtu ilgā vēsturē, kas pilna nedzir-

dētu moku un upuru, neredzētas revolucionāras varonības, neti-

camas enerģijas un pašaizliedzīgu meklējumu, mācīšanās, prak-
tisku izmēģinājumu, vilšanās, Eiropas pieredzes pārbaudes un

salīdzināšanas.»1

Šo ceļu no revolucionārā demokrātisma uz «proletārisko demo-

krātismu» (Ļeņins), uz proletārisko sociālismu nostaigājuši dau-

dzi Krievijas pirmie sociāldemokrāti, kas šajā atbrīvošanas kustī-

bas pagrieziena posmā — 80. gados — iesaistījās revolucionārajā
cīnā.

Arī uz Raini var attiecināt V. I. Ļeņina vārdus, jo arī viņš tolaik

«kāri meklēja pareizu revolucionāro teoriju». Un šis meklējumu

ceļš tāpat veda no revolucionārā demokrātisma uz

marksismu, uz proletārisko sociālismu, turklāt tas

nebūt nav no īsajiem, jo strādnieku mošanās uz patstāvīgu cīņu

Latvijā 90. gados nenotika tik strauji kā Krievijas lielrūpniecības
centros. Šo ceļu līdz ar Raini izstaigāja vairāki revolucionārie lat-

viešu jaunstrāvnieki.
Jau 80. gadu pirmajā pusē, kad Latvija notika plašāki zem-

nieku nemieri, sāk degt baronu muižas, jaunais dzejnieks, torei-

zējais Rīgas pilsētas ģimnāzijas audzēknis, šo zemnieku stihisko

protestu («cāļu kaušanu») nevis nosoda, bet apsveic. Zīmīgs ir

dzejnieka vēlākais pieraksts par savu uzskatu veidošanos šajā

laikā: «Andrejs Dīriķis, «Zemļa i voļa», radikālā tautība, cāļu kau-

šana, Aizups.»
2 Proti, viņa toreizējā dzīvokļa saimnieka liberāļa

A. Dīriķa ietekme ir niecīga; jaunais ģimnāzists kļūst par toreizējā

revolucionārā narodņika Aizupa pulciņa domubiedru. Viņš sevi

pieskaita pie «radikālās tautības», citiem vārdiem — pie revolucio-

nārajiem demokrātiem.

Rainis idejiski ir nemiernieku pusē un Pēterburgā studiju gados

(1884. —1888.) labprāt meklē sakarus ar revolucionāri noska-
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ņotiem universitātes krievu studentiem. Kopā ar savu studiju
biedru Pēteri Stučku Rainis saistās ar revolucionāro narodņiku
pulciņu, kurā darbojas V. I. Ļeņina brālis Aleksandrs Uļjanovs.
Kā rāda policijas departamenta arhīvi, minētie studenti 1887. g.
atradās policijas uzraudzībā.3 Tuvās attiecības un draudzība neap-
šaubāmi labvēlīgi ietekmēja abus latviešu revolucionārus un veici-

nāja viņu uzskatu pilnveidošanos.

Raiņa uzskati 80. gados vēl nav idejiski nobrieduši; viņš kāri

uztver katru revolucionāri demokrātisku mācibu un, kā rāda atzī-

mes dienasgrāmatā, mokoši meklē teoriju, kas atbilstu viņa revo-

lucionārajām tieksmēm un norādītu pareizo ceļu. Tieši tāpēc arī

ģimnāzista gados jaunais dzejnieks var uzrakstīt «Karaļmeitu»,
vienu no pirmajām latviešu dzejām, kura, kā dzejnieks izteicās, rak-

stīta tā, lai būtu jūtama asins smaka. Pirmajos sešos pantos, kas

radušies tieši šajā laikā, jau saklausāms nobriedis revolucionārs

drauds apspiedējiem. Tas saspīlēts līdz pēdējai iespējai un izraisās

revolucionārā izskaņā pirms 1905. g. Dzejolī «Viņš to zināja» dota

tik asa un dziļa sociālās netaisnības glezna, ka tas, tāpat kā

Eduarda Veidenbauma labākie panti, liek naidā pacelties dūrei pret
šīs netaisnības likumīgajiem aizstāvjiem:

Visa viņa dzīve

Līdz sirmiem matiem

Pūlēs un sviedros

Bijusi velta —

Nebija spējis
Sievai un bērniem

Sagādāt vairāk

Kā nabaga māju.4

Dzejnieks sev apkārt pagaidām redz (un pagaidām arī nevar

vairāk redzēt) tikai vienu revolucionāru spēku — milzīgo apspiesto
zemniecības masu, kura, kad tās pacietības mērs būs pilns — kā

tic dzejnieks —, ir spējīga sacelties revolucionārā niknumā un

padzīt kaklakungus.

Tīrais milzeņa bērns, tik liels un lempīgs.
Bet, kad celsies, viņš rokām lāčus plēsīs —

ta runa jaunais Rainis par zemnieku — darba cilvēku dzejolī
«Zemnieks».5

Raiņa domas par zemnieku — lāčplēsi, kas, saceļoties savā

revolucionārajā niknumā, saraus ekspluatācijas važas, te visā pil-
nībā sasaucas ar krievu revolucionāro demokrātu zemnieku revolū-

cijas ideju.

Raiņa revolucionāri demokrātiska nostāja nostiprinās Pēter-

burgā, kur, pēc Paula Dauges un citu liecībām, viņš daudz laika
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veltījis V. Beļinska, N. Cerniševska, N. Dobroļubova un D. Pisa-
reva darbu pētīšanai. 1893. g., būdams Cīrihē, Rainis turienes bib-
liotēka izlasa visus A. Hercena sacerējumus.

Tātad Raiņa patstāvīgo sabiedrisko uzskatu veidošanas sakās
ar revolucionāra demokrātisma idejām, kurās viņš atrada atspogu-
ļojumu plašo ekspluatējamo masu — zemniecības un augošās strād-
niecības — spontānajam protestam pret cariski muižniecisko
iekārtu. Protams, par izvērstu uzskatu sistēmu šajā laikā runāt vēl

nevar. Taču tas, ka viņš šai laikā vēl nav pacēlies konsekventi revo-

lucionārās teorijas (marksisma) augstumos, bet konkrētajos vēstu-

riskajos apstākļos tas, starp citu, nebija pa spēkam ne tikai Rainim
vien, nav jāuztver kā pārmetums. Jāapbrīno ir gan, kā no mantīgo
šķiras nākušais inteliģents tik ātri spēja nostāties opozīcijā pret
pastāvošo kārtību, kļūt par apspiesto aizstāvi un kāri tvert katru

revolucionāro mācību.

Raiņa filozofiskie uzskati šajā laikā raksturojami kā ateistiski

un materiālistiski. Viņa revolucionārais protests pret sociālo netais-

nību sasaucas ar kritisku attieksmi pret filozofisko ideālismu. Reli-
ģijas ietekmi Rainis pārvarējis jau jaunekļa gados. 1882. g. viņš
vēstulē radiniekiem ironiski piezīmē par savu neticību dievam: «ko

lai tādas blēņas līdz» . . .6

: Dabzinātnisko pamatu Raiņa materiālistiskā izpratne gūst
Pēterburgā, kad jaunais domātājs bez krievu filozofu materiālistu

darbiem pamatīgi iepazīstas arī ar tālaika krievu izcilo dabzināt-
nieku materiālistiskajām teorijām. Te viņš klausās izcilā dabzināt-

nieka X- Timirjazeva lekcijas, sāk iedziļināties Rietumeiropas
zinātnieku materiālistu (C. Darvina, franču enciklopēdistu v. c.)
darbos. Krievu kultūras — literatūras un zinātnes — ietekmes

izšķirīgo nozīmi latviešu progresīvās literatūras un sabiedriskās

domas attīstībā, tāpat arī viņa paša uzskatu izaugsmē Rainis

neskaitāmas reizes apliecinājis gan atklāti presē, gan savās vēs-

tulēs un ierakstos dienasgrāmatā.
Pateicoties saviem pirmajiem skolotājiem filozofijā — iespaidī-

gajai krievu materiālistu skolai, arī latviešu domātājs izvairījās no

ideālisma nomaldiem. Līdz ar to bija radīti tālākie priekšnoteikumi

viņa pasaules uzskata attīstībai no dabzinātniskā materiālisma uz

dialektisko materiālismu.

Ar marksistisko literatūru Rainis sācis iepazīties jau Pēter-

burgā; saglabājusies, piemēram, atzīme par Franča Mēringa rakstu

lasīšanu. Taču sabiedrības izpratne Pēterburgas periodā Rainim

vēl joprojām ideālistiska. Viņš gan mēģināja to pārvarēt, kritizē-

jot no nemiernieka viedokļa troņa akceptētās reakcionārās ideālis-

tiskās socioloģiskās mācības.

Noteikts pagrieziens Raiņa pasaules uzskatā uz Marksa sociā-

listisko un filozofisko mācību notiek 90. gadu pirmajā pusē. Izšķi-
rīga nozīme te ir strādnieku kustības straujajam kāpumam Krie-

vijā un Latvijā un marksistiskajai literatūrai, kuru jaunais dzej-
nieks un publicists šajā laikā aizrautīgi lasīja.
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Ļoti nozīmīgu raksturojumu savu sabiedriski politisko uzskatu

attīstībai pats domātājs izteicis piezīmē dienasgrāmatā 1907. g.
12. februārī, kur savus uzskatus salīdzina ar dzejnieces Aspazijas
pasaules izpratni. Dziļdomīgais uzskatu vērtējums ievērojamā
mērā palīdz noskaidrot dzejnieka pasaules izpratnes galīgo ņofor-
mēšanos.

«Aspazija nāk no sīkburžujiem un garīgi tur paliek. Rfainis]
nāk arī no turienes, bet garā, prāta un jūtu cīņā, ārzemes mācībā,

paša politikā un praktikā, sabiedriskā dzīvē sapratis apkārtni un

izcīnījies līdz uzskatam, ka glābiņš nav buržuāzijā, bet dziļāk, ir

dziļākā šķirā — proletariātā. ...Viņš sevī ilgos gados pārvērties,

pāraudzējis savus pasaulsuzskatus .. . Rļainim] arī tuvi demo-

krāti, bet pats sen jau ar citu iedzīvotu pasaulsuzskatu; iet ne ar

viņiem kopa, bet cīnās pret kopīgu pretinieku, ņem tos līdzi. Jo

proletariāts vada.»7

Nopietnākas marksisma studijas notiek laikā no 1891. līdz

1895. g., kad Rainis strādā par «Dienas Lapas» redaktoru. Rainis

staigā šo ceļu kā viens no pirmajiem Latvijā, kad vēl nav skolotāju.

Protams, šajā laikā nācās izlasīt daudz un dažādu grāmatu, izstu-

dēt ne vienu vien krievu «legālo marksistu» un dažādu Rietumu

reformistu teorijas, kuras liberālās buržuāzijas ideoloģijas ietekmē

90. gados uzplaukst Rietumeiropā un iegūst piekritējus arī Latvijā
A. Dauges, X- Kasparsona un citu liberālo jaunstrāvnieku personā.

Par godu latviešu dzejniekam jāsaka, ka «legālais marksisms»

nespēja viņu novirzīt no revolucionārā ceļa.
Slobodskas trimdas laikā (1899.—1903.) galīgi nobriest

Raiņa sabiedriskie un filozofiskie uzskati. Te arī Rainis tuvāk iepa-
zīstas ar Krievijas revolucionārajiem sociāldemokrātiem, lasa

V. I. Ļeņina «Iskru», kas galīgi nostiprina viņa revolucionāri mar-

ksistisko pārliecību par esošās sabiedrības pārveidošanas iespēja-
mību un nepieciešamību proletariāta revolucionārās cīņas ceļā. Jau

pirmais dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā» (1903. g.)

ir veltīts strādniecības modināšanai šai cīņai. 1905. g. revolūcijas

priekšvakarā «Tālas noskaņas» ienāca latviešu literatūrā ka lielu

ideju un lielas mākslas dzeja.

Raiņa proletāriski sociālistiskā pasaules izpratne veidojās,
izprotot Krievijā briestošo jauno kapitālistisko attiecību netais-

nīgumu un dedzīgi kritizējot latviešu nacionālās buržuāzijas ideo-

logus, kas aizstāvēja šīs attiecības. Jau «Mazajos dunduros»

(1888. g.) un «Apdziedāšanas dziesmās» (1889. g.) dzejnieks vēl no

revolucionārā demokrāta viedokļa sarkastiski izsmēja un atmas-

koja latviešu nacionālistiskās buržuāzijas ideologus, kas aiz «tau-

tiskuma», «tautas interešu vienības», «patriotisma» frāzēm slēpa
savu uzskatu ekspluatatorisko būtību un savus veikalnieciskos

nodomus. Komēdijā «Pusideālists» (1901. g.) Rainis it kā rezumē

savu ilggadīgo cīņu pret buržuāziskā nacionālisma ideoloģiju un

ar aso satīras ieroci meistariski atmasko idejiskos pretiniekus. Rai-

nis parāda, ka viņu sludinātā «tautas viskopas» ideja ir ne tikai
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absurds, bet ari kaitīga, jo tās īstais mērķis ir nomierināt dumpī-
gos kalpus un strādniekus. Šo «tautiešu» patiesos mērķus atklāj
lugas varonis kalps Andrejs šādos vārdos:

Viss miljons latviešu boja lai iet,

Kad vietā viens latviešu miljonārs zied!
8

Marksistiskā lietu izpratne Jauj Rainim skatīt kapitālistiskās
demokrātijas ekspluatatorisko būtību un dod zinātniskus ieročus

tās kritikai. Savos publicistiskajos darbos viņš atmasko izslavēto

amerikāņu «demokrātisko» kārtību un «brīvību», parādot strād-

nieku zvērisko ekspluatāciju un kapitālistu kundzību un patvaju
Amerikā. «Visa valsts mašīna ar visiem likumdevējiem, tiesu un

izpildvaras orgāniem atrodas viņu kalpībā,» raksta Rainis par
Amerikas monopolistiem, «viņi ir īstie Amerikas saimnieki.»9 Rai-
nis atklāti simpatizē nacionālajai atbrīvošanās kustībai pret impe-
riālismu kolonijās un atkarīgajās zemēs.

Pateicoties nobriedušajai revolucionāri marksistiskajai pārlie-

cībai, latviešu dzejnieks Rainis 1905.—1907. g. revolūcijā ar savu

daiļradi atrodas revolūcijas cīnītāju pirmajās rindās; viņa cīņā

saucēja dzeja palīdz sociāldemokrātijai aicināt strādniecību un

pārējos darbaļaudis gāzt patvaldību, pilda cīnītāju sirdis ar revo-

lucionāro sajūsmu, atkāpšanās un sakāves brīžos iedveš optimis-
tisku pārliecību par sāktās lietas taisnīgumu un revolūcijas neiz-

bēgamu uzvaru; dzejnieks veltī apgarotas rindas brīvajai nākotnes

sabiedrībai — sociālismam.

Raiņa revolucionāro dzeju krājumi «Vētras sēja» (1905. g.),
«Jaunais spēks» (1907. g.), «Klusā grāmata» (1909. g.), luga

«Uguns un nakts» (1905. g.) veica milzīgu masu idejiskās audzi-

nāšanas darbu. Cariskā cenzūra pareizi saskatīja Raiņa dzejā
«tiešu aicinājumu gāzt pastāvošo valsts iekārtu».10

Traktējot Raiņa sabiedriskos un filozofiskos uzskatus, jāatce-

ras, ka tie gan
ir' liela domātāja un sabiedriska darbinieka, tomēr

galvenokārt tie ir mākslinieciskā formā izteikti revolūcijas dzej-
nieka uzskati.

Raiņa sabiedriskos uzskatus 1905.—1907. g. revolūcijas posma

var raksturot kā sava laika revolucionārā marksista uzskatus. Vir-

zoties no revolucionārā demokrātisma uz proletārisko sociālismu,

viņš daudzos jautājumos, sevišķi buržuāziski demokrātiskās revo-

lūcijas izpratnē, paceļas boļševiku programmas līmenī. Filozofijā

Raiņa ateistiski materiālistiskā izpratne nobriest par dialektiski

materiālistisku pasaules uzskatu.

Raiņa filozofija savos pamatos ir dialektiskā materiālisma filo-

zofija. Tieši apgūstot marksismu, dzejnieks guva iespēju sākotnējo
īstenības materiālistisko izpratni caurstrāvot ar dialektiku; tikai
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nostājies proletariāta pozīcijās, viņš spēja saliedēt materiālismu ar

dialektiku organiski vienotā zinātniskā pasaules uzskatā.

Materiālistiskā dialektika ir Raiņa pasaules izpratnes

galvenā iezīme, to pauž visa viņa daiļrade. Ir likumsakarīgi, ka

briestošās revolūcijas dzejnieks, ejot uz proletārisko sociālismu,
vistuvāk pieiet materiālistiskajai dialektikai un visdziļāk to izprot.
Pat visas pasaules literatūrā ir grūti rast otru tādu dzejnieku, no

kura . daiļrades dvestu tik dedzīgs cīņas gars, kas tik nešaubīgi

pārliecinātu par pasaulē notiekošo dialektisko izmaiņu likumsaka-

rību un nepieciešamību.

Raiņa dzejoļu vidū ievērojamu vietu ieņem filozofiskā lirika, kas

mākslinieciskajos tēlos parāda lielo dabas sabiedrības attīstības

un pārvēršanās likumu, sākot ar bezgalīgo Visumu, līdz visparas-

tākajām parādībām uz mūsu planētas. Viņa dzeja, īpaši revolucio-

nāro cīņu periodā, skan kā himna objektīvās pasaules visvarenajai
dialektikai, kas pārveido pasauli — dabu un cilvēku sabiedrību. Un,

ja Fridrihs Engelss atstājis dabas dialektikas zinātnisko teoriju,
tad Rainis šo dabas dialektiku sniedzis poētisku gleznu virknēs. Tā

uzbango dzejnieka jūtas kā varena dziesma, kuras skaņās spontāni
ieklausījušies jau senie domātāji; viņu apžilbina kosmiskā riņķo-
juma lieliskums un likumsakarība:

To seno dziesmu — kā lai viņu saucu?

Kā vājos vārdos lai to saņemu?
Kad velti garā es to aptvert traucu.

Kas pilda skanot tālo visumu?

Tā solu noskaņa no mūža speķa,
Kas nak caur neveidības tuksnesi.
Aug augdams pretstatos par pasaules eku

Un vienībā vērš maiņas mutuli.

Sauc to par cīņu, kustību vai dzīvi,
Par straumes grausmu, posta uguni, —

Teic: ziedons, prieks vai celšanas uz brīvi;

Man vārda nav, es tikai ainu redzu;
Tur sauli — un ar roku acis sedzu.

(«leskaņa» 11 )

Ne jau nejauši Rainis sevišķu vērību veltī arī tautas daiļradei

un savā dzejā izmanto folkloras tēlus. Tautas daiļradē kā dārgak-

meņi mirdz stihiskās dialektikas graudiņi, kas tuvi un saprotami
masām. Tieši tie arī saista revolūcijas dzejnieku. Visi viņa izcilākie

dramatiskie darbi balstās uz latviešu, krievu un citu tautu teiku un

dziesmu motīviem, jo visi tie izstrāvo vienu dialektisku domu —

progresīvā, jaunā cīņu ar veco un uzvaru pār to. Tā, «Ugunī un

naktī», kas tapa 1905. g. priekšvakarā, centrālais tēls ir teiksmai-

nais latviešu varonis Lāčplēsis — cīnītājs par tautas laimi un brī-

vību, pret tumsu, ļaunajiem spēkiem. Tāpēc no Raiņa drāmām dveš

nerimstošs cīņas gars.
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Dzejnieks ir dedzīgs progresa un pārmaiņu piekritējs visās dzī-

ves nozares. Dzīve ir kustība, — viņš saka un kustībā saskata dzī-

ves būtību, tās pamatu:

«Ir dzīve kustība».
— Un nāve?

— «Arī —

Tik veids ir cits.»

(«Ir dzīve kustība .. .»
i2)

Taču kustība nav vienkārši atkārtošanās. Rainis kaujinieciski
aizstāv materiālistiskās dialektikas viedokli: viņš nosoda Hēgeli

par atteikšanos no attīstības principa savas ideālistiskās sistēmas

interesēs un noraida virzīšanās metafizisko izpratni — atkārtoša-

nos, kustību pa slēgtu apli (Wiederkehr). «Viņas nepareizība tā, ka

loki likti kongruenti, tātad nav attīstības. Hēgeļa dialektika arī

bij ar galvu uz leju.» 13

Rainis saprot attīstību kā kustību pa augšupejošu līniju, pa

spirāli. Šī filozofiskā tēze, tāpat arī citas, kalpo dzejniekam vecās

sabiedrības neizbēgamas pārveidošanas pamatojumam. Par spār-
notu saukli kļuva Raiņa aicinājums: «Mainies uz augšu!»_ Viņa
izcilo dramatisko darbu «Uguns un nakts», «Indulis un Ārija»,
«Zelta zirgs» varoņi (Lāčplēsis, Spīdola, Indulis, Antiņš) ir kvēli

cīnītāji par cilvēces progresu.

Rainis atklāj esamības visumainošos dialektiku ne tādēļ, lai

tīksminātos ap to: dzīve ne tikai jāvēro, jāatspoguļo, nē, cilvēkam

pasaule arī aktīvi jāpārveido:

«Ne dzīvi dzīvot vien, ne tēlot vien,
«Ne zaļošs krūms, ne ezer-spoguls!
«Bet dzīvi veidot, augšup vērst ik dien!»

(«Ne dzīvi dzīvot vien .. .»u)

Ceļš uz jauno notiek neatlaidīgā cīņā pret veco pasauli — šī

doma vijas cauri visai Raiņa daiļradei. Sekojot Marksam, dzejnieks
vienmēr uzsver, ka jaunā cīņa ar veco, vecā pārvarēšana ir nozīmī-

gākais attīstības likums: «Katra attīstība un attīstības turpinā-

jums ir — vecā laušana.» Dzejnieks brīdina no veltīgām cerībām,

ka bez darba un cīņas viss pārmainīsies: «par brīvību jācīnās»,

«jaunais laiks» nenāks, «ja ļaudis to nevedīs». 15

«Vecais ne mūžam vairs neaugs,
Tas nomirstot vien tik spēj vērsties;
Veco būs noārdīt nost,
Tad tikai jaunam bus ceļš.»

(«Ceļš uz jauno»16)

Vecais, pret ko aicina Rainis cīnīties, ir ekspluatatoriskā

iekārta, buržuāziski muižnieciskā sabiedrība, kas sabradā un

apspiež cilvēku:

«Ar smiekliem taisnībai tiek acīs spļauts,
«Tur vājiem vaigā sit, tur nav pat cieņas
«Ne mātes svētumam — un viss tiek ļauts
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«Un miesas trīc tik, mīdītas un šaustas —

Ak, uzlēkt, grābt, — sirds verd, un rokas raustās»

(«Elēģija» 17
)

Lielais humānists Rainis no visas sirds mīl un ciena cilvēku, tic

viņam. Dzejnieka sirds asiņo, redzot, ka vājais tiek apspiests un

trūcīgais izsūkts. Bet, būdams humānists cīnītājs, viņš māca nīst

to cilvēku šķiru, kas ir ļauna — ekspluatācijas un reakcijas aiz-

stāve, un aicina nesaudzīgi cīnīties pret to. Revolucionārais dialek-

tiķis Rainis stāv konsekventas šķiru cīņas pozīcijās. Šo nostāju

nespēja kaut cik nopietni sašķobīt viņa īslaicīgie meklējumi un šau-

bas vēlāk — emigrācijas un vientulības gados.
Lielais revolūcijas optimists Rainis sludina, ka vienmēr uzva-

rēs jaunais, jaunā, progresīvā šķira. Jaunajam, kas sagraus var-

mācības iekārtu un uzcels nākotnes sabiedrību, Rainis dod tiešu,

konkrētu saturu. Strādniecība ir tas «jaunais spēks», kas iznīci-

nās ekspluatāciju un līdz ar to izbeigs šķiru cīņu; tai viņš dod ska-

nīgo nosaukumu — pamatšķira:

Tev pamatšķira —

Kas celsies pāri sev, iekš vienības

Tās šķiras veiks, kas ļaudis šķīrušas.
18

Savās vēstulēs Rainis tieši runā par proletariāta vēsturisko

lomu: «Ja gribat materiālu substrātu Lāčplēsim, tad tas varētu būt

proletariāts, kurš faktiski nesis visas šķiru cīņas un arī cīņas
garu ... Šķira seko viena otrai tādos attīstības lokos, bet katrs loks

nav vienlīdzīgs agrākam, bet plašāks, līdz beigās šķiras pašas
sevi iznīcina, kad galīgā cīņā atsvabinājās pēdējā, jaunākā, kura

vairs neapspiež citas, jo jaunākas vairs nav.»
19 Rainis ir pamatšķi-

ras dzejnieks un ir lepns, ka var tai kalpot, saucot darbaļaudis uz

revolūciju.
Sabiedrības dzīlēs briestošo revolūciju dzejnieks gaida kā cilvē-

ces pavasari, kad revolūcijas «palu ūdeņi», laužot «ledus segu» —

graujot veco kārtību, atbrīvos cilvēci no «tumsas varas». Revolū-

cijas pavasara motīvs, kas spirgti strāvo no «Tālo noskaņu» vār-

smām, skanēja varenā unisonā ar revolūcijas gaidām Latvijā
1905. g. priekšvakarā.

Cilvēces pavasaris, saka Rainis, apspiedējiem un ekspluatato-
riem būs «pastarā diena», kad vēsture tos tiesās —

Kur tad jūs bēgsat,
Kurš kalns jūs glābs?
Kad kalns un leja
Tik atriebt slāps!

Kurš ezers, jūra
Jums tversmi dos?

Tie šļāks pār zemi,

Jūs aizskalos;

Gan melnos dumbros

Jūs skriesat līst?

Pret jums tie balti.

Jūs neatzīst;

Bet mēmā zeme

Tad muti vērs

Un aprīs jūs,
Un kūpēs sērs.

(«Pastara diena»20)
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Reakcijas un tumsas spēki nikni pretosies, bet darbaļaudis
uzvarēs, viņi sasniegs «tāles, kur saule aust»21

, proti, sasniegs
sociālismu.

Raiņa daiļrades milzīgā revolucionarizējošā ietekme tautas

masās izskaidrojama tieši ar dzejnieka prasmi likt lasītājam tvert

lasīto ne tikai ar prātu, bet emocionāli sevī pārdzīvot un uzsūkt

neatdarināmitēlainā un dzīvā formā sniegto visupārveidojošo dabas

un sabiedrības dialektiku, lai ar dziļāko pārliecību nostātos revo-

lūcijas pusē. Un, kaut vārdi «revolūcija», «šķiru cīņa» netiek tieši

minēti, lasītājam, kas pats dzīvo revolūcijai līdz, ir saprotams
Raiņa dzejas proletāriski revolucionārais un sociālistiskais aicinā-

jums. Ne tikai cariskās cenzūras dēļ Rainis izvairās dzejā no poli-
tiskās terminoloģijas; savu idejiski politisko koncepciju viņš apzi-
nāti sniedz smalki izstrādātas dzejiskas gleznas veidā.

Dzejnieks ir pārliecināts, ka tieši dabas un sabiedrības vare-

nās dialektikas simfonija, skarot dziļākās emocionālās stīgas cil-

vēkā, veido viņā revolucionāru pārliecību. Raiņa daiļradē estētis-

kais un idejiskais ir saplūdis apbrīnojamā vienībā.

Latviešu dzejnieks veicis darbu, ko līdz tam nebija uzdroši-

nājies sākt neviens cits dzejnieks: viņš atspoguļoja dzejas ainās

Visumu, bezgalīgo kosmosu dialektiski materiālistiskā

izpratnē. Poēmā «Ave sol!» (1910. g.), dzejoļu krājumā «Gals un

sākums» (1912. g.) viņa vērtējošais filozofiskais prāts dodas kos-

mosa bezgalībā un spriež unisonā ar mūsdienu
— kosmosa prak-

tiskās apgūšanas laikmeta — atziņām.
Visums ir bezgalīgs un mūžīgs:

Ne daļā, ne visā

Bezgala mūžībai

Gala nav.

(«Gals un sakums» 22)

Matērijai nav robežu ne tikai Visuma, ta ir bezgalīga arī mik-

rokosmosā:

Ik atoms saules sevī tver

Un nezūdošu spēku klēpī —

(«Viens atoms»
23)

Nerimstoši mainās matērijas formas; matērija ir bezgalīgi

bagāta formu, veidu, izpausmju ziņā. Visumā nepārtraukti mutuļo

un vārās miglāji («miglas») — galaktikas. Kustības un maiņu

cēloņi ir pašā matērijā, tās pretējo pušu cīņā, kur «patmets top

pretmets».
Rainis, pats vērtēdams alegorisko poēmu «Ave sol!», runā par

«pasaules sajūtu» tajā.
24 Šī piezīme ir ļoti būtiska. Ne jau kā zināt-

niski formulēti likumi, bet pasaules mākslinieciskas uztveres un
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atveidošanas, emocionālās izjūtas veidā te atveras Visuma dialek-
tiski materiālistiskā izpratne.

Tieši te rodams metodoloģiskais kritērijs visu Raiņa «universa

dzejas» ideālistisko, duālistisko un vulgāri materiālistisko interpre-
tētāju un vērtētāju atspēkošanai.

Lielu ļaunumu sabiedriskās domas dezorientēšanā nodarīja
Raiņa sīkpilsoniskie cienītāji (A. Birkerts, A. Krauja v. c), sholas-

tiski ideālistiski vai vulgāri materiālistiski tulkojot atsevišķas filo-

zofiskās dzejas vārsmas. Vispār jāsaprot viens: nevis metafiziski

skaldot un analizējot atsevišķu frāzi vai vārdu Raiņa dzejā, var

izprast dzejnieka pasaules uzskatu, bet gan uztverot visu māksli-

niecisko tēlu, dabas gleznu tās dialektiskajā kopumā. Tā «Ave sol!»

«leskaņā» dzejnieks runā par «mūža spēku», ar kuru viņš saprata
un kurā viņš apbrīnoja Visuma nerimstošās kustības, nepārtraukto
izmaiņu likumsakarību, t. i., deva šim spēkam materiālistiski deter-

minisku jēgu.
Antons Birkerts 1925. g., sholastiski spriedelējot par šo «mūža

spēku», secināja: «Līdz ar to viņš [Rainis — V. S.) pielaiž, ka

līdzās matērijai pastāv kosmosā kāds mūžīgs spēks, kas organizē,
veido šo matēriju un izpaužas ari organiskā dabā .. .»

25 Proti, Rai-

nis te tiek no materiālista padarīts par duālistu, kas, līdzīgi sen-

grieķu filozofam Aristotelim atzīstot matēriju par pasīvo, inerto

esamības pamatu un sākumu, liek ārpusesošam spēkam — garam,
formai veidot, kārtot matēriju sistēmā.

Taču līdzīgus izdomājumus par kāda sevišķa spēka pastāvē-
šanu ārpus matērijas un bez sakara ar matēriju Rainis noraidīja
vēl 1921. g.: «Dabas vēsturnieks pabrīnīsies, ja teiks, ka matērija

un enerģija — divas [dažādas — V. S.] lietas.» 26 Šī Raiņa atziņa
ir pierādījums tam, ka viņš norobežojas no ideālisma, gan no

objektīvā, gan arī no subjektīvā, kā ari no enerģētisma, ko buržuā-

ziskā filozofija, sākot ar mahismu un beidzot ar mūsdienu pozitī-
vismu, neotomismu v. c. virzieniem, plaši izmanto.

Arī Alfrēds Goba, 1915. g. publicējot savus neokantiāniskos prā-

tojumus, mēģināja Raiņa estētiskajos uzskatos saskatīt atkāpšanos

uz duālismu: «Tikumiskā sajūta prasa pēc duālisma. Un arī Raiņa

dzejā blakus monismam (pasaules vienbūtība) novērojams neap-

šaubāms duālisms.»27

Par šādiem un līdzīgiem Raiņa filozofisko un socioloģisko
uzskatu falsificētājiem varētu arī nerunāt, ja tie būtu atrodami

tikai arhīvos. Taču 1955. g. Zviedrijā izdotajos Raiņa kopotajos
rakstos no jauna parādījās daudzas sen novazātas un aizmirstas

koncepcijas. «Bet J. Rainis nepieņem marksistu dialektiskā mate-

riālisma dogmātismu bez sava koriģējuma,» rakstīja komentētājs
X- Dziļleja. «Gnozeoloģiskā pamatnostādnē viņš pieslējās Jāz. Dīc-

gena «Filozofijas akvizītam», kas garīgo fainomenu piesaistīja

matērijai... Tikai tā saprotot J. Raiņa dialektiskās filozofijas kon-

cepciju, mēs pareizi sapratīsim, ka viņš «Galā un sākumā» atradis

arī dvēseles un visuma saskaņu .. .»
28
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Taču Rainis nav ne atteicies no marksistiskas filozofijas, ne arī
to «koriģējis», bet vienmēr pieņēmis dialektiskā materiālisma

pamattēzes.
Kāds pamats ir kādreizējam latviešu meņševisma ideologam

K. Dziļlejam, pirmkārt, pretstatot materiālistu X- Marksa un

J. Dīcgena gnozeoloģiskos uzskatus un, otrkārt, tuvinot Raini
J. Dīcgena kļudam (J. Dīcgens dažkārt uzskatīja, ka nav princi-
piālas atšķirības starp atspoguļojuma objektu un atspoguļojumu),
uzskatīt, ka Raiņa «gnozeoloģiskā pamatnostādne» atšķiras no

marksisma izziņas teorijas? Līdzīgi citiem Raiņa pasaules' uzskata

viltotajiem X- Dziļleja parazitē uz lielā dzejnieka īslaicīgajiem pār-
pratumiem un iluzoriem meklējumiem, kas atspoguļojumu raduši

vēstulēs un dienasgrāmatās, un nebūt nemēģina analizēt domā-

tāja daiļradi pēc būtības. Līdzīgi radusies arī leģenda par Raini —

dīcgenieti.
Dzejnieks vairākkārt studējis Jozefa Dīcgena filozofiskos dar-

bus. Par to liecina kaut vai pieraksts 1907. g. 12. februārī: «Pilnīgi
skaidrs, galīgi bez metafizikas, māceklis no Marksa, Maha, Dīc-

gena, Darvina.»29 Latviešu domātājs pareizi nosaucis savus trīs

skolotājus dialektiski materiālistiskajā filozofijā, gan aplam te

minot arī Ernstu Mahu, kuru nepamatoti uzskatīja par materiālistu.

Mahisma filozofija nekad nav skārusi dzejnieka daiļradi, tāpēc
atzīmes dienasgrāmatā jāizsver sevišķi rūpīgi. Kā liecina šī laika

vēstules, dzejnieks īslaicīgi noticēja Paula Dauges pārliecīgajiem
J. Dīcgena slavinājumiem.

Rainis vērīgi sekoja P. Dauges tālaika filozofiskajai darbībai

vispirms jau tāpēc, ka P. Dauge kā viens no nedaudziem tolaik

Latvijā pievērsās gnozeoloģijas jautājumiem, kurus, noslēdzot

savas filozofiskās sistēmas izveidošanu, bieži pārdomāja arī Rainis,

un, otrkārt, tāpēc, ka P. Dauge vērsās pret marksistiskās filozofi-

jas vulgarizētājiem, kas vienkāršoti traktēja garīgās dzīves, kul-

tūras problēmas. Ne tā bija nelaime, ka P. Dauge tulkoja, popula-
rizēja un aizstāvēja J. Dīcgena filozofisko mantojumu, bet gan tas,
ka viņš noticēja tā saucamajiem dīcgeniešiem. 30

Kaut arī savstarpējā sarakstē Rainis atbalstīja P. Daugi,

redzams, ka viņš nebija iedziļinājies polemikā, kas notika vācu

sociāldemokrātijas laikrakstā «Neue Zeit». Raiņa paša daiļradē
nekur nav saskatāma gara un matērijas «sapludināšana».

Tieši šajā posmā, kā tas redzams dzejnieka radošajā laborato-

rijā — vēstulēs un dienasgrāmatās —, pilnībā nobrieda arī Raiņa

gnozeoloģiskie uzskati. Viņš juta vajadzību, pat nepieciešamību
savu dialektiski materiālistisko «pasaules sajūtu» mākslinieciski

atveidot, un «Galā un sākumā» Raiņa izziņas teorija tiek atsegta
visā tās dziļumā un bagātībā.

Par spīti tālaika ideālistiem un agnostiķiem, dzejnieks aplie-
cina cilvēka bezgala lielās izziņas spējas. Tā ir izziņas teorija, kas

filozofijas pamatjautājuma otru pusi — par pasaules izzināmību —

risina dialektiski materiālistiski. Par Raiņa dzejas gnozeoloģisko
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ciklu aizvadītajā pusgadsimta laikā izteikts ļoti daudz vispretru-
nīgāko domu. Tieši to Raiņa filozofisko uzskatu falsificēšanai

izmantoja dzejnieka atklātie ienaidnieki un «draugi». Tā, piemē-

ram, dzejolī «Būtnes bailes» tie vienmēr saskatīja dzejnieka mocī-

šanos tumšās šaubās, bailēs, pat mistiskās šausmās, sastopoties
ar kosmosu — te tika atrasts lielākais Raiņa «pesimisms», «sub-

jektīvisms», «individuālisms» utt.:

Katra būtne tik tvīkst — sākumam galu jaust,
Katru vielu tā spēj — galībā vien tik jēgt,
Galu nesniegt ir šausmas, —

Labāk pašai tad galā zust.

Gara nemieram dots — izcelt, ka gala nav,

Tavs, tu jūti, ir spēks — nebeidzot degošs plūst,
Drošs pret mūžības šausmām,

Griezējs-šķīrējs to galu veikt.31

īstenībā te dzejnieks mākslinieciskā formā apcer senseno gno-

zeoloģisko pretrunu — vēsturiski ierobežotas cilvēka apziņas tiek-

smi («katra būtne tik tvīkst») izzināt bezgalīgo («sākumam galu
jaust»), kaut spējīga tā «galībā vien tik jēgt». Tas cilvēkā rada

šaubas («šausmas») par savas izziņas spējām vispār, uzskatu par

savu zināšanu niecību, relativitāti. Nākošajā četrrindē dzejnieks
izceļ, ka šī mūžīgā pretruna pārvarama, tikai dialektiski izprotot
cilvēka apziņas spējas bezgalīgi tuvoties bezgalīgajam Visumam.

Pretējs pieņēmums, metafiziskais, ir pretīgs cilvēka apziņai, jo ved

pie absurda —
kāda ideālistiska sākuma un gala atzīšanas. Tātad

šeit dzejnieks pauž nevis pesimismu, zināšanu nevērtības un dzī-

ves bezjēdzības viedokli, bet dod optimistisku izskaņu par cilvēka

prāta spējām.
«Gala un sākuma» noslēguma dzejolī («Līdz putekļu plāk-

snēm»32) mēs sekojam cilvēka pētošajai domai, kura lido kosmosā,

pārvarot nezināmo, «tumsu»; tā gan uz laiciņu apstājas pie «zvaig-
žņu žoga», bet lidos tālāk, kur «bez gala tālumus priekšā redz».

Līdzīgi tam cilvēka apziņa ir spējīga bezgalīgi «gremdēties» mik-

rokosmosā, to izzinot:

Līdz putekļu plāksnēm
Gars gremdējas vielā,
Kur jaušamās ciltis

Vēršas un zūd.

Kur dažums top viens,

Kur daudzums top veids,

Kur viela top gars[! !],
Kur patmets top pretmets.

Vēl gars to netver:

Ne dajā, ne visā

Bezgala mūžībai

Gala nav.
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Arī te gleznainā kopainā dialektiski iezīmēti cilvēka izziņas
ceļi, radot, ka dzīvības un psihisko procesu pamati meklējami matē-

rijas dziļākajos iekšējos procesos, kur noris pretstatu cīņa.
Kad P. Dauge šo filozofisko Raiņa dzeju, kas partejiski caur-

strāvota ar dialektiskā materiālisma principiem, vērtēja dīcgeniešu
terminoloģijā par «universālu», t. i., par vispārcilvēcisku, Rainis
tam piekrita, tikai izsacīja būtisku precizējumu, kas apliecina viņa
negrozāmo marksistisko pārliecību: «Tiešām mana dzeja ir uni-

versāla un proletāriska tādā pat mērā, kā Dīcgens savu loģiku sauc

par proletārisku, tādēļ ka viņa domāta universāla.»33

Taču tajā nav nekā no moderno dīcgeniešu — mahistu gara un

matērijas saplūdināšanas.
Raini centās tuvināt ne tikai mahismam, bet arī iracionālis-

mam, atzīmējot, it kā Raiņa dialektika esot tuva Bergsona intui-

tīvistiskajai «radošajai evolūcijai».
Zīmīgi, ka pirmais, kas atsaucās — turklāt lielā steigā — uz

Raiņa «Galu un sākumu», bija tālaika dekadents dzejnieks Fricis

Bārda, kas visādi centās uztiept, ka Rainis te esot pāraudzis «šab-

loniskam materiālistiskam pasaules uzskatam» un tikai vēl šur

tur izskanot šo domu «dziestošs atbalss».34

Piekāpšanos ideālismam F. Bārda saskata minētajā Raiņa

«pasaules sajūtā», kas pēc būtības ir reālās īstenības mākslinie-

ciska uztvere un atveidojums, bet kuru Bārda tulko subjektīvi ideā-

listiski, iracionāli. Bārda, būdams bergsonietis, kas parasti spe-

kulē ar pseidodialektisku demagoģiju, identificēja formālās loģikas
metafizisko aprobežotību ar cilvēka prāta spējām vispār; prāts gan

varot izprast nedzīvo dabu, bet tam neesot pieejama mainīgās,
plūstošās dzīvības un gara būtība: «Lai valda prāts pār nedzīvo

matēriju, no kurienes viņš ir savas atziņas formas un savu «likum-

devēja» varu dabūjis... Dzīvība ir mūžīga plūsma, mūžīga maiņa,

mūžīga jaunradīšana, kas jau tādēļ vien nav nepārredzama, ne

iepriekš noteicama, ne ar kādu abstraktu prāta formulu aptve-
rama.»

35 To varot tvert tikai plūstošā «radošā intuīcija».

Analizējot Raiņa «pasaules sajūtu», F. Bārda mēģina atšķelt
loģiski secinātās kosmosa materiālistiskās likumsakarības un

nostādīt tās pretim cilvēka gara dialektiskajiem meklējumiem, šau-

bām un to pārvarēšanai, saskatot šais šaubās mistiski intuitīvo

uztveri. Rainis tagad esot materiālists par tik, par cik «viņš dzīvo

ar intelektu, kamēr intuīcijās, kas ir visīstākie garīgās dzīves un

augšanas momenti, viņš tam jau pāri»,36 proti, dialektisko Raiņa

dzejā Bārda mēģināja tulkot subjektīvi ideālistiski.

Bergsonisms bija viena no tālaika modernākajām subjektīvā
ideālisma skolām, kas kalpoja imperiālistiskajai buržuāzijai cīņā

pret marksisma zinātnisko filozofiju, noliegdamas «dzīvības», tātad

arī sabiedrības zinātniskās izzināšanas, iespējas. Bārda provoka-
toriski apsveica Raiņa «pagriezienu uz ideālismu» un vēl «palikušo
pretrunu» (proti, materiālisma) pārvarēšanai ieteica galīgi atteik-

ties no materiālistiskās pasaules izpratnes, sekot bergsonismam.
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Šī filozofiskā falsifikācija Bārdām kalpoja politiskam secināju-
mam: «Tagad, kā tas citādi nevar būt pie dzimstoša ideālistiska

uzskata, viņa simpātijas sāk vērsties uz visu cilvēci.» Proti, Rainis

līdz ar to pametot savas proletāriskās šķiras pozīcijas, tāpēc vel-

tījumam «pamatšķirai» krājuma sākumā esot tīri formāla nozīme

un tas nepavisam neesot saistīts ar «Gala un sākuma» saturu. Kā

jau norādīts, minētais krājums ir partejiskas marksistiskās filozo-

fijas caurstrāvots un mākslinieciskā atveidojumā dod dialektiski

materiālistisku atrisinājumu filozofijas pamatjautājuma abām

pusēm.

Raiņa socioloģiskie uzskati kopš marksisma apgūšanas
laikiem bijuši vēsturiski materiālistiski. Cilvēces vēsturi viņš vien-

mēr sapratis kā likumsakarīgu ražošanas veidu maiņas procesu, kā

asas šķiru cīņas arēnu; cilvēku ideju saknes meklējis sabiedriska-

jās attiecībās. Tai pašā laikā Rainis pirmais no latviešu marksis-

tiem pareizi izprata un akcentēja garīgā momenta lomu sabiedrībā,

apziņas aktīvo raksturu, tās formu relatīvo patstāvību; viņš pilnīgi
izvairījās no ekonomiskā materiālisma vulgarizējošās ietekmes un

visu dzīvi cīnījās pret vulgāro socioloģiju. Raini kā dzejnieku
sevišķi interesēja cilvēka garīgā dzīve, psihikas aktīvā puse, jo
cilvēks savā apziņā ne tikai pasīvi atspoguļo pasauli, bet, izzinājis

to, aktīvi iedarbojas uz šo pasauli un izmaina viņu. Rainis uzska-

tīja par nepieciešamu, lai cilvēks, sapratis ekspluatācijas iekārtas

dziļākos sociālos cēloņus, gribētu to arī izmainīt. Tādēļ eksplua-

tētajam cilvēkam attiecīgi jāmobilizē savi garīgie spēki, griba, jo
šeit jāsaduras ar niknu pretspēku. Un revolucionāru garam, gribai,
sajūsmai jābūt nesalīdzināmi stiprākiem, nekā tie ir viņu pretinie-

kiem, tikai tad var uzvarēt revolūcija, — tā pareizi sprieda latviešu

dzejnieks. Un tieši dzejnieks ar savu revolucionāro daiļradi var

spoži iekvēlināt, aizdegt šo cīņas garu. Rainis labi saprata, ka bez

neredzētas masu varonības, heroisma, bez «neprāta drosmes» dar-

baļaudis nevarēs pārspēt muižnieciski patvaldniecisko iekārtu ar

tās milzīgo varmācības aparātu. Un līdzīgi M. Gorkijam viņš kļuva

par «drosmīgo neprāta» slavinātāju, «cīņas gara» modinātāju. «Es

zinu,» rakstīja dzejnieks 1907. g. 26. jūlijā, «sajūsmība, dzeja un

ideālisms ceļas no maizes interesēm, bet maizes intereses un sajūs-
mība nav viens, kā tēvs un dēls nav viens, bet maizes intereses

nevar palikt vienas bez sajūsmības. Sajūsm [ība], dzļeja] un

idļeja] ir par sevi spēks, un tas vajadzīgs cīņā. Nenicināt šo

spēku.»37 Un tālāk: «Cīņas un varonības, gribas sajūta man ir viss:

no šenes jāsaprot mani, dzejai tik tas jādod, ne zinātniski paskaid-
rojumi un pamatojumi, kuri paliek tikai bezvērtīgi sīkumi bez varo-

nīgas gribas, tāpat kā visi saimnieciskie apstākļi negrozītos bez

šīs gribas.»38 Varoņu gara spēka, viņu gribas izšķirošās lomas saasi-

nājums jūtams tiešām visā Raiņa dzejā. Tas ir viens no rainisko

tēlu tipizācijas veidiem un nav vis dzejnieka grēks, bet nopelns.
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Bez šī mākslinieciska pārspīlējuma nebūtu bijis Raiņa heroiskas

cīņas dzejas.
Risinot jautājumu par apziņas, gara (materiālistiski saprastā!)

aktīvo lomu sabiedrībā, Rainim pēc būtības nebija domstarpību ar

vēsturisko materiālismu, ar šo zinātnisko teoriju, kas pareizi
izprata un novērtēja ideoloģiskās virsbūves nozīmi. Pats dzej-
nieks 1908. g. 10. augustā rakstīja, ka «kad cīņas gars, faktiski

uzliesmojis, atslābst, tas nenozīmē, ka tas būtu beigts; tūkstoškārt

tas atkal uzliesmo un ir arvien audzis, arī atslābdams
...

un vēs-

turiskais materiālisms tam nerunā pretī».39 Tāpēc fakts, ka Rainis
nedaudz gadu vēlāk rakstīja P. Daugem: «Es vienmēr uzskatīju,
ka partija, pieturoties tikai vēsturiskā materiālisma formulām,
atstāja neizmantotu lielu spēku: garīgo un ētisko,» un viņa doma,
ka «vajaga jaunu filozofiju», 40 izskaidrojama ar dzejnieka pāre-
jošiem pārpratumiem. Lai izprastu šos īslaicīgos pārpratumus un

dzejnieka iluzoros meklējumus, jāseko tālaika literārajai un ideolo-

ģiskajai dzīvei.

Apskatāmajā laika posmā Latvijas Sociāldemokrātijā notika

asa politiska un idejiska revolucionāro sociāldemokrātu cīņa Pētera

Stučkas vadībā pret meņševismu. Zināmu darbu latviešu revolu-

cionārie sociāldemokrāti veica arī teorētiskajā, filozofiskajā laukā

(J. Jansons-Brauns, V. Knoriņš v. c), legālajā presē aizstāvot dia-

lektiskā materiālisma filozofiju pret daudzajiem buržuāziskajiem
un sīkburžuāziskajiem subjektīvā ideālisma paudējiem. Mazāk kon-

sekventi tika apkaroti marksisma vulgāri socioloģiskie kropļojumi,
kurus presē ievazāja īpaši meņševistiskie «teorētiķi» un ko reizēm

pieļāva arī daži teorētiski bezrūpīgi latviešu boļševiki. Koncentrējot

polemikas uguni pret subjektīvo ideālismu kā galveno imperiālis-
tiskās ideoloģijas ieroci, latviešu boļševiki tolaik nepietiekami
novērtēja vulgārā «ekonomiskā materiālisma» briesmas. Šādi vul-

gāri socioloģiskie uzskati, parādoties presē, pirmkārt, radīja vien-

kāršotu priekšstatu par marksisma filozofiju, padarot to nabadzī-

gāku, un, otrkārt, deva iespēju ideālistiskajiem marksisma «kriti-

ķiem» falsificēt dialektisko materiālismu un, «graujot» šādi izkrop-

ļota marksisma vājās puses, radīt iespaidu par «dogmatiskā mar-

ksisma» apgāšanu, pārvarēšanu utt. Šādi un tamlīdzīgi rupji dema-

goģiski paņēmieni nebija nekas jauns, buržuāziskie ideologi tos

bija izmantojuši jau sen. Taču apstākļos, kad pret šādiem mar-

ksisma izkropļojumiem netiek vesta konsekventa cīņa, aizstāvot un

izvēršot dialektiskā materiālisma filozofijas bagātības, tie var

dezorientēt lasītājus, īpaši inteliģenci.
Rainis šādos apstākļos sāpīgi pārdzīvoja savas dzejas vienkār-

šotu tulkošanu vulgārā «ekonomiskā materiālisma» garā, kam nav

nekā kopēja ar vēstures materiālistisko izpratni, vai pat tās nihi-

listisku nenovērtēšanu (te zināmā mērā vainojami arī daži J. Jan-

sona-Brauna raksti). Nezinot V. L Ļeņina filozofiskos darbus, kas

būtu varējuši novērst pārpratumu, Rainis šādi vienkāršotus uzska-

tus sāka pieņemt par «oficiālo» marksisma filozofiju.
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Sliktākais bija tas, ka dzejnieka tuvākais domu biedrs un

padomdevējs filozofijā — latviešu boļševiks Pauls Dauge, kā

minēts, tolaik nevarēja šos pārpratumus kliedēt, jo pats atradās

meklējumu krustceļos. Pauls Dauge presē uzstājās pret vulgāru
«ekonomisko materiālismu». Rainim tas imponēja, un viņš P. Dau-

gem visā pilnībā noticēja. Taču jāsaka, ka dīcgenisma ietekmē

P. Daugem skaidrais gnozeoloģiskais kritērijs sabiedriskās esamī-

bas un apziņas attiecību vērtējumā reizēm sāka izplūst; tas noveda

pie subjektīvā faktora lomas pārvērtēšanas sabiedrības vēsturē, rei-

zēm pat pie atkāpšanās no konsekventas marksistiskas šķiru cīņas

teorijas un «vispārcilvēciskas» morāles sludinātāju šķiriskā rak-

stura nenovērtēšanas.

Uzklausot V. I. Ļeņina, P. Stučkas41
v. c. marksistu kritiku un

padomus, P. Dauge «dīcgeniskās» novirzes ar laiku pārvarēja.

Raiņa socioloģiskajiem meklējumiem bija cits raksturs nekā

P. Dauges pozīcijai. Aizrāvies ar jaunā revolucionāra tēla veido-

šanu, kura izcilās īpašības ir gara cēlums, kristālskaidrība un

nesatricināma pārliecība, tāpat arī garajā emigrācijā atrāvies no

šķiru cīņas dzimtenē, lielais dzejnieks sāka absolutizēt dažas cil-

vēka gara īpašības, pārvērtējot to nozīmi. Tā, reizēm vēstulēs un

dienasgrāmatās viņš par vēstures virzītāju spēku, īpaši gan attie-

cībā uz nākotni, nereti nosauca mīlestību, nostādot to blakus šķiru

cīņai. «Mīla nav vairāk nekas kā subjekta dzīvības spēka izsta-

rošana uz citiem: personām vai lietām,» Rainis rakstīja 1916. gada
11. februārī Paulam Daugem, kurš toreiz vēl pozitīvi atsaucās uz

šiem dzejnieka «vispārcilvēciskās morāles» meklējumiem. «Kā tāda

viņa ir dzinējs spēks arī vēsturē; viņa tuvu rada intelektam, garam,

varonībai. Vēsturiskais materiālisms pareizs savās domās, bet

neprata novērtēt šo garīgo spēku.» 42 Šai sakarībā jāatceras, ka

agrāk (1897. g.) Rainis pats bija pārmetis mīlestības dievināšanu

Aspazijai, kura to uzskatīja par jaunās morāles pamatu: «Pirmā

doma, ka cilvēks caur mīlu var labs kļūt, ir Tava. Tas nav mans

izejpunkts — es izgāju no brīvības.»43

Cilvēkmīlestības, humānisma motīvs tiešām plaši un vareni

skan dzejnieka šā laika daiļradē, sevišķi viņa dramatiskajos darbos.

Taču tā nav visa piedošanas un visu mīlēšanas morāle. Raiņa dzeja
nekad neaicināja samierināties ar veco, savu laiku pārdzīvojušo

kapitālistisko sabiedrību, mīlēt strādniecības lietai naidīgo,
netaisno. Dzejnieka mīla pieder darbaļaudīm: viņš sludināja pamat-
šķiras morāles principus, kas ietver sevī ari vispārcilvēcisko tiku-

mību. Sīkāk nepakavējoties pie Raiņa ētiskajiem uzskatiem, tikai

norādīsim, ka tie pamatojās uz marksistiskās ētikas principiem,
bet dzejnieka atveidotais nākotnes cilvēks un tā morālās īpašības
lielā mērā sasaucas ar mūsdienu komunistiskās morāles prasībām.

Apskatot Raiņa sabiedriski politiskos uzskatus, der pakavēties
pie dzejnieka nostādnes nacionālajā jautājumā. Tieši šajā jautā-

jumā latviešu dzejnieka patiesie uzskati pagātnē tika visvairāk

falsificēti.
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Visiem ir zināma Raiņa asi kritiskā nostāja pret nacionālistisko

buržuāziju, pret «tautībniekiem» pagājušā gadsimta beigās. Dau-

dzie ieraksti dienasgrāmatā, kas laika ziņā sakrīt ar «Pusideālista»

tapšanu, pārliecina, ka dzejniekam nav nekādu šaubu par nacionā-

lās buržuāzijas un tās ideologu — «tautībnieku» ekspluatatoriska-
jiem mērķiem, kuri. izmanto nacionālo frazeoloģiju savu veikalnie-

cisko interešu slēpšanai. Arī vēlāk runas par «kopību» ar nacionālo

buržuāziju dzejnieks atzina par kaitīgām, jo tās novirza strādnie-

cību no revolucionārās cīņas. Rainis smagi pārdzīvo to, ka nacio-

nālisma vilnis Eiropā atrauj strādniecību no revolucionārās cīņas
par savas šķiras interesēm. Viņam tuva boļševiku nostādne, ka

nacionālais jautājums Krievijā atrisināms strādnieku sociālistiskās

revolūcijas ceļā.

Rainis ir kvēls savas tautas un latviešu zemes patriots, tās

demokrātiskās kultūras cienītājs un dedzīgs aizstāvis. Bet kā dar-

baļaužu ideologam viņam ir sveša nacionālistiska norobežošanās,
šaurība. Dzejnieks organiski nespēj panest tautu naida kurinātājus

un tāpēc nīst šovinismu un antisemītismu. Tādi latviešu nacionā-

listiskās buržuāzijas trubadūri kā R. Klaustiņš v. c. zākāja dzej-
nieku par atkritēju no tautas, kas esot «uzupurējis tautiskumu»

vispasaules proletariāta cīņas idejai. Viņus šausmināja, ka tau-

tas iemīļotā dzejnieka darbi nesaudzīgi grāva nacionālistiskās bur-

žuāzijas celtos pseidopatriotiskos elkus un padarīja neglābjami

smieklīgus tās liekulīgos priesterus. Raiņa daiļrade, kas savā pat-

riotiskajā un internacionālajā viengabalainībā viegli saprotama
darba cilvēkam, veica milzīgu apgaismošanas un audzināšanas

darbu Latvijā, šai lielās Krievijas valsts malienā, kur latviešu

buržuāzija, ekonomiski nostiprinoties, aizvien bagātāk slacināja
nacionālisma indi. Rainis vienmēr uzsvēra, ka Latvijas darbaļaužu

likteņi ir saistīti ar uzvarošās krievu strādniecības cīņu. Dzejnieks

pareizi uzskatīja, ka Latvija ir par mazu, lai viena pati izrautos no

imperiālisma ķetnām.
Lielais latviešu humānists vienmēr tika nolādējis karu starp

tautām, bet nav nekā cita pasaulē, ko dzejnieks tā ienīstu kā vācu

plēsonīgo militārismu, vācu muižniecību, kas viņa tautai septiņ-
simt gadu laikā nodarījuši tik daudz ļauna. Pirmā pasaules kara

laikā, būdams tālu no Latvijas, Rainis neiedomājami traģiski pār-

dzīvoja savas tautas postu; viņa sirds asiņoja, paredzot vācu

imperiālistu uzvaras gadījumā mazās latviešu tautas fizisku iznī-

cināšanu. «Manu tautu nāvē!» — šādu dzejnieka dvēseles izmi-

suma saucienu varam sastapt daudzos šī laika ierakstos dienas-

grāmatā; tas «izkliegts» dzeju ciklā par likteņupi Daugavu.
Lielo sāpju nomākts, viņš nesaskata un neatrod toreiz vienīgo

pareizo un iespējamo ceļu — pārvērst imperiālistisko karu pilsoņu
karā. Kaut arī Rainis negrozāmi paliek pie uzskata, ka tikai no

Krievijas revolūcijas gaidāma latviešu tautas atbrīvošana, — eso-

šajā situācijā, neredzot revolūcijas iespēju, viņš domā, ka cīņā pret
vācu iebrucējiem jāiet kopā visiem, kas cīnās pret tiem, un izsaka
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piekrišanu sadarboties ar «pamatšķirai nenaīdīgo pilsonisko demo-

krātiju». Pati dzīve sāpīgi atgādināja, ka veltas ir «kopkomitejas»
nodibināšanas ilūzijas, jo arī šajās tautai grūtajās dienās «patrio-
tiem» no buržuāzisko emigrantu vidus pirmajā vietā stāvēja maka

intereses. Rainis atkal palika viens, bet tomēr ar cerību — «Lat-

viešu proletariāts dos man Latviju».
Kā Rainis saprata savas dzimtenes brīvību un neatkarību, lie-

cina viņa raksti pirmā pasaules kara laikā. Tā, 1914. g. «Protestā

pret vācu sociāldemokrātijas nostāšanos kara pusē» uzsvērts: «Jāiz-

teic latviešu proletariāta uzskatus par viņa organisku piederību
pie krievu proletariāta cīņās par jaunu sociālu iekārtu.»44 Un

1915. gadā: «. . .jāatzīst kaut pēdējā brīdī mūsu tiesība pastāvēt kā

atsevišķai tautai un autonomai valstij, neatdalāmai jaunās
Krievijas daļai!»45

1918. g. 22. oktobrī vēstulē māsai Dorai un Pēterim Stučkām

viņš vēlreiz atkārto savas nostādnes pamattēzi, ka viņš ir par

sociālistisko, t. i., Padomju, Latviju Padomju Federatīvajā Krievijā.
«... es gribu Latviju un brīvību ...,» viņš rakstīja, «... brīvību tautu

attīstībai es vienmēr esmu cerējis no sociālisma vai komunisma, kā

Jūs sakāt, jo to nespēj vairs dot pilsoniskā (sistēma) valsts jeb
kapitālistiskā saimniecības iekārta. Kur izšķiroša cīņa starp kapi-
tālismu un sociālismu, es varu būt tikai sociālisma pusē...

. . .priekš attīstības tautas vajga socialismēt; tad nebūs viņu starpā
karu. Federatīvā Eiropa, Federatīv-pasaule. Uz to Federatīv-Krie-

vija kā pakāpe ir sociālistiska. Formula: Brīva Latvija brīvā

Krievijā ir sociālistiska Latvija sociālistiskās

Krievijas federācijā [retinājums mans — V. S.) .»
46

Abās Krievijas revolūcijās Rainis gaidīja un sveica sociālistisko

Latviju. Būdams ilgus gadus atrauts no dzimtenes, Rainis par dau-

dziem notikumiem Krievijā un Latvijā, īpaši kara un revolūcijas

laikā, nebija pietiekami informēts. Ari 1920. gadā, atgriezies Rīgā

pēc pusotra gadu desmita ilgas emigrācijas, Rainis radušos stā-

vokli ne uzreiz izprata un kādu laiku atradās ilūziju varā. Taču

ļoti drīz skarbā kapitālistiskā realitāte liek Rainim atzīt: «... kad

mēs, trimdinieki, atgriezāmies Latvijā, mēs gribējām atrast brīvu

Latviju, mēs viņu neatradām».47

Neskatoties uz ārējo slavināšanu, Rainis jūt, ka šai Latvijai nav

vajadzīgs ne viņa talants, ne revolucionārā poēzija. Dzejnieks pa-

liek vientuļš un svešs savā «trešajā trimdā». Rūgti ir atzīties savos

maldos par «demokrātisko Latviju», bet 1922. g. 23. decembrī Rai-

nis ar sarkasma asmeni izgriež to no savas sirds: «Jā, tautība un

jaunā valsts ideja izbeigusies, nogājusi veikalībā kā pirmā tau-

tība — tautiskās siļķēs .. .»
48

Materiālistiskā dialektika strāvo cauri visai Raiņa dzejai, bet

sevišķi spilgtu un emocionālu atainojumu tā gūst revolucionāro

cīņu dziesmās. 1905.—1907. g. revolūcijā latviešu dzejnieks Rainis
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ar savu daiļradi stāvēja pirmajās revolūcijas cīnītāju rindās. Ass
un ciets ka tērauds kļūst dzejnieka pants un doma, metoties revo-

lūcijas mutuļos. 49

Kad krievu strādniecība un līdz ar viņu Latvijas darbaļaudis
saceļas pret patvaldnieciski muižniecisko iekārtu, Rainis aicināja
revolucionārus drosmīgi mesties cīņā:

Mesti ir kauliņi:
Brāžat uz priekšu, viesuļi!50

Dzeju krājums «Vētras sēja» 1905. g. aicina darbaļaudis uz

izšķirīgu un asiņainu kauju. «Ej cīņā uzvaru gūt vai krist!» — tāds

ir latviešu dzejnieka novēlējums.

Revolucionarais dialektiķis Rainis saprot revolūciju ka pilnīgu
visas sabiedrības pārmaiņu «līdz pašam pamatam», tātad — kā

sabiedriskās iekārtas maiņu. Viņš pārliecināts, ka nevar palikt pa
vecam:

Tā nevar palikt — un nepaliks,
Par velti cerat, ka straume siks,
Ka ūdeņi pārskries un aprimsies
Un atkal viss pa vecam ies.

Ta nevar palikt, tā nepaliks:
Līdz pašam pamatam jauns viss tiks.

(«Ta nepaliks»51)

Reakcijas periodā, kad sāka plosīties soda ekspedīcijas, Rainis

aicināja revolucionārus būt izturīgiem. Dziļi izprotot cīņas dialek-

tiku, Rainis zināja, ka reakcijas panākumi ir pagaidu parādība,
tikai īslaicīga novirzīšanās no pakāpeniskā sabiedrības attīstības

ceļa. Viņš paliek nesamierināms, nepārtrauktas cīņas pozīcijā visu

mūžu. 1905. g. revolūcijas sagrāve nespēja salauzt dzejnieka ticību

revolucionāro darbības metožu pareizībai, revolūcijas uzvarai drīzā

nākotnē. Šis revolucionārais optimisms pilda dzejoļu krājumu «Jau-

nais spēks» (1907. g.), kas iznāca jau reakcijas laikā.

Raiņa talants radīja līdz tam latviešu literatūrā neredzētu revo-

lucionāra tēlu, kam raksturīga dziļa uzticība tautai un liela iztu-

rība, kas ar lepni paceltu galvu iet visos pārbaudījumos — pat
nāvē. Revolucionāru nemirstīgam varoņdarbam iedvesmo «Jaunais

spēks» — sociālistiskā apziņa.

Tādējādi latviešu dzejnieks pirmajā Krievijas buržuāziski demo-

krātiskajā revolūcijā visā pilnībā atbalstīja un ar savu daiļradi
kvēli pauda sociāldemokrātijas ļeņinisko viedokli jautājumā par

revolūcijas raksturu, taktiku un uzdevumiem. Dzejnieka bibliotēkā

saglabājušies vairāki 1905. un 1906. g. izdotie V. I. Ļeņina darbi

ar Raiņa atzīmēm. Darba «Sociāldemokrātijas divas taktikas
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demokrātiskā revolūcijā» 3.—6. nodaļā Rainis pasvītrojis vietas par

bruņotas sacelšanās un revolucionārās pagaidu valdības dibināša-

nas nepieciešamību. Un, kad pēc pirmajām revolucionāru sakāvēm

visa pilsonība, meņševikus ieskaitot, sāka zākāt kaujiniekus un

mežabrāļus, saucot tos par anarhistiem, denuncējot kā laupītājus
un dedzinātājus, lielais latviešu humānists līdz ar boļševikiem, kopa
ar V. I. Ļeņinu aizstāvēja šos brīnumainos cilvēkus, kas nenolieca

padevībā galvas, nekapitulēja drausmīgajos reakcijas gados.
Revolucionārā patosa apdvestajā Ģirta Vilka tēlā Rainis sveica

nesavtīgos partizāņu atbalstītājus, liekot par mežabrāļu nodošanu

maksāt.ar visdārgāko — vienīgā bērna dzīvību. Viencēlienā «Ģirts
Vilks» nebūt nav risinātas — kā šad tad nācies dzirdēt — kādas

vispārcilvēciska «nozieguma un soda» morāles problēmas. Tas ir

proletariāta šķiriskās ētikas caurstrāvots darbs. Ģirta dēls nav

noklīdis no ceļa nejauši: tēvam nemanot, viņš piesavinājies mātes,

saimniekmeitas Edas. un viņas radinieka, policista Gambas, pri-

vātīpašnieciskās morāles zvēriskos tikumus. Tieši tāpēc Ģirta Vilka

dēls var rīdīt suni uz mežabrāli, iekārot nodevēja algu. Starp
divām antagonistiskām šķirām un morālēm nevar būt izlīguma,
samierināšanās. Revolucionārais patoss, Ģirta gribas un rīcības

mākslinieciskais kāpinājums, pārspīlējums, kas, kā sacīts, ir

būtisks Raiņa daiļradei vispār un šim viencēlienam it īpaši, ļauj

dziļāk izjust partizāņu cīņas traģiskumu un cildenumu. Šīs šķiras
morāles konsekvence saceļ cīņā tēvu pret dēlu, un tie ir pretēju
nometņu cīnītāji.

Zīmīgi, ka pie lugā «Ģirts Vilks» paustās idejas (viencēliens

pamatos uzrakstīts 1905. g. decembrī — revolūcijas uzplūdu laikā)

Rainis atgriezās vēl pēc 15 gadiem — 1920. g. decembra beigās,
kad revolūcijas vētra bija aprimusi.s2 Neaizmirsīsim, ka tieši šajā
laikā (1920.—1921.) aiz buržuāziskās Latvijas Centrālcietuma

mūriem tapa divi izcili latviešu literatūras meistardarbi, kas

apdzied mežabrāļu heroiku. A. Upīts cietumā saraksta daļu no

romāna «Ziemeļa vējš» un L. Paegle — «1905. gada mežabrāļu
dziesmu». Lai arī šie darbi atspoguļoja 1905. un 1906. g. notiku-

mus, to autorus bija rosinājuši pavisam nesenie sarkano parti-

zāņu — 1919. g. mežabrāļu cīņu notikumi, tautas atmiņas un

leģendas par tiem.

Var secināt, ka 1920. un 1921. g. mijā arī Raini vēlreiz saviļņo-
jusi Latvijas mežabrāļu sīvo cīņu vēsture. Ir liecības, ka 1920. g.

pavasarī Rainis centies panākt nāvessoda atcelšanu leģendārāka-
jam latviešu mežabrālim Jēkabam Gricmanim.53 Tātad atgriešanās

pie «Ģirta Vilka» nav nejaušība, — dzejnieks no sava revolucio-

nāro gadu lolojuma nebija atsacījies.
Raiņa dramatiskajos darbos daudzkārt izcelta doma, ka tautu,

sabiedrību var glābt un atbrīvot tikai tas, kas spējīgs atdot sevi

visu. Leldi (Latviju) glābj nesavtīgais Tots, atdodot tai savas asi-

nis, dzīvību, jo bagātais bajārdēls Zemgus nav spējīgs uzupurē-
ties («Spēlēju, dancoju»). Latviešu buržuāzija nācijas grūtu pār-
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un kundzību, vienmēr bijusi antipatriotiska. Kā Kangars tā tikai

nodevusi un pārdevusi savas tautas suverenitāti svešzemniekiem.

«Ģirts Vilks» nav izņēmums Raiņa daiļradē. Šai tēmai vaja-
dzēja strāvot cauri visam iecerētajam «1905. gada» eposam, no

kura gan dzejnieks paspējis atstāt tikai fragmentus. «Epa mērķis,»
rakstīja Rainis 1907. g. 2. februārī, «uzturēt varonības sajūtas,
stiprināt varonības idejas, nostādīt varonības ideālu... Audzi-
nāt tautu uz varonību... Epā gan rāda, ka tauta nav bijusi
diezgan varonīga, bet viņa vēl jauna. Un viņa ari augusi varonībā.

Paša lielāka ciešanā, zaudētā kaujā, soda pagrimšanā — tauta

pacēlās visaugstāk un radīja divus varoņus: kas neatteicās no

savas pārliecības un nenodeva ne sevi, ne biedrus, prata mirt

varoņa nāvē
...

Nu vēl jānāk aktīviem varoņiem, bet tā jau būs

reizē arī centienu piepildīšanās, uzvara.»
54 Šī uzvara nāca Lielajā

Oktobra sociālistiskajā revolūcijā, un to Rainis apliecina ar pie-
rakstu: «Garīgi no 1905. izaug 1917. oktobris.» 55

Lielā latviešu dzejnieka un domātāja dzīve ievirzījās tā, ka šīs

uzvaras izcīnīšanā dzimtenē viņa nebija klāt. Tai laikā viņš atra-

dās tālajā un ilgajā emigrācijā. Taču Raiņa dzeja palīdzēja cīnī-

ties par sociālisma uzvaru Latvijā. Dzejnieks pieņēma Oktobra

izmaiņas kā lielu, revolucionāru notikumu, simpatizēja tām, kaut

arī kādu laiku dzīvoja ar ilūzijām, ka arī bez proletariāta diktatū-

ras būtu iespējams uzcelt sociālismu. 1918. g. 23. oktobra piezīmēs
lasām: «Proletariāta diktatūra kā katra diktatūra uz laiku ir vēs-

turiski nenoliedzams cīņas līdzeklis, viņš ir jāpieņem kā tāds.

Sovetu organizācija no proletariāta diktatūras atvasināta, bet viņa
nav domāta pārejoša, tātad te jānāk ar laiku (pārvērtne) — attīs-

tībai (pārgrozība) . .. jāpieņem viss arī tad, kad ritums nav gājis
to ceļu, kurš bija domāts un cerēts (agrāk). Jo bija iespējams arī

(cits ceļš), agrāk domātais, pie kura ritumam būs jāatgriežas vēlāk,
kā tas vienmēr bijis vēsturē.»56

Kā redzams, Rainis, būdams atrauts no revolucionāriem notiku-

miem dzimtenē, pietiekami nepārzināja Ļeņina proletāriskās revo-

lūcijas teoriju; vēlāk dzejnieku šajā ziņā nepareizi informēja, mal-

dināja meņševiki, cenzdamies viņu turēt savā ielenkumā. Uzticība

strādnieku šķirai un sociālismam bija tas spēks, kas dzejniekam

palīdzēja pārvarēt ilūzijas buržuāziskās Latvijas laikā un neļāva
samierināties ar apspiestības iekārtu.

Neraugoties un dažiem pārpratumiem un šaubu brīžiem mūža

pēdējā posmā, Rainis bija un paliek izcils latviešu tautas revolu-

cionārs domātājs un dzejnieks. Viņš ir viens no pirmajiem Latvijā,
kas atrada ceļu uz revolucionāro marksismu, saprata proletariāta
pasaulvēsturisko lomu, pacēlās līdz dialektiskā materiālisma filo-

zofijai un bija viens no spilgtākajiem marksistiskā pasaules
uzskata paudējiem dzejā.
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NO REDAKCIJAS

1 Jurevičs P. Filozofija. — Gram.:

Latviešu literatūras vēsture, 6. sēj.

Rīga, 1937, 407. lpp.
2 Maskava, 1925.

I nodaļa

FILOZOFISKĀ DOMA

LATVIJĀ

FEODĀLISMA LAIKMETĀ

UN KAPITĀLISTISKO

ATTIECĪBU VEIDOŠANĀS

POSMĀ

FILOZOFISKIE, ESTĒTISKIE

UN SABIEDRISKI POLITISKIE

MOTĪVI LATVIEŠU FOLKLORĀ

1 Skat. BoHq-BpyeßHq B. R.
BocnoMHHaHHH o JIeHHHe. M., 1969,

c. 418.
2 Turpat, 420. lpp.
3 SmitsP. Latviešu mitoloģija. Rī-

ga, 1926, 140. lpp.
4 Markss. K. Par politiskās ekono-

mijas kritiku. Rīga, 1952, 218. lpp.
5 SmitsP. Latviešu mitoloģija,

14. lpp.
6 LD— Latvju dainas, Kr. Barona

un H. Visendorfa izdotas. 1.
—

Jelgava, 1894; 2.—6. — Pēterburga,
1903—1915.

7
Ltdz — Latviešu tautasdziesmas.
Izlase, I—2. Rīga, 1955—1957.

8 Ltd — Latvju tautas dainas. Redi-
ģējis prof. J. E n d z c 1 ī ns. Sakār-

tojis R. Klaust i n š. 1—12. Rīga,
1928—1932.

9 Latviešu sakāmvārdi un parunas.
Sast. E. Kokā re. Rīga, 1957.

92. lpp.
10 FS — Latvijas PSR ZA Valodas

un literatūras institūta folkloras

sektora fondu signatūra.
11 Latviešu sakāmvārdi un parunas,

134. lpp.
12 Turpat.
13 Turpat, 135. lpp.
14

Latviešu tautas mīklas. Sast.

A. A n c c 1 ā ne. Rīga, 1954, 74. lpp.
15 «Traģiskais» šeit ņemts ikdienas ap-

ziņas nozīmē, jo «traģiskais» kā

estētikas kategorija pēc definīcijas

nav domājams folkloriskās apziņas

pakāpē. — Red.

16 ropbKHH M. Co6paHHe COMHHeHHH

b TpHfluaTH TOMax, t. 24. M., 1953,
26. lpp.

TAUTAS MASU

ANTIFEODĀLĀ CĪŅA

VĒLĀ FEODĀLISMA PERIODĀ.

HERNHŪTISMS

' Bregžis K. Baznīcu vizitaciju

protokoli. Rīga, 1931, 23. lpp. Sa-

skaņā ar 1636. g. noteikumiem baz-
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Nīcu tuvumā bija jāceļ mācītāj-
muiža ar 7 ēkām, to skaitā dzīvo-

jamā ēka, dubultklēts, rija un lopu
kūts; ēkas bija jāuzceļ zemniekiem.

2 Salomonis Gube r t i Stratagema
oeconomicum oder Akker-Student.

Riga, 1645. Šai darbā Guberts snie-

dza dažādas pamācības par muižu

saimniecību, alus darīšanu, degvīna

dedzināšanu, klaušu organizēšanu.
Darbs beidzās ar lūgšanu un baz-

nīcas dziesmu latviešu valodā, kas

noturama muižā sanākušiem klaušu

zemniekiem. Guberta lauksaimniecī-

bas rokasgrāmata muižnieku vidū

bija samērā populāra un simt gadu
laikā piedzīvoja 4 izdevumus.

3 Bregžis. K. Baznīcu vizitaciju

protokoli, 65. ipp.
4 Turpat, 10. lpp.
5 SamsonH. Neun auflerlesene

und wohlgegrūndete Hexenpredig-
ten. Riga 1626; sal. DiderichsH.

Ūber Werw6lfe und Hexereien m

Kurland. — Sitzungsberichte der

Kurlāndischen Gesellschaft fūr Lite-

ratur und Kunst. Riga, 1905.;

Augstkalns A. Dažas XVI gs.

Rīgas raganu un burvju' prāvas ar

latviešu fragmentiem. — «Tautas

vēsturei». Rīga, 1938, 167. lpp.
6 Einhorn P. Wiederlegunge der

Abgotterev und nichtigen Aber-

glaubens. Riga, 1627.

7 Straubergs K. Vilkaču ideolo-

ģija Latvijā. — «Veltījums R. Vip-

peram». Rīga, 1939, 103.—114. lpp.
8 AdamovičsL. Vidzemes baznīca

un latviešu zemnieks 1710.—1740.

Rīga, 1933, 245. lpp.
9 Turpat, 200., 201. lpp.

10 Hernhūtiešu draudzes brālis, Pome-

rānijas virpotāja zellis Johans

Fridrihs Tirks (Tūrck) kādu laiku

darbojās Ērģemē pie mācītajā Blau-

fūsa, bet vēlāk bija Valmieras se-

mināra vadītāja Buntebarta palīgs.
11 Latvijas PSR Valsts bibliotēka

(R X 35. f., 1. mape, 43. vien.).

12 A d amov i č s L. Vidzemes baznīca

un latviešu zemnieks, 504. lpp.
13 Turpat, 574. lpp.
14 Turpat, 519., 533. lpp.

'
r

' Turpat, 574. lpp.
16 Latvijas PSR Centrālais Valsts vēs-

tures arhīvs (tālāk — LCVVA),
7363. f., 1. apr., 535. 1.

17 No Hernhūtes 1746. g. ieveda Ma-

rienbornā iespiesto un latviski tul-

koto Cincendorfa lūgšanu grāmatu
«Common Praver», kas Vidzemē

cirkulēja ar nosaukumu «Cērpulis»,

tāpat ieveda Vācijā sagatavoto
P. Hesa sastādīto latviešu dziesmu

un liturģijas grāmatu.

18 Stepermanis M. Pirmās lat-

viski rakstītās zemnieku sūdzības

1776.—1777. gadā. — «Zvaigzne»,
1959, Nr. 1, 14., 15. lpp.

19 Latvijas PSR ZA Fundamentālā

bibliotēka. Rokrakstu un reto grā-
matu sektors. Latviešu draugu
biedrības fonds, 5316. manuskripts.

Fragmentus publicējis A. Augst-
kalns «Latvijas Vēstures Institūta

Žurnālā», 1938, Nr. 4, 677.—

696. lpp.
20 Blauf ū s s F. Stāsti ..., 7.

23.1pp.

21 Turpat, 13. lpp.
22 AdamovičsL. Vidzemes baz-

nīca un latviešu zemnieks, 354. lpp.;
skat. arī: 357., 360. lpp.

23 Par šiem nemieriem plašāk skat.:

Stepermanis M. Zemnieku ne-

mieri Vidzemē, 1750.—1784. Rīga,

1956, 165.—213. lpp.
24 UTAZLA, 4>. 7, on. 2, fl. 2493,

jiji.42—45, 48—50; skat. ari: Api-
nis A. Ķikuļa Jēkaba dziesmas

1777. gadā. — «P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātes Zinātniskie

raksti», 1973, 168. sēj.
25 Sīs sūdzības krievu tulkojumā citē-

tais nobeigums ir atmests ar at-

zīmi, ka tā ir titulatūra, kas at-

kārtojas visās sūdzībās. Skat.

UivjībrHH M. n. BojiHeHHH Kpe-
CTbHH b b 1777 roay.—
riaMHTHHKH HOBOH pVCCKOK HCTOpHJI,
H3R. B. KaumHpeß, t. 1. Cn6., 1871,
c 24.

26

Stepermanis M. Pirmās lat-

viski rakstītās zemnieku sūdzības

1776.—1777. gadā; skat. arī: Api-
nis A. Ķikuļa Jēkaba dziesmas

1777. gadā.
27

Stepermanis M. Zemnieku ne-

mieri Vidzemē, 1750.—1784.,
195. Ipp.

28 LCVVA, 7363 f., 1. apr., 14. 1.,

11. lp.
29 Stepermanis M. Zemnieku ne-

mieri Vidzemē, 1750.—1784.,
179. Ipp.
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PIRMIE FILOZOFISKAS DOMAS

PĀRSTĀVJI LATVIJĀ

TEODORA LUDVIGA LAUA

MATERIĀLISTISKA FILOZOFIJA

1 Meditationes philosophicae dc deo,
mundo et homine. Anno

MDCCXVU, 38., 39. lpp.
2 Turpat, 42. lpp.
3 Turpat.
4 Turpat, 49. lpp.
5

Turpat, 60. lpp.
6 Turpat, 62., 63. lpp.
7 Turpat, 58. lpp.
8

Turpat, 74. lpp.
9

Turpat, 78., 79. lpp.
10 Turpat, 84., 85. lpp.
11 Turpat, 93. lpp.
12 Ar vārdu libertinisms Laus apzīmē

domu un vārda brīvību.
13 Meditationes. theses, dubia philo-

sophico-thcologica ..., 2. lpp.
14 Turpat, 32. lpp.
15 Turpat.
16 La v T. L. Mēditations philosophi-

ques sur Dieu, le Monde et

l'Homme. Konigsberg, MDCCLXX.

GOTHARDA FRIDRIHA STENDERA

IDEĀLISMS UN RACIONĀLISMS

1 Engelss F. Dabas dialektika.

Rīga, 1949, 9. lpp.
2 Stenders G. F. Augstas gudrī-

bas grāmata... Jelgava, 1776,
156. lpp.

18. GS. APGAISMOTĀJI LATVIJĀ

JOHANS GEORGS EIŽENS

1 Stepermanis M. Zemnieku ne-

mieri Vidzemē, 1750.—1784., 67.,
68. lpp.; «Pierādījuma» fragmentu
latviešu tulkojumu skat.: Steper-
manis M. J. G. Eižens un viņa
darbi par dzimtbūšanas atcelšanu

Vidzemē. Rīga, 1934.
2 Piemēram, «Eines Lieflāndischen

Patrioten Beschreibung der Leibei-

genschaīt, wie solche m Livland

ūber die Bauern eingefūhret
ist... — «Sammlung Russischer

Geschichte», Bd. 9, 1764, S. 518;
Der Philantrop. Mitau, 1777, S. 8.

3
Eis c n J. G. Das Christenthum

nach der gesunden Vernunft und

der Bibel. Riga, 1777. So grāmatiņu
apgādājis Rīgas grāmatu izdevējs
J. F. Hartknohs, tā 1766. g.

iespiesta nevis Rīgā, kur tā būtu

pak|auta vietējās konsistorijas cen-

zūrai, bet gan Leipcigā.
4 Eis c n J. G. Das thātige Christen-

thum m Betrachtung fūr jedermann.

Mitau, 1777. Brošūru Eižens sarak-

stīja, uzturēdamies Jelgavā 1777. g.

pavasarī; brošūrai ir divi izdevumi:

vienu iespieda J. F. Stefenhāgens,
bet otru Jelgavas grāmatizdevējs
J. F. Hincs.

5
Sīkāk skat.: Vipers R. J. G. Ei-

žena reliģiskie uzskati. — «Latvijas
Vēstures Institūta Žurnāls», Rīga,
1938, Nr. 2, 189.—210. lpp.

6 Gadebusch F. K. Livlāndische

Bibliothek, 1. Riga, 1777, S. 163—

166.

7 Bhčji. CajiTbiKOßa-lII,eApHHa, <ļ). 871,

A. 811, jiji. 189, 190.

8 Johans Arndts (1555.—1621.) vācu

rakstnieks un teologs, sarakstījis
darbu «Vom wahren Christenthum»

(«Par īsteno kristietību»; 1609. g.),
par kuru viņu vairākkārt vajāja.
Filipu Jēkabu Špenneru (1635.—

1705.) raksturo centieni reformēt

dogmatisko teoloģiju.
9

Eis c n J. G. Das thātige Christen-

thum, S. 19, 20. — R. Vipers jau
pieminētajā darbā (203.—207. lpp.)
sniedz dažus iespējamo Eižena

avotu minējumus.
10 Eis c n J. G. Das thātige Christen-

thum S. 26, 27.
11 Turpat, 24. lpp.
12

Eis c n J. G. Sistematischer Ent-

wurf von der Grundverfassung der

Staatswirtschaft. — «Der Philan-

trop». Mitau, 1777.
13 A. V. Hupela vēstule Vidzemes ģe-

nerālsuperintendentam Kr. D. Len-

cam 1779. g. 15. novembrī. — «Ri-

gasche Stadtblātter», 1881, M? 32,
S. 246, 247.

JOHANS GOTFRĪDS HERDERS

1 Herder J. G. Briefe. Weimar,
1957, S. 72.

2 Herder J. G. Ideen zur Philo-

sophie der Geschichte der Mensch-

heit. T. 4. Riga, 1971, S. 21, 22.



275

KĀRLIS FILIPS MIHAELS SNELLS

1 Beschreibung der russischen Pro-
vinzen an der Ostsee. Jena, 1794,
S. 173.

KĀRLIS GOTHARDS ELFERFELDS

1 MarkssK. unEngelssF. Par

reliģiju. Riga, 1956, 180., 181. Ipp.
2 Feyer des Andenkens von K. G. El-

verfeld. Mitau, 1820, S. 15.
3 Elverfeld K. Sechs Predigten. Berlin

und Libau, 1788, S. 122.
4 Turpat, 28. Ipp.
5 Engelss F. Dabas dialektika. Rī-

ga, 1949, 9. Ipp.
6 Elverfeld K. Philosophische

Abhandlungen. Libau, 1793, S. 49.
7 Turpat, 175. Ipp.
8 Turpat, 18. Ipp.
9 Turpat, 119. Ipp.

10 Elverfeld K. Einige VVorte des

Trostes. Mitau, [O. J.], S. 7.

11 Elverfeld K. Erklārung ūber

ein Paar Stellen m seiner Neu-

iahrspredigt. Mitau, [O. J.], S. 17.

12 MapKc K. h SHreJibc G>. Coq.,

t. 8, c. 433.
13 Lūdinghause n-W o1 f f G. Ap-

pel an Kurlands Edle und Recht-
schaffende. Mitau, 1793, S. 15.

14 Elverfeld K. Sendschreiben an

den Herrn Frevherrn von Lūding-
hausen-VVolff. Mitau, 1793, S. 6.

15 Elver f c 1 d K. Sechs Predigten, S.

152.
16 Elverfeld K. Philosophische

Abhandlungen, S. 187.

17 Turpat, 191. Ipp.
18 Par tiem skat.: HavHHbie ao-

KJiaflbl BblCUieft UIKOJIbI. 4>H^OCO(pCKHe

HayKH, 1975, N° 4, c. 81, 82.
19 W6chentliche Unterhaltungcn fūr

Liebhaber deutscher Lektūre m

Russland. Mitau, Bd. V, 1807, S. 248.
20 Elver f c 1 d K. Apologie der Bibel.

Leipzig, 1810, S. 62.
21 W6chentliche Unterhaltungen, Bd.

IV, 1806, S. 40.

22 Turpat, 405. Ipp.
23 Turpat, Bd. VI, 1807, S. 250.

24 Turpat, Bd. IV, 1806, S. 385.
25 Elverfeld K. Apologie der Bibel, S.

54.

26 Me| ķīsis E., Millers V. Gar-

lība Merke|a politiskie uzskati. Rīga,

1972, 72.'Ipp.

27 Elver f c 1 d K. Apologie der Bi-

bel, S. 4.
28 MapKc K. h 3hrejib c O. H3

paHHHx npoH3BeAeHHfi. M., 1956,
c. 440.

29 Jahresverhandlungen der kurlāndi-

schen Gesellschaft fūr Literatur und

Kunst. Erster Band. Mitau, 1819,
S. 79.

30 ElverfeldK. Apologie der Bibel,
S. 47.

31 Oeāep6ax Jl. H3āpaHHbie (pHJio-

cocpcKHe npoH3BeAeHHH, t. 2. M.
f

1955, c. 40.
32 Elberwelts K. Lihgsmibas

Grahmata. Jelgava, 1804, 53. lpp.

ANTIFEODALA IDEOLOĢIJA

LATVIJĀ

18. GS. BEIGĀS UN 19. GS.

SĀKUMA

LUDVIGS VILHELMS KENEMANIS

1 CTenepMaHHC M. X- BjiHHHHe

dppaHuy3CKoft peßOJiiouHH 1789—

1794 n\ Ha arpapHbift Bonpoc JlaT-

bhh. — B kh.: ExeroAHHK no arpap-
HOH HCTOpHH BOCTOHHOH EBponbl,
1960. Kneß, 1962, c. 324.

2 Merkwūrdige Betrachtungen ūber

die unterthānigste Adresse der ge-
samten polnischen Stādte an

S. Majestāt den Konig und die kon-

feoderirten Stānde des Reichs, ge-

widmet den polnischen und cur-

lāndischen Būrgern von dem ehem.

lieflāndischen Advokaten VVilhelm

Ludvig Koenemann [Mitau,
1790].

3 Rād c r W. Die Juristen Kurlands
im 18. Jahrhundert. Posen, 1942,
S. 57.

4 Igaunijas PSR Centrālais Valsts

vēstures arhīvs (tālāk — Igaunijas
CVVA), 291. f., 1. apr., 2017. lieta.

5 KoenemannW. L. Merkvvūrdige

Betrachtungen .. ~ 69. Ipp.
ri Turpat.
7 HcTopiiH rioJibUJH. rioA pea.

B. Jl. KopojnoKa, M. C. Mujuiepa,
n. K. TpeTbHKOBa. T. 1. M., 1954,

c. 334.

8 Koenemann W. L. Merkwūr-

dige Betrachtungen . .., 68. Ipp.
9

Turpat, 69., 70. Ipp.
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10 Turpat, 77.—79. lpp. (An die Herrn

Deputierte der Stadt Mitau.)
11 Turpat, 7. lpp.
12 Turpat, 11. lpp.
!3 Turpat, 12. lpp.
14 Turpat, 12., 13. lpp.
15 Turpat, 2. lpp.
16

Turpat, 4. lpp.
17 Turpat, 6. lpp.

GARLĪBS MERĶELIS

1 Merķelis Garlībs. Izlase. Rīga,
1969, 338. lpp.

2 Turpat, 391. lpp.
3 Turpat.
4 Turpat, 139. lpp.
5 Turpat, 173., 174. lpp.
6

Turpat, 174. lpp.
7 Turpat.
8 Stepermanis M. Daži jauni

avoti par G. Merķeļa «Latvie-

šiem».
— «Zvaigzne», 1959, Nr. 11,

12. lpp.
9 Skat.: «Nachrichten von Gelehrten

Sachen (Erfurt)», 1797, Nr. 55.

10 MepHbiuießCKHH H. T. riojiHoe

cočpaHue coMHHeHHH, t. V. M., 1950,

c. 818.
11 Turpat.
12

Merkel G. Hume's und Rous-

seau's Abhandlungen ... Leipzig,

1797, S. 463.

13 Merķelis Garlībs. Izlase. 67. lpp.
14 Turpat, 119., 120. lpp.

!■ Turpat, 131. lpp.
,fi

Latvijas PSR ZA Fundamentālā

bibliotēka. Rokrakstu un reto grā-
matu sektors. G. Merķeļa rokrakstu

fonds, 930c, Nr. 41 (9).
17 Merkel G. Darstellungen und

Charakteristiken aus meinem Leben,
Bd. 2. Leipzig, 1840, S. 284.

18 Merkel G. Aufsātze, wāhrend des

Krieges geschrieben, I. Riga, 1813,
S. 14.

10 Merkel G. Ein Bewohner Mos-

kwa's an seine Landsleute. Peters-

bourg, 1812, S. 14, 15.
20 Merķelis Garlībs. Izlase.

133. lpp.
-0I Turpat, 130. lpp.
22 Turpat, 132. lpp.
23 Turpat.
24 Latvijas PSR ZA Vēstures institūts.

Merķeļa rokrakstu fonds, 116. mv..

Nr. 59.
25 Turpat, 2. lpp.

26 Latvijas PSR ZA Fundamentālā

bibliotēka. Rokrakstu un reto grā-
matu sektors. G. Merķeļa rokrakstu

fonds, 930c.
27 Latvijas PSR ZA Vēstures institūts.

Merķeļa rokrakstu fonds, 116. mv.,
Nr. 44.

28 «Zeitung fūr Literatur ur.d Kunst»,

1811, Nr. 7.

29 Latvijas PSR ZA Fundamentālā

bibliotēka. Rokrakstu un reto grā-
matu sektors. G. Merķeļa rokrakstu

fonds, 930c.
30 Latvijas PSR ZA Vēstures institūts.

Merķeļa rokrakstu fonds, 46. mv.,
Nr. 1, 1. lpp.

31 Turpat, 2. lpp.
32 Frcimūtiges aus den Schriften

G. Merkels. herausgegeben von

H. Adameck. Berlin, 1959, S. 12.

II nodaļa

FILOZOFISKĀ DOMA

LATVIJĀ

19. GS. 50.—70. GADOS

1 Ļeņins V. I. Raksti, 3. sēj.,
399.' lpp.

STIHISKAS

ZEMNIEKU KUSTĪBAS APZIŅA

2 KpecTbHHCKoe ĶBumenne b Pocchh b

1857—1861 rr. M., 1963, c. 603,

618, 639.
3 Turpat, 651., 655., 668., 688. lpp.
4 Turpat, 665, 676. lpp.
5 MapKc K. h SHrejibc <I>. Com.,

t 23 c 142
6 Ļeņins V. I. Raksti, 18. sēj., 10.,

11. lpp.

REVOLUCIONĀRAIS DEMOKRĀTS

PĒTERIS BALODIS

1 repu c h A. H. ilojinoe cočpaHHe
coHHHeHHH h nHceM, t. 11. Flr., 1919,

c. 171.

2 Valeskalns P. Revolucionārais
demokrāts Pēteris Balodis. Riga,

1961, 47. Ipp.
3 Turpat, 48. Ipp.
4 Turpat.

5 Turpat.
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6 Rakstu uzrakstīja N. Ogarevs; Ba-

lodis nezināja raksta autoru, tāpēc
ka tas bija publicēts laikrakstā «Ko-

lokol» bez paraksta.
7 Orapeß H. IT.. H36paHHbie co-

UHaJIbHO-nOJIHTHMeCKHe H d)HJIOCO(p-
CKHe npoH3BeaeHHH, t. 1. M., 1952,
c. 530.

8 Turpat, 527. lpp.
9 Turpat, 535. lpp.

10 Turpat, 532. lpp.
11 Valeskalns P. Revolucionārais

demokrāts Pēteris Balodis, 49. lpp.
12 Eckar d t J. Jungrussisch und

Altlivlāndisch. Leipzig, 1871, S. 192.
13

Valeskalns P. Revolucionārais

demokrāts Pēteris Balodis, 60. lpp.
14 Turpat, 51., 52. lpp.
15 Turpat, 135. lpp.
16 nhcap c b ŽL H. H36paHHbie <pH-

JIOCOCpCKHe H OČmeCTBeHHO-nOJIHTH-

qecKHe craTbH. M., 1949, c. 126.
17

Valeskalns P. Revolucionārais

demokrāts Pēteris Balodis, 60. lpp.
18 CoiHeß M. H. Hoßbie MaTepHajībi

o jkh3hh h .aeHTejibHocTH neipa Jļa-

Bbinoßbma BajiJioaa. — «H3bccthh

AH JIaTBCCP», 1961, JVT» 1, c. 4.
13 Turpat.

JAUNLATVIEŠU

FILOZOFISKIE UZSKATI

JURIS ALUNĀNS

1 UTHA 3CCP, <ļ>. 402, on. 2, ķ. 241,

n. 14.
2 Skat. AHTOJIOrHH MHpOBOH (pHJIOCO-

(Dhh, t. 4. M., 1972, c. 550—552.
3 Alunāns J. Izlase. Rīga, 1956,

257. lpp.
4 Alunāns J. Raksti, 2. sēj. Rīga,

1931, 182. lpp.
5 Alunāns J. Izlase, 146. lpp.
6

Turpat, 243. lpp.
7 Turpat, 177. lpp.
8 Turpat, 136., 137. lpp.
9

Turpat, 177. lpp.
10 Turpat, 146. lpp.
11 Turpat, 256. lpp.
12 Turpat, 146. lpp.
13 Alunāns J. Raksti, 2. sēj.,

110. Ipp.
14 Turpat, 111. Ipp.
15 Turpat.
16 Turpat, 3. sēj. Rīga, 1933.. 107. Ipp.
17 Turpat, 2. sēj., 118., 212. Ipp.
18 Alunāns J. Izlase, 134. Ipp.
13 Turpat, 178. Ipp.
20 Turpat, 217. Ipp.
21 Alunāns J. Raksti, 3. sēj., 77.,

109. Ipp.

-; Turpat, 77., 78. lpp.
23 Turpat, 109. lpp.
24 Turpat, 98. lpp.
23 Turpat, 51. lpp.
26 Turpat, 65. lpp.
27 Turpat, 65., 66. lpp.
28

Alunāns J. Izlase, 211. lpp.
29 Turpat.
30 Alunāns J. Raksti, 2. sēj.

227. lpp.
31 Alunāns J. Izlase, 223. lpp.
32 Turpat, 257. lpp.
33 Alunāns J. Raksti, 3. sēj.,

84. lpp.
34 Alun a n s J. Izlase, 255. lpp.
35 Turpat, 258. lpp.
33 Turpat, 256. lpp.
37 Turpat, 207. lpp.
38 Turpat, 288. lpp.

KASPARS BIEZBĀRDIS

1 Skat.: AHTOJIOrHH MHpOBOH (pHJIOCO-

(pHH, t. 4. M., 1972, c. 552—556.
2 «Pasaule un Daba», 1875, 45.,

142. Ipp.
3 Turpat, 143. Ipp.
4 Turpat, 174. Ipp.
5 Turpat, 46. Ipp.
6 Turpat, 82. Ipp.
7 Turpat, 48. Ipp.
8 Turpat, 46. Ipp.
9

Turpat, 78. Ipp.
10 Turpat.

11 [B iezbā r d i s X-] Meditationen

zur Forderung der Eintracht zwi-

schen Russen und Deutschen. Baut-

zen, 1866, S. 21.

12 «Pvcckhh Kvpbep», 1881, N° 231.
13 Turpat.
14 [B iezbā r d i s K-l Zustānde und

Eigentiimlichkeiten m den Balti-

schen Provinzen Russlands. Baut-

zen, 1865, S. 51.
15 Turpat.
16 [B iezbār d i s X.] Meditationen

zur Forderung der Eintracht zwi-

schen Russen und Deutschen, S. 26,

34, 38.
17 [B iezba r d i s X-] Zustānde und

Eigentūmlichkeiten m den Balti-

schen Provinzen Ruslands, S. 4.
18 Turpat, 25. lpp.

KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS

1 UTHA3CCP, (p. 402, on. 2, ķ. 27690,

ji. 17.
2 Sīkāk par to skat.: Cohh c b M.

OopMHpOB3HHe MHpOBO33peHHH
K. — «H3bccthh AH

JIaTBCCP», 1958, JSfe 4.
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3 «MiOCKOBCKHe BefIOMOCTH», 1869,
No 237.

4 Kreicbergs J. Atmiņas par
Kr. Valdemāru. Rīga, 1925i33. lpp.

5 UrHA 3CCP, (p. 402, on. 9, ķ. 560,
ji. 43.

6 Valdemārs K. Raksti, 1. sēj.
Rīga, 1936, 167. lpp.

7 Kreicbergs J. Atminas par
Kr. Valdemāru, 33., 34. lpp.

8 UTHA 3CCP, <p. 402, on. 9, ķ. 560,
n. 4.

9 Turpat, 1.—92. lp.
10 Valdemārs K. Raksti, 1. sēj.,

151. lpp.
" Turpat.
13 Turpat.
13 Turpat, 153. lpp.
14

Turpat, 147. lpp.
13 Turpat, 144. lpp.
16

Turpat, 45. lpp.
17 Turpat, 47. lpp.
18 Turpat, 16. lpp.
19 Turpat, 51. lpp.
20 Valdemārs K. Raksti, 2. sēj.

Rīga, 1937, 503. lpp.
21 Turpat, l. sej., 26. lpp.
22 Turpat, 2. sēj., 283. lpp.
23 «CoßpeMeHHaa JieTonncb», 17 ae-

Kačpa 1867 r., N° 46, c. 7.

24 Valdemārs K. Raksti, 2. sēj.,
514. lpp.

25 Turpat.
25 Turpat, l. sēj., 222. lpp.
27 Turpat, 213. lpp.
28 Turpat, 2. sēj., 365., 366. lpp.
23 Turpat, 32. lpp.
30 Turpat, 431., 432. lpp.
31 Turpat, 300. lpp.
32 Turpat.
33 Turpat, 167. lpp.
M Turpat, 250. lpp.
35 Turpat, 2. sej., 46. lpp.
36 Turpat, 48. lpp.
37 Dokumenti par tautas atmodas

laikmetu, 1856.—1867., 5. sēj. Rīga,

1939, 41., 42. lpp.
38 Turpat, 219., 220. lpp.
39 Valdemārs K. Raksti, 2. sēj.,

50. lpp.
40

Turpat, 310. lpp.
41

Turpat, 283. lpp.
42 Turpat, 324. lpp.

43 Turpat, 517. lpp.
44 Turpat, 376. lpp.
45 Turpat, 60. lpp.
46

Turpat, 61. lpp.
47 Turpat, 518. lpp.

48 UrHA 3CCP, <p. 402, on. 9, ķ. 560,
ji. 133.

49
Valdemārs K. Raksti, 2. sēj.,
506. ipp.

50 Turpat, 58. lpp.
51 Turpat, 317. lpp.
52 Turpat, 56. lpp.
53 Turpat, 447. lpp.
54 Turpat.
55 Turpat, 458. lpp.
56 Kaut arī Anglija ar tās parlamen-

tārismu Valdemāram un citiem

jaunlatviešiem noderēja par atda-

rināšanas cienīgu piemēru.
57 Valdemārs K. Raksti, 1. sēj.,

104. lpp.
58 Turpat, 215. lpp.
59 Turpat, 2. sēj., 345. lpp.
60

Turpat, 460. lpp.
61 Turpat, 355. lpp.
62 Turpat, 452. lpp.
63 Turpat, 454. lpp.
64 Turpat, 358. lpp.
65 Turpat, 1. sej., 248. lpp.
66 Turpat, 2. sēj., 340. lpp.
67

Turpat, 458. lpp.
68 Turpat, 418. lpp.
69 Turpat, 440. lpp.
70 Turpat, 65. lpp.
71 Engelss F. Anti-Dīrings. Rīga,

1952, 21. lpp.
72 UrHA 3CCP, <p. 402, on. 9, Ķ. 560,

ji. 53.
73 Valdemārs K. Raksti, 2. sēj.,

14. lpp.
74 Turpat, 441. lpp.
75 E hp o h A. KpHuibHH BaJueMap KaK

aeHTeJib MopexoAHoro o6pa3OBaHHH
POCCHH. — «H3BeCTHH ĀH JlaTB

CCP», 1962, No 2,
76 Valdemārs K. Raksti, 1. sēj.,

47. lpp.

KRIŠJĀNIS BARONS

1 Līdzekļu trūkuma dēļ Barons neva-

rēja nokārtot pēdējo eksāmenu un

tādējādi diplomu nesaņēma.
2 Barons K. Raksti, 1. sēj. Rīga,

1928. 193. lpp.
3 Krišjāna Barona piemiņai. Rīga,

1962, 15. lpp.
4 Barons K. Musu tēvzemes ap-

rakstīšana. Jelgava, 1859.
5 Barons K. Raksti, 1. sēj., 147.,

154. lpp.
6 MapKc K. h SHreJibc O. Coh.,

t. 2. M., 1955, c 144.
7 Barons K. Raksti, L sēj.,

60. lpp.
8

Turpat, 217. lpp.
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9
Barons K. Raksti, 1. sēj., 196. lpp.

10
Turpat, 180 lpp.

"

Turpat, 195. lpp.
12 Turpat, 280.—292. lpp.
13 Turpat, 227.—231. lpp.
14 Turpat, 233. lpp.
15 Turpat, 231. lpp.
16

Turpat, 160., 224. lpp.
17 Turpat, 161. lpp.
18 Turpat, 209. lpp.
n Turpat, 233. lpp.
20 Turpat, 238. lpp.
21 Turpat, 243. lpp.
22 Turpat, 308. lpp.
23 Turpat, 238. lpp.
21 Turpat, 207. lpp.
25

Turpat, 163. lpp.
26 Turpat, 189. lpp.

Turpat, 154. lpp.
28

Turpat, 183.—188. lpp.
2' Turpat, 236. lpp.
30 Turpat, 224., 225. lpp.
31 Engelss F. Ludvigs Feierbahs

un vācu klasiskās filozofijas gals.
Rīga, 1945, 17. lpp.

32 BaronsK. Raksti, 1. sej., 196. lpp.
33 Turpat, 240. lpp.
34 Turpat, 217., 218. lpp.
35 Dokumenti par «Pēterburgas Avī-

zēm». Rīga, 1937, 27. lpp.
36 Barons K. Raksti, 1. sēj.,

218. lpp.
37

Turpat, 219. lpp.
38 Turpat.

Turpat, 218. lpp.
40 Turpat, 220. lpp.
41 Turpat, 279. lpp.
42 Turpat.
43 Barons. K. Mūsu tēvzemes aprak-

stīšana, 50. lpp.
44

Turpat, 51.—54. lpp.
45 Turpat, 57. lpp.
46 Turpat, 58. lpp.
47 Turpat, 59., 60. lpp.
48 Barons Iv Raksti, 1. sēj., 152.,

153. lpp.
49 Turpat, 197. lpp.
50 Turpat, 184., 185. lpp.
»' Turpat, 212. lpp.
52 Turpat, 194. lpp.
53 Turpat, 198. lpp.
54 Turpat, 276. lpp.
55 Turpat, 198. lpp.
s!ī Turpat, 221. lpp.
57

Turpat, 223. lpp.
58 Turpat, 276. lpp.
59 Turpat.
60

Turpat, 202. lpp.
61 BapoH K. yKa3aiejib coiHHeHHH o

KOpeHHbIX >KHTeJIHX IIpHČaJITHHCKOrO
Kpan. Cn6., 1868, c. 34.

62 Turpat, 35. lpp.
63 Turpat, 85. lpp.

ATIS KRONVALDS

1 Kronvalds Atis. Kopoti raksti,
h sēj. Rīga, 1937, 661. lpp.

2 Turpat, 667. lpp.
3 Turpat, 660. lpp.
4 Turpat.
5 Turpat.
6 Turpat, 182. lpp.
7 Turpat.
s Turpat.
9 Turpat, 183. lpp.

10 Kronvalds Atis. Kopoti raksti,
2. sēj. Rīga, 1937, 223. lpp.

11
Turpat, 226. lpp.

12 Turpat,
13 Turpat, 250., 251. lpp.
14 Turpat, 213., 214. lpp.
15

Turpat, 107. lpp.
10 Turpat, 106. lpp.
17 Turpat, 45. lpp.
18 Turpat, t. sēj., 638. lpp.
19 Turpat.
20 Turpat.
21 Turpat, 648. lpp.
22 Turpat.
23

Turpat, 649. lpp.
24 Turpat.
25 Turpat, 650. lpp.
26

Turpat.
27 Turpat.
28 Turpat, 638., 639. lpp.
29 Turpat, 641. lpp.
30 Turpat.

111 nodaļa

BURŽUĀZISKĀ

FILOZOFISKĀ DOMA UN

DABZINĀTNISKAIS MATE-

RIĀLISMS LATVIJĀ 19. GS.

BEIGĀS UN 20. GS. SĀKUMĀ

JĒKABS OSIS UN VIŅA DARBI

1 Jēkaba Oša uzvārdu krieviski tran-

skribēja 03e, vāciski — Ohse.
2 UlTeHHČeprB. A. <ī>HJioco(pcKaH

>KH3Hb JIaTBHH XX b. Pnra,
1966, c. 50.

303c H. riepcoHajiH3M h npoeKTH-
BH3M B MeT3(pH3HKe JlOTlļe. K)pbeß,
1896, c. 278.

4 Turpat, 15. lpp.
5 Turpat, 14. lpp.
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6 O 3 c fl. O. riepcoHaJiH3M h npoeKTH-

BH3M
....

7 THOceojiorHH no jieKHHHM npocp.
O 3 c. KDpbeß, 1908.

8 O3 c 5L <P. riepcoHajiH3M h npoeKTH-
BH3M . .

~
C. 15.

9 fHoceojiorHfl .. ~ c. 112.
10 O3 c fl. O. nepcoHajiH3M h npoeK-

THBH3M. .
~

C. 161.
n

Turpat, 137. lpp.
" Oh s c J. Untersuchungen ūber den

Substanzbegriff bei Leibniz. Dor-

pat, 1888, S. 39.
13 Turpat, 40. lpp.
14 THOceojiorHH

...,
c. 120, 121.

15 Turpat, 112., 113. lpp.
w Turpat, 121. lpp.
17 O3 c JL O. ilepcoHajiH3M h npoeK-

THBH3M
.. ~

C. 190.
18

rHoceojiorHH ..., c. 118.

19 O3 c H. O. nepcoHajiH3M h npoen-
THBH3M . . ~

C. 452.
20 rHOceojioruH ..., c. 42.
21 Turpat, 44. lpp.
22 O3 c 5L <ī>. nepcoHajiH3M h npoeK-

THBH3M . . ~
C. 143.

23
Turpat, 62. lpp.

24 Turpat, 77. lpp.
25 KypC HCTOpHH HOBOH (pHJIOCOCpHH nO

jieKUHHM npocp. 0 3e. lOpbeß, 1909—

1910, c. 18.
26 O3 c fl. <t>. nepcoHajm3M h npoeK-

THBH3M . .
~

C. 157.
27 Turpat, 141. lpp.
28 rHoceojiorHH ..., c. 114.
29 Turpat, 32. lpp.
30

Turpat, 122. lpp.
31 O3 c 51. nepcoHajiH3M h npoeK-

THBH3M. . ~
C. 125.

32 Kypc HCTOpHH HOBOH (pHJIOCO(pHH .. ~

C. 18.
33 Turpat.
34 THOteoJiorHH ..., c. 113.

35 O3 c £L O. nepcoHajiH3M h npoeK-
THBH3M. . ~

C. 149.
3f' Turpat, 148. lpp.
37 Turpat, 114. lpp.
38 Turpat, 154. lpp.
33 Turpat, 242. lpp.
40 Turpat, 157. lpp.
41 Turpat, 169. lpp.
42 THOceojiorHfl ..., c. 97.
43

Turpat, 2. lpp.
44

Turpat.
4"' Jurev i č s P. Filozofija. — Gram.:

Latviešu literatūras vēsture, 6. sēj.,
Rīga, 1937, 407. lpp.

48 BajiecKajiH n. H. pa3BH-
THH nporpeCCHBHOH CpHJIOCOCpCKOH H

06meCTBeHH0-nOJIHTHHeCKOH MbICJIH b

JIaTBHH. Pnra, 1967, c. 175, 176.

VILHELMS OSTVALDS

UN VIŅA SABIEDRISKI

FILOZOFISKIE UZSKATI

1 Poķhbi h H. H., Cojiob b c b X). H.

BnjibrejibM OcTßaJībfl, 1853—1932,
M., 1969; Stradiņš J. Cilvēki,
eksperimenti, idejas. Rīga, 1965.

2 Ļeņins V. I. Raksti, 14. sēj.,
250. lpp.

3 Ostwald W. Grundriß der Na-

turphilosophie. Universal-Biblio-

thek. Leipzig, [1908], S. 9.
4

Turpat.
5 Turpat, 18. lpp.
6 Turpat.
7

Turpat, 22. lpp.
8 Turpat.
9 Turpat, 22., 23. lpp.

10 OcTßajībjß. H3o6peTaieJiH h hc-

cjieAOßaiejiH. Cn6., 1909, c. 8.
11 Ost\v a 1 d W. Die Forderung des

Tages. Leipzig, 1910, S. 19, 20.

12 OcTßajībflß. H3o6peiaTeJiH h hc-

cjieAOßaieJiH, c. 8.
13 Ļeņins V. I. Raksti, 14. sēj.,

253. lpp.
14 Ostw a 1 d W. Die Forderung des

Tages, S. 202.
15 Ost w a 1 d W. Grundriß der Natur-

philosophie, S. 138.
n Turpat.
17 Ostw a 1 d W. Energetische Grund-

lagen der Kulturwissenschaft. Leip-

zig, 1909, S. 97.

18 O s twa 1 d W. Grundriß der Natur-

philosophie, S. 146, 147.

19 Turpat, 148. lpp.
20 Turpat, 151. lpp.
21 Turpat.
22

Turpat, 153. lpp.
23 Turpat.
24 Turpat, 154. lpp.
25 Turpat, 181., 182. lpp.
28 Turpat, 37. lpp.
27 Ostw a 1 d W. Vvissenschaft contra

Gottesglauben. Leipzig, 1960, S. 65.
28 O s t\va 1 d W. Grundriß der Natur-

philosophie, S. 42, 43.

29 Turpat, 13. lpp.
30 Turpat, 14. lpp.
3! Turpat, 15., 16. lpp.
32 Ostw a 1 d W. Die Forderung des

Tages, S. 204.
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33
Ostwald W. Wissenschaft con-

tra Gottesglauben, S. 68.
3i Turpat.
35 Turpat.
3S

Turpat, 70. lpp.
37 OcTBaJībAB. H3o6peTaTejiH h hc-

GJieflOßaTejiH, c. 7.
38

Turpat.
39 Ostw a 1 d W. Grundrifi der Natur-

philosophie, S. 27.
40 Turpat, 57. lpp.
41 Turpat.
42 Turpat, 58. lpp.
43 Turpat, 60. lpp.
44 Turpat.
45 Turpat.
46 Turpat, 61. lpp.
47 Turpat, 193. lpp.
43

Turpat.
49

Ost w a 1 d W. Energetische Grund-

lagen der I\ulturwissenschaft, S.
170.

50 Ostvvald W. GundrifJ der Natur-

philosophie, S. 175.
51 Ost w a 1 d W. Energetische Grund-

lagen der Kulturwissenschaft, S.

111.

52 Turpat.
53 Turpat, 119., 120. lpp.
54 Turpat, 161. lpp.
55 Turpat, 161, 162. lpp.
56 Turpat, 163. lpp.
57 Turpat.
58 Turpat.
59 Citēts pēc Fridriha Herneka priekš-

vārda grāmatai «W. Ostwald.

Wissenschaft contra Gottesglau-
ben», 18. lpp.

60 Citēts pēc Fridriha Herneka priekš-
vārda grāmatai «W. Ostwald.

Wissenschaft contra Gottesglau-
ben», 31. lpp.

61 OcTßajībflß. H3o6peTaTeJiH h hc-

cjieaoßaTeJin, c. 14, 15.
62

Turpat, 15. lpp.
63 Turpat, 14., 15. lpp.
64 Turpat, 47. lpp.

MEČISLAVS CENTNERŠVĒRS

1 IļeHTHepuißep M. JleKunn no

HeopraHHtiecKOH xhmhh, t. 1. Pnra,

1923, c. 4.
2 Turpat.
3 IļeHTHepuißep M. JIeKHHH no

HeopraHHnecKOH xhmhh, t. 2. Pnra,

1924, c. 480.
4 Turpat, 484. lpp.
5

Turpat, 483. lpp.
6 IļeHTHepuißep M. OnepKH no

HCTOpHH XHMHH. JL, 1927, C 148.

7 Turpat.
8 Turpat, 177. lpp.
9 Turpat.

PAULS VALDENS

UN VIŅA FILOZOFISKIE

UZSKATI

1 n. MapcejieH Bepiejio.
Pnra, 1913, c. 36.

2

HayKa h a<H3Hb, q. 2.

nr., 1919, c. 51.
3

JleKiļHH no hcto-

PHH pa3BHTHH XHMHH. Ak. U. BaJlb-

aeH. OnepKH no hctophh xhmhh b

Pocchh. Oflecca, 1917, c. 653.
4

HayKa h >KH3Hb, h. 1.
nr., 1918, c. 64.

5 Turpat.
6 «Chemikcr-Zeitung», 1935, Nr. 1,

2.

7 Turpat.
B Stradiņš J. Cilvēki, eksperi-

menti, idejas. Rīga, 1964, 246. lpp.
9

«Chemische Berichte», 1958, Nr. 7
(Walter Hūckel. «Paul Walden»,
S. XXXIV).

10 HayKa h ?KH3Hb, q. 2,
c. 63.

11 P. Valdena atmiņas (rokrakstā) sa-

ņemtas no P. Valdena meitas
I. Hollo-Valdenas Helsinkos.

12 Bajiba c h n. HayKa h >KH3Hb, q. 1,
c. 39.

13 Turpat, 14. lpp.
14

Turpat, 19. lpp.
15

BajībfleH n. O xHMHHecKHx 3Jie-

MeHTax. npara, 1926, c. 5, 6.
16 BajībfleH n. MapcejieH Bepiejio,

c. 8.
17 Turpat, 10. lpp.
18 Turpat, 32. lpp.
v Walden P. Goethe und die Na-

turwissenschaften. Leipzig, 1933,
S. 26.

20 Turpat, 36. lpp.
21 n. MapcejieH EepTejio,

c. 27.
22 Hūckel W. Paul Vvalden, 26. Juli

1863—22. Januar 1957. — «Che-

mische Berichte», 1958, Nr. 7, S.

XXIV.
23 JlaAeH6yprA. JTeKUHH no hcto-

pHH pa3BHTHH XHMHH, C 570, 571.
24 BajībfleH n. O xHMHqecKHx 3Jie-

MeHTax, c. 182.
25 BajībAeH n. HayKa h >KH3Hb, q. 1,

c. 25.
26 Turpat.
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27 W a 1 dc n P. Goethe und die Natur-

vvissenschaften, S. 31.

28 Turpat, 32. lpp.
29 Turpat.
30 Walden P. Wilhelm Ostwald.

Leipzig. 1904, S. 94.

31 Wal d c n P. Goethe und die Na-

turwissenschaften, S. 14.

32 HayKa h >KH3Hb, m. 1,

c. 92.

33 BajībfleH n. O XHMHMecKHx 3.ne-

MeHT3X, c. 6, 7.

34 BajībiieH n. Hayna h >KH3Hb, n. 2,

c. 78.

36 Walden P. Goethe und die Na-

turwissenschaften, S. 52, 53.

36 Turpat, 53. lpp.
37 Turpat.
38 Turpat, 37. lpp.
39 Turpat.
40 HayKa h >KH3Hb, q.2,

c. 2.

41 Walden P. Goethe und die Na-

turwissenschaften, S. 17.

42 Turpat, 20. lpp.
43 Turpat, 25. lpp.
44

Turpat, 12. lpp.
45 Turpat, 27. lpp.
46 BajībneHlL HayKa H >KH3Hb, q. 1,

c. 52.

47 HayKa h JKH3Hb, q.2,

c. 80.

48 Wal d c n P. Geschichte der orga-
nischen Chemie seit 1880, Bd. 2.

Berlin, 1941, S. 909.

49 Turpat.
50 HayKa h >KH3Hb, q. 1,

c. 73.

51 Turpat.
52 Wa 1 dc n P. Über das Wesen der

Losungsvorganges und die Rolle
des Mediums. — «Rivista d.

Szienza», 1907, vol. 2, Nr. 4.

53 Walden P. Dmitri Ivvanovitsch

Mendelejeff. — «Chemiker-Zei-

tung», 1907, Nr. 14, S. 13.

54
W a 1d c n P. Goethe und die Na-

turwissenschaften, S. 48, 49.

55 BajībfleHn. HayKa h KH3Hb, m. 1,
c. 8.

56 Turpat.
57 Walden P. Drei Jahrtausende

Chemie. Berlin, 1944, S. 241.

IV no d a 1 a

MARKSISTISKĀS

FILOZOFISKĀS DOMAS

VEIDOŠANĀS

JAUNĀ STRĀVA

1 Biedrības sanāksmes kādu laiku no-

tika teoloģijas studenta P. Pīpka-
lēja dzīvoklī, kurš iestājās latviešu

studentu zinātniski literārajā bied-

rībā 1889. g. Pīpkalējs bija ateists,
kas teoloģiju studējis tikai tāpēc,
ka no kāda muižnieka saņēma sti-

pendiju.
2 Dauge P. P. Stučkas dzīve un

darbs. Rīga, 1958, 71., 72. lpp.
3 «Pūrs», darināts un pielocīts ar po-

pulāri ziniskiem apcerējumiem,
2. burtnīca. Rīga, Daugaviešu apgā-
dībā, 1892.

4 Pūrs, darināts un pielocīts ar popu-
lāri ziniskiem apcerējumiem,
3. burtnīca. Rīga, «Dienas Lapas»
apgādībā, 1894.

5 Sākot ar 4. burtnīcu (Rīga,
1895, g.), rakstu krājums bez līdz-

šinējā nosaukuma iznāk «Pūra»

apgādībā. Mainās ari burtnīcu nu-

merācija: 4. burtnīca tiek pārnumu-
rēta par pirmo, kamēr nākošā burt-

nīca iznāk kā piektā (1896. g.).
6 Augu dzīve. Pēc K. Timirjazeva.

1. burtnīca. Rīga, «Pūra» apgādībā,
1896; Augu dzīve. Pēc K. Timirja-

zeva. 2. burtnīca. Rīga, «Pūra» ap-

gādībā, 1896; Augu dzīve. Pēc

K. Timirjazeva. 3. burtnīca. Rīga,
«Pūra» apgādībā, 1897.

7
Brošūras manuskripts atrodas Cen-

trālajā Valsts vēstures arhīvā Le-

ņingradā.
8 Dauge P. P. Stučkas dzīve un

darbs, 71. lpp.
9 Proletāriskā revolūcija Latvijā, 1.

[Maskava, 1924], 41. lpp.
10 Izdevuma «Proletāriska revolūcija

Latvijā» 92. lpp. redakcijas piezīmē
izteikta doma, ka Millers ir Liepā-

jas jaunstrāvnieks E. Minke.
11 IļTHAM, AIĪ 00, (p. 102, 1898,

A. 6q, 2768, ji. 3.
12 DermanisV. Kuldīgas skolotāju

semināra audzēkņu soc. dem. orga-
nizācija. 1896.—1897. g. — Grām.:

Proletāriskā revolūcija Latvijā, 1,
64. lpp.

13 UTHAM, JJJI 00, (p. 102, 1898,

on. 226, a. 3q, 31, ji.41.
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14 LtflA HMJI, (p. 124, on. 1, ķ. 567,

jiji.6, 7.
15 Proletāriskā revolūcija Latvijā, 1,

89. lpp.

16 UrHAJI, <p. 776, on. 12, a. 55,

.i. 119.

17 Turpat, 129. lp.
18 Revolucionāra kustība Latvijā. At-

minas un materiāli. Rīga, 1927,
23. lpp.

19 ĻUMAM, dp. R7, 1897, fl. 168, a. 52.

20 Proletāriskā revolūcija Latvijā, 1,
22.-24. Ipp.

21 1920. g., t. i., laika, kad K. Kaspar-
sons bija aktīvi iesaistījies buržuā-

ziskās Latvijas politiskajā dzīvē,
P. Stučka par viņu rakstīja: «Tie-

šām asara nobirst par šīs galvas

šķiršanos iz mūsu rindām. Tādas

otras latviešu inteliģences starpā es

nezinu. Un man acu priekšā vēl

stāv Kasparsons Tērbatas stud.

literāriskā pulciņā un runā dedzi-

nošus vārdus, salīdzinādams Jaunās

strāvas cīnītājus ar bezbailīgo gla-
diatoru Romas zvēru cirkū. Bet viņš

bija «kabineta zinātnieks», šķirts no

dzīves, un pirmā sadursme ar dzī-

ves īstenību sagāza viņa galvas
«kāršu namiņu». Priekš mums viņš
ir miris. «Dc mortuis nihil nisi

bene» («Par mirušiem tikai labu»).

(Stučka P. Lekcijas par vēstu-

risko materiālismu. Maskava, 1920,

45. lpp.).
22 Stuč ka P. Par padomju varu

Latvijā, 1918.—1920. Rakstu izlase.

Rīga, 1958, 21. lpp.

JAUNSTRĀVNIEKU

FILOZOFISKIE UZSKATI

! «Pūrs», 2. burtn., 148. Ipp.
2 Turpat, 149. Ipp.
3 Turpat, 1. burtn., 53. Ipp.
4 Turpat.
5 Turpat, 2. burtn., 130. Ipp.
r' Turpat, 150. Ipp.
7 Turpat.
8 Turpat, 163. Ipp.
s Turpat, 197. Ipp.

10 Turpat, 195. Ipp.
Turpat.

12 Turpat, 196. Ipp.
13 Turpat.
14 Turpat, 204. Ipp.
15 Turpat, 3. burtn., 107. Ipp.
16 Turpat.

17
Turpat, 140. lpp.

18 Turpat.
19 Turpat, 69. lpp.
20

Turpat.
21 Turpat.
22 Turpat.
21 Turpat, 70. lpp.
24 Turpat.
25 Turpat.
26

Turpat, 71. lpp.
27 Turpat, 79. lpp.
28 Turpat, 80. lpp.
29

Turpat, 82. lpp.
30 Turpat, 80., 81. lpp.
81 «Dienas Lapa», 1895, Nr. 23.

32 «Pūrs», 3. burtn., 86., 87. lpp.
33 Turpat, 87. lpp.
34 Turpat.
35 Turpat.
36 Turpat, 90. lpp.
37 Turpat.
38 Turpat, 92. lpp.
3'? Turpat, 91. lpp.
43 Turpat, 91., 92. lpp.
11 Turpat, 98. lpp.
42 Turpat, 93. lpp.
43 Turpat.
44 Turpat.
45 Turpat, 94. lpp.
46 Turpat, 99. lpp.
47 Turpat, 84. lpp.
48 Turpat, 84., 85. lpp.
49 Turpat, 85. lpp.
53 Augu dzīve. Treša burtnīca (talak

tekstā — «Augu dzīve», 3. burtn.).

Rīga, 1897, 40., 41. lpp.
51 Turpat, 15. lpp.
52 Augu dzīve. Otrā burtnīca (tālāk

tekstā — «Augu dzīve», 2. burtn.).

Rīga, 1896, 20. lpp.
53 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 17.

54 Turpat, Nr. 104.
55 «Dienas Lapa», 1895, Nr. 280.

56 Literārais mantojums, 1. Rīga,

1957, 160. lpp.
57 Turpat, 163. lpp.
58 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 68, 76.

59 Turpat, Nr. 48—50.

60 Veidenbaums Eduards. Ko-

poti raksti, 2. sēj. Rīga, 1961,

\*32. lpp.
61 Turpat, 341. lpp.

62 Literārais mantojums, 1, 37.,

38. lpp.
63 Turpat, 67., 68. lpp.
64 IJJIA HMJI, <p. 124, &. 567, on. 1,

ji. 42.

65 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 227.
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JAUNSTRĀVNIEKI

PAR SABIEDRISKAS ATTĪSTĪBAS

NOTEICOŠO SPEĶU

1 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 69, 70.
2

Cenzūras apstākļu dēļ vēsturiskais

materiālisms tiek dēvēts par jauno
mācību.

3 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 69.
4 Turpat.
5 Turpat.
6 Turpat.
7 Turpat.
8 Turpat, Nr. 133.
9 Turpat.

10
Turpat.

" Turpat, Nr. 134.
1? Turpat, Nr. 133.
13 Turpat.
14 Turpat, Nr. 134.
13 Literārais mantojums, 1, 167. Ipp.
,(i «Dienas Lapa», 1896, Nr. 134.
17 Kovaļevskis J. Pirmās pamā-

cības tautas saimniecībā. Rīga,

1895.

18 Turpat, 7. Ipp.
19 Turpat.
20 Turpat, 11. Ipp.
21 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 72.

22 Turpat.
23 Turpat, Nr. 85—88.
24 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 148, 149,

152, 154, 157, 158, 160, 164.

25 Turpat, 1894, Nr. 76.
26 Literārais mantojums, 1, 167. lpp.
27

«Dienas Lapa», 1894, Nr. 48.
28 Turpat, 1895, Nr. 107, 108.
29 Turpat, Nr. 40, 42, 44.
30

Turpat, Nr. 172.
81

Turpat, 1896, Nr. 121.
32 Literārais mantojums, 1, 172. lpp.
33 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 13.
34 Turpat.
33 Literārais mantojums, 1, 164. lpp.
36 Rainis. Kopoti raksti, 14. sēj. Rī-

ga, 1951, 379. lpp.
37 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 85, 86.
38 Turpat, 1896, Nr. 133.
39 Turpat.
40 Turpat.
41 Veidenbaums Eduards. Kopoti

raksti, 2. Rīga, 1961.
42 «Dienas Lapa», 1895, Nr. 188.

43 «Latviešu Strādnieks», 1899, Nr. 1.
44 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 23.

45 Turpat, Nr. 27.
46 Turpat, 1894, Nr. 118, 131.

47 Turpat, Nr. 131.

48
Turpat, 1896, Nr. 14.

49 «Auseklis», 1898, Nr. 1, 7. lpp.
50 Turpat, 7., 8. lpp.
51

Latviešu literatūras kritika, 1. sēj.
Rīga, 1956, 401., 402. lpp.

52 P. Stučka šeit domājis F. Roziņa
rakstu «Dienas Lapā» «Vai"vispā-
rējie dziedamie svētki ir tautas

svētki?» («Dienas Lapa», 1895, Nr.

41, 42; raksts parakstīts ar pseido-
nīmu L-u Anna). F. Roziņš parāda,
ka ceturtos vispārējos dziesmu svēt-

kus, kas tika rīkoti Jelgavā sakarā

ar 100. gadadienu kopš Kurzemes

pievienošanas Krievijas impērijai,
buržuāzija izmantoja «tautiskā vei-

kala» interesēs. Svētki «atnesa diž-

tautiešiem laicīgu mantu ... Lūk,
tas ir iemesls, kāpēc izrīkoja vispā-
rējos dziedamos svētkus un kāpēc
tos raudzīja un rauga ieteikt par
tautas svētkiem,» raksta Roziņš un

secina: «Jo vairāk latviešos sakūra

tautas mīlestību, jo lielāks labums

bija lielajiem tautas vīriem.»
53 Stučka P. Pret tautu naidu un

tautisko ienaidu! (Komunista piezī-
mes.) [Pleskava], «Spartaks», 1921,
7. lpp.

54 «Dienas Lapa», 1896, Nr. 70.
55 Proletāriska revolūcija Latvija, 1,

580. lpp.

JAUNSTRĀVNIEKUKRITIKA

UN ESTĒTIKA

1 «Baltijas Vēstnesis», 1882, Nr. 71,
72.

2 «Dienas Lapa», 1886, Nr. 76, 77.
3 Turpat, 1891, Nr. 107, 108.
4 Latviešu literatūras kritika, 1. sēj.,

260., 261. lpp.
5 O. Konts bija par «uzlabotu», refor-

mētu kapitālismu, par objektīvis-
tisku, bet īsteni buržuāzijai kalpo-
jošu faktu analīzi, par «naivo reā-

lismu». Viņš netic jaunām kvalitā-

tēm sabiedrības attīstībā, noraidoši

izturas pret sociālismu. I. Tēns

(Taine) (1828.—1893.), sekojot
Kontam, aicina literāru darbu atbil-

stoši «dzīves patiesībai» un kultūr-

vēsturiskajiem apstākļiem analizēt,

«tāpat'kā anatoms analizē auga uz-

būvi». Tēns vēsturiskos apstākļus

saprot ierobežoti abstrakti, ignorē

sabiedrības šķirisko antagonismu,
sabiedriskās parādības tuvina biolo-

ģiskajām. Mākslas parādību analīzi
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viņš balsta uz teoriju par «vidi»,

«momentu» un «rasi». «Vide» un

«moments» ir vēsturisko apstākļu
fenomeni, bet «rase» — uz iedzim-

tām īpašībām balstīts nacionālais

raksturs. Uzsverot, ka viss ir labs

savam laikam, Tēns nonāk pozitī-
vismā un būtībā atsakās no māk-

slas darbu objektīvā vērtējuma
kritērija.

G. Brandesa (1842.—1927.) uz-

skatos eklektiski apvienojas L. Feier-

baha, Dž. Milla un I. Tēna prin-

cipi ar Š. Sentbēva psiholoģiski
biogrāfisko metodi. Progresīvais
Brandesa uzskatos bija to ateistis-

kais raksturs un vēršanās pret
reakcionāro romantismu. Viņa
darbi sekmēja kritizētāja reālisma

attīstību, kā arī interesi par viņa

popularizēto slāvu literatūru. 80.

gadu beigās Brandess nostājās

ideālistiskās, nīcšeānismam tuvās

pozīcijās, vienpusīgi izceļot perso-

nības lomu un paužot «aristokrā-

tiskā radikālisma» idejas. Vēlāk

Brandess kritizē dekadenci un kle-

rikālo reakciju literatūrā, dažkārt

vēršas pret kapitālisma «ļaunajām
pusēm», tomēr paliek tikai liberāla

humānismapozīcijās.
6

«Baltijas Vēstnesis»,, 1895, Nr. 191.
7

«Dienas Lapa», 1895, Nr. 211, 229,
230.

8 Turpat, Nr. 211.
9 Turpat.

10 Turpat, 1895, Nr. 117, 131, 133.

11 «Mājas Viesis», 1899, Nr. 3.
12 Veidenbaums Ed. Izlase. Rīga.

1952, 15. lpp.
13 Darba kalendārs 1921. gadam. Ples-

kava, 1920.
14 Rainis. Kopoti raksti, 14. sej.

Rīga, 1951, 359, 360. lpp.
15 Turpat, 379. lpp.
15 Turpat, 388. lpp.
17 Turpat, 428., 429. lpp.
18 Turpat, 466. lpp.
19 Turpat, 477. lpp.
20 Turpat, 478. lpp.
21 «Baltijas Vēstnesis», 1894, Nr. 37.

22 «Mājas Viesa Literariskais Pieli-

kums», 1894, Nr. 10.

23 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 85, 86.

24 Latviešu literatūras kritika, 1. sēj.,

436.,437. lpp.
25 Turpat, 446., 447. lpp.
25 Publicistiskos rakstus Jānis Jansons

kopš 1903. g. parakstīja ar pseido-
nīmu Brauns. Tagad palaikam lieto

īstā vārda un pseidonīma savieno-

jumu — J. Jansons-Brauns.
27 Stu č ka P. Par padomju varu Lat-

vijā, Rīga, 1958, 21. lpp.
28 Latviešu literatūras kritika, 1. sej.,

318. lpp.
29 Turpat, 311. lpp.
30

Turpat, 310. lpp.
81 Turpat, 312. lpp.
32

Turpat, 316. lpp.
33 Turpat, 317. lpp.
31 Turpat, 367. lpp.
35 Turpat, 368. lpp.
3S Turpat, 369. lpp.
37 Turpat, 361. lpp.
38 Stu č ka P. Par padomju varu Lat-

vijā, 17., 18. lpp.
39 Turpat, 19. lpp.
40 «Austrums», 1893, 377. lpp.
41

Latviešu literatūras soģiem un nie-

vātājiem. Kritisks apcerējums no

Brunhildes. Rīga, 1920.

42 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 119, 120,
123.

43 Latviešu literatūras kritika, 1. sēj.,
394., 395. lpp.

44 Turpat, 395. lpp.
40 Turpat, 404. lpp.
46 «Dienas Lapa», 1895, Nr. 278—280.
47 Turpat, 1894, Nr. 99, 104; 1896,

Nr. 281, 285, 287, 288.
48

Turpat, 1895, Nr. 149, 150.
49 Turpat, 1896, Nr. 131—136.
50 «Baltijas Vēstnesis», 1898, Nr. 33.
51 «Balss», 1894, Nr. 17.

JĀNIS RAINIS

1 Ļeņins V. I. Raksti, 31. sēj.,
9. lpp.

2
Literārais mantojums, 1. Tautas

dzejnieks Jānis Rainis. Rīga,

1957, 44. lpp.
3 Turpat, 1, 91., 92. lpp.
4 Rainis. Kopoti raksti, 1. sej. Rī-

ga, 1947, 47. lpp.
B Turpat, 43. lpp.
6 Literārais mantojums, 1, 37.,

, 38. lpp.
7V
-Turpat, 220. lpp.

8 Rainis. Kopoti raksti, 7. sēj. Rī-

ga, 1950, 154. lpp.
9 «Dienas Lapa», 1894, Nr. 15.
!0 Literārais mantojums, 1, 133. lpp.
11 Rainis. Kopoti raksti, 2. sēj. Rī-

ga, 1948, 359. lpp.
12 Rainis. Kopoti raksti, 3. sēj. Rī-

ga, 1948, 137. lpp.



13 Literārais mantojums, 1, 254. lpp.
14 Rainis. Kopoti raksti, 3. sēj.,

157. lpp.
15 Turpat, l. sēj., 228. lpp.
M Turpat, 373. lpp.
17 Turpat, 127. lpp.
18 Turpat, 2. sēj., 146. lpp.
19 Literārais mantojums, 1, 275.,

276. lpp.
20 Rainis. Kopoti raksti, 1. sēj.,

139 , 140. lpp.
21 Turpat, 125. lpp.
22 Turpat, 2. sēj., 351. lpp.
23 Turpat, 327. lpp.
24 Literārais mantojums, 2. Rīga, 1961,

33. lpp.
25 Birkerts A. Rainis kā domātājs.

Rīga, 1925, 47. lpp.
25 Literārais mantojums, 2, 63. lpp.
27

Brīvās balsis. Rīga, 1915, 41. lpp.
28

J. Rainis. Raksti, 10. sēj. Vāste-

ras, 1955, 212. lpp.
29 Literārais mantojums, 1, 221. lpp.
30 J. Dīcgens, būdams nopietns auto-

didakts, neatkarīgi no Marksa no-

nāca pie dialektiskā materiālisma—

tāds neizbēgami bija katra patiesa
strādnieku šķiras ideologa filozo-

fiskās evolūcijas ceļš šai vēsturis-

kajā laikmetā. Taču viņa uzskatos,

sevišķi «Filozofijas akvizītā»

(1887. g.), bija ari vājas vietas.
J. Dīcgens pareizi uzsvēra, ka ne-

drīkst pārmērīgi pretstatīt garu un

matēriju. Tomēr daži neprecīzi viņa
formulējumi ļāva matērijas jēdzienā
ietvert arī domas, kaut gan nepie-
ciešams matērijas kā primārās gno-

zeoloģiskais pretnostatījums garam.
«Ne domāšana rada esamību, bet

domāšanu esamība, kuras daļa ir

šīdomāšan a»(Jļ h v re h H. Ak-

BH3HT (pHJIOCO(pHH. CU6., 1906, C. 45).
Un tālāk: «Esamība un vi-

sums, gars un matērija ietver sevī

visus spēkus vienā lokā, vienā mo-

nismā, ieskaitot debesis un elli»

(Turpat, 122. lpp.). Mahisti nelie-

tīgi mēģināja izmantot šis J. Dīc-

gena neprecizitātes, lai dialektisko

materiālismu tuvinātu mahismam

un ievestu ideālisma purvā.
«Dīcgenisms,» rakstīja V. I. Ļe-

ņins, «atšķirībā no dialektiskā ma-

teriālisma ir juceklis, ir solis uz

reakcionāro filozofiju, ir mēģinā-
jums radīt līniju ne no tā, kas ir

liels Jozefā Dīcgenā..., bet no tā,

kas vinā ir vājš!» (Ļeņins V. I.

Raksti, 14. sēj. 229. lpp.).

Šī neprecizitāte deva iespēju dīc-

geniešiem, kuri centās J. Dīcgenu
tuvināt mahistiem, secināt, ka Dīc-

gens esot spējis parādīt «dialektis-

kos sakarus starp dabu un garu un

līdz ar to garu ir ierindojis kā da-

bas spēku citu dabas spēku virknē»

(«Domas», 1913, 189. lpp.). Cilvēku

domāšanas un kosmosa «universālo

sakaru» meklēšana, gara sapludinā-
šana ar matēriju veda dīcgeniešus
uz misticismu, uz ideālistisko «kos-

misma», «universiālisma» teoriju.
Viņi iedomājās, ka ar natūrmonis-

tisko koncepciju viņiem izdevies no-

vērst pretstatu starp materiālismu

un ideālismu, radīt universālu, vi-

sām šķirām pieņemamu pasaules
izpratni.

Kā norādīja V. I. Ļeņins pole-
mikā starp marksistiem un dīcge-
niešiem, kuru pusē iesaistījās ari

P. Dauge, G. P|ehanovs atklāja
«natūrmonisma» teorētisko apla-
mību un kaitīgumu
T. B. Com. t. XVIII, c. 278—290).

31 Rainis. Kopoti raksti, 2. sēj.,
341. lpp.

32 Turpat, 351. lpp.
33 «Celtne», 1935, 759. lpp.
34 «Dzimtenes Vēstnesis», 1913, Nr. 10.

* «Latvijas Sargs», 1919, 1. pielikums.
36 Dzimtenes Vēstnesis, 1913, Nr. 10.

37 Literārais mantojums, 2, 91. lpp.
38 Turpat, 1, 273. lpp.
39 Turpat, 275. lpp.
40 Turpat, 2, 20. lpp.
41 «Celtne», 1935, 525. lpp.
42 Literārais mantojums, 1, 335. lpp.
43 Turpat, 73. lpp.
44 J. Rain i s. Dzīve un darbi, 9. sēj.

Rīga, 1925, 363. lpp.
45 Turpat, 366. lpp.
46 Literārais mantojums, 1, 349.—

351. lpp.
47 Jāņa Raiņa Literatūras un mākslas

vēstures muzejs, mv. Nr. 331.

48 Turpat, mv. Nr. 22818.

49
Rainis. Kopoti raksti, 1. sēj.,
247. lpp.

50 Turpat, 147. lpp.
51 Turpat, 164. lpp.
52 Literārais mantojums, 2, 60. lpp.
53 Turpat, 61. lpp.
54 Turpat, 1, 380. lpp.
55 Turpat, 422. lpp.
56 Turpat, 256. lpp.
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Raksti, l. sēj.
— No kāda mantojuma mēs atsakāmies? — Raksti, 2. sēj.
— Kapitālisma attīstība Krievijā. — Raksti, 3. sēj.
— Materiālisms un empiriokriticisms. — Raksti, 14. sēj.
— Hercena atcerei. — Raksti, 18. sēj.
— Bērnišķīgā «kreisuma»slimība komunismā. — Raksti, 31. sēj.

Adamovičs L. Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks. 1710.—1740. g. R.,

1933

Alunāns J. Kopoti raksti. 1.—3. sēj. R., 1929—1933. Izlase. R., 1956.

Alunāns J., Auseklis, Pumpurs. Izlase. R., 1965.

Ancī tis Kr. A. Pumpura «Lāčplēša» avoti un paraugi. — «Ceļi». R., 1939.
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Apīnis A. Rokraksta grāmatas 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā nusē
— LPSR

Valsts Bibliotēkas raksti, 1. R., 1964.

Arons M. Latviešu Literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simt gadu
darbā. R., 1929.

Auseklis. Raksti. R., 1888.
— Kopoti raksti. R., 1923.

«Austrums», 1892—1898.

«Balss», 1893.

«Baltijas Vēstnesis», 1868—1886; 1892—1897.

Bandrevičs A. Notikumi dzimtenē latviešu atmošanās laikmetā. 2. izd. R.,
1925.

Barons Kr. Musu tēvzemes aprakstīšana. Jelgava, 1859.

— Atminas. R., 1924.
— Raksti. 1. sēj. R., 1928.

Barons X-, VisendorfsH. Latvju dainas. 1. Jelgava, 1894.
Bendiks H. «Pēterburgas Avīžu» cīņa par latviešu literārās valodas vārdu

krājuma izveidi. — «Karogs», 1952, Nr. 10.

[Biezbārdis X-] Zustānde und Eigenthūmlichkeiten m den Baltischen Pro-

vinzen Russlands. Bautzen, 1865.

— Ueber den Sprach- und Bildungskampf m den baltischen Provinzen Russ-
lands. Bautzen, 1865.
— Meditationen zur Forderung der Eintracht zwischen Russen und

Deutschen m den Baltischen Provinzen Russlands. Bautzen, 1866.
— Mūsu valoda un viņas rakstība. R., 1869.
— Ģeometrija jeb āruma zinātnība. R., 1874.
— Herodota skūti un mūsu vectēvu cilts-stāsti. R., 1883.

Birkerts A. No tautiskā romantisma līdz vēsturiskajam materiālismam. —

«Vārds», 1, 1912.

— Rainis kā domātājs. R., 1925.
— Latviešu inteliģence savās cīņās un gaitā, [I]. R., 1927.
— Jaunā strāva un jaunstrāvnieki. — «Karogs», 1956, Nr. 5.

B 1 a n k s E. Latviešu tautas atmoda. R., 1927.

Blaufūss F. B. Stāsti no tās vecās un jaunās būšanas to Vidzemes [aužu,
uzrakstīti 1753. — LPSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā, Latviešu draugu
biedrības fondā. Manuskripts, 5316.

B re g ž i s K. Baznīcu vizitāciju protokoli. R., 1931.

Brīvzemnieks [Fr.]. Sakāmi vārdi, mīklas un burvības vārdi. 1. Latviešu

tautas sakāmi vārdi un parunas. R., 1914.

B rotze J. Von Herrnhutianismo m Liefland. — Livonica, 15. LPSR ZA Funda-

mentālajā bibliotēkā, Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.
«Celtne», 1935, Nr. 10.

Dainas. L. Laicena izlase. M., 1933.

Dāle P. Prof. J. Osis. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1920, Nr. 7.

Darba kalendārs 1921. gadam. Pleskava.

Dauge P. Atmiņas iz latvju sociālistiskās kustības bērnības gadiem. — Grām.:

Proletāriskā revolūcija Latvijā. [M., 1924].
— P. Stučkas dzīve un darbs. R., 1958.

«Dienas Lapa», 1886—1897.

«Dzimtenes Vēstnesis», 1913., 10. pielikums.
EckardtJ. Jungrussisch und altlivlāndisch. Leipzig, 1871.

Egle X- Krišjāņa Barona bibliogrāfiskais darbs. — Grām.: Krišjaņa Barona

piemiņai. R
,

1962.

Eichvald E. Ideen zu einer svstematischen Oryktozoologie oder ūber verān-

dert und unverāndert ausgegrabene Thiere. Mitau, 1821.

[Eisen J.] Eines Lieflāndischen Patrioten Beschreibung der Leibeigenschaft,
wie solche m Liefland ūber die Bauern eingefūhret ist. — In: Sammlung
russischer Geschichte. Bd. 9, Stūck 4—6. St. Petersburg, 1764.

[Eisen J.] Das Christenthum nach der gesunden Vernunft und der Bibel. R.,

1777.
— Das thātige Christenthum m Betrachtung fūr jedermann. Mitau, 1777.
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— Lehrbegriff der drey verschiedenen Verfassungen der Bevvohner eines Staa
tes, so auf das Bauerlandeigenthum, auf den Zeitpacht und auf die Leib-

eigenschaft des Bauers gegrūndet sind. LPSR ZA Fundamentālajā bib-
liotēkā, Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa. Rokraksts.

— Der Philanthrop. Mitau, 1777.

Engelhardt R. Die deutsche Universitāt Dorpat m ihrer geistesgeschichtli-
chen Bedeutung. Reval, 1933.

Festschrift zum fiinfzigjāhrigen Jubilāum des Rigaschen Polvtechnischen Insti-

tūts. 1862—1912.R., 1912.

Gadebusch Fr. Livlāndische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung, T. 1.
R., 1777.

Goba A. Pirmās «Pēterburgas Avīzes» un vinu nozīme tautas atmodas gaitā.
R., 1929.

— Brīvās balsis. R., 1915.

Herder J. G. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. T. I—4.

R., 1784—1791.
— Stimmen der Volker m Liedern. Stuttgart—Berlin [s. a.].
— Briefe, Veimar, 1957.

Hupel A. W. [Vēstule Vidzemes superintendentam D. Lencam 1779. g. 15. no-

vembrī.] — «Rigasche Stadtblātter», 1881, Nr. 32.

[J an n a v H. J.ļ Geschichte der Sklaverey und Charakter der Bauern m Lief-

und Ehstland. Ein Beytrag zur Verbesserung der Leibeigenschaft. Nebst der

genauesten Berechnung eines Lieflāndischen Hakens. [R.], 1786.

JansonsJ. Pirmie soļi. — «Darbs», 1914., Nr. 3.

— Domas par jaunlaiku literatūru. R., 1894.

Jure vies P. Filozofija. — Grām.: Latviešu literatūras vēsture, 6. sēj. R.,
1937.

Kirtovskis I. Latviešu progresīvās ekonomiskas domas attīstība XIX gs.
80. un 90. gados. R., 1956.

Klusais [Ernests Eferts]. Piezīmes par latviešu ideoloģijas vēsturi. M.,

1925.

Knope E. Latviešu literatūras kritika 19. gs. otrajā pusē. R., 1962.

Koenemann W. L. Merkwūrdige Betrachtungen ūber die unterthānigste
Adresse der gesamten polnischen Stādte an S. Majestāt den Kdnig und die

konfoederirten Stānde des Reichs, ge\vidmet den polnischen und curlāndi-

schen Būrgern ... [Rokraksts. Sarakstīts Jelgavā, 1790. g.]
X r a v 1 i ņ š K. Raiņa dzīve un darbība. R., 1953.

Kreicbergs J. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. R., 1925.

KronvaldsA. Dzīve, darbu izlase. R., 1937.

KundziņšK- Latviešu teātra vēsture. 1. R., 1968.

Laizāns P. Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati. R., 1966.

Latviešu literatūras kritika. 1. R., 1956.

Latviešu literatūras vēsture. I—3. R. 1956.—1963.

Latviešu sakāmvārdi un parunas. R., 1957.

«Latviešu Strādnieks», 1899.—1900.

Latviešu tautas dziesmas. Izlase. I—3. R., 1955.—1957.

Latvijas KP vēstures apcerējumi. 1. 1961.

Latvijas PSR vēsture. I—3. R., 1953., 1955., 1959.

Latvijas PSR vēsture. Saīsināts kurss. R., 1967.

Latvju dainas. I—6. Jelgavā—Pēterburgā, 1894.—1915.

La v T. Meditationes philosophicae dc deo, mundo et homine. Frankfurt am

M., 1717.

— Meditationes, theses, dubia philosoļThico-theologica... Frevstadii, 1719.

—
Mēditations philosophiques sur Dieu, le Monde et rHomme. Konig-

sberg, 1770.

LibermanisG. Jaunlatvieši.R., 1957.

Lipovska L. Ārsts, filozofs, cīnītājs. R., 1968.

Literārais mantojums. Tautas dzejnieks Jānis Rainis. I—2. R., 1957.—1961.

«Mājas Viesa Literāriskais Pielikums», 1894.

«Mājas Viesa Mēnešraksts», 1895—1898.
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«Mājas Viesis», 1856—1873; 1893—1899.

Merkel G. Die Letten, vorzūglich m Liefland am Ende des philosophischen
Jahrhunderts. Ein Bevtrag zur Volker- und Menschenkunde. Leipzig, 1797.
— Dber Dichtergeist und Dichtung unter den Letten. — «Der Neue Deutsche

Merkur», 1797, Stūck 5.
— Hume's und Rousseau's Abhandlungen ūber den Urvertrag, nebst einem

Verscuh ūber die Leibeigenschaft; den Lieflāndischen Erbherren gewidmet.
T. 1. Leipzig, 1797.

— Sitten Lieflands m der ersten Hālfte des 16. Jahrhunderts. — «Der Neue

Deutsche Merkur», 1798, Stūck 11.
— Supplement zu den Letten, oder Erklārung ūber die im zehnten Stūck

des Intellingenz-Blattes der Allgemeinen Literatur-Zeitung erschienene

Anfrage des Herrn Ritters von Brasch, nebst einer Urkunde. VVeimar,
1798.

— Wannem Imanta, eine lettische Volkssage. Leipzig, 1802.
— Die Vorzeit Lieflands Bd. I—2. Berlin, 1807.
— Ein Bewohner Moskwa's an seine Landsleute. St. Petersburg, 1812.
— Aufsātze, wāhrend des Krieges geschrieben. H. I—3. R., 1813.

— Darstellungen und Charakteristiken aus meinem Leben. Bd. 1. Leipzig,
1839.

— Freimūtiges aus den Schriften G. Merkels, herausgegeben von H. Ada-

meck. Berlin, 1959.

N i c d re J. Fr. Brīvzemnieks un viņa darbs. — «Karogs», 1946, Nr. 11/12.
— No apgaismības līdz Jaunajai strāvai. — «LPSR ZA Vēstis», 1969, Nr. 3.

O h s c J. Zu Platons Charmides. Fellin, 1886.

— Untersuchungen ūber den Substanzbegriff bei Leibniz. Dorpat, 1888.

Ost\vald. W. Elektrochemie. Ihre Geschichte und Lehre. Leipzig, 1896.

— Theorien des Glūckes. —
«Annalen der Naturphilosophie», 1905, Bd. 4,

H. 4.

— Grundrifi der Naturphilosophie. Leipzig, 1908.

— Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaften. Leipzig, 1909.

— Lehrbuch der allgemeinen Chemie. Bd. I—2. Leipzig, 1910—1911.

— Die Forderung des Tages. Leipzig, 1911.

— Monistische Sonntagspredigten. Reihe I—s. Leipzig, 1911—1916.

— Die Philosophie der Werte. Leipzig, 1913.

— Auguste Comte. Der Mann und sein Werk. Leipzig, 1914.

— Moderne Naturphilosophie. Bd. 1. Leipzig, 1914.

— Goethe, Schopenhauer und dieFarbenlehre. Leipzig, 1918.

— Die Pvramide der Wissenschaften. Stuttgart, 1929.

— Wissenschaft contra Gottesglauben. Leipzig—Jena, 1960.

Pa c g 1 c L. Kopoti raksti. 5. sēj. R., 1958.

Par jaunlatviešu kustības raksturu un par diskusiju šajā jautājumā. — «Padomju

Latvijas Komunists», 1960, N° 1.

Autori: Bumbieris J., Graudiņš X-, Krastiņš J., Miške V., Samsons V., So-

kols E., Strazdiņš X., Valeskalns P., Zutis J.

Pasaule un Daba, 1875.—1876.

P c 1 še R. Pauls Dauge. — «Karogs», 1946, Nr. 9.

«Pēterburgas Avīzes», 1862—1865.

Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. [M., 1924.]
«Pūrs», 1.—7. burtn., 1891.—1897.

R ā d c r W. Die Juristen Kurlands im 18. Jahrhundert.Posen, 1942.

Rain i s J. Kopoti raksti. 1.—3. un 7., 14. sēj. R., 1947.—1950., 1951.

Rainis J. Nākotnes cilvēks. J. Raiņa Literatūras un mākslas muzejs, mv.

Nr. 59034. Rokraksts.

Raiņa J. Literatūras un mākslas vēstures muzejs, mv. Nr. 22818.

Recke Fr. v., Napierskv X- E. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-

Lexicon der Provinzen Liv-, Esth- und Kurland. Bd. I—4, Mitau, 1827—

1832.

Rīgas Politehnikums, 1862.—1919. g. Album academicum (1912.—1919. g.). R.,

1938.
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R o z i ņ š F. Rakstu izlase, I—3. R., 1963, 1964.
Samsons V. Progresīvās sabiedriskās un filozofiskās domas attīstība Latvijā

19. gs. otrajā pusē. — «Padomju Latvijas Skola», 1951, Nr. 12; 1952,
Nr. 1,3.

— Jāņa Raiņa sabiedriski filozofiskie uzskati. — «Padomju Latvijas Komu-
nists», 1955, Nr. 9.

«Seta, Daba,Pasaule», 5. sēj. 1889.

Sne 11 Ph. M Beschreibung der russischen Provinzen an der Ostsee ... Jena,
1794.

«Sociāldemokrāts», 1901—1904.

Sočņevs M. Kaspars Biezbārdis. R., 1963.

Sokols E. Rainis. R., 1962.

Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. Jelgava—
Aizpute, 1776.

Stepermanis M. J. G. Eižens un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu

Vidzemē. R., 1934.

— Pirmās latviski rakstītās zemnieku sūdzības 1776.—1777. g. — «Zvaig-
zne», 1959, Nr. 1.

— Zemnieku nemieri Vidzemē, 1750.—1784.R., 1956.

S t r a d i ņ š J. Cilvēki, eksperimenti, idejas. R., 1964.

S tu č ka P. Jaunā strāva. — «Darbs», 1914, Nr. 3.

— Par padomju varu Latvijā. R., 1958.

SudrabkalnsJ. Dainu pēdās. — «Karogs», 1945, Nr. 3/4.
Steinbergs V. Fricis Roziņš — marksistiskās filozofijas celmlauzis Latvijā.

R., 1960.

— J. Jansona-Brauna filozofiskie uzskati, R.. 1964.

Steinbergs V., VilsonsA. J. Jansona-Brauna dzīve. R., 1957.

U p ī t s A. J. Jansons-Brauns. Dzīve un darbs. R., 1930.

— Latviešu literatūra. R., 1951.

Valdemār C. Russlands Volksschulen, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
betrachtet. St. Petersburg, 1861.

— Baltische, namentlich livlāndische Bauernzustānde. Leipzig, 1862.

Valdemārs K. Raksti. 1.—2. sēj. R., 1936.—1937.

— Rakstu izlase. R., 1938

W a 1 d c n P. WilhelmOstwald. Leipzig, 1904.

— Optische Umkehrerscheinungen. Braunschweig, 1919.

— Molekulargrofien von Elektrolvten m nichtwāsserigen Losungsmitteln.
Dresden, 1923.

— Elektrochemie nichtwāsseriger Losungen. Leipzig, 1924.

— Goethe und die Naturwissenschaften. Leipzig, 1933.

— Geschichte der organischen Chemieseit 1880. Berlin, 1941.

— Drei Jahrtausende Chemie. Berlin, 1944.

Valeskalns P. Revolucionārais demokrāts Pēteris Balodis. R., 1961

Veidenbaums E. Kopoti raksti. R., 1920.

— Izlase. R., 1952.

— Kopoti raksti. 1.—2. sēj. R., 1961.

VestermanisM. Pirmā junda. R., 1957.

Vilsons A. Jura Alunāna estētiskie uzskati. — «Karogs», 1964, Nr. 4.

— Veidenbaumadzīve. R., 1967.

Vipers R. J. G. Eižena reliģiskie uzskati^ — «Latvijas Vēstures Institūta Žur-

nāls», 1938, Nr. 2. *mm.

ZandbergsA. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. [R.], 1925.

Z c i f c r t s T. Latviešu rakstniecības vēsture. 2. R., 1930.

Zeile P. Marksistiskās estētikas līdumnieks Latvijā. — «Karogs», 1972, Nr. 3.

Zemzare D. Jaunlatviešu darbs leksikas izveidē. — «LPSR ZA Vēstis», 1956,

Nr. 5.

BapOH K. yKa3aTeJlb COMHHeHHH O KOpeHHbIX >KHTeJIHX ripHāajīTHHCKoro Kpaa.

016., 1868.
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BaxMyTCKan3. H., Ctpa a w h b 51. n. OmeT B. n. KupnHneßa o peopra-

HH33UHH PH>KCKOrO nOJIHTeXHHHeCKOrO HHCTHTyT3. — B KH.: H3 HCTOpHH
eCTeCTBO3H3HHH H TeXHHKH HpHČaJITHKH, T. 1 (7). P., 1968.

BHČjiHorpacpHHecKHH cnoßapb npotpeccopoß h HMnepaTopcKoro
RDpbeßCKoro, 6. ZlepriTCKoro, yHHBepcHTeTa 3a cto JieT ero cymecTBOBaHHH

(1802—1902). noA peaaKUHefl T. B. JleßHHKoro. T. I—2. lOpbeß, 1902—1903.

BoHi-BpyeßHi B. R. BocnoMHHaHHH o Jlemme. M., 1965.

BajiecKajiH n. H. OnepK pa3BHTHH <pH.ioco(pcKOH h o6mecTBeHHO-no/iHTiiqecKOH

MbICJIH B JIaTBHH. P., 1967.

n. OnbīT HccrienoßaHHH ocMHqecKHX HBJieHHH c ocaaoHHMMH n.aeH-

K3MH. P., 1893.

— MapcejieH Bepiejio. P., 1913.

— OqepK hctophh xhmhh b Pocchh. — B kh.: Jla;ieH6ypr A. Jlckuhh

no hctophh pa3BHTHH xhmhh ot Jlaßya3be no Haiuero BpeMeHH. G\necca,
1917.

— HayKa h »H3Hb. M. I—3.1 —3. UeTporpafl, 1919—1921.

— TeopHH pacTßopoß b hx HCTopHnecKOM pa3BHTHH. lieTporp3,n, 1921.

— O XHMHiiecKHx 3JieMeHTax. ripara, 1926.

B a h ar T. H. Ctojicthhh nyTb XHMHHecKoro dpaKyjibTeia Pn>KCKoro noJiHTexHH-

necKoro nncTHTyTa (1864—1964). — B kh.: U. 3hctophh ecTecTBO3HaHHH h

TeXHHKH IIpHČaJITHKH, T. 2 (8). P., 1970.

BojibfleMap Xp. PnJKCKHe nncbMa. M., 1865.

— KaK 6yziym.HOCTb Hamero MopcKoro jiena. M., 1870.

— 3amHTa HacTOHmeft cHCTeMbi h3iuhx MopexoflHbix hikoji. M., 1877.

— 110 BOnpocy O c6jIH>KeHHH MoCKBbI C pyCCKHMH MOpeXOAHbIMH IIIKO^aMH

M., 1878.

Te p v c h A. H. īloJiHoe co6paHHe comhhchhh h rmceM, t. 11. M., 1919.

THOceo.aorHH no jickhhhm npodp. O 3 c. KDpbeß, 1908.

Tojihkob H. H. nepcoHajiHCTHMecKan KOHuenuHH fl. Q>. OcHca h cc hctophko-

(pH.iococpcKHe hctokh. — «H3BecTHH AH JIaTBCCP», 1968. Ne 12.

ropojHHCKafl P. B. H3,aaHHH pa6oT M. B. JloMOHocoßa h jiHTepaTypa o HeM

b ripHČajīTHKe ao HanaJia XX BeKa. — B kh.: H3 hctophh ecTecTBO3HaHHH h

TeXHHKH ripHČaJITHKH, T. 3. P., 1971.

rO p bK H H M. CoČpaHHe COMHHeHHH. B 30-TH TOMaX, T. 24. M., 1953.

Hctophh JIaTBHHCKoft CCP. CoKpameHHbift Kypc H3A. 2-e. P., 1971.

Hctophh (pHJiocodpuii. B 6-th tt., t. 3—6. M., 1959—1965.

HcTOpHH B CCCP. B 5-TH TT., T. I—4. M., 1968—1971.

KapnoßHU 3. fl. Mnpoßo33peHHe M. IļeHTHepuißepa. — B kh.: H3 hctophh
eCTeCTBO3H3HHH H TeXHHKH IIpHČaJITHKH, T. 1 (7). P., 1968.

KD. X., HeHaKaji B. JI. ToT(ppHA OpHApnx CreHiiep h īleTep-
6yprcKan Aksacmhh HayK. — B kh.: H3 hctophh ecTecTBO3H3HHH h TexHHKH

FIpHČaJITHKH, T. 1 (7). P., 1968.

O rapeb H. IT H36paHHbie h (pHjiocodpcKne npoH3Be-
t. 1. M., 1952.

03e O. riepcoHaJiH3M h npoeKTHBH3M b MeTadpH3HKe JloTue. KDpbeß, 1896.
— Hctophh ApeßHeft (pHJiocodpHH. KDpbeß, 1903.

— Kypc hctophh hoboh (pHjiocodpHH no jieKHHHM npodp. O3 c. KDpbeß,
1909—1910.

B. HecocTOHTeJibHOCTb HaynHoro M3TepH3;iH3M3. C116., 1896.

— OnjiococpHH npHpoztbi. C116., 1903.

OdßaJībaß. H3o6peTaTejiH h Hcc.nenoß3Te.iH. 016., 1906.

— 3HepreTHwecKHH HMnepaTHß. 016., 1913.

īlHcapeß J\. H. H36paHHbie (pHJiocodpcKHe h o6mecTBeHHO-nojiHTHwecKHe cTaTbH.

M., 1949.

Pa6nHOBHq H. M. reJiHOueHTpH3M b JIaTBHH b XVII—XVIII BeKax. — B kh.:

H3 HCTOpHH eCTeCTBO3H3HHH H TCXHHKH IIpH63JITHKH, T. 3. P., 1971.

PeueH3HH H3 p36oTy J. Ohse. Untersuchungen ūber den Substanzbegriff bei

Leibniz. — MHHHCTepcTB3 HspoflHoro npocßemeHHH», 1889, M3pT.
PoflHbifl H. H., Cojioßbeß KD. H. BnjibreJibM OcTß3jibA. 1853—1932.

M., 1912.



C o i h c b M. H. cpopMupoßaHHe MHpoBO33peHHH K. BajiaeMapa. — «H3BecTHH AH

JICCP», 1958, j\b 4.

— Hoßbie MaTepnajībi o >kh3hh h AeHTejibHocTH neTpa jļaßbiaoßHHa Baji-

jioaa. — «H3BecTHH AH JICCP», 1961, N° 1.

CīenepMaHHc M. K. BjiHHHne (ppaHuy3CKoft peßOJiiouHH 1789—1794 rr. Ha

arpapHuft Bonpoc b JIaTBHH. — E>KeroAHHK no arpspHoft hctophh Boctohhoh

EBponbī. 1960. Kneß, 1962.
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