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Ievadam

Lieli cilvēki ir gaismas mūžīgi avoti.

Labi ir tiem tuvu būt. Viņi gaišu pa-

dara tumšo pasauli, kā spīdekli, kam

debesu žēlastība liek spīdēt. No šiem

gaismas avotiem plūst skaidras atziņas,

vīrišķība un varonība.

Tomass Karlails.

Tikai tas, kas savu sirdi ir saistījis

pie kāda liela cilvēka, ar to saņem

'kultūras pirmo svētību.

Fridrichs Nīče.

šī grāmata stāstīs par lielajiem dzīves gudrības mācītā-

jiem, par tautu un cilvēces lielajiem audzinātājiem.
Varbūt tie cilvēkiem nekad nav bijuši tik vajadzīgi, kā ta-

gad, kad pasaule pārdzīvo ne tikai saimnieciskās un politiskās
dzīves smagus satricinājumus un krizes, bet kad šādas krizes

valda ari visā garīgā dzīvē, kad tiek apšaubītas sensenas at-

ziņas, pārvērtētas agrāk atzītās vērtības, kad ~vecās patiesības
šķiet kļuvušas nepatiesas un senais skaistums kļuvis neskaists."

Sevišķi tautas jaunatnei ir grūti atrast drošu pamatu zem

kājām, kad ap viņu bango visdažādāko mācību, pretēju ieskatu,

naidīgu pasaules uzskatu satrakoti viļņi, kad ap viņu cīnās arī

dažādu interešu grupas, cenšoties to iegūt par savu sabiedroto.

Tiem, kas tagad jau vecāki, jaunības laikos bija daudz

vieglāk dzīvē orientēties un ar tās prasībām galā tikt. Visa

dzīve toreiz bija daudz stabilāka. Kā toreiz nebija runas par

dziļām, šķietami nepārvaramām saimnieciskām, sociālām vai

polītiskām krizēm, tā vēl mazāk varēja runāt par tādām pat

pasaules uzskatu krizēm, par tādiem apvērsumiem gara pa-

saulē, kas būtu draudējuši vest pie sabrukuma, pie katastrofas,
kā tagad.

Tāpēc pašlaik, it īpaši mūsu intelliģentajā jaunatnē, ir uz-

modies liels nemiers, sākusies liela meklēšana, karsta tieksme

atrast pamatu zem kājām, nodibināt sev, kā drošu paspārni,

vienbūtīgu, sevī saskaņotu, nesatricināmi pamatotu pasaules
uzskatu. Tā grib gūt skaidru pārskatu par dzīvi, pareizu iz-

pratni par visu esošo, kā arī par to, kam jābūt, atrast viedokli,
uz kā Varētu droši nostāties, no kā izejot varētu ieņemt
stāvokli pret visu, gūt paļāvīgus visu parādību vērtēšanas
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mērogus. Tā grib dzīvot, un dzīvot labu, derīgu un skaistu

dzīvi, un dzīvot tā, lai par visu pati varētu atbildēt, lai tam, ko

dara, varētu arī ticēt, un lai arī to, ko dara pildot svešu pavēli,
varētu darīt ar dziļu pārliecibu, ka tā tiešām arī jādara.

Kas tas ir — pasaules uzskats? Kas ir tā nepieciešamās

sastāvdaļas un pazīmes? Kā tas veidojas, ko tas cilvēkam dod?

Katrs cilvēks domā, spriež, lemj un dara. Bet viena cil-

vēka domām un spriedumiem ir tīrs gadījuma raksturs, viņam

nejauši kaut kas iekrīt prātā, viņš savu domu nespēj lietišķi

pamatot, savu spriedumu objektīvi motivēt. Tad arī katra

viņa darījuma vērtība ir nejauša, visā viņa dzīvē trūkst sting-
ras noteiktības, kārtības, viņš ir cilvēks, kuram nevar paļau-

ties, viņš mūžīgi svārstās, šaubās un tāpēc paliek dzīvē ne-

auglīgs. To redz un jūt gan citi, gan viņš pats, tāpēc nezin

īsta dzīves un darba prieka, ir neapmierināts un nelaimīgs.
Otra cilvēka doma ir nosvērta, tas savus spriedumus var

lietišķi motivēt un tā ari savam darbam dot lietišķu objektīvu
vērtību. Viņš zin, ko dara, kādēļ taisni tā jādara, viņam ir

zināmā gadījumā noteikts mērķis, kura sasniegšanai prot atrast

pareizus līdzekļus, un tāpēc viņš dzīvē ir daudz derīgāks par

pirmo un, dzīvodams lielākā skaidrībā par visu, jutas mierīgāks

un laimīgāks.
Bet ari tā vēl nav visaugstākā domāšanas, spriešanas un

darbības pakāpe. Var būt tā, ka šīs otrās kategorijas cilvēka

spriedumi gan ir lietišķi pamatoti, ka viņš savu kādu domu

pašu par sevi var motivēt, tās pareizību pierādīt, bet ka šo at-

sevišķo spriedumu un lēmumu starpā nav vienības un saska-

ņas. Pati par sevi viņa doma par kādu speciālu lietu, parādību
vai dzīves uzdevumu var bnt pareiza, bet tā var runāt pretim

viņa citām domām un spriedumiem par citām lietām. Viņam

var tiūkt plašāka pārskata par visu, viņš var neredzēt vienas

lietas vai parādības organisko sakarību un saistību ar citām,

viņas atkarību no tām. Tāpēc vieni otriem runāt pretim var

arī viņa darbi, vieni var otru vērtību mazināt, un tā arī viņa
dzīvē vai trūkt noteiktas līnijas, stabilitātes, vienbūtības.

Tikai tā cilvēka darbos un dzīvē var būt iekšķīga saskaņa
un vienība, kas uz visu skatās no plašāka observācijas punkta,
kas visu pārredz atsevišķo daļu iekšķīgā sakarībā un saistībā,
kas visas savas domas un visus savus spriedumus spēj iekļaut

plašas, aptverošas idejas lokā. Spēja visu redzēt šādas aptve-
rošas filozofiskas domas apgaismojumā cilvēku paceļ augstākā

līmenī, tā ir zīme, ka viņa garīgā dzīvē valda liela kārtība un

iekšēja saskaņa. Tā viņam pašam dod lielāka miera un dro-
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šības sajūtu dzīvē un darbā un padara to produktīvāku, visādā

ziņā objektīvi derīgāku un vērtīgāku.
Bet arī ar to vēl nav sasniegts viss. Visu aptveroša, savā

starpā visu saskaņojoša filozofiska ideja tomēr vēl nav sevī

noslēgta, vienbūtīga pasaules uzskata vienīgā pazīme. Filo-

zofija pati galu galā tomēr ir tikai teorija, ir teorētiska skaidrī-

ba par pasauli, dzīvi, dabu un tās parādībām. Filozofs patie-
sībā stāv it kā plūstošas upes krastā un vērojas tās plūsmē,

pārredz to, bet pats neplūst līdz. Dzīvais sabiedrības loceklis,
savas tautas un valsts saimes cilvēks, kam pildāmi pienākumi
pret citiem un pret sevi, kam stādīti konkrēti dzīves uzdevumi,
nevar būt tikai pasīvs vērotājs, bet viņam pret visu jāieņem

personīgs stāvoklis, personīga atbildība, viņam netikvien viss

jāsaprot, bet viss arī patstāvīgi jāvērtē un jārīko. Viņam tā-

dēļ vajadzīgi droši vērtēšanas mērogi, kuriem jābūt kaut kur

vēl stiprāk pamatotiem, vēl dziļāk noenkurotiem, nekā teorē-

tiski filozofiskā idejā vien. Filozofija arī gan ne arvienu ap-

mierinās ar to, ka visas atsevišķās atziņas par visu, kādas jau

gūtas stingri objektīvas vērošanas un pētīšanas ceļā, tikai savā

starpā saskaņo, apvieno un sakļauj ciešā kopējā lokā, bet tā arī

cenšas meklēt šos vispēdējos pamatojumus, rast augstākās
vērtēšanas kritērijas, gūt skaidrību netikvien par to, kas ir,
bet par to, kam jābūt. Tā grib netikvien visu redzēt un

pārredzēt savstarpējā sakarībā, bet grib izprast visu lietu un

parādību pašu dziļāko būtību, visa sākumus un turpmākās gai-

tas, visa nozīmi, mērķus un jēgu, grib darināt augstus dzīves

ideālus. Ar to tad teorētiskā filozofija jau skaras klāt meta-

fizikas un reliģijas sfairai, kas tad nu ir un paliek vispēdējā in-

stance visaugstākais tribunāls, kā priekšā katram sava dzīve

jāattaisno.
Tas nav sasniedzams vienīgi skaidru, teorētisku atziņu ceļā.

Objektīvā zinātne un teorētiskā filozofija nevar pierādīt un

motivēt to, kas katram cilvēkam drīkst būt visaugstāk vērtīgs,
kas viņam jāmīl un jānīst, pēc kā jācenšas, kādi viņam sev jā-
stāda dzīves ideāli. Tas ir katra pasaules uzskata, galu galā
katra personīgā sirdsapziņas lieta. Un to cilvēks gūst perso-

nīgos piedzīvojumos un novērojumos, dzīvodams aktīvās at-

tiecībās ar dzīvi un cilvēkiem, mīlot un nīstot, cerot un šaubo-

ties, gan uzvaras un pazaudēs, gan smagas vilšanās un izmisu-

ma, gan arī gaišas laimes brīžos. Pasaules uzskats, pārliecība

un izjūta par to, kas dzīvē visaugstākais, kas tai dod dziļāko
jēgu, attaisnojumu un pēdējo sankciju, kas liek sajust un sa-

prast, kā garā, vārdā un virzienā ir vērts dzīvot, to nevar
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iemācīt ne zinātne, ne filozofija. Tas pamazām kļūst skaidrs

tad, kad cilvēkam ir neskaitāmas reizes nācies personīgi ieņemt
stāvokli pret visu, ar visu dzīvē patstāvīgi galā tikt, apzinoties,
ka galavārds katrā gadījumā sakāms viņa paša dzīvai sirds-

apziņai. Tā cilvēkā pamazām uzaust, nodihinājas un nostipri-

nājās izjuta un izpratne par mūžīgi un absolūti pareizo dzīvē,

par absolūtu patiesību, taisnību, labumu un skaistumu.

Un tad, kad cilvēkam ir šī nemaldinošā atziņa par abso-

lūto, kad visas viņa domas, vēlēšanās un tieksmes smeļ savas

direktīvas no absolūtā avotiem, kad viņš tā viss dzīvo abso-

lūtajā, tad varam runāt par metafiziski un reliģiski pamatotu pa-

saules uzskatu. Patiesībā tikai tas vien arī pelna pasaules uz-

skata nosaukumu, kas tā metafiziski reliģiski fundēts, bet ne

tas, kas balstās Vienīgi uz teorētiskām atziņām. Protams, cil-

vēka pasaules uzskatā nedrīkst nekā būt, kas runātu pretim zi-

nātnes un filozofijas objektīvi pamatotiem apgalvojumiem, tas

nedrīkst neatzīt loģikas normas, neskaitīties ar cilvēkā, pa-

saule un dabā valdošiem likumiem, bet šo likumu atzīšanas

vien ir par maz, lai no tiem tieši varētu atvasināt, uz tiem vien

uzcelt pilnīgu, sevī saskaņotu pasaules uzskatu. Šie ~likumi"
tikai konstatē parādību iekšķīgo konsekvenci un sakarību, bet

neko nevērtē. Tie nekā neizteic par to, kas šinīs parādībās

labs, taisnīgs, skaists, kas jāmīl vai jānist. Bet pasaules uz-

skats arvienu ir vērtēšana pēc šādām augstākām ētikas vai

skaistuma, vai taisnības normām, ir skaidrībā gan par novēro-

jamo parādību būtību, gan arī par personīga stāvokļa ieņemša-
nas motīviem pret visu.

Mēdz runāt par ~zinātnisku pasaules uzskatu", pārliecībā,
ka zinātne, it īpaši eksaktā dabas zinātne, ir katras atziņas,
katras pārliecības visdrošākais pamats. Bet, pirmkārt, zinātne

un tās vērošanas un pētīšanas metodes taču netikvien kā

nespēj, bet arī nemaz neņemas izprast, izpētīt un izskaidrot

lietu un parādību pašu būtību. Tas, ko, piem., dabas zinātne

savā īpatnējā matemātiski abstraktā valodā izteic par spēkiem,

enerģijām, par elektrību, par atomiem, mums gan palīdz orien-

tēties daždažādos dabas procesos, to norisēs, dod iespēju uz

tamīs konstatētas konsekvences, tanīs valdošo likumu pamata
gut arvienu jaunas atziņas, paredzēt turpmākas procesu gai-
tas, bet taču šo „enerģiju" vai „atomu" pašu noslēpumaino bū-

tību mums nebūt neatver, nepadara saprotamu. Un bez tam

nu1;,, verojoties dabā, tās darbībā un tanī saskatāmajā konsek-

vencē un ~likumībā", taču itin nekādus slēdzienus nevaram

taisīt par to, kā dzīvot, kam ticēt, ko dzīvē mīlēt un cienīt, ko
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par svētu turēt, ar ko savu dzīvi saistīt? Daba ir vienaldzīga,
~neutrāla

v

,
un tikpat neutrāla ir dabas zinātne, kas neprasa,

kas ir labs vai ļauns, skaists vai neskaists, taisnīgs vai netais-

nīgs. Tā grib tikai saprast, tikai izskaidrot to, kas ir, kas no-

tiek. Tai ir sveši un nevajadzīgi vērtēšanas viedokļi un mē-

rogi, tāpat kā pašai dabai, kas nekam līdz nejūt, kas netiesā un

nesoda, bet kas saulei liek spīdēt pār taisniem un netaisniem,
kas „vējus un ūdeņus, pērkonus un krusu sūta visiem un liek

tiem skart vienus, kā otrus
..

Tā tad, ja arī dabā un dabas zinātnē mēs varam smelt lielu

baudu, dvēseles mieru, skaistu garīgu pacilātību, kā arī skaid-

rību par nepārredzamiem parādību novadiem, ja mēs, vei-

dojot savu pasaules uzskatu, arī nedrīkstam visu to nezināt

un ar visu to neskaitīties, ko tā sniedz, tad tomēr šo pasaules
uzskatu pašu visā pilnībā mēs nevaram uzcelt uz dabas likumu

izpratnes pamata vien.

Tikpat maz mēs to varam izveidot, izejot no tā, ko esam

saskatījuši un noskaidrojuši cilvēces vēstures gaitās un faino-

menos. Ja mēs tiešām arī pilnīgi varētu tos pārredzēt un to

būtību līdz galam izprast, ja varētu atrast tanīs valdošus, ne-

grozāmus, nelaužamus likumus — kas ir absolūti neiespējams,
— arī tad mēs vēl nebūtu atraduši paļāvīgus, drošus vērtēšanas

mērogus, nespētu vēl uzcelt un nodibināt sevī noslēgtu pasau-

les uzskatu, kas bez šādiem absolūti drošiem vērtēšanas mē-

rogiem taču nemaz nevar būt. Jo ja mēs arī skaidri zinātu, kas

tie ir par nenovēršamiem likumiem, kas valda cilvēku vēsturē,

tad šo likumu izpratne mūs tikpat labi varētu padarīt par drū-

miem pesimistiem, kā par gaišiem optimistiem, varētu gan likt

zaudēt ticību cilvēkiem un cilvēcei, gan mūsos šo ticību mo-

dināt un nostiprināt. Ja mēs arī zinātu visu, kas cilvēces vēs-

turē noticis un kā viss noticis, vai tad ar to būtu atrisinātas

visas cilvēces mīklas? Vai tas mums jau dotu atbildi jautāju-

mam, kādēļ viss tā bijis un kāda tam jēga? Vai tad uz vēsturi,

uz cilvēces attīstības gaitu nevaram skatīties no daždažādiem

viedokļiem, vai no katra observācijas punkta skatoties, to ne-

saredzam citādu? Pavisam dažādi uz cilvēku vēstures gai-

tām, jēgu un nākotni taču skatījās svētais Augustins, Ogists

Konts, Hēgels, Markss, Šopenhauers, Špenglers vai Nīče. Vē-

rojoties vēsturē, mēs tanī varam saskatīt tiklab pozitīvo, kā

negātīvo, gan kāpšanu uz augšu, gan grimšanu. Vai šī aina

mūsos nevar tikpat labi modināt ticību, kā šaubas un izmisumu?

Vai mums nav tikpat daudz iemesla tanī redzēt kādas augstas,

gaišas idejas realizēšanos, kā smagus, mocošus sapņu tēlus,
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kam nekādas jēgas nav? Un vai atkarībā no tam, katram no

mums nebūs citāds ieskats par cilvēku vēstures turpmākām

gaitām un vai katrs pret visu vēstures dzīvi neieņems citādu

stāvokli?

Arī vēsture mums gan var mācīt daudz ko saprast visā,
kas noticis, bet vērtēšanas mērogus tam, kam jābūt, tā mums

nespēj dot. Tā tad vēsture, tāpat kā daba un vēstures un dabas

zinātne, mums gan daudz var palīdzēt dabas un vēsturiskās

dzīves izpratnē, un mums tas arī jāzin, pie tā jāturas, ar to jā-

skaitās, ko tās mums dod, bet no tā vien smelt drošus un saisto-

šus, visiem obligātoriskus vērtēšanas mērogus mēs nevaram.

Tie mums pašiem jāatrod, pašiem uz savu galvu, par tiem pašiem

jāatbild, ar tiem jādzīvo sava dzīve.

Bet ja tad nu pasaules uzskats katram cilvēkam jāizveido

pašam, (jo pasaules uzskats šo vārdu taču tikai tad arī pelna, ja
tas tiešām ir viņa paša, ja tanī tiešām ielikta viņa ticība, ja
tas izpauž to, kas viņam dārgs un svēts) un ja viņam ar to jā-

spēj dzīvē orientēties un ar tās prasībām pašam galā tikt, tad

tomēr neviens cilvēks gluži pats no sevis vien, pilnīgi neatka-

rīgi no citiem, bez citu piemēra, parauga, padoma un pamācī-
bas, noteiktu, sevī noslēgtu pasaules un dzīves uzskatu nodi-

bināt nevar. Arvienu katrs no citiem mācās, katrs aug un

attīstās zem citu, zem savas apkārtnes, zem tradiciju ietek-

mēm, bieži zem kaut kādas noteiktas mācības, zem zināma cil-

vēka, zem oriģinālas spēcīgas personības tiešas ietekmes. Bet

arī tikai tad viņa pasaules uzskatu par tādu varēs nosaukt, ja

viņš visu no ārienes, no citiem saņemto mantojumu iekšķīgi
būs pārstrādājis, ja tas, tā sakot, viņam būs pārgājis asinīs, būs

kļuvis viņa garīgajā un ētiskajā dzīvē par vadošo un valdošo prin-

cipu. Tādā gadījumā otra cilvēka pasaules uzskats ar viņa

paša uzskatu galvenos vilcienos saskanēs.

Tas, protams, būs tikai tad, ja abu iekšējā dzīve, abu dvē-

seles dzīves pamata ievirze būs līdzīga, galvenos vilcienos

radniecīga. Jo tā ir: katra cilvēka pasaūles uzskats ir tāds,

kāds viņš ir pats, kādas viņa gara un dvēseles dzīves īpatnī-

bas, kādas viņa galvenās spējas un kādi viņa talanti, kādas

viņa visstiprākās intereses, ko viņš visvairāk mīl, ko visaugstāk

vērtē, uz ko dzīvē visspecīgāk un dziļāk reaģē, kāds viņam

raksturs, pat kāds temperaments. Daudz atkarājas arī no viņa

ārējās dzīves apstākļiem, no tā, kādā ģimenē tas audzis, kādā

skolā mācījies, kādi viņam bijuši draugi un biedri, kādā garīgā
afmosfairā tas elpojis.

Ja nu arī pasaulē nav divu cilvēku, kuru dvēseles struk-
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tura, raksturs, temperāments un kuru visa dzīve būtu gluži

līdzīga, un ka tāpēc arī nav divu pasaules uzskatu, kas katra

vilcienā pilnīgi saskanētu, tad tomēr līdzība var būt liela, va-

došās idejas un principi pamatā var saskanēt, abi cilvēki var

tiešām būt „viena gara bērni".

Šinī grāmatā mēs nu lasītājiem gribam rādīt daudz un

dažādu tādu lielu cilvēku dzīvi un attēlot viņu mācības, kam

bija šāds iekšķīgi vienbūtīgs un saskaņots pasaules uzskats,
kas noenkurots dziļos metafiziski reliģiskos pamatos.

Jo katra īsta pasaules uzskata galīgais noslēgums, dziļā-
kais pamatojums, cilvēka visu atsevišķo domu, pārliecību un

nodomu apvienojums izpaužas viņa reliģijā. Reliģija cilvē-

kam liek izprast visdzīves augstāko un pēdējo jēgu un visām

viņa domām, jutām un darbiem liek rosīties šīs dziļākās jēgas
realizēšanas virzienā. Reliģiozam cilvēkam ir skaidrība ne

tikai par to, kā jādara šis vai tas, bet kā jādara viss, kā jādzīvo
visa dzīve, kā visai dzīvei jādod dziļākais attaisnojums, pēdējā

sankcija.
Reliģija nepastāv tikai domās, jūtās, bet arī ne tikai labā

gribā vien, bet arvienu arī dzīvā aktivitātē, radošā, dzīvi vei-

dotājā darbībā. Reliģiozs cilvēks ar savu ~augstāko domu",
kā Nīče 'saka, saistās stiprām ~pienākuma saitēm". Viņa reli-

ģiskā pārliecība viņam arī ir visaugstākais ētisko atziņu un

likumu tribunāls.

Tas, kas viņam ir šis absolūti drošais, pie kā var turēties,
no kā iziet, pie kā visu mērot, viņam ir augsts un svēts, viņš
mīlestībā un sajūsmā tam nododas, nesavtīgi kalpo un gatavs

par to ciest, tam nest vissmagākos upurus.

Pats viņš šī varenā, absolūtā un svētā priekšā sajūt savu

mazumu, savu atkarību no tā, savu nesalaužamo saistību ar to,
Bet tas viņu nebūt nepadara par nevarīgu, nevājina viņa dar-

bības enerģiju, bet ar savu skaistumu un diženumu aizrauj un

viņa spēkus un darba gribu vareni kāpina.
Kā brīnumu viņš sajūt šo svēto spēku, ar dziļu bijību viņš

galvu noliec tā majestātes priekšā, pielūdz to, teic un slavē.

Tas ir viņa Dievs.

Kad reliģiozs cilvēks dara savus dzīves ikdienas darbus,
kad pilda savus pilsoņa, tautas un ģimenes locekļa pienākumus,

viņš to visu saista ar šo pāri laikam un vietai stāvošo, abso-

lūto, mūžīgo. Ar Dievu. Arvienu viņš cenšas visus savus no-

domus un darbus saskaņot ar ~Dieva gribu".
Kad cilvēkam šeit virs zemes ir kāds augsts mērķis, kāds

cēls ideāls, un kad viņš tam pašaizliedzīgi kalpo, kā, piem., pa-
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tiesības meklētājs-zinātnieks zinātnei, kā apgarots mākslinieks

mākslai, kā dvēselīgi atsaucīgs cilvēku draugs, saciālās taisnī-

bas karotājs tautai un cilvēcei, tad īsti reliģiozs cilvēks arī šos

visus darbus un arī visus līdzekļus un ceļus, kas tam ejami,

pārbauda, vai tie saskan ar ~Dieva gribu", vai tie ir ~no

Dieva", vai ved „pie Dieva". Aiz zinātnes, aiz mākslas, aiz

sociālā vai politiskā ideāla īsti reliģiozs cilvēks arvienu no-

jauš, sajūt, redz kaut ko, kas visam tam tikai vēl dod tā īsto

vērtību, jēgu un svētību. Viņš nevis vienaldzīgāks kļūst pret
savu speciālo dzīves uzdevumu un darbu, bet to saredz mū-

žīgu, dievišķu ideju gaismā, saprot, kā Dievs to grib darītu, kā

tas pie Dieva ved un taisni tad uzmirdz jaunā gaišumā.

Tā, piem., visnesavtīgākā, visvaronīgākā kalpošana tautai,

ja pie tam acu priekšā stāv tikai tiešais tautas labums, tikai

tās laime un labklājība vien, vēl nav visaugstākais, nav reli-

ģiskas kalpošanas veids tautai. Par tādu šāds nācionāls ideā-

lisms top tikai tad, kad tas aiz šīs tautas labklājības un lai-

mes idejas redz dievišķo, redz „Dieva gribu", kad arī sava

darba un savas cīņas paņēmienus un līdzekļus pārbauda un

saskaņo ar to, ko tur par absolūto labumu, skaistumu, patie-
sību un taisnību, kad tos sajūt kā Dieva gribētus.

Tā tad tur, kur cilvēki kalpo savai tautai un valstij un par

to cīnās, bet kur šī ciņa nav „no Dieva", tur arī nekad ne-

ved pie tautas dvēselē guldīto visaugstāko vērtību piepildīšanas,
bet varbūt tikai pie ārējās labklājības un egoistīgas baudu

laimes.

īsts nācionāls ideālisms tā tad tikai tad ir svētīgs, kad tas

ir reliģiski pamatots, kad tas nāk „Dieva vārdā", kad nāk

~Dieva svētīts".

Un kā nacionālisms, tā viss — zinātne, māksla, saimnie-

cība, politika — var būt ~no Dieva" un var arī būt „bez

Dieva", un tā mēs visu varam paaugstināt, bet varam arī pa-
zemot, varam to tā uztvert un darīt, ka tas dzīvi nevis svētī,
to nevis padara bagātāku un gaišāku, bet to padara nabadzīgu
un tukšu. Viss atkarājas no tam, cik dziļi tas reliģiski pama-

tots, cik daudz tanī ir no Dieva, cik tas mums svēts, cik tālu

mēs to varam attaisnot nevis relatīvajā, bet absolūtajā, pārlai-
cīgajā, mūžīgajā.

Reliģija un tikai reliģija mums dod visaugstākos vērtēša-

nas un absolūtus mērogus visam, ko domājam, gribam un da-

rām, tikai reliģija liek pārvarēt bezizejas relātīvismu. Reli-

ģija sakļauj dziļā vienībā arī visu to, kas mūsos pašos ir, pa-
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dara mūs pašus par sevī saskaņotiem, viengabalainiem cilvē-

kiem, par vienbūtīgām personībām.
Visi tie lielie cilvēki, par kādiem būs runa šinī grāmatā,

bija tādi, kas nāca, dzīvoja, mācīja „Dieva vārdā", sava Dieva,
kuram ticēja, bez kura svētības nebūtu varējuši dzīvot un

savu darbu darīt.

Šinī grāmatā sakopotie mazie raksti nekas cits nevar un ne-

cenšas būt, kā tikai īss ievads, tikai pirmai solis, kas pieved tu-

vāk tām lielām personībām, par kurām tie runā. Tie grib

rādīt, no kuras puses katram no tiem jāpieiet klāt, kas kura

dzīvē, darbos un mācībās jāmeklē, kam jāpiegriež sevišķa vē-

rība, lai ar to lasītājiem atvieglotu pastāvīgu lielo domātāju
darbu lasīšanu. Šīs grāmatas nolūks nav vieglā formā, ~pop-

ulārā" valodā pilnīgi un izsmeļoši attēlot lielo domātāju ide-

jas, kuru pilnīga izpratne prasa pašu oriģinālu darbu pamatīgu
studēšanu, bet tikai — ievadīt šinīs studijās. Tā grib lasītājus
tik tālu iepazīstināt ar daudz un dažādu, senu un jaunu laiku

domātāju idejām un mācībām, lai tad katrs pie tiem darbiem,
kuros sajūt un nojauš sev dvēselē vistuvāko un radniecīgāko,
varētu tieši stāties klāt un tos pamatīgi studēt, vai nu oriģi-
nāla vai tulkojumos.

Šeit vēl viens aizrādījums par mūsu grāmatu būtu vietā:

kad lasītāja priekšā šeit atveras tik daudz un dažādas mācī-

bas, kas bieži cita citai runā pretim, tad tas viņu varētu ap-

mulsināt, miera un skaidrības vietā viņā varētu modināt vēl

lielāku nemieru un neskaidrību. Šai raibajā dažādībā gan slēp-

jas liela bagātība, bet arī zināmas briesmas, pret kurām jāiz-
turas uzmanīgi, kuras jāsaredz un jāsaprot, lai no tām varētu

izvairīties. It īpaši tanī cilvēkā, kas pats vēl lielā neskaidrībā

par sevi, kas meklē, šaubās un svārstās, šis dažādo, savā star-

pā dažreiz grūti saskaņojamo ideju daudzums var radīt patiesu
chaosu. Bet no tādām briesmām neviens nekad nav pasargāts.
Tās jāpārvar. Un ar labu gribu un nopietni un sirsnīgi cenšo-

ties pēc skaidrības, tās ir pārvaramas. Arvienu pastāv arī

vēl otras briesmas, proti tad, kad cilvēks nevis iepazīstas ar

daudz un dažādām mācībām un no tām tad izloba to, kas viņam
vislabāk piemērots, kas viņam visvairāk palīdz kļūt pie pat-

stāvīga sprieduma, bet kad viņš akli un verdziski padodas kaut

kādai vienai mācībai, citas nemaz nepazīdams. Tā viņš galu

galā nemaz nepagūst izveidot patstāvīgu pasaules uzskatu, bet

visu mūžu domā svešas domas un, bez iekšējas sirsnīgas līdz-

dalības, verdziski pilda tikai svešas pavēles.
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Tikai tad, kad cilvēks kļūst par tādu, kas visās lietās pilda

paša sirdsapziņas pavēli, kas runā to, ko tiešām domā, slavē

to, ko tiešām augsti cieni, dara to, par ko tic, ka tas jādara,
var teikt, ka viņam ir dziļā ticībā pamatots, paša darināts pa-

saules uzskats. Un tāpēc katram ir arī vajadzīgi lieli un gudri

skolotāji un audzinātāji. Ja viņš arī ne arvienu visu pieņem,
ko tie māca, tad jau tas vien katram ir liela audzināšana, ka

viņš redz šo savu vadītāju, lielu cilvēku gaišu dvēseles piemēru,
redz, kā tie dzīvojuši saskaņā ar savām pārliecībām, kā par

saviem darbiem paši pratuši atbildēt, kā pilnīgi un skaidri sa-

skanējuši viņu vārdi ar viņu darbiem, un kā tas viņus pada-

rījis dvēselē stiprus un laimīgus.
Tad viņš domā un jut: ne tas ir no svara, vai es sava

skolotāja katru vārdu atzīstu par pareizu, vai viņa visiem uz-

skatiem varu piekrist, bet tas, ka es, skatoties viņa dzīvē un

darbā, redzu tanī valdām tik skaistu saskaņu, tik dziļu iekš-

ķīgu konsekvenci, redzu, cik viņš stiprs un drošs savās pār-
liecības un savā ticībā, un tāpēc arī stiprs un drošs dzīvē un

darbā, bezbailīgs, vīrišķīgs un varonīgs. Tad, lai es arī neti-

cētu viņa dieviem, ja viņa pārliecība arī nebūtu mana pārlie-

cība, viņa domāšanas veids nebūtu mans, es tomēr apbrīnoju

viņa dziļās sirds patiesības nesatricināmos pamatus, viņa de-

dzīgo ticību, un gribētu viņam tuvāk nākt, viņam līdzīgs tapt.
Ir tā, kā Karlails saka par angļu sektantu, sprediķotāju

Džonstonu: ~Bija auksts, ielas bija dubļainas un viņa zābaki

bija saplīsuši, bet tie bija viņa paša zābaki un viņš tanīs droši

stāvēja uz zemes. Sakait, vai tāda stipra, drosmes pilna cil-

vēka visa dzīve vien jau nav liela pamācība, ja mēs arī neat-

zītu par pareizu nevienu pašu viņa mācības pantu?"
Nīče, kas sava bijušā skolotāja Šopenhauera visu pasau-

les uzskatu pašos pamatos noliedza un sīvi apkaroja, tomēr

viņu mīlēja, sumināja, dievināja un nosauca par savu īstu au-

dzinātāju tāpēc, ka viņa skolā esot mācījies godīgi un droš-

sirdīgi domāt.

Un arī mēs lasītājus nevis pirmā kārtā tādēļ iepazī-
stinām ar daudz lielām personībām, lai tie pieņemtu katru

viņu mācību, bet lai tie dzīvotu viņu tuvumā un uzņemtu viņu
gaišā gara un stiprās dvēseles svētīgos iespaidus. Vārds, burts

var būt neauglīgs, burts var pat nāvēt, bet gars dara dzīvu.

A. Dauge.



Sokrats

Sokrāts bija grieķis, senās Grieķijas filozofs un gudrais.

Viņš pieder tā tad tālai senatnei. Un tomēr ar savu vienkāršo,
taisno dzīvi, ar savu dziļas gudrības pilno mācību, beidzot, ar

savu cēlo, varonīgo nāvi, viņš vēl tagad nostājas mūsu gara
acu priekšā kā dzīvs gara varoņa paraugs.

i.
Sokrāts ir dzimis Atēnās, 469. g. pr. Kr. — vienā no senas

Grieķijas spožākiem laikmetiem, kad Atēnas, pēc peršu uzvarē-

šanas, bija sasniegušas augstāko uzplaukumu tiklab saimniecis-

kā un politiskā, kā arī zinātņu un mākslas laukā.

Sokrāta tēvs Sofronisks bija tēlnieks, vairāk gan tēlnieka-

amatnieka, kas apstrādā marmoru skulptūru vajadzībām, nekā

tēlnieka-mākslinieka nozīmē. Sokrāta māte Fainarete, līdzīgi

Sofroniskam, bija dzimta Atēnu pilsone. "Sokrāta ģimenes ma-

teriālie apstākļi nebija no spožajiem. Viss Sokrāta tēva īpa-
šums pastāvēja nelielā mājiņā, smagi apbruņotā karavīra (hop-

lita) apbruņojumā un kādā nelielā naudas summiņā.
Šie samērā trūcīgie materiālie apstākļi tomēr neliedza So-

krātam iegūt parasto grieķu jaunekļu izglītību „mūzikā un ģim-
nastikā", kurā ietilpa fleites un ģitāres spēlēšana, miesas vin-

grināšana. Bez tam Sokrāts vai nu jau tad, vai vēlāk iepazinās
arī ar tā faika matemātiskajām zinībām — "ģeometriju un astro-

nomiju. Diezgan agri Sokrāts izlasīja dažu filozofu darbus.

Lielu iespaidu uz Sokrāta garīgo attīstību atstāja viss grieķu
kultūras lielā uzplaukuma laikmets. Politiskā laukā ap to laiku

darbojās slavenais Perikls, vēsturē Herodots un Tukidids,
mākslā Feidijs, dzejā jeb drāmā — Sofokls, Euripids. Atēnas

ļoti bieži apmeklēja arī svešzemju filozofi, kas tur noturēja
priekšlasījumus un disputus. Kā dzīvs, apdāvināts jauneklis
Sokrāts nepalaida garām izdevību visu to vērot un no visa tā

kaut ko mācīties. Astoņpadsmit gadu vecumā Sokrāts, līdzīgi
citiem grieķu jaunekļiem nodeva uzticības zvērestu valstij,
un pēc tam divus gadus pavadīja kara klausībā — robežu ap-

sardzībā.
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Līdz ar vispārējo izglītošanos Sokrāts mācījās arī sava

tēva, tēlnieka amatu. Patstāvīgi ar šo amatu Sokrāts tomēr

nenodarbojās un drīz vien to atmeta pavisam. Viņš juta sevī

citu aicinājumu, aicinājumu darboties zinātnes, bet it sevišķi
— tikumības laukā, sevi un citus tikumiski skaidrojot, pilnīgākus
darot. Pārliecību par šādu aicinājumu jo sevišķi viņā no-

stiprinājis Delfu orākuls. Tas noticis tā. Viņa bērnības draugs
Chairefonts, reiz nonācis Delfos, jautājis orākulam, vai ir kāds

gudrāks par Sokrātu. Pitija, tā sauca priesterienes, atbildē-

jusi, ka gudrāka neviena nav. Kad Sokrāts to dabūjis zināt,

viņš ilgi domājis, ko dievs ar šiem mīklainiem vārdiem grib

teikt, jo viņš it labi apzinājies, ka viņš tāds, t. i. gudrs, nav ne

mazākā mērā. Bet tā kā nu viņš bijis pārliecībā, ka dievs

taču nerunā niekus, tad viņš sācis šo vārdu nozīmi pētīt. Viņš

aizgājis papriekš pie valsts vīriem, tad pie dzejniekiem, bei-

dzot
— pie amatniekiem. Visi tie izrādījušies savās amata

lietās gudri, bet visiem tiem piemitis arī viens kopējs trūkums:

tikpat pārliecināti kā par savām amata lietām, tie sprieduši
arī par citām lietām un tā apgalvojuši zinām to, ko patiesība
nezinājuši. Sokrāts tad nu nopratis, ka viņš tiešām par visiem

tiem gudrāks tai ziņā, ka neapgalvo zinām to, ko nezina. No

šī brīža tad arī sākās Sokrāta staigāšana ļaudīs, tos iztaujājot

un ne tik daudz pamācot, kā pašus pie jaunām atziņām vedot.

Šai darbībā viņš satikās ar visādu šķiru ļaudīm, bet visvairāk

ap viņu pulcējās grieķu jaunekļi.
Šo Sokrāta tikko iesākto darbu — cilvēkus iztaujāt un

pamācīt — uz,ilgu laiku, uz veseliem 25 gadiem, ar nelieliem

pārtraukumiem, iztraucēja Atēnu karš ar dažādiem ienaidnie-

kiem. Sokrātam, kā kapot spējīgam Atēnu pilsonim, arī bija
jāstājas karotāju rindās. Un te kara laukā Sokrāts bija tikpat

dižs, izturīgs un drošsirdīgs kā savā privātā dzīvē. „Kara

gājiena laikā, — lasām Platona darbā „Dzīres", Grieķijas vēs-

ture pazīstamā Alkibiada runa, — Sokrāts kara grūtību pa-
nešanā pārspēja ne tikai mani, bet arī visus pārējos. Katru

reizi, kad mēs, no citiem nogriezti, kā tas bieži kara gājienos

gadās, cietām badu, neviens nevarēja ar viņu sacensties izturībā.

Ziemas aukstuma panešanā, — ziemas tur ir briesmīgi auk-

stas — Sokrāts rādīja taisni brīnumus. Tā reiz, kad sals bija
sevišķi negants un visi centās vai nu nemaz neiziet no mājām,
vai arī, ja kāds to darīja, tad pamatīgi ietinās aitādās, bet kā-

jas aptina ar filcu un apāva zābakus, Sokrāts pastaigājās šai

laikā savā parastajā uzpletnī, basām kājām pa ledu un gāja pie
tam daudz mierīgāk nekā citi, kam kājās bija apavi". ~Butu



Sokrāts

(Marraorbiste, atrodas villā Albāni, Romā).
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vērts, mans draugs," stāsta šis pats Alkibiads tālāk, „paskatīties
Sokrātā, kad mūsu kapaspēks ātri atkāpās no Delijas. Es

tad biju jāšus, Sokrāts gāja kājām, kopā ar savu draugu La-

chesu. Vispirms man bija skaidrs, cik ļoti Sokrāts bija pārāks

par Lachesu aukstasinībā. Pēc tam man likās, ka viņš, tāpat kā

Atēnās, staigāja ~lepni apkārt raugoties" ir uz draugiem, ir

uz ienaidniekiem; katram pat no tālienes bija redzams, ka ja
vien kāds viņu aiztiktu, tas saņemtu pienācīgu pretestību. Tā-

pēc ir Sokrāts, ir Lachess laimīgi atgriezās Atēnās." Kādā

citā kaujā Sokrāts izglābj pašu Alkibiadu no drošas gūstā kri-

šanas, pie kam vēlāk labprātīgi atsakās no goda zīmes par
labu šim pašam Alkibiadam. Kapa darbības pārtraukuma brī-

žos Sokrāts pa laikam iegriežas Atēnās, kur tūdaļ uzsāk paras-

tās sarunas ar saviem draugiem un skolniekiem. Pat tieši

kapa gājienos Sokrāts nodevies savām iekšējām pārdomām.

„Tā reiz," — stāsta tas pats Alkibiads, ~no rīta, sācis par kaut

ko domāt, viņš apstājās un skatījās vienā punktā, un tā kā,
acīm redzot, lieta negāja uz priekšu, tad nekustējās no vietas

un joprojām palika stāvot un domājot. Pienāca jau dienas vi-

dus, uz Sokrātu sāka griezt vērību un ar izbrīnu savā starpā

runāt, ka Sokrāts, luk, stāv no paša rīta par kaut ko domājot.

Beidzot, pie vakara, viens otrs no jaunajiem kareivjiem pēc

vakariņām iznesa savas saliekamās gultas tur, kur viņš stā-

vēja, lai nakti pavadītu vēsumā, — jo tad bija vasaras laiks, —

un līdz ar to, lai novērotu, vai viņš tāpat stāvēs arī naktī.

Sokrāts turpināja stāvēt līdz ausmai un saules lēktam, un tad,
saules priekšā pielūdzis dievu, aizgāja,"*). 421. gadā Atēnās

noslēdza t. s. Nikija mieru, Sokrāts bija kļuvis 48 gadus vecs

un, kā ārpus iesaucamo pilsoņu kategorijas stāvošs, turpmākās
Atēnu kapa gaitās vairs nepiedalījās.

Atgriezies no kara lauka Atēnās, Sokrāts apprecējās. Viņa
sievas Ksantipas vārds, tās it kā dusmīgā rakstura dēļ, ar

laiku kļuva par dusmīgu sievu sugas vārdu. Par šo Ksantipas

dusmīgo izturēšanos pret Sokrātu un viņa draugiem ir uzgla-

bājušies pat daži nostāsti. Tā reiz, kad Sokrāts stāvējis lejā

pie mājas un sarunājies ar saviem draugiem, Ksantipa,

pēc ilgākas bāršanās, uzlējusi viņiem uz galvas samazgas. Uz

to Sokrāts gluži mierīgā garā noteicis: ~Vai es neteicu, kad

Ksantipa rūc un met zibeņus, tad nāk arī lietus." Parasti lie-

tas, laikam, gan tik ļaunas nav bijušas. Cik var spriest pēc

*ļ Šis un tāpat iepriekšējie notikumi, tādā veidā, kā tos ar Alkibiada

muti attēlo Platons, zināms nav uzskatāmi par burtiski tā notikušiem.

Bet patiesa tanīs ir iekšējā jēga.
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dažiem paša Sokrāta izteicieniem un pēc Ksantipas izturēšanās

Sokrāta nāves dienā, Ksantipa ir bijusi rūpīga un gādīga sieva

savam vīram un tāda pat māte saviem dēliem, tā ka dažas

tenkas par viņas it kā ķildīgo, dusmīgo raksturu ir uzskatāmas

vairāk par humoristiskiem pārspīlējumiem, nekā par patiesību.
Kā arī būtu, jaunie ģimenes dzīves apstākļi nav traucējuši

Sokrātu tūlīt pēc atgriešanās turpināt savu iemīļoto cilvēku

iztaujāšanas un netiešas pamācīšanas darbu. ~Jau rīta agru-

mā," — stāsta savās ~Atmiņās" Sokrāta skolnieks un draugs
Ksenofonts, — ~viņš apmeklēja ~Stabu eju" un vingrošanas

laukumus, un pusdienas laikā un citos dienas laikos viņš bija
redzams tur, kur visvairāk cilvēku sanāca. Viņš tur runāja, un

kas gribēja, varēja viņu uzklausīt. Un runāja viņš nevis kā

daži citi filozofi par to, kas ir esošais, vai tas ir kaut kas

viens, vai daudzums v. t. 1., bet gan par gluži cilvēcīgām lie-

tām, par to, kas ir dievbijīgi, kas ir bezdievīgi, kas apkauno-

joši, kas taisni, kas netaisni, kas ir saprātība, kas pārgalvība,
kas drošsirdība, kas bailība, kādai jābūt valstij un kādam valsts

vīram, valdāmam un valdītājam v. t. 1."

Lūk, viņš sarunājas ar sofistu Aristipu par skaistumu.

Aris tips: Saki man, Sokrat, vai tu zini kaut ko

skaistu?

Sokrāts: Jā, ļoti daudz ko.

Aris tips: Tad gan viss tas ir viens otram līdzīgs?
Sokrāts: Nē, ļoti daudz kas pat cik iespējams ne-

-1 īdzīgs.
Aris tips: Bet kā gan kaut kas var būt skaists, kas skai-

stam nav līdzīgs.
Sokrāts: Jo, pie Dzeva, tam cilvēkam, kas skaists lau-

šanās sacīkstēs, nelldzīgs ir otrs, kas skaists skriešanās sacīk-

stes; tāpat arī kāds vairogs, kas ir skaists aizstāvēšanās mēr-

ķiem, ir cik vien iedomājami nelldzīgs metamam šķēpam, kas

ir skaists, lai to mestu spēcīgi un ātri.

Aris tips: Tad tu man atbildi kā toreiz, kad es tev

jautāju, vai tu zini kaut ko labu.

Sokrāts: Vai tu domā, ka labais ir kaut kas cits, nekā

skaistais? Vai tu nezini, ka viss skaistais un labais vienās un

tais pašās attiecībās arvienu ir skaists un labs? Jo, pirmkārt,
tikumība nav vienā attiecībā laba, otrā atkal skaista; otrkārt,
cilvēkus vienās un tais pašās attiecībās un vieniem un tiem pa-

šiem mērķiem sauc par labiem un skaistiem; tāpat cilvēku

miesas vienās un tais pašās attiecībās šķiet skaistas un labas;

un arī viss cits, ko cilvēki lieto vienās un tais pašās attiecībās,
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tiek' turēts par skaistu un labu, no tā viedokļa, cik tas labi

lietojams.
Aris tips: Tad laikam gan arī mēslu kagte ir skaista?

Sokrāts: Jā, pie Dzeva, pat zelta vairogs ir neglīts, ja
pirmā savam mērķim labi, bet otrs — slikti pagatavots.

Aris tips: Vai tu domā, ka vieni un tie paši priekšmeti
var būt neskaisti un skaisti?

Sokrāts: Saprotams, un tai pašā laikā labi un slikti. Jo

ļoti bieži tas, kas labs pret badu, ir slikts pret drudzi v. t. t.,

jo viss ir skaists un labs tam, kam tas labi piemērots, slikts un

nejauks turpretim, kad kaut kam slikti piemērots.
Citreiz Sokrāta sarunām ir praktiskāks raksturs. Te viņš

pamāca savus draugus būt pašsavaldīgiem, atturēties no lie-

līšanās, te ieteic kādam jauneklim, kas grib kļūt par kara va-

doni, papriekš iegūt labu kara vadoņa izglītību, — te sadrošina

kādu spējīgu, bet pārāk atturīgu vīru, piegriezties valsts lie-

tām, te pamāca kādu nedusmoties, ja kāds nav atņēmis viņa
sveicienu, te pamāca godāt vecākus un dievus v. t. 1.. ~Tā So-

krāts," saka Ksenofonds, „bija visādos veidos un visādās no-

zīmēs noderīgs, tā ka katram, kas !uz to grieza vērību, bija

skaidrs, ka nav nekas izdevīgāk, kā satikties ar Sokrātu, at-

rasties pie viņa, kur un kādā gadījumā tas arī būtu. Pat vien-

kārša atminēšanās par viņu, kad tas nebija klāt, sniedza tiem,
kas ar viņu pastāvīgi tikās, jo lielu labumu. Pat viņa joki viņa

draugiem bija tikpat noderīgi, kā viņa nopietnība." — „Viņa
dzīves veids," saka tas pats Ksenofonts, „bija tāds, ka viņš bija

pieradinājis miesu un dvēseli pie tādas kārtības, pie kādas ik-

viens, ja negadās kaut kas ārkārtīgs, varētu dzīvot bez rūpēm
un droši, bez kā tam būtu jānonāk grūtībās par dzīves līdzek-

ļiem. Jo viņš dzīvoja tik taupīgi un vienkārši, ka es nezinu,

vai kāds tik maz nopelnīja, ka ar to Sokrātam nepietiktu. Jo
ēda viņš tikai tik daudz, cik to darīja ar prieku, un pie ēšanas

viņš nāca tā sagatavojies, ka izsalkums tam bija par pavalgu.
Kā dzēriens viņam garžoja viss kas, jo viņš nekad nedzēra,
kā tikai tad, kad bija slāpes. Bet ja viņš kādreiz nolēma iet

uz dzīrēm, tad tas, kas vairumam bija grūti, proti, izsargā-
ties no pārēšanās un pārdzeršanās, viņam bija kaut kas pavi-
sam viegls."

Par šādu, tik vienkāršu, pat nabadzīgu dzīves veidu viens

otrs mēģināja Sokrātu izzobot un nopulgot. Tā kāds Antifons

reiz pārmetis Sokrātam, ka viņš, ēzdams sliktos ēdienus un

dzerdams sliktākos dzērienus, valkādams vienu un to pašu mē-

teli kā ziemu, tā vasaru, staigādams bez kurpēm, nepieņem-
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dams par savām mācībām naudu v. t. (:, ir saviem skolnie-

kiem nevis labs, bet nožēlojams dzīves paraugs. Uz to So-

krāts atbildēja tā: „Tu, Antifon, man šķiet, iedomājies manu

dzīvi tik nožēlojamu, ka man ir pārliecība, tu labāk mirtu, nekā

dzīvotu kā es. Bet kas tad ir manā dzīvē tas nepanesamais?
Vai tas nepanesamais pastāv, varbūt, iekš tam, ka citi, kas par

savu darbu ņem algu, ir spiesti šo darbu nostrādāt, es, turpre-

tim, tā kā es nekādu algu neņemu, neesmu spiests sarunāties

ar to, ar ko negribu? Par ēdieniem un dzērieniem
...

Vai tu

nezini, ka, jo kādam ēdiens labāk garžo, jo mazāk smalki ēdieni

tam vajadzīgi un tāpat dzērieni? Un kas zīmējas uz mēteļiem,
vai tu nezini, ka tie, kas tos bieži maina, to dara aukstuma un

siltuma dēļ, un ka kurpes auj, lai iešanu netraucētu

priekšmeti, kas kājām sagādā sāpes? Vai nu tu jau esi reiz

novērojis, ka es vai nu aukstuma dēļ vairāk nekā citi palieku

mājā, vai karstuma dēļ ar kādu būtu ķildojies par ēnu, vai

kādreiz tāpēc, ka man sāp kājas, negājis turp, kur gribējis? —

Un ja ir jābūt derīgam valstij un draugiem, kam no diviem

būtu šim nolūkam vairāk laika, tam, kas dzīvo, kā es tagad,
vai tam, kas dzīvo tā, kā tu ieteic dzīvot? Kurš, tālāk, no

abiem vieglāk varētu iet karā kā kaj-a vadonis, vai tas, kam

arvien vajadzīgas grūti dabūjamas lietas, vai tas, kas ir apmie-
rināts ar to, kas pašreiz dabūjams? Kurš no abiem, tālāk, ap-
lenkšanas gadījumā drīzāk būtu spiests padoties, tas, kūpam
arvienu vajadzīgas grūti dabūjamas lietas, vai tas, kas ir apmie-
rināts ar gluži viegli dabūjamām? Man šķiet, Antifon, —

nobeidzis savu atbildi Sokrāts, — tu meklē laimi greznībā un

labklājībā; es, turpretim, domāju, ka būt bez jebkādām vaja-
dzībām ir dievišķi, un būt ar cik iespējams maz vajadzībām,,
ir dievišķam vistuvāki, bet dievišķais ir tas labākais un kas

dievišķajam vistuvāk, tas arī labākajam vistuvāk."

Kā jau pieminēts, Sokrāts dažreiz gājis arī uz dzīrēm. Tad

viņš pa laikam savu parasto izskatu drusku mainījis: labi maz-

gājies, miesu smaržu zālēm iesvaidījis, sandales apāvis, lai,

kā viņš pats jokodamies teicis: ~skaists pie skaistiem ietu."

Dzīrēs Sokrāts parasti izcēlies ar savu asprātību un smalko

zobgalību, kā arī izturību. Tā kādās dzīrēs, — kā lasām Pla-

tona darbā ~Dzīres", — kad Viena dzīru dalībnieku daļa jau

izklīdusi, bet otra turpat dzīru telpās iesnaudusies, Sokrāts

vienīgais paliek nomodā. ~Beidzot, kad viņš bija noguldījis
Aristofānu un Agatonu, viņš uzcēlās un aizgāja. Nonācis Li-

kaijā, viņš nopeldējās un, pavadījis dienu kā parasts, tikai va-

karā devās uz māju pie miera."
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No tiešas līdzdalības sabiedriskā un valsts dzīvē, piem., no

kādu amatu ieņemšanas, Sokrāts atturējies. ~lekšēja balss,"

viņš teicis, „neļauj man nodarboties ar valsts lietām. Un, liekas,

ļoti labi dara, ka neļauj. Esiet pārliecināti, atēnieši, ka, ja
es butu mēģinājis nodarboties ar valsts lietām, tad es jau sen

būtu aizgājis 'bojā un neatnestu nekāda labuma, ne sev, ne

jums. īsts patiesības cīnītājs, ja viņš kaut īsu laiku grib palikt

dzīvs, ir piespiests nodoties privātai dzīvei un nevis valsts

darbībai." Savu atturēšanos no politiskās dzīves Sokrāts at-

taisnojis vēl ar to, ka teicis: ~vai gan es lielākā mērā nodar-

botos ar politiku tad, ja es personīgi ar to nodarbotos, nekā tad,
kad es rūpējos par to, lai cik iespējams lielāks cilvēku skaits

būtu spējīgs ar to nodarboties?" Tomēr pilnīgi atteikties no

līdzdalības valsts dzīvē Sokrāts nevarēja un negribēja, jo bija
tai pārliecībā, ka visi valsts likumi, arī tie, kas zīmējas uz

pilsoņu līdzdalību valsts dzīvē, visnotaļ pildāmi. Ilgus gadus

pavadīdams kara klausībā, Sokrāts tos vairākkārt jau bija

pildījis. Bet bija arī vēl citi pilsoņa pienākumi: vajadzēja

apmeklēt tautas sapulces, būt par zvērināto tiesā v. t. 1. Arī

šos pienākumus Sokrāts arvienu izpildīja, bet vienreiz, šos

pienākumus pildot, darbojās sevtšķi aktīvi. Tas notika sekojošā
gadījumā. Atēniešu flote pie Arginūzas salām bija smagi sa-

kāvusi savu ienaidnieku floti; šī uzvara atēniešiem tomēr bija

dārgi maksājusi: vētras dēļ viņu pašu slīkstošo jūrnieku glāb-
šanas darbi aizkavējās, un tāpēc liels karavīru skaits, ap 4000

vīru, to starpā 2000 smagi apbruņotie, atrada galu jūras viļņos.
Tas vareni uztrauca tautas prātus un pret flotes vadoņiem

(stratēģiem) tika celta apsūdzība, ka tie nav izlietojuši visus

līdzekļus slīkstošo varoņu glābšanai. Daži no stratēģiem, pa-

redzēdami ļaunu iznākumu, aizbēga, bet seši stājās tautas

sapulces priekšā. Un te nu, zem uzbudināto jūtu iespaida,

prāvas iztiesāšanas kārtībā tika pielaistas vairākas nelikumības,
kas noveda pie tā, ka minētos sešus stratēģus, kaut gan viņu
vaina nebija pierādīta, notiesāja uz nāvi. Šai vispārējā prātu
uzbudinājumā nu Sokrāts bija vienīgais, kas ar visu to, ka

viņam piedraudēja ar izrēķināšanos, neatlaidīgi un stingri pro-

testēja pret pielaistām nelikumībām. Šādu savu patiesības un

taisnības mīlestību, rakstura stiprumu un bezbailību, Sokrāts

pierādīja vēl reiz apm. gadu vēlāk, t. s. ~trīsdesmit tirannu"

valdīšanas laikā, kad viņam bija pavēlēts arestēt kādu uz nāvi

notiesāto tirannu pretinieku — Salaminas Leontu. ~Tikai arī

šoreiz," saka Sokrāts, ~es pierādīju nevis ar vārdiem, bet ar

darbību, ka nāve man, ja tas nav rupji teikts, ir nieks, bet at-
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turēšanās no visa nelikumīgā un bezdievīgā man ir pats

svarīgākais. Četri devās uz Salaminu un atveda Leontu, bet es

aizgāju mājās. Un jādomā, man būtu bijis jāmirst par to, ja

toreizējā valdība visdrīzākā laikā nebūtu kritusi."

2.

Pats galvenais Sokrātam tomēr bija un palika cilvēku iz-

taujāšana un pamācīšana.

Vērojot sofistu mācību, pēc kuras viss ir relatīvs, par visu

var izteikt vispretējākos spriedumus, arī Sokrāts nāca pie slē-

dziena, ka cilvēku atziņās, spriedumos valda vislielākā ne-

skaidrība, pretrunas, relativitāte. Sokrāta meklētājs gars

tomēr pie tā nepalika: viņš intuitīvi nojauta, ka ir jābūt arī

kādām drošām, vairs neapšaubāmām atziņām, — tikai tās jā-
meklē, jāatrod. Tāpēc viņš uzaicina sevi un citus meklēt,

pētīt, atrast šādas skaidras, drošas atziņas. Bet te Sokrāts

tūlīt atdūrās uz šķēršļiem. Izrādījās, ka cilvēki pavisam negrib
kaut ko meklēt, pētīt, jo ir pārliecināti, ka viņi visu jau zina.

Sakarā ar šādu stāvokli, Sokrāts pirmā vietā sāk uzstādīt

prasību visu pārbaudīt — uzskatus, tradicijas, — nekā ne-

pieņemt bez pārbaudījuma.
Šo cilvēku modināšanu no dogmatiskā miega, no iedo-

mības, ka viņi jau visu zin, šo saukšanu nodziļināties sevī,

pazīt sevi, savas atziņas Sokrāts uzskatīja par savu pirmo
uzdevumu.

Jo raksturīgu šādas Sokrāta darbības paraugu atrodam

attēlotu viņa skolnieka Ksenofonta „Atmiņās". Te Ksenofonts

stāsta, kā Sokrāts, dabūjis zināt, ka kāds jauns cilvēks Euti-

dēms krāj visdažādākos zinātniskus rakstus, arī dzejas, aiziet

pie pēdējā un jautā viņam, kādēļ viņš šādus rakstus krāj, vai

viņš varbūt nodomājis kļūt par ārstu vai ģeometru, vai astro-

nomu, vai rapsodu? Uz visiem šiem jautājumiem Eutidēms

atbild noliedzoši, bet uz Sokrāta nākošo jautājumu atbild, ka

viņš grib kļūt par valsts vīru. Sokrāts cildina viņa nodomu,
bet aizrāda, ka tad gan viņam jābūt taisnam un arī jāzin, kas

taisnība vispāri ir un kā tā izpaužas. Eutidēms atbild, ka viņš

arī to zinot, varot arī pateikt, kas ir taisnība un kā šī iz-

paužas.
Sokrāts: Uzrakstīsim tad, ja tev nav nekas pretim, šeit

deltu (grieķu valodā visi vārdi, kas attiecas uz taisnību sākas

ar 5), bet tur alfu (grieķu valodā visi vārdi, kas attiecas uz

netaisnību sākas ar a) un katru darbību, kuru mēs atzīsim par

taisnu, rakstīsim zem deltas, bet katru netaisnību — zem alfas.
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Eutidēms: Labi, raksti, ja tev tas liekas vajadzīgs.
Sokrāts: Vai cilvēki melo?

Eutidēms: Jā gan.

Sokrāts: Kur mēs to rakstīsim?

Eutidēms: Saprotams pie tā, kas netaisns.

Sokrāts: Cilvēki krāpj ?

Eutidēms: Vēl kā.

Sokrāts: Kur mēs to liksim?

Eutidēms: Zināms, pie tā, kas netaisns.

Sokrāts: Izdara noziedzības?

Eutidēms: Arī tas notiek.

Sokrāts: Pārdod verdzībā?

Eutidēms: Jā.
Sokrāts: Nevienu no šīm darbībām pēc mūsu domāml

nevar saukt par taisnu?

Eutidēms: Pasarg' dievs!

Sokrāts: Bet ja nu kāds kā karavadonis pārdos ver-

dzībā mums naidīgas, mums ļaunu nodarījušas pilsētas iedzī-

votājus, vai mēs to varam saukt par netaisnu?

Eutidēms: Nekādā ziņā.

Sokrāts: Vai mums šī darbība drīzāk nav jānosauc par
taisnu?

Eutidēms: Bez šaubām.

Sokrāts: Un kad viņš tos karā pieviļ?
Eutidēms: Arī tas ir taisni.

Sokrāts: Un kad viņš tālāk ienaidnieka mantu ar vil-

tību un varu ņem, vai tad viņš nerīkojas taisni?

Eutidēms: Pilnīgi taisni; bet es sapratu tevi sākumā

tā, ka tu šos jautājumus uzstādīji zīmējoties uz draugiem.
Sokrāts: Tā tad viss tas, ko mēs rakstījām zem ne-

taisnības, mums tagad jāraksta zem taisnības?

Eutidēms: Tā liekas.

Sokrāts: Bet tagad gan tu gribēsi, lai mēs ievedām

izšķirību, proti, ka šādas darbības pret ienaidniekiem taisnas,

pret draugiem nē; tu teiksi arī, ka pret pēdējiem arvien jā-
izturas cik iespējams atklāti?

Eutidēms: Jā gan.
Sokrāts: Nu labi; ja kāds karavadonis mana, ka viņa

kareivjiem trūkst drošsirdības un tas viņiem iestāsta, ka re-

zerves jau pienāk un ar šiem meliem atkal iedveš drošsirdību,
kur šāda veida viltu lai rakstām?

Eutidēms: Es domāju pie taisnības.
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Sokrat s: Vai ja kads ar viltu savam bērnam iedod

zāles, kas nepieciešamas, lai tas izveseļotos, kur rakstīsim šo

viltu?

Eutidēms: Es domāju tāpat — pie taisnības.

Sokrāts: Ja tālāk kāds tavs draugs ir grūtsirdīgs un

tu baidies, ka viņš varētu sev izdarīt kādu ļaunumu, un tu no-

ņem viņam kādu šķēpu vai citu kādu ieroci: kur šāda darbība

piederas?
Eutidēms: Arī, patiešām, pie taisnības.

Sokrāts: Tu domā tā tad, ka arī pret draugiem visās

lietās nevajaga būt patiesam?
Eutidēms: Katrā ziņā ne visās, un es ņemu, ja tas ir

atļauts, teikto atpakaļ.
Sokrāts: Tas tev daudz drīzāk atļauts nekā likt kaut ko

nepareizā vietā. — Bet lai tagad piegrieztos tiem, kas savus

draugus pieviļ tiem par sliktu, — jo arī šis gadījums mums jā-

apskata—, kurš no diviem rīkojas netaisnāki, vai tas, kas to

dara ar nodomu, vai tas, kas to dara bez nodoma?

Eutidēms: Patiesām, Sokrat, es vairs neuzticos savām

paša atbildēm, jo arī to, par ko līdz šim mēs runājām, uzskatu

tagad pavisam citām acīm; tomēr es gribu teikt: kas ar

nodomu runā nepatiesību, rīkojas netaisnāk par to, kas to

dara bez nodoma.

Sokrāts: Vai tu nu tici, ka pastāv kāda taisnības mā-

cība, tāpat kā gramatikas mācība?

Eutidēms: Jā.
Sokrāts: Kuru nu tu uzskati par gramatikā stiprāku,

to, kas ar nodomu raksta un lasa nepareizi, vai to, kas to dara

bez nodoma?

Eutidēms: To, man šķiet, kas to dara ar nodomu, jo
kad tas gribētu, tas varētu arī pareizi to darīt.

Sokrāts: Vai tev nu neliekas, ka tas, kas ar nodomu ne-

pareizi raksta, rakstīšanu pārzin, bet tas otrs nē?

Eutidēms: Bez šaubām.

Sokrāts: Kurš nu vairāk zin, kas ir taisni, kas ar no-

domu melo vai pieviļ, vai tas, kas bez nodoma?

Eutidēms: Acīm redzot pirmais.
Sokrāts: Tu domā, tā tad, lasīt un rakstīt labāk pieprot

tas, kas zin, kā jālasa un jāraksta, nekā tas, kas to nezin?

Eutidēms: Jā gan.

Sokrāts: Un taisnīgumā stāv augstāk tas, kas zin kas

ir taisnība, nekā tas, kas to nezin?
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Eutidēms: Tā man jāsaka; bet es atkal labi nezinu,
kā es pie tā nāku.

Sokrāts: Bet kā tad nu iznāk? Ja kāds grib teikt pa-

tiesību, bet viņa apgalvojumi par vienu un to pašu priekšmetu
nekad nesakrīt, bet gan, kur viņam jārāda viens un tas pats
ceļš, vienreiz viņš rāda uz rītiem, citreiz uz vakariem, un

kur viņam jāuzstāda viens un tas pats rēķins, vienreiz viņš
dabū mazāku, citreiz lielāku summu: ko tu par tādu domā?

Eutidēms: Acīm redzot, tas nekā nezin no tā, ko viņš
domājis zinām.

Sokrāts: Vai tu zini, ka zināmus cilvēkus sauc par

vergu dvēselēm?

Eutidēms: Jā.
Sokrāts: Vai viņus tā sauc viņu zināšanas vai nezinā-

šanas dēļ?
Eutidēms: Saprotams, viņu nezināšanas dēļ.
Sokrāts: Varbūt par nezināšanu kalēju amatā?

Eutidēms: Nē.

Sokrāts: Vai namdara amatā?

Eutidēms: Tikpat maz.

Sokrāts: Vai kurpnieka amatā?

Eutidēms: Visa tā dēļ, bez šaubām, nē; ir novērojams
taisni pretējais, proti, ka lielākā daļa no tiem, kas tā kaut ko

prot, ir vergu dvēseles.

Sokrāts: Tad gan vergu dvēseles ir tie, kas nezin, kas

skaists, labs un taisns?

Eutidēms: Tā man šķiet.

Sokrāts: Vai nu nevajaga visādos veidos pūlēties, lai

nebūtu par vergu?
Eutidēms: Es arī, Sokrat, biju tai pārliecībā, ka es

tiecos pēc tās gudrības, ar kuru vislabāk var saglabāt visu iz-

glītību, kas nepieciešama vīram, kas cenšas pēc skaistā un

labā; bet tagad — kā tu gan domā man ir ap dūšu, kad es redzu,
ka ar visām savām līdzšinējām pūlēm neesmu panācis pat to,

lai varētu atbildēt uz jautājumiem visnepieciešamākās lietās, kad

man pie tam nav zināms neviens cits ceļš, kuru ejot, es va-

rētu kļūt labāks.

Sokrāts: Vai Delfosā, Eutidēm, tu esi kādreiz bijis?

Eutidēms: Jā, jau divas reizes.

Sokrāts: Vai tu tur kaut kur uz tempļa nelasīji uz-

rakstu: ~.Pazīsti pats sevi!"?

Eutidēms: Jā gan.
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Sokrāts: Vai nu tu par šo uzrakstu turpmāk nemaz

nelikies zināt, jeb vai tu par to padomāji un mēģināji pārbau-

dīt, kas tu esi?

Eutidēms: To tiešām nē; jo es biju tai pārliecībā, ka

es par to jau pietiekami zinu.

Sokrāts: Vai nu tu domā, ka tas pazīst sevi, kas zin

tikai savu vārdu vai drīzāk tikai tas, kas dara kā zirgu tirgo-

tāji, kas pērkamo zirgu nedomā agrāk pazīstamu, iekām nav

pārbaudījuši, vai tas paklausīgs vai stūrgalvīgs, spēcīgs vai ne-

spēcīgs, ātrs vai lēns un vispāri kādas ir tā visas tās īpašības,
kas zirgu lietošanā krīt svarā; un vai tu, tā tad, sevis pazīšanu

piešķir tikai tam, kas zīmējoties uz savu paša personu ir pa-

matīgi pārbaudījis, kā stāv ar viņa noderīgumu cilvēku dzīvei

un viņa spējām?
Eutidēms: Es domāju, kas nepazīst savas spējas, tas

arī sevi nepazīst.
Sokrāts: Vai nu nav skaidrs, ka sevis pazīšana atnes

cilvēkiem vislielāko labumu, bet sevis nepazīšana vislielāko

ļaunumu? Kas pats sevi pazīst, zin, kas viņam labs, un izšķir,
ko viņš spēj, ko nē, un darīdams to, ko viņš prot, viņš sa-

gādā sev visu nepieciešamo un ir laimīgs; nedarīdams to, ko

viņš neprot, viņš pasargājas no kļūdām un nelaimes, un tā kā

viņš taisni tādēļ spēj novērtēt arī citus cilvēkus, viņš māk ar

citu cilvēku palīdzību iegūt sev labumu un pasargāties no zau-

dējumiem. Kam turpretim šādu zināšanu nav, kas par savām

spējām maldās, tas nepazīst ne savas vajadzības, ne tos cil-

vēkus, ar kuriem viņš satiekas; visās lietās tas izdara kļūdas,

palaiž garām savu labumu un nonāk nelaimē. Kas, tālāk, dara

to, ko viņš prot, tas sasniedz savu mērķi un nāk slavā un godā;

viņam līdzīgi cilvēki ar to labprāt satiekas; citi, kas savu

mērķi nesasniedz, vēlas savās lietās gūt viņa padomu un pat
būt viņa vadībā; uz viņu tie liek savas laimes cerības un visu

šo iemeslu dēļ tas no visiem tiek mīlēts visvairāk. Kas tur-

pretim dara to, ko neprot, tas slikti izvēlējies un savu mērķi

nesasniedz, tas caur to cieš ne tikai zaudējumus un sodu, bet

zaudē arī savu godu, kļūst par izsmieklu un dzīve tam jāpavada
nicināšanā un kaunā. To tu redzi pat pie veselām valstīm: kad

tās savus spēkus vērtē par augstu un ar stiprāku varu ielaižas

karā, tad tās tiek vai nu sagrautas vai nokļūst verdzībā.

Eutidēms: Esi, Sokrat, pilnīgi pārliecināts, ka es sevis

pazīšanu uzskatu par visvērtīgāko labumu; bet es vēlētos zi-

nāt, ja tu man gribētu to teikt, kā sevis pārbaudīšanu lai iesāk?

Uz šo Eutidēma jautājumu Sokrāts uzstāda pretjautājumu,
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vai viņš zinot, kas ir labs, kas slikts. Eutidēms atbild, ka zinot

gan, un kā labumus min veselību, gudrību, skaistumu, stip-

rumu, bagātību, slavu, kā ļaunumus — visu pretējo. Sokrāts

nu ņem kritizēt šos Eutidēma minētos labumus un rāda Eutidē-

mam, ka visi tie pie gadījuma var būt arī ļaunumi, un ļau-
numi — labumi. Tā veselība var būt par iemeslu tam, ka kāds

dodas kādā ceļojumā vai karā, kur dabū galu, slimība, tur-

pretim, var no tā aizkavēt, — tā tad slimība dažreiz var būt arī

labums, veselība — ļaunums. — Tas pats ar gudrību: cik reiz

tie, kam šī īpašība piemitusi, nav no citiem par to ienīsti, turēti

gūstā, pat nonāvēti. Sokrāts min gadījumu ar gudro Daidalu,
kas bija ķēniņam Minošam uz Krētas salas izbūvējis slaveno

labirintu, no kura neviens, kad tajā bija iekļuvis, nav varējis
vairs tikt laukā. Negribēdams no tik slavena meistara šķirties,
Minošs Daidalu nelaidis projām, likdams to apsargāt, lai tas

neaizbēgtu. Tā gudrība Daidalam atnesusi nelaimi. — Tālāk

cik daudzi skaistuma dēļ netiek pavesti; cik daudzi savu spēku

dēļ neielaižas darbībās, kas beigās tos noved vislielākā postā;
cik daudzi bagātības dēļ netiek samaitāti ar glaimiem vai pat

pavisam pazudināti citu skaudības un ļaunprātības dēļ. — Bei-

dzot Sokrāts vēl rāda Eutidēmam, ka grūti pateikt resp. defi-

nēt arī to, kas ir nabags, kas bagāts, kas vienkāršs pilsonis,
kas valdnieks.

Saruna beidzas ar to, ka Eutidēms izsaucas: ~Arī tam man

jāpiekrīt, un es domāju, pats labākais būs, ja es klusēšu, jo

man šķiet, es tiešām nekā nezinu."

Sokrāta acīm redzamais nodoms šai sarunā ir atrast ~par-

eizo jēdzienu'* tam, ko apzīmē ar vārdiem taisns, netaisns,

labs, slikts v. 1.1. To apstiprina arī Ksenofonts. ~Sokrāts," viņš

saka, ~bija pārliecībā, ka tas, kam ir par kādu lietu pareizs

jēdziens, var to arī citiem izskaidrot, bet ja šāda jēdziena nav,

tad nav nekāds brīnums, ka viņš maldina kā sevi, tā citus.

Tāpēc kopā ar saviem skolniekiem viņš pastāvīgi iztirzāja
katras lietas pareizo jēdzienu". Ar ~pareizo jēdzienu" nav te jā-

saprot nekas cits kā vispārējais jēdziens resp. definīcija.

Šeit, šai idejā, ka patiesa, droša zināšana meklējama un atro-

dama vispārējos jēdzienos resp. definīcijās — Sokrāta lielais

vēsturiskais nopelns filozofijā. Tas, ka pats Sokrāts šādas

definīcijas vēl nesniedz, viņa nopelnu neko nemazina. Filozofija

var pateikties Sokrātam jau par to vien, ka viņš iezīmēja jaunu

zinātniskās darbības ceļu.
Līdz ar jauno uzdevumu izvirzījās jauna pētīšanas meto-

de — indukcija. Šīs metodes technikas un dziļāku pamatojumu
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Sokrātam gan trūka, tomēr atkal viņa nopelns bija tas, ka viņš

pirmais to sāka lietot. Šos Sokrāta nopelnus atzīmē arī Ari-

stotels, sacīdams: „Divi lietas ikviens varētu taisnīgi atzīt par
Sokrāta nopelnu: indukcijas un vispārīgās definīcijas."

Ar šiem jautājumiem par atziņas drošību un metodēm So-

krāts tomēr teorētiski nenodarbojās. lespējams, ka viņš savu

jauno zinātnisko principu nozīmi pat pilnīgi neapzinājās. So-

krātu, kā teikts, neinteresēja arī dabas zinātniski un metafi-

ziski jautājumi, tādi kā, no kādiem elementiem esošais sastāv,
vai esošais ir kas viens vai daudzums v. 1.1. Sokrātu par visām

lietām interesēja cilvēku dzīve, cilvēku darbība un tikumi,
ētika. Tāpēc viņš arī piegriezās galvenā kārtā tikumības, ēti-

kas jautājumiem.

Iziedams no uzskata, ka pareiza rīcība var nākt un nāk

tikai no pareiza ieskata, — lai atceramies Sokrāta uzskatus par

sevis pazīšanu sarunā ar Eutidēmu, — Sokrāts mācīja, ka ti-

kums nav nekas cits kā zināšana. Piem., drošsirdī-

ba nav nekas cits, kā zināšana par to, no kā ir jābaidās un

no kā nav jābaidās. Dievbijība nav nekas cits, kā zināšana par

to, kas attiecībā pret dieviem likumīgs. Taisnība nav nekas

cits, kā zināšana par to, kas vispāri likumīgs.

Visraksturīgākais šeit zināšanas moments. Cik Sokrāts

augsti šo zināšanas momentu vērtē, redzams, starp citu, no ci-

tētās sarunas ar Eutidēmu, kur Sokrāts par taisnāku uzskata

to, kas zin, kas ir taisni, bet nedara, nekā to, kas, tāpat rīko-

joties, nezin kas ir taisni.

Zināšana, pēc Sokrāta uzskatiem, satur sevī arī darīšanu,

jo kas zin, kas ir labs, tas, pēc Sokrāta domām, arī tā rīkosies,

resp. nav iedomājams, ka kāds apzinīgi darītu sev .ļaunu. ~Viņš,

Sokrāts," lasām Ksenofonta „Atmiņās", „bija pārliecībā, ka tas,
kas zin, kas ir labs un skaists, tā arī rīkojas." Ja kāds it kā

zinādams, kas ir labs, tomēr, saskaņā ar šo zināšanu, nerīkojas,
tad tas, pēc Sokrāta domu gājiena, nozīmē tikai to, ka šī cil-

vēka zināšana nav bijusi pilnīga, ka kaut kā viņa zināšanā

trūcis, citiem vārdiem sakot, ka nav bijis pietiekami gudrs.

~Kad viņam tālāk prasīts," lasām Ksenofonta ~Atmiņās", ~vai
tos, kas gan zin, kas tiem jādara, bet dara pretējo, arī viņš
uzskata par gudriem, viņš atbildējis: ~negudrākus par tiem, kas

negudri un neatturīgi reizē. Jo es domāju, ka visi starp visām

iespējamām lietām izmeklē to, par ko tie domā, ka tā viņiem

vislabākā; es esmu tā tad tai pārliecībā, ka tie, kas nepareizi
rīkojas, nav ne gudri, ne apdomīgi".



Starp zināšanu un darīšanu Sokrāts, tā tad, redz nepiecie-
šamību līdzīgu loģiskai, ar to starpību, ka loģiskās nepiecieša-
mības pamatā ir loģiskā evidence, šeit, darīšanas nepieciešamības

pamatā katra cilvēka neatvairāma griba darīt sev to vislabāko.

Bet kas ir „vislabākais" jeb vienkārši „labais?" Uz to,

ciktāl mēs balstāmies uz Ksenofonta liecībām, Sokrāts atbild,
ka labais nav nekas cits, kā derīgais, kā tas, kas kaut kā veicina

mūsu labklājību, mūsu laimi jeb, grieķu terminu lietojot, eudai-

moniju.
No šī viedokļa labums ir sevis pazīšana, jo ar to, kā lasījām,

mēs iepazīstamies ar savām spējām un tā gūstam dzīvē visla-

bākos panākumus; labums ir atturība, jo atturīgais dzīvo la-

bāk nekā neatturīgais; labums ir norūdīšanās, jo norūdītais ir

veselāks, viņam vieglāk atvairīt briesmas un iegūt godu un

slavu; labums ir saticība ar saviem brāļiem, jo ir muļķīgi pa-
darīt par ļaunumu to, kas mums dots labumam, labums ir krietns

draugs, jo uzticams draugs ir visderīgākais ieguvums; labi ir

ņemt dalību sabiedriskos iestādījumos, jo vispārības labklājība
nāk par labu arī atsevišķajiem; labi paklausīt likumiem, jo
tas ir visderīgākais kā mums pašiem, tā valstij, labi ir atturēties

no netaisnības, jo galu galā tā saņem atmaksu; labums ir ti-

kumība, jo to teic kā dievi, tā cilvēki; labums ir dievbijība, jo
dievi mums visvairāk var palīdzēt un spēj, bez kā būtu iespē-

jams izvairīties, sodīt.

Kā redzams, visi šie labumi ir relatīvi, hipotētiski, no kaut

kā atkarīgi. Bet vai ir arī kāds absolūts labums, kaut kas tāds,
kas visur, visos gadījumos, vienmēr būtu labs? Pie Ksenofonta

par tādu labumu atrodam tikai īsus norādījumus. Tā lasām,
ka visvērtīgākais cilvēkā ir viņa dvēsele, jo tai ir prāts, bet

prāts ir augstākā vērtība; tāpēc vispirmā kārtā jārūpējas par

dvēseli; un vislabākā dzīve ir tā, kas veicina pašu un savu

draugu kļūšanu par visvairāk pilnīgiem morāliskā un garīgā ziņā

vispāri; tā kā cilvēka garīgā pilnība vispirmā kārtā atkarājas

no zināšanas, tad gudrība ir lielākais labums, nesalīdzināmi

vērtīgāks par visiem citiem.

Jau noteiktāku liecību par šo pašu atrodam pie Platona.*)
Platoniskais Sokrāts noteikti izsakās, ka gudrība ir augstākais
tikums. ~Gudrība," viņš saka, „tā tad ir tā, kas visur panāk,
ka cilvēki ir laimīgi. Jo rīkodamies ar gudrību, neviens gan

nekur nevarēs darīt aplami, jo tad gudrība nebūtu gudrība".

*) Sokrāts pats nekādus rakstus nav atstājis; par viņu mums vēstī

galvenā kārtā Ksenofonta un Platona raksti.
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~Saprātīgs vīrs," runā Platona Sokrāts citā vietā, „izvairīsies
no tām lietām, cilvēkiem un bēdām, un priekiem, no kuriem

vajag izvairīties, un dzīsies pēc tiem, pēc kuriem vajag
dzīties; tāpat arī palikdams savā vietā, tas izturēs visu to,

ko vajag izturēt. Tādā kārtā ir pilnīgi nepieciešami, ka

gudrs vīrs, būdams taisns un vīrišķīgs un dievbijīgs, ir arī pil-

nīgi labs cilvēks, bet būdams labs, tas darīs labi visu, ko tas

darīs, un, labi visu darīdams, tas būs laimīgs, bet nekrietnais

un ļauni darītājs būs nelaimīgs. Lūk, tās ir šīs lietas, ko es

uzskatu par patiesām. Bet ja tās ir patiesas, tad tam, kas grib
būt laimīgs, ir jātiecas pēc saprātības un jāvingrinās tanī, bet

no nesavaldības jābēg, cik steidzīgi tik iespējam, tā ka lai mums

nebūtu nekādas vajadzības tikt sodītiem; bet ja šāda vajadzība

rastos, vai nu mums vai kādam mūsu tuviniekam, vai vien-

kāršam pilsonim, vai valstij, tad, ja gribam būt laimīgi, vajaga
sodu paciest. Tāds, man šķiet, ir tas mērķis, kuru vērojot ir

jādzīvo. Ikvienam jāsaņem kopā visi savi un valsts spēki, lai

rastos taisnība un saprātība, kā laimīgas dzīves nosacījums".
Platoniskais Sokrāts iet vēl tālāk un māca jau to, ko vēlāk

Kristus mācīja: ~Es neatzīstu, Kalikil," viņš saka, ~ka vislie-

lākais negods ir netaisni dabūt pliķi vai paciest, ka sagraiza
mūsu miesu vai mantu. Lielāks negods un ļaunums ir netaisni

dot šo pliķi un graizīt mani un manu mantu. Tāpat arī apzagt
mani vai pārdot verdzībā vai ielauzties manā mājā, vai vispāri
izdarīt man vai manai mantai kādu netaisnību ir apkaunojošāki
un lielāka nelaime tiem netaisnības darītājiem, nekā man, kam

tiek pāri darīts."

3.

Sokrāta patstāvības, brīvības spriešanas gars, bet it se-

višķi viņa sarunas, kurās viņš gandrīz ikvienam pierādīja, ka

tas iedomājas zinām to, ko patiesībā nezin, tālāk viņa pamācī-

bas, kā arī tas, ka viņš guva lielu piekrišanu jaunatnes starpā,
viss tas daudziem Atēnu pilsoņiem ķērās pie sirds un tādā kārtā,

līdzās skolnieku un draugu pulkam, Sokrātam ar laiku radās

daudz nelabvēļu un naidnieku. Un, lūk, 399. g. martā, kad So-

krāts jau bija kļuvis 70 gadu vecs, traģēdiju rakstnieks Melets

iesniedza archontam, kas pārzināja noziegumus pret reliģiju,
šādu rakstu: ~Sekošu sūdzību, ar zvērestu apstiprinātu, ir cēlis

Melets pret Sokrātu, Sofroniska dēlu. Sokrāta vaina ir tā,

ka viņš neatzīst valsts atzītos dievus, bet ieved citas, dai-

moniskas būtnes; viņa vaina ir vēl tā, ka viņš samaitā jau-
natni. Paredzamais sods —

nāve." Bet Melets nebija vienī-

gais apvainotājs. Apsūdzībai pievienojās vēl retors Likons un
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ādu tirgotājs, toreiz arī ievērojama politiska persona, Anīts.

Šis bija pats galvenais apvainotājs, pārējie divi rīkojās vairāk

viņa uzdevumā. Viņš juta naidu pret jaunu domu un uzskatu

sludinātājiem vispār, bet pret Sokrātu arī vēl tāpēc, ka pēdē-

jais bija uzdrošinājies viņu pamācīt, lai tas savam dēlam piešķiļ-
kādu labāku nodarbošanos, nekā tirgošanos ar ādām. Saskaņā
ar parasto kārtību, pēc iepriekšējas izmeklēšanas nobeigšanas,
archonts lietu nodeva zvērināto tiesai. Pienāca tiesas diena.

Sokrāts ieradās tiesā viens pats, bez aizstāvja, kā arī bez sie-

vas un bērniem, kuru uzdevums palaikam bija ar vaimanām

un raudāšanu lespaidot zvērinātos apsūdzētā labā. Publikas

bija saradies ļoti daudz, tās starpā daudz ārzemnieku un So-

krāta draugu. Tiesas sēde sākās ar parasto vīrāka kūpinā-

jumu dievam par godu un lūgšanu. Pēc tam sekretārs nolasīja
lietas saturu un deva vārdu abām pusēm. Pirmais runāja Me-

lets, pēc tam Likons un Anīts. Viņi pārmeta Sokrātam, ka

viņš: 1) min kādu jaunu, dievišķu būtni ~daimoniju", 2) kritizē

reliģiskus mītus, 3) satricina vecāku autoritāti un vājina ģimenes

saites, 4) mācīdams, ka jāiegūst teorētiskas zināšanas, atradina

jaunekļus no praktiskas darbības. Visus šos pārmetumus So-

krāts savā atbildes runā asprātīgi atspēkoja, sacīdams, starp

citu, tā: ~Patiesi, cienītie atēnieši, es neesmu tādā ziņā no-

ziedzies, kā man par to pārmet Melets, bet ko es jau agrāk teicu,
ka stiprs ienaids pret mani ir cēlies no daudzu citu puses, tad

ticiet man, ka tas ir tiesa. Šis ienaids mani pazudinās (ja tas

patiesi notiks), ne Melets un Anīts, bet ļaužu vairuma apme-

lojumi un ļaunprātība. Te nu varētu kāds jautāt: kā tu, Sokrat,

nekaunies, ka savā dzīvē esi tādam darbam nodevies, par ko

tev tagad draud nāves sods? Tam es teikšu: tu maldies, mīļais

draugs, ja tu domā, ka cilvēkam, ja viņš kaut drusku ir kam

derīgs, jālūkojas savā darbā uz nāves briesmām un ne vienīgi
uz to, vai viņš dara pareizi vai nepareizi, labu vai ļaunu darbu.

Patiesībā lieta ir šāda: kur mēs vislabākā nolūkā paši sevi

nostādām vai pavēlnieka tiekam nostādīti, tur, man šķiet,
ir jāpaliek un jāuzņemas briesmas, neievērojot nedz nāvi, nedz

citu ko vairāk kā godu. Kad nu dievs man ir pavēlējis dzīvot

kā filozofam un sevi un citus izpētīt, tad jau, cienītie atēnieši,
būtu nepareizi no manis darīts, ja es, nāvi vai citu ko baidīda-

mies, atstātu man uzticēto vietu. Tas tiešām būtu nejauki, un

tad ar pilnu tiesu mani varētu saukt pie atbildības, ka es neticu

dieviem, jo neklausu orākulam (dieva vārdiem) un no nāves

baidīdamies iedomājos gudrs esam, lai gan tāds neesmu. Jo
no nāves baidīties, pilsoņi, nenozīmē neko citu, kā iedomāties
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gudrs esam, lai gan tāds neesi, citiem vārdiem izlikties zinām,
ko tu nezini. Lai gan neviens nāvi nepazīst un nezin, vai tā,

varbūt, cilvēkam nav vislielākais labums, tomēr visi no tās

bīstas, it kā labi zinātu, ka tā ir vislielākais ļaunums. Vai tā

nu nav neprātība, par ko visi smejas — izlikties zinām, ko

tu nezini? Es nu, pilsoņi, šai ziņā te atšķipos no ļaužu vairuma,
un ja es teiktu, ka es par kādu esmu gudrāks, tad tikai tanī ziņā,
ka es, par Neredzamo valsti neko skaidri nezinādams, arī ne-

domāju, ka zinu; bet es gan zinu, ka darīt nepareizi un neklau-

sīt augstākam, vai tas būtu dievs vai cilvēks, ir ļauna un ne-

glīta lieta. — — — Un ja nu jūs tagad mani attaisnotu ar no-

teikumu, lai es vairs pētīšanu neturpinu un nefilozofēju, tad es

jums atbildētu: Cienītie atēnieši, jūs gan esat man mīļi draugi,
bet ar visu to, es tomēr drīzāk klausīšu dievam nekā jums, un,

kamēr es „dvašošu un spēšu, es nekādā ziņā nerimšu filozofēt

un ikkatru no jums, ko satikšu, saviem parastiem vārdiem mu-

dināt un pamācīt: mīļais draugs, tu esi Atēnu pilsonis, lielā-

kās un gudrības, un tikumiska spēka ziņā ievērojamākās pil-
sētas iedzīvotājs; vai tu nu nekaunies, ka gādā tikai par to, lai

tev būtu jo vairāk mantas, gods un slava, bet par prāta iz-

kopšanu, patiesības atzīšanu un par savu dvēseli, lai tā taptu
pēc iespējas labāka, tu nerūpējies un nedomā? Un ja kāds no

jums sāks pretim runāt un apgalvot, ka viņš rūpējas, es viņu

tūliņ vaļā nelaidīšu un neaiziešu, bet nopratināšu, izpētīšu un

izjautāšu viņu, un ja izrādīsies, ka tikumības viņam nav, lai

gan viņš to saka, tad es viņu norāšu, ka vissvarīgāko viņš uz-

skata par visniecīgāko, niecīgāko par svarīgo. Tā es da-

rīšu ar jaunu un vecu, ko vien sastapšu, ar svešinieku un še-

jienieti, jo vairāk ar šejieniešiem, jo jūs man esat tuvāki pēc

dzimuma. Tā, ticiet man, pavēl dievs, un es, vai nu jūs mani

attaisnojat vai nē, esiet pārliecināti, citādi nedarīšu, ja man

ari simtkārtīgi būtu nāves sods jācieš."

Aizrādījis tālāk atēniešiem, ka, viņu uz nāvi notiesājot, viņi
vislielāko ļaunumu sagādās paši sev, jo viņiem pietrūks cilvēka,
kas viņus modina no garīgā miega, Sokrāts uzaicināja liecināt

pret viņu tos, kas domā no viņa samaitāti esam. Kad tādi ne-

pieteicās, viņš turpināja, sacīdams:

~Lai nu paliek, pilsoņi, apmēram šos un varbūt vēl citus

tamlīdzīgus pierādījumus es varētu minēt sev par labu. Te nu

dažs no jums varbūt atminēsies par sevi un sirdīsies, ka pats
viņš, pat mazāk svarīgākā prāvā aizstāvēdamies nekā šī, bija
asaru pilnām acīm tiesnešus lūdzis un, lai viņiem jo vairāk ie-

žēlotos, bija savus bērnus atvedis un vēl daudzus no saviem
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piederīgiem un draugiem, bet es, kā redzams, nekā no tā ne-

darīšu, lai gan man, kā varētu izlikties, draud vislielākās ''bries-

mas. Šo ievērojot dažs no jums sāks varbūt mani nicināt, sa-

dusmoties par to un tad dusmās nodos savu balsi. Ja nu kāds

no jums tiešām atrodas šādā garastāvoklī — es gan to neturu

par pareizu, — bet ja nu tā būtu, tad man šķiet, es viņam teiktu

tā: Man ir gan arī kaut kādi piederīgie, jo, kā Homērs saka,
arī es neesmu no koka, ne no akmens dzimis, bet no* cilvē-

kiem, tā ka man, cienītie atēnieši, ir arī piederīgie un dēli, trīs

gabali, viens no viņiem jau jauneklis, bet divi vēl bērni, bet

tomēr neviena no viņiem šurp nevedīšu un jūs nelūgšu mani

attaisnot. Kādēļ es nu gan nekā no tā nedarīšu? Ne aiz augst-

prātības un necienības pret jums, cienītie atēnieši, bet, neru-

nājot par to, vai es nāvi bīstos vai nē, attiecībā uz labo slavu

man rādās, ka ne man, ne jums, ne vispārīgi pilsētai būtu par

godu, ja es kaut ko no augšminētām lietām darītu."

~Neatkarīgi no labas slavas, pilsoņi," beidz savu runu

Sokrāts, ~es domāju, nav ari taisnīgi lūgties tiesnesi un caur

lūgšanām mēģināt izbēgt sodam; taisnīgi turpretim ir pamācīt
un tā mēģināt pārliecināt. Jo tiesnesis ir savā amatā nevis

tādēļ, lai tiesu un taisnību kā kādu dāvanu izdāvātu, bet lai

spriestu un lemtu par to; viņš jau arī ir zvērējis, nevis pēc ie-

domas parādīt savu labprātību, bet spriest tiesu pec likumiem.

Tā tad, mēs nedrīkstam pieradināt jūs pie zvēresta pārkāpšanas

un jūs nedrīkstat pie tā pierast, jo ne vieni, ne otri mēs tad ne-

darītu savu pienākumu. Tādēļ, cienītie atēnieši, neturiet to ne-

kādā ziņā par pareizu, ka man vajadzētu jūsu priekšā darīt to,
ko es neturu nedz par skaistu, nedz taisnu, nedz svētu, it īpaši
vēl pie Dieva, ievērojot to, ka es no šī Meleta esmu apsūdzēts
it kā par bezdievību. Jo ja es ar visu jūsu zvērestu gribētu

jūs pierunāt un ar savām lūgšanām uz jums kādu iespaidu da-

rīt, tad es nepārprotamā kārtā mācītu jūs neticēt dieviem, un,

pareizi ņemot, aizstāvēdamies pats sevi apsūdzētu, ka neticu

dieviem. Bet tā jau nepavisam nav, jo es ticu, cienītie atē-

nieši, kā neviens no maniem apsūdzētājiem, un atvēlu jums un

dieviem spriest par mani, kā tas man un jums labāk iznāk."

Tūliņ pēc Sokrāta runas notika nobajsošana. Ar 60 balsu

vairākumu (no 500 balsīm) Sokrātu atzina par vainīgu viņam
inkriminētos noziegumos.

Atlika izlemt vēl par piespriežamo sodu. Apsūdzētāji pra-

sīja nāves sodu. Vārdu deva arī Sokrātam. Aizrādījis, ka vi-

ņam, kā atēniešu labdarim, drīzāk pienākas brīvs uzturs pilsē-
tas namā, Sokrāts turpināja, sacīdams: ~... —Tā kā es esmu
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pārliecināts, ka ar nodomu es nevienam cilvēkam nekā ļauna

neesmu darījis, tad es arī nebūt nedomāju pats sev pāri darīt

un pats par sevi teikt, ka esmu kādu sodu pelnījis. — — No kā

tad lai es bītos? Lai neciestu varbūt to, ko Melets priekš
manis ieteic un par ko es saku, ka nezinu, vai tas ir kas labs vai

ļauns. Tā vietā lai nu izvēlos un lieku priekšā kaut ko no tā,

par ko es labi zinu, ka tas ir kas ļauns? Vai cietumu? Kādēļ

man dzīvot cietumā zem katru gadu iecelto vienpadsmit vīru

varas? Vai naudas sodu, paliekot cietumā, kamēr samaksāju?
Bet tas taču nozīmētu man to pašu, ko es patlaban teicu, jo

man nav naudas ko samaksāt. Tā tad trimdu, vai to lai es

ieteicu? Varbūt jūs man to piespriestu. Tad jau patiesi mani

būtu pārņēmusi pārmērīga dzīves kāre, ja es būtu tik neprā-

tīgs, ka nevarētu ne tik daudz saprast: jūs, mani līdzpilsoņi,

nevarējāt panest ne manas. pamācības, ne manas runas, kūpas

jums ir pārāk smagas un ienīstas, tā ka jūs tagad cenšaties no

tām atsvabināties, bet citi lai panestu tās viegli? Tā nu gan

būtu jauka dzīve man tādā vecumā iet trimdā, lai tad, arvienu

no jauna izraidīts, ietu no pilsētas uz pilsētu! Es taču zinu ļoti

labi, ka jaunekļi, kurp es arī nonāktu, klausīsies manās runās

tāpat kā te, un ja es viņus no sevis aizdzīšu, tad viņi pierunās
vecākus ļaudis un paši mani izdzīs, bet ja es viņus neatraidīšu,
tad viņu dēļ mani izdzīs viņu tēvi un tuvākie piederīgie."

Šo runu Sokrāts nobeidza ar to, ka ieteica viņu sodīt ar

vienu sudraba mīnu — summu, kādu viņš spējot samaksāt. Bet

tā kā viņa draugi, to starpā arī Platons, no publikas soliem

sauca, lai viņš minot 30 mīnas, par kuru samaksāšanu viņi gal-

vojot, tad viņš tā arī darīja.
Pēc lēmuma pasludināšanas Sokrātam deva vēl pēdējo

vārdu. Aizrādījis, ka viņš notiesāts galvenā kārtā tāpēc, ka

nav ~raudu dziesmas sācis, vaimanās nopūties un daudz citas

necienīgas lietas darījis," viņš turpināja, sacīdams: ~Pilsoņi,
ne no nāves izbēgt ir grūti, daudz grūtāk ir izbēgt no ļaunā, jo
tas skrej ātrāki par nāvi. Tā arī tagad es, lēns un vecs bū-

dams, esmu lēnākā panākts, bet mani apsūdzētāji, lai gan

spēcīgi un ātri, ir ātrākā — ļauna — panākti. Tagad nu es

aiziešu uz nāvi notiesāts no jums, bet viņi — no patiesības, uz

visiem laikiem atzīti par ļauniem un netaisniem cilvēkiem." Un

viņa pēdējie runas vārdi bija: ~Un nu ir laiks šķirties man, lai

ietu nāvei pretim, jums, lai piegrieztos dzīvei; kam no mums

tiks labākā daļa, to nezina neviens, kā vienīgi dievi."

Nāves sodam vajadzēja notikt drīz vien pēc tā pasludinā-
šanas. Bet tā kā taisni sprieduma pasludināšanas dienā no
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Atēnām Apolonam par godu uz Dēlas salu, uz svinībām, iz-

brauca kuģis, tad, saskaņā ar vecām tradicijām, pēc kurām

ikviena nāves soda izpildīšana bija atliekama, kamēr šis kuģis

atgriezās atpakaļ, arī Sokrāta nāves soda izpildīšanu atlika

līdz kuģa atgriešanās brīdim. Pa to laiku Sokrātu, važās

slēgtu, ieslodzīja cietumā. Šeit viņu katru dienu apmeklēja viņa

draugi. Katru dienu tie lūdza viņu uzpirkt sargus, lai viņš
varētu bēgt. Sokrāts šo priekšlikumu noteikti noraidīja. ~Ja

jau es visu mūžu esmu paļāvies Atēnu likumiem, tiem paklau-

sījis un mācījis tos paklausīt," viņš teica, „tad gan arī tagad
man neklājas no «tiem izvairīties. Tā rīkojoties, man tiešām

varētu pārmest, ka es mācu pārkāpt valsts likumus, bet valsts

likumi visiem un arvienu jāpilda, citādi pašai valstij būtu jāiet

bojā". Dzīvās un draudzīgās sarunās par dzīves un filozofijas

jautājumiem ātri pagāja vesels mēnesis, kad kuģis atgriezās.

Bija pienākusi Sokrāta pēdējā diena.

\ 4.

~Arī todien," stāsta Sokrāta skolnieks Faidons kādam tai

dienā iztrūkušam skolniekam Echekratam, ~mēs sapulcējāmies
labi agri, jo kad iepriekšējās dienas vakarā iznācām no cietuma,

mēs dabūjām zināt, ka kuģis no Dēlas esot pienācis; mēs nu

savā starpā norunājām sapulcēties parastajā vietā pēc iespējas

agrāk. Tiklīdz mēs bijām sanākuši, pie mums pienāca vārtu

sargs, kas mūs parasti ielaida, un lūdza mūs pagaidīt un ātrāki

nenākt, līdz viņš pats saukšot. „Jo cietuma pārzinis," viņš
teica, „liek Sokrātam važas noņemt un pasludināt viņam, ka

šodien tam katrā ziņā jāmirst." Pēc neilga laika viņš atkal

atnāca un lūdza mūs ienākt. lenākuši mēs ieraudzījām Sokrātu,
kas patlaban bija mazgājies, un Ksantipu, kas līdz ar viņa bērnu

sēdēja tam blakus. Kad nu Ksantipa mūs ieraudzīja, viņa sāka

vaimanāt un apmēram tā runāt, kā sievietes to parasti dara:

~Pēdējo reizi, o Sokrat, tagad tavi draugi runās ar tevi un

tu ar viņiem." Sokrāts tad paskatījās uz Kritonu un teica:

„Kriton, lai kāds aizved viņu uz mājām." Tad daži no Kritona

sulaiņiem aizveda viņu, bet Sokrāts nosēdās uz gultas, salieca

savu kāju, berzēja to ar roku un pie tam runāja: ~Cik dīvaina

lieta, draugi, acīm redzot ir tas, ko cilvēki sauc par prieku;
cik brīnišķīgas ir tā attiecības ar bēdām, kuras tur par tā

pretstatu: abas šīs jūtas, protiet, negrib reizē pie cilvēkiem

nākt, bet kas tiecas pēc vienām un tās arī sasniedz, tam, var

teikt, neizbēgami vienmēr jāsaņem arī otras. Tā tas, rādās, ir

arī ar mani; kad sāpes, kas caur važām bija manā kājā cēlušās,
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ir norimušas, tām acīm redzot seko patīkama sajūta." So-

krāts gribēja vēl kaut ko teikt, bet ievērojis, ka Kritons klusi

sarunājas ar kādu aiz durvīm, jautāja, par ko viņš runā.

~Lūk tas, kuram jādod tev nāves zāles," sacīja Kritons,

)y
saka, ka tev jārunā, cik iespējams, mazāk. Viņš saka, ka tie,

kas pirms nāves zāļu ieņemšanas sarunājas, sakarsējas, un tad

nāves zāles iedarbojas lēni, un nākas dzert div- un trīs reizes

vairāk." ~Nu, kas par to!" sacīja Sokrāts, „izdzersim div' un

trīs reizes, ja būs vajadzīgs, bet es domāju, ka man nevajaga
palaist gadījumu parunāt ar jums taisni tagad un parādīt, ka

cilvēks, kas visu mūžu centies pēc gudrības, ne tikai nebēdā-

jas, bet priecājas par nāves tuvošanos."

~Kā tad tu vari priecāties par to, ka tu mūs atstāj?" sacīja
viens no mums. „Tiesa," teica Sokrāts, „tas neliekas labi no

manas puses darīts, bet ja jūs iedzīvosities manā stāvoklī, tad

jūs katrā ziņā sapratīsit, ka cilvēks, kas visu mūžu centies'

pārvarēt savas kaislības, nevar nepriecāties, kad atbrīvojas
no tā, kas šiem centieniem darbojas pretim, t. i. no miesas.

Bet nāve taču ir tikai atbrīvošanās. TaČu tā sevis pilnīgāka

darīšana, par kuru mēs ne reizi vien esam runājuši, pastāv
iekš tam, lai atdalītu cik iespējams dvēseli no miesas un iemā-

cītu to koncentrēties ārpus miesas sevi pašā; bet nāve taisni

sniedz šo atbrīvošanos. Vai tad nu nebūtu savādi, ka cilvēks,
kas visu mūžu gatavojies dzīvot tā, lai būtu tuvāk nāvei, ir

neapmierināts, kad šī tuvošanās pienākusi. Un tāpēc es ne-

varu neapsveikt nāvi kā tā piepildīšanos, pēc kā es centos visu

mūžu. Tāda, lūk, draugi, ir mana aizstāvēšanās. Ja es nu sava

aizstāvēšanās runā esmu, varbūt, spējis jūs vairāk pārliecināt
nekā atēniešu tiesnešus, tad jau butu labi."

~Bet lai tas tā būtu," sacīja Kebets, „ir jābūt pārliecinātam,
ka dvēsele, izejot no miesas, neiznīkst, neiet bojā kā kādi ga-

raiņi vai dūmi; būtu gan labi ticēt vai zināt, ka tas tā ir. Bet

nelaime tā, ka par to nevaram būt pārliecināti."

~Tas tiesa," sacīja Sokrāts. „Nevaram būt par to pilnīgi
pārliecināti, bet ir visai ticams, ka tas tā ir. Teika stāsta, ka

mirušo cilvēku dvēseles iet Neredzamā valstī un paliek tur

līdz tam laikam, kamēr atkal atgriežas pasaulē un atkal pie-
dzimst. Var ticēt vai neticēt teikai, bet ir ļoti iespējams, ka cil-

vēki dzimst no mirušiem, tāpēc ka ne tikai cilvēki, bet visi

dzīvnieki, stādi — viss dzimst no nomirušā. Bet ja tas ir tā,
tad dzīve nevar baidīties no nāves, un nāve ir tikai dzimšana

jaunai dzīvei. To apstiprina vēl tas, ka visi mēs šai pasaulē
dzīvodami, nesam sevi it kā atmiņas par pagājušo dvēseles
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dzīvi. Bet šis atmiņas nevarētu būt, ja dvēsele nebūtu dzīvo-

jusi pirms šīs dzīves. Tā ka, kaut gan cilvēka miesa ir mir-

stīga, dvēsele ar savu zināšanas, atminēšanas spēju nevar no-

mirt. Dvēseles nemirstībai par labu vēl runā tas, ka mūsu

dvēselei ir raksturīgas skaistuma, labuma, taisnības, patiesī-
bas idejas, kas sastāda pašu dvēseles būtību. Bet tā kā šīs ide-

jas ir nemirstīgas, tāpat nemirstīga ir mūsu dvēsele."

Sokrāts beidza, un mēs visi klusējām, tikai Kebets un

Simija savā starpā kaut ko klusu runāja.

„Par ko jus runājat?" jautāja Sokrāts. „Ja jūs runājat par

to, par ko mēs nupat runājām, tad sakait, ko jūs domājat. Ja

jūs neesat vienis prātis vai zināt labākū izskaidrojumu, tad pa-

sakait to."

~Es teikšu taisnību," teica Simija, ~es neesmu pilnīgi vienis

prātis ar to, ko tu sacīji, un gribu tev kaut ko jautāt, bet baidos

ar šo jautājumu tavā stāvoklī sagādāt nepatikšanas."

~Cik grūti tomēr," sacīja Sokrāts smaidot, ~pārliecināt cil-

vēkus, ka es neturu par nelaimi to, kas ar mani noticis. Ja es

nevaru pārliecināt jūs, kā gan lai pārliecinu citus? Tu pilnīgi

nepareizi domā, ka es atrodos citādā garastāvokli nekā parasts.
Saki man, par ko tu šaubies?"

~Ja tas ir tā," teica Simija, ~tad es tev teikšu, par ko es

šaubos. Man liekas, Sokrat, ka tas, ko tu teici par dvēseli, nav

gluži pieradīts."
~Var jau būt, mīļais draugs," atbildēja Sokrāts, ~ka patiesi

tā ir, kā tev rādās, bet saki, kādā ziņā mana runa tev liekas

neapmierinoša?"
~Tādā ziņā," tas atbildēja, ~ka to, ko tu teici par dvēseli,

var sacīt ari par liras saskaņu (harmoniju). Var sacīt, ka kaut

gan lira pati par sevi ar savām stīgām ir kaut kas materiāls,

pārejošs, bet liras harmonija un skaņas, kas no tās izraisās, ir

kaut kas nemateriāls un nāvei nepadots un ka tāpēc, ja lira

arī salūztu un tās stīgas tiktu sarautas, tad tomēr pati harmonija
un skaņas, ko tā izraisīja, nevar iznīkt un katrā ziņā kaut

kur paliek arī pēc liras bojā iešanas. Bet mēs zinām, ka liras

harmonija nav nekas cits, kā zināmā spraigumā uzvilktu stīgu

sakopojuma sekas, tāpat arī mūsu dvēsele ir dažādu zināmās

attiecībās sakopotu miesas elementu sekas un tāpēc līdzīgi tam,

kā liras harmonija iznīkst līdz ar tās sastāvdaļu bojā iešanu, ta

arī dvēsele iznīkst līdz ar miesas bojā iešanu."

~Kad mēs viņa un vēl Kebeta runā bijām noklausījušies,"
saka stāstītājs, ~mūs visus pārņēma nepatīkama sajūta, jo no

iepriekšējās runas mēs bijām stipri pārliecināti, bet viņi likās
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uztrauca mūs no jauna un modināja šaubas ne tikai par līdzši-

nējām runām; mēs baidījāmies, vai apspriežamie jautājumi

maz mūsu atziņai pieejami."
~Es bieži vien, — stāsta Faidons tālāk, — Sokrātu esmu ap-

brīnojis, bet nekad tādā mērā kā minētā dienā. Ka viņš atrada

atbildi, tur gan nav nekas savāds, bet es visvairāk izbrīnījos

par to, cik patīkami, labprātīgi un godinoši viņš uzņēma jau-

nekļu runu, cik asprātīgi viņš nojauta, kādu iespaidu iepriek-

šējās runas bija uz mums atstājušas un cik labi viņš sāka mūs

dziedināt un taisni kā bēgošus un uzvarētus kareivjus sauca

mūs atpakaļ un skubināja sekot un kopā ar viņu pētīt uzsākto

jautājumu.
Es sēdēju viņam pa labi, blakus gultai uz kāda zema sē-

dekļa, bet viņš daudz augstāk par mani. Viņš nu glaudīja manu

galvu, saņēma savā rokā manus pār pakausi nokārušos matus,

viņš, proti, pie gadījuma mēdza aizkārt manus matus, — un

teica:

~Rīt, Faidon, tu laikam gan apgriezīsi šos skaistos matus."

~Tā rādās, Sokrat," es atbildēju. „Ja tu man klausīsi, tu tā

nedarīsi." ~Bet ko tad tai es daru?" es jautāju. ~Šodien "

viņš teica, „es apgriezīšu savus matus un tu šos savus matus,

ja mūsu pierādījums mums nobeigtos un mēs nevarētu viņu
atdzīvināt."

Es jokodamies atbildēju, ka esmu ar mieru, un tad Sokrāts

griezās pie Simija.

~Labi, Simij," viņš teica. „Dvēsele ir līdzīga harmonijai.
Un kā harmonija rodas pie liras un stīgu pareizām attiecībām,

tāpat dvēsele rodas pie zināmām miesas elementu attiecībām.

Bet ja tas ir tā, kā lai šo saskaņojam ar to, ko mēs nupat runā-

jām un kam tu piekriti, ka visas mūsu zināšanas ir tikai atmi-

ņas par to, ko mēs jau zinājām iepriekšējās dzīvēs. Bet ja
dvēsele pastāvēja iepriekš nekā šī miesa, tad kā gan tā var būt

zināmu miesas elementu attiecību sekas? Tā ka, ja mēs at-

zīstam, ka visas mūsu zināšanas ir atmiņas no iepriekšējām

dzīvēm, tad mums jāatzīst, ka mūsu dvēsele pastāv neatkarīgi
no tiem noteikumiem, kuros pastāv miesa. Bez tam starpība

starp harmoniju un dvēseli vēl tā, ka harmonija neapzinās,
dvēsele turpretim apzinās savu dzīvi, un ne tikai apzinās, bet

arī to vada. Harmonija nevar pārgrozīt liras stāvokli un atka-

rājas no tā, turpretim dvēsele ir neatkarīga no miesas un var

pilnīgi pārveidot tās stāvokli. Tā, piemēram, patreiz visi mani

miesas elementi atrodas pareizās, tāpat kā vakar, attiecībās,

bet, lūk, mana dvēsele ir lēmusi par to, kas ļoti drīz Šīs pareizās
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elementu attiecības pārtraukts, jo, kā jūs zināt, ja es piekristu
Kritona priekšlikumam un bēgtu no cietuma, tad jau es būtu

tālu no šejienes un nesēdētu šeit ar jums sarunas vedot. Bet

es nepiekritu Kritona priekšlikumam tāpēc, ka domāju, ka ir

taisnīgāki padoties republikas lēmumam, nekā no tā izvairīties.

Tā iznāk, ka harmonija ir lirai piespriedusi iznīcību, t. i., ka

manī ir kaut kas, kas apzinās savu nemirstīgo izcelšanos."

~Ja nu dvēsele ir nemirstīga," viņš joprojām runāja, ~tad,

draugi, jāievēro, ka par viņu ir jāgādā ne tikai priekš šī laika,
kurā norisinās tā sauktā dzīve, bet priekš visa laika, un ja mēs

par viņu negādāsim, tad sekas, kā. tagad redzams, var būt bries-

mīgas. Ja nāve būtu šķiršanās no it visa, tad ļauniem cilvē-

kiem tā būtu negaidīta laime pēc nāves būt brīviem ne tikai

no miesas, bet līdz ar dvēseli arī no savas ļaunības; bet tā kā

patiesībā viņa izrādās nemirstīga, tad viņai gan nav citas aiz-

sardzības un cita glābiņa no ļaunuma, kā vienīgi tapt pēc ie-

spējas labākai un saprātīgākai."
Un mazliet klusējis, viņš teica: ~Bet mani draugi, ir gan

jau laiks domāt par mazgāšanos, jo, man liekas, labāk pirms
nāves biķera dzeršanas nomazgāties un neapgrūtināt sievietes

ar līķa mazgāšanu.."
Pēc šiem viņā vārdiem Kritons teica: „Labi, Sokrat, bet

kādu pēdējo vēlēšanos tu izsaki še sapulcētiem draugiem, vai

arī man attiecībā vai nu uz taviem bērniem, vai citu?" ~To,
ko es vienmēr esmu teicis, Kriton," viņš teica, ~neko jaunu.

Rūpējoties par sevi pašiem, par savu dvēseli, jūs izdarīsit

vislabāko ir man, ir maniem dēliem, ir sev pašiem, kaut arī

jūs man par to nesolītos." ~Mēs centīsimies tā darīt," sacīja
Kritons. ~Bet kādā kārtā lai tevi apbedījam?" ~Kā gribat," viņš
atbildēja un pasmaidījis piebilda: ~es tomēr, mani draugi, ne-

varu pārliecināt Kritonu, ka Sokrāts — tas esmu tikai tas es,

kas pašreiz ar jums sarunājas, bet ne tas, kuru viņš drusku

vēlāk redzēs nekustīgu un aukstu." Pēc šiem vārdiem viņš
piecēlās un gāja uz kādu telpu mazgāties, pie kam Kritons vi-

ņam sekoja, bet mūs viņš lūdza pagaidīt. Mēs nu gaidījām
savā starpā sarunādamies par viņa pamācībām un aplūkodami

viņa domas, tad atkal runādami par mums uzbrūkošo nelaimi.

Kad viņš bija nomazgājies un pie viņa bija ievesti viņa
bērni — divi dēli viņam bija vēl mazi, bet viens liels — bez tam

bija atnākusi viņa sieva ar radiniecēm, viņš Kritona klātbūtnē

sarunājās ar viņām un izteica savu pēdējo vēlēšanos, pēc kam

sievietes un bērnus aizsūtīja uz mājām, bet pats ienāca atkal

pie mums.
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Bija jau tuvu saules rietam, jo diezgan ilgu laiku viņš bija
tur pavadījis. Nomazgājies un ienācis pie mums, viņš nosēdās

un pēc tam neko daudz vairs nerunāja. Tad ienāca cietuma

pārziņa sulainis, nostājās viņam priekšā un sacīja: ~Sokrat,
pie tevis gan es nepiedzīvošu, ko piedzīvoju pie citiem, kas

uz mani ļaunojās un lamājās, kad es uz priekšnieka pavēli viņus
uzaicinu dzert nāves biķeri, turpretim, attiecībā uz tevi, es ne

tikai vispārīgi šinī laikā esmu novērojis, ka tu esi augstsirdīgā-
kais un labākais cilvēks no visiem, kas līdz šim šurpu nākuši,
bet arī tagad esmu pārliecināts, ka tu ļaunojies ne uz mani —

tu taču zini vainīgos — bet uz viņiem. Tā tad tu jau zini, ar

kādu vēsti es esmu nācis, dzīvo vesels un mēģini pēc iespējas

mierīgāki savu likteni panest." Pēc tam viņš ar asarām acīs

novērsās un gāja projām. Bet Sokrāts, uz viņu paskatīdamies,
teica: ~Dzīvo sveiks arī tu, es darīšu kā tu teici." Pēc tam

Sokrāts sacīja uz mums: ~Cik smalkjūtīgs viņš ir; visu laiku

viņš mani apmeklēja, reizēm ar mani sarunājās un bija labākais

cilvēks, un cik līdzjūtīgi viņš mani tagad apraud. Labi, Kriton,
klausīsim viņam, un lai nes nāves zāles, ja tās ir saberztas,

pretējā gadījumā, lai biķera sniedzējs tās saberž." Kritons uz

to atbildēja: ~Bet, Sokrat, man rādās, saule vēl ir pār kalniem

un nav vēl norietējusi. Bez tam, es zinu, ka citi dzer ļoti vēlu

pēc tam, kad tas viņiem pavēlēts, iepriekš ļoti labi pa-

ēduši un padzēruši, daži arī baudījuši, ko vēlējās. Tā tad, ne-

nemaz nesteidzies, jo laiks vēl ir." ~lr saprotams, Kriton," at-

bildēja Sokrāts, ~kādēļ tie, par kuriem tu runā, tā dara, jo viņi

domā, ka caur to tiem celsies kāds labums, bet es, saprotams,
tā nedarīšu, jo drusku vēlāk dzerdams es gan citu neko ne-

iemantošu, kā tikai pats savās acīs tapšu smieklīgs, tik cieši

pieķerdamies dzīvei un taupīdams to, no kā nekā vairs nav.

Tā tad paklausi un dari tā." To dzirdējis, Kritons deva zīmi

kalpotājam, kas stāvēja tuvumā. Kalpotājs izgāja un pēc diez-

gan ilga laika atkal ienāca kopā ar biķera sniedzēju, kas biķerī

nesa saberztās zāles. Kad Sokrāts viņu ieraudzīja, viņš teica:

~Labi, manu mīļo, saki, ko lai es daru, jo tu šīs lietas labi zini."

~Neko," tas atbildēja, ~tikai pēc dzeršanas pastaigā, līdz tev

kājas metas smagas, pēc tam jānogulstas un šādā kārtā tas

līdzēs pašas no sevis." Līdz ar to viņš sniedza Sokrātam bi-

ķeri. Sokrāts to ņēma ļoti mierīgā garā, nemaz nebaiļodamies,

ne krāsā, ne vaibstos nepārvērties, taisni otrādi, pēc sava pa-

raduma vērīgi uz biķera pasniedzēju lūkodamies, viņš jautāja:

~Kā tu domā, vai no šī dzēriena nevarētu kam ko ziedot? Vai

tas ir atļauts vai nē?" ~Mēs saberzām, Sokrat, taisni tik daudz,
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cik tupam par pietiekamu dzeršanai," tas atbildēja.. ~Es sa-

protu," sacīja Sokrāts, ~bet dievus lūgt būs gan atļauts un arī

vajadzīgs, lai ceļojums no šejienes uz turieni laimīgi izdodas;
to tad es nu arī lūdzu, lai tā notiek." Līdz ar to viņš pielika

biķeri pie mutes un ļoti mierīgi un neuztraukti izdzēra. Kad

nu mēs redzējām viņu dzenam, mēs nebijām vairs spējīgi savas

asaras aizturēt; man pašam pret manu gribu plūda asaras, iedo-

mājoties kādu draugu es tūlīt zaudēšu. Kritons bija vēl agrāk

par mani uztraucies. Apollodors, kas jau iepriekš visu laiku

bija raudājis, sāka skaļi vaimanāt, modinādams musu visu sā-

pīgu līdzjūtību, izņemot pašu Sokrātu. ~Ko jūs darāt, jūs, brī-

nišķīgie cilvēki," viņš teica. ~Es jau tādēļ taisni aizsūtīju pro-

jām sievietes, lai tās nesaceļ nekārtību, jo esmu dzirdējis, ka

mirt vajaga klusumā. Tā tād, esiet mierīgi un izturieties kā

vīri." Mēs nu pēc šiem viņa vārdiem nokaunējāmies un bei-

dzām raudāt, bet viņš staigāja, un kad kājas, kā viņš teica, pa-
lika jau smagas, viņš nogulās uz muguras, kā biķera sniedzējs
to vēlēja; pēc tam pēdējais šad un tad aptaustīja un aplūkoja

viņa pēdas un lielus, bet pēc tam stipri spieda viņa pēdu un jau-
tāja, vai viņš manot; Sokrāts atbildēja, ka nē. Pec tam atkal

lielus un tā arvienu uz augšu iedams, rādīja mums, kā viņš top
auksts un sastingst. Tad tas atkal pataustīja viņu un teica, ka,
tiklīdz aukstums būs nonācis līdz sirdij, ar viņu būs cauri. Vē-

ders jau sāka viņam palikt auksts, kad atsegdamies, jo viņš bija
aizsedzis seju, viņš vēl teica, un tie bija viņa pēdējie vārdi:

~Kriton, mēs esam Asklepijam*) parādā gaili, nepiemirstiet vi-

ņam to atdot." ~Tas lai notiek," teica Kritons, „bet palūko,
vai tev vēl nav kas ko teikt?" Uz šo jautājumu viņš nekā vairs

neatbildēja, bet pēc īsa brīža sāka raustīties, un kad biķera

sniedzējs atsedza viņa seju, viņa acu skats jau bija lūzis; kad

Kritons to redzēja, viņš piegāja un slēdza viņam muti un acis. —

~Tā, Eshekrat," nobeidz savu stāstu Faidons, ~mira mūsu

biedrs, cilvēks, par kuru mums gribētos teikt, ka no tā laikmeta

cilvēkiem, kurus mēs pazinām, viņš bija viskrietnākais un vis-

pārīgi vissaprātīgākais un vistaisnākais."

Gustavs Jurevičs.

*) „Asklepijs
a

bija grieķu ārstniecības dieva vārds. Ar šo teicienu

Sokrāts, acīm redzot, ir gribējis teikt, ka ir jāpateicas šim dievam ar gaiļa

ziedojumu par zālēm, kas viņam sagādājušas vieglu aiziešanu no šis dzīves.
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Dziļš ir tas nemiers, kādā dzīvo cilvēks, aiz īstenības kas

redz vēl arī ideālu un grib pārmest tiltu uz to. Jo augstāks šis

ideāls, jo dziļāks nemiers. Tāds cilvēks nespēj vairs' atzīt īste-

nības dzīvi par pilnvērtīgu, viņš noliedz miesas un juteklības

pašvērtību, noliedz remdeno pieticību, jo neatrod vairs tur sev

mājvietu, bet ar visu savas dvēseles trauksmi un aizrautību tas

tiecas iespiesties tai pasaulē, kas ir ~aiz" miesas un lietām, acīm

neredzama, ausīm nedzirdama, tikai garā skatāma un saprotama
kā skaistā, patiesā, labā un taisnā, šo cilvēka visaugstāko ideju,

pirmdzimtene.
Šai nemierā un trauksmē pēc pārjuteklisko ideālu un ideju

valsts dzīvo Platona dvēsele, nemirstīgā platoniskā slāpē cil-

vēka dvēselē, cilvēka būtības kodols. Un arvienu no jauna šis

platoniskais nemiers atdzimst lielajās, drošajās dvēselēs, kas ne-

baidās vismaz uz laiku atraut savu skatu no redzamā un tau-

stāma, lai dotos ceļojumā uz to gara ideju pasauli, kas, ar vienu

savu daļu paceldamās pāri laikam, iesniedzas mūžībā, un kuras

pirmais atklājējs vismaz Eiropas kultūras vēsturē ir bijis lielais

atēniešu Kolumbs — Platons.

Platons, Aristona un Periktiones dēls, piedzima aristokrā-

tiskā atēniešu ģimenē, ģimenē, kura savos senčos skaitīja Solo-

nu, pirmo atēniešu likumdevēju, un Kodru, teiksmaino Atēnu ķē-

niņu. Tas notika 427. g. pr. Kr., īsi pēc atēniešu valsts vīra

Perikla nāves, ilgā un drausmīgā Peleponnesas kara laikā, kad

laukus Atikas līdzenumā jau bija izpostījuši iebrucēji spartieši,
bet paši atēnieši, cīnīdamies ar mēri un kara neveiksmēm, lepni

uz savu jauno Partenonu, upurēja Feidija zelta un ziloņkaula Atē-

nai Akropolē, sūtīja kuģus ar dārgām mantām un cīņā rūdī-

tiem kareivjiem uz visām pusēm, smējās par Aristofana komē-

dijām, skuma un raudāja savā amfiteātrī par Euripida un So-

fokla drāmām un likteņa traģēdijām.
Tā tad Platona bērnība iekrīt laikā, kad Atēnas, ilgā brāļu

karā nogurdinātas, savā politiskā varā sāk slīdēt jau uz leju, kad

par demokrātijas vadītājiem top demagogi un pūļa mīluļi, bet
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(Marmorbiste Romā).
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pati kulturālā tauta, kas savas pilsētas cietoksni pārvērtusi par

lielāko cilvēces gara akropoli, top brīžiem brutāla un asiņaina

pret saviem krietnākiem dēliem.

Platons ir jaunākais starp divi brāļiem — Adeimantu un

Olaukonu, un māsu Potoni. Jau bērnībā tas zaudē tēvu, māte

otrreiz apprecas ar Perikla draugu, savu tēvoci Pirilampu.

Mājās valda augstās grieķu izglītības tradicijas, tēvu tēvu pār-
baudītie tikumi un dziļa godbijība pret savas dzimtenes dieviem.

Mazais zēns ir apdāvināts, rātns un centīgs, un 7 gadu vecumā

viņam, kā jau visiem pārtikušu vecāku bērniem tais laikos,
ir savs vergs-audzinātājs (paidagogs), kas to pavada uz skolu

un uzrauga mācībās. Izglītību tas dabū labāko, kāda vien tais

laikos iespējama. Vēlāk viņa skolotājs ir Kratils, lielā efesieša

Herakleita skolnieks, kas ieved jauno Platonu dzīves filozofijā,
atsedz tam lielo dzīves tapšanas un maiņas likumu. Viss tek un

plūst, nekas nepaliek tas pats, kas bijis, — tā ir pirmā filozofiskā

atziņa, kas saista Platona pārdomas un kas vēlāk kļūst par vie-

nas pasaules pamatraksturojumu viņa pasaules uzskatā. Bet

Platona izglītība ir harmoniska — līdz ar iedziļināšanos sava

laika literatūrā, mūzikā un filozofijā, tas nododas arī ķermeņa
kultūrai un uzvar pat sacīkstēs.

Jaunībā Platons nododas arī dzejai, saraksta pats ditiram-

bus un prāto uzstāties traģēdiju sacīkstēs, bet tad notiek pir-
mais lūzums jaunajā dvēselē.

Kāda baskāja dialektikas pievilcība liek sadedzināt viņam

savus jaunības ražojumus un atzīt gudrības meklēšanu augstāk

par mākslu. Šis cilvēks ir Sokrāts — Platona dvēseles Chri-

stofors.

Platonam jau 20 gadu, kad tas liktenīgi sastopas ar šo sa-

vādo cilvēku satira izskatā, kas staigā basām kājām, kailu gal-

vu, trūcīgā ģērbā, kas vienmēr ir ļaužu drūzmā, pats izlie-

kas nekā nezinām, tādēļ vienmēr tikai jautā un ar saviem jautā-

jumiem iedzen sprostā šķietami visgudrākos. Šo cilvēku viņš

sastop ģimnāziju laukumos sarunās ar zēniem un skolotājiem,
uz ielām, laukumiem un pat savu radinieku un paziņu mājās.
Visur tas kāri klausās citu vārdos un domās, visur to ievēro un

pavada gan nicinoši un naidīgi, gan dziļas apbrīnošanas skati.

Tas ārējā ziņā ir līdzīgs tiem atbaidošiem sīlēniem, kuru izskatā

mākslinieki gatavo skapjus, bet kuru iekšienē slēpjas visbrī-

nišķīgākie dārgumi.- Jaunekli valdzina šī sīlēna iekšiene. Viņš
jūt, ka tur slēpjas tīrs un dziļš patiesības nemiers, augstas ti-

kumiskas vērtības. Un viņš top šī cilvēka draugs un skolēns.

Jaunā dvēsele ir atradusi savu īsto ceļvedi.
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8 gadi turpinās šī draudzība, jo Sokrāts Platonam nav tikai

skolotājs, bet vēl vairāk — viņš ir arī jaunā augošā gara at-

balsts, tā sapratējs un Ariadnes pavediens jaunekļa dvēseles

labirintā. Un vēlāk, pēc daudziem, daudziem gadiem, kad

kādā vēstulē sirmais Platons runā par Sokrātu un savām jau-
nības dienām, viņš sauc to par mīļo draugu. Jaunais Platons

Sokrātā atrod to cilvēcīgo, kas palīdz pārspēt dvēseles vien-

patību; un ja viņš vēlāk draudzības jēgu saskata dvēseles pie-
pildījumā ar labo, skaisto un patieso, tad saprotami, ka šai

domai pamatā ir arī personīgi pārdzīvojumi.
Šais gados Platons pats domā par valsts vīra karjēru, kādai

parasti tai laikā gatavojās visi ievērojamāko dzimtu jaunekļi. Bet

īstam valstsvīram ir jāprot atšķirt labais no ļaunā, derīgais no

nederīgā. Viņam ir jābūt labam dialektiķim. Tāpēc jauno Pla-

tonu aizrauj tā māksla, ar kādu Sokrāts prot diskutēt

un meklēt pareizo ceļu uz patiesību. Viņu sajūsmina tas, kā

Sokrāts ar savu īpatnējo domātāja ironiju atsedz pretinieka kļū-
das un pretrunas, kā tas ar savu nezināšanu iedzen sprostā
daudzinātājus sofistus. Jauneklis apbrīno savu sirmo skolotāju
*»n dzīvo līdzi tā uzvarām. Sokrāts top par viņa varoni. Viņš
vairs neraksta traģēdijas par teiksmainiem mītu varoņiem, bet

dialogus, kuros triumfē viņa dzīvā dvēseles varoņa atjautība.
Sokrāts pats vispilnīgāk parādās sarunās ar citiem, tāpēc

arī viņa būtībū, viņa lielumu vislabāk var izteikt dialogs. Te

izaug Platona filozofisko sacerējumu forma. Dialogs top par

viņa mākslas un filozofijas īpatnējo veidu, kuru tas noved līdz

pilnībai.
Pirmie dialogi: lon s, Hipijs un Protagors, kuri,

cik noprotams, ir sacerēti jau pirms Sokrāta nāves, tā tad apm.

24—28 gadu vecumā, vēl ir neskaidri savā pamatdomā, bet

spraigi rotaļīgā domu spēkā un atjautībā. „Protagorā" Platons

jau rāda savas turpmākās filozofiskās problēmas kodolu —

diskusiju par tikumības būtību. Te Platons aizstāv Sokrāta pa-

matdomu, ka cilvēka tikumi sakņojas pareizā zināšanā, jo tiku-

mīga dzīve ir laimīga, netikumīga — nelaimīga, labais ir arī

derīgais, ļaunais — kaitīgais, tādēļ neviens, kas zinās labo,
nedarīs ļaunu, jo negribēs sev sagādāt ciešanas. Te jaunais

domātājs ir vēl Sokrāta Utilitārā intellektuālisma varā, un jā-

paiet vēl daudziem gadiem, kamēr viņa patstāvīgais gars spēj
atsvabināties no šīs sava skolotāja pamatkļūdas. Savā jaunī-
bas paļāvībā uz prāta visvarenību tas arī visas ētiskās problē-

mas risina tikai prāta robežās. Arī dzeju viņš vairs nevērtē

augstu, jo tā dzimst ārpus prāta.
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Tikums — pareizā zināšana par to, kas cilvēkam attiecīgā
brīdī derīgs. Pareizā atziņa dod gribai nevien virzienu, bet arī

spēku. Ka viņa skolotājā bez prāta ir arī vēl cits ceļa rādītājs,
ka Sokrātā, tāpat kā kurā katrā cilvēkā, dziļi sēd kāds ~daimon-

ions", to Platons vēl skaidri neapjēdz. Tāpat arī īstais cilvēcī-

gais Sokrāta lielums nav vēl atsedzies. Sīlēns ir vēl aizslēgts.
Sokrāta ārdītājas kritikas spožums, ar kuru tas dragā visādas

sofistu maldu mācības, aizsedz viņa tikumisko spēku, to lielo

iekšējo patiesību, kādā šis cilvēks dzīvo. To visā varenībā

atklāj tikai Sokrāta nāve.

Un šis brīdis, kad ik cilvēks pēdējo reizi saduras ar savu

likteni, ir ļoti tuvs. Daudzi spēj lieli būt tikai dzīvē, bet nāves

priekšā saplok. Sokrāts savu drosmi, bezbailību un iekšējo brī-

vību parāda arī nāves priekšā, ar to apstiprinādams sava dzī-

ves principa patiesīgumu un paceldamies pāri nāvei kā lielas

cilvēcīgas traģēdijas varonis. Ar savu prāta skaidrību lielais

filozofs pārspēj likteņa traģismu, pārvērzdams traģisko epis-

kajā.*) Vismaz tā Platons pats ir sapratis Sokrāta nāves at-

klāsmi, kad tas bija ieskatījis tās filozofisko un cilvēcīgo lielumu.

Bet tas notika tikai vēlāk.

Tai liktenīgajā 399. g. pavasara dienā, kad cietuma sienās

kauss indes iznīcināja dzīvību, kas Platonam bez šaubām ir

bijusi visdārgākā visā dzīvē, viņš pats ir stipri slims un nevar

būt klāt sava drauga pēdējā ceļojumā. Sokrāts mirst, bet viņam

jāpaliek mājās. Viņš ir nevarīgs. Apstulbotam ļaužu pūlim un

bezjēdzīgai nāvei tas nevar atraut cilvēku, kā dzīvei ir vislie-

lākā jēga, kas tam vislielākais svētums. Slimības nomāktā

sirds dumpojas, jo jūt tikai soda nejēdzību un nāves traģismu.
Ka viņa draugs un skolotājs ar savu nāvi apskaidro savu dzīvi,
ka tas patreiz dod savas dzīves principiem mūžības vērtību,
to slimais, nevarīgais Platons vēl nezina un nesaprot. Viņa
priekšā ir tikai nāves fakts, bez jēgas un attaisnojuma, tādēļ
traģisks un drausmīgs.

Cilvēku, ko pat vecumā Platons atzīst par viskrietnāko un

laisnīgāko, apstulbotais tiesnešu un pilsoņu pūlis ir sodījis ar

*) Platons pats Faidonā stāsta, ka Sokrāta miršanas brīdi klātesošie

skolnieki cietumā raudājuši un vaimanājuši, bet pats Sokrāts, kas gandrīz
visu dienu ar apbrīnojamu objektīvitāti turpinājis filozofiskas diskusija?,

tagad, pa pusei jau nāvē sastindzis, vēl aizrāda: „Mēs esam Asklepijam
(t. i. dievam, kam upurēja pēc izveseļošanās no grūtas slimības) gaili pa-

rādā; neaizmirstiet to nodot!" — Tā pēdējā dzīves mirkli runāt var tikai

tas, kas savā iekšējā mierā ir pacēlies pāri visām dzīves katastrofām.
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nāvi; taisnais ir miris, bet nekrietnie palikuši. Vai tāda dzīve

ir ciešama? Vai var mierīgi dzīvot starp cilvēkiem, kas die-

viem ceļ visvarenākos tempļus, bet pašu dievbijīgo izdzen no

dzīves?

Kā lai darbojas tādas valsts labā, kuras pilsoņi, kā Platons

pats saka vēlāk, ~nokāvuši gudro" — ideālāko cilvēku. Un

Platons pārdzīvo vēl otru katastrofu — savu dzīves ideālu sa-

brukumu. Viņš bija gribējis tapt valstsvīrs un tā vislabāk pa-

kalpot savai tautai un pilsētai. Bet tagad tas vairs nav iespē-
jams.*) Nav iespējams strādāt radošu darbu kopā ar slepka-

vām. Stipri vīlies viņš jau tai laikā, kad saira demokrātija un

valdīja 30 tirannu asins un mantas kārā patvaļa ar viņa mātes

brāli Kritiju priekšgalā (ap 404. g.). Nu, dažus gadus pēc tam,

restaurētās demokrātijas sīkpilsonis savā gara apmātībā no-

kauj lielāko un patiesāko- cilvēku, kas varonīgi pildījis savas

sirds balss likumu.

Tā Platons zaudē ticību savai valstij. Bet valsts īstam

grieķim — augstākais institūts zemes virsu. Un Platona acu

priekšā atveras plaisa starp īstenību un ideālu, starp esamību

un jābutību, plaisa, kas vairs nekad neaizveras. Platona dzīves

uzskats no šī brīža top arvienu duālistiskāks. Bet vēl viņš ne-

redz ideju pasauli, īsto pilnības valsti. Ir tikai neskaidra no-

jauta, ka vajaga būt šādai pasaulei, jo tās iespējamību paredzē-

jis arī viņa traģiskais skolotājs. Tāpēc tā jāmeklē. Un ceļš uz

to — filozofija. Tas ir arī viņa drauga ceļš un tādēļ vēl jo
tuvāks. Viņam jāpiepilda tas, ko netaisni nonāvētais Sokrāts

nav piepildījis, bet kas tomēr tam bija iespējams.
No Sokrāta kapa vietas Platons nevarēja mierīgi pāriet

mājās, turpināt savu iesākto darbu un domāt tikai par savām

ikdienas rūpēm, kā to darīja netaisno atēniešu vairums. Nē,

viņam nav vairs miera. Dvēselē deg asas un mocošas dzīves

problēmas, bez kuru atrisināšanas arī viņa personīgā dzīve nav

vairs iespējama. Kaut kā filozofiski jāpārspēj šī drausmīgā cil-

vēcības katastrofa.

Vispirms jau Sokrāts pats top problēma. Kas viņš ir bijis?
Vai tiešām viņš ir bijis tāds, par kādu to uzskatīja atēnieši? Nē,
tas nevar būt. Tādēļ ir jāatrod viņa dzīves intimākais saturs,

jānoskaidro, ka Sokrāts ir miris par savas sirdsapziņas brīvību,

*) Pilnīgi gan viņš vēl neatmet cerību darboties arī tīri politiskā
laukā, bet, kā pats vēlāk raksta par šo laiku kādā vecumdienu vēstulē

(7. vēst, 326 St.), grib tikai nogaidīt izdevīgāku brīdi, kad varētu arī pats

praktiski iejaukties ar saviem plāniem valsts dzīvē. Tomēr šo cerību, vis-

maz Atēnās, tam neizdodas nekad piepildīt.
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jāparāda, kādu nožēlojamu kauna darbu stulbie*) atēnieši ir

izdarījuši visas cilvēces priekšā, nonāvēdami visbrīvāko un kriet-

nāko cilvēku.

Otrkārt — kas Sokrāts ir tagad? Vai viņš ir miris? Vai

viņa dvēsele ir sairuši savos pirmbūtības atomos? Nē, arī tas

nevar but. Tādu domu nepieļauj jūtas. Pat ateistam pie liela

un tuva cilvēka kapa uzmācas apziņa: nē, tas nevar būt, ka šī

lielā, skaistā, bagātā gara dzīve ir iznīkusi. Sokrāts, īstais,
būtiskais Sokrāts ir nemirstīgs. Par to nav nekādu šaubu Pla-

tonam. Bet kā iespējama dvēseles nemirstība? — To viņš vēl

neprot parādīt, lai gan tic tai. Bet prāts grib zināt. Ar ti-

cību vien nepietiek. Šo zināšanu Platons iegūst vēlāk, tad, kad

viņš ir atklājis dvēseles sakarus ar ideju valsti. Tagad viņu
vada tikai ticība.**)

Sokrāta nāve drīz vien tomēr galīgi pārliecina Platonu, ka

*) Sokrāta nāve Platonā nevarēja radīt tik traģisku iespaidu, kā to

apraksta VI. Solovjovs savā lieliskajā darbā >KH3HeHHafI jipaina FI;iaTOHa,
jo Platons tai laikā vēl stingri turējās pie Sokrāta atzinuma, ka cilvēks ir

Jauns savas nezināšanas dēļ.

**) Vēlāk Platons tēzei par dvēseles nemirstību dod šādus pamato-
jumus: 1) Pretrunīgi jēdzieni viens otru izslēdz. Dvēsele kā dzīvības

princips nevar sevī uzņemt nāvi. Tāpēc tā mūžīgi dzīvo. 2) Viss, kas ir

pasaulē, vienmēr pārveidojas dažādos pretstatos. Mazais top liels, vājais

stiprs, aukstais karsts v. t. t. Bet šī pārveidošanās notiek arī pretējā vir-

zienā : karstais top auksts un taml. Tāpat tas ir arī ar dzīvības un nāves

procesiem: dzīvais mirst, bet mirušais atkal atdzīvojas. Ja no nāves ne-

rastos atkal dzīvība, tad ar laiku zemes virsū viss dzīvais izbeigtos.

3) Iznīkst tikai tas, kas var sadalīties. Dvēsele ir nedalāma, tāpēc tā ne-

var sairt. 4) Izbeidzas tikai tas. kam ir sākums laikā. Dvēsele ir mūžīga,
jo tā nesaņem savu kustību no ārienes, bet rada to pati iz sevis, tāpēc to

nevar nekas arī izbeigt. 5) Tas, kas iznīkst, aiziet kaut kāda Jaunuma dēj

bojā. Ja dažādie Jaunumi nevar iznīcināt dvēseli jau zemes dzīvē, tad nav

domājams, ka tie to varētu pēc miesas nāves. 6) Dvēsele, dzīvodama ne-

pilnīgajā lietu pasaulē, tomēr zina ari pilnīgās idejas. Šāda zināšana

iespējama vienīgi tad, ja pielaiž ideja atceri — t. i., ka dvēsele jau pirms
iemiesošanās redzējusi tīrās pilnības idejas, un tagad, skatoties nepilnīga-

jos ideju attēlos, atkal atceras to, ko tā redzējusi pirms ienākšanas jutek-
liskajā pasaulē. Bet ja pielaiž dvēseles priekšeksistenci, tad jāpielaiž ari

viņas eksistence pēc nāves, sevišķi vēl tādēj, ka taisnības princips prasa
atmaksu arī pēc nāves par zemes dzīvē izdarītiem grēkiem, lai gan Platons

turas pie pārliecības, ka jau šai dzīvē taisnais un krietnais Baņem kā atlī-

dzību par savu tikumīgo dzīvi laimi, bet nekrietnais top sodīts ar nelaimi.

Tomēr šiem platoniskajiem dvēseles nemirstības pierādījumiem
trūkst pietiekama pamata un no zinātniskā redzes viedokja tie nav

nopietni ņemami. Vēlāk (Timaijā) pats Platons atzīst, ka nemirstīga ir

tikai tā dvēseles daja, kas satur sevī idento jēgu (t i prāts) un ir tā tad

pārindividuāla. Ar to viņš pats beidzot ir atteicies no domas par indivi-

duālo dvēseles nemirstību, kas ir šīs problēmas kodols.
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ir kaut kas tāds cilvēkā, ko nekāda nāve nevar iznīcināt. Pat

otrādi: vēl pastiprina. Ir vērtības cilvēkā, kuras tikai nāves

mirklī var parādīties visā savā cildenumā. Tādas vērtības ir:

cilvēka krietnums, taisnīgums, viņa dzīves patiesīgums, šais

vērtībās atsedzas idejas, kurām dzīve kalpojusi un kuras ta re-

alizējusi, tāpat arī pašas personības ētiskais raksturs, ar kādu

šis idejas realizētas. Bet ne tikai taisnības ideja sniedzas pāri

dzīvei, arī pats taisnais ir nemirstīgs resp. neiznīcināms savā

autonomā vērtībā, Taisnais pārspēj savu nāvi ar to, ka viņā
ir mūžīga vērtība. Šo mūžības vērtību nes sevī cilvēka dvē-

sele. Tāpēc tā nevar izgaist nebūtībā. Tā domā Platons. Da-

žus gadus vēlāk viņam izdodas jau skaidri formulēt šo domu:

krietnam cilvēkam nevar kaitēt ne dzīve, ne nāve. To viņam
ir mācījusi Sokrāta dzīve un nāve, un šī pārliecība top par ne-

satricināmu klinti viņa dzīves cīņās, it sevišķi tanīs brīžos, kad

tas redz augstāko cilvēces ideju autonomiju.

Bet patreiz, pēc Sokrāta nāves, viņa skati iekrīt bezgalīga
tukšumā. Dzīve Atēnās ir kļuvusi drausmīga un nejēdzīga. Tā

gan nav varējusi iznīcināt taisnā dvēseli, bet ir iznicinājusi tā

dzīvību. Kā iespējama labāka, taisnīgāka un cēlāka dzīve? Ir

jārod savas tautas dzīvei citi pamati, jo tāda iekārta, kas taisno

un krietno noindē, nav attaisnojama. Likumība ir īstais dzīves

pamats. To zina jau tagad Platons. Bet kā to izvest sabiedrī-

bas dzīvē? Kas lai valda? —

Varbūt jau pie Sokrāta kapa stāvot Platonā uz mirkli iespīd

viņa dzīves ~karaliskā doma": jāvalda tam, kas zina augstāko
dzīves gudrību — jāvalda ķēnišķīgi gudrajam. Un šī doma

drīz vien paliek viņā kā vadmotīvs no lielās 9. simfonijas, kuru

reiz spēlēs viņa domātāja gars. Pagaidām gan viņš tikai jūt,
ka individuālās dzīves problēmas nav atrisināmas ārpus soci-

ālajām problēmām. Individa liktenis ir ieausts sabiedrības lik-

tenī. Bet vēl viņš nezina visu ~ķēnišķīgās aušanas mākslas"

noslēpumu. Vel daudz jādomā, lai to atrisinātu.

Tā Sokrāta nāve nostāda Platonu dzīves krustceļos un

milzīgā, līdz tam cilvēces vēsturē nebijuša, vērtību pārvērtē-

jumā, šai iekšējā dzīves dramatismā dzimst Platona filozofisko

problēmu situācija, kura pati par sevi gan ir ļoti vispārcilvē-

ciga, bet kuras atrisinājums top platonisks. Jā, Sokrāta nāve

piedzimst Platons. Tādēļ arī viņa filozofijā ir mūžības elpa

un brīžiem Eleusinas mistēriju gars. Pati dzīve ir iegrūdusi
Platonu problēmu jūrā, un no šīm problēmām aug ārā nevien

viņa filozofija, bet arī vēlākā dzīve.
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Tā Platons top filozofs. Viņam jāatrisina problēmas, ko

pati dzīve iemetusi apziņā. Un ja viņš ir kļuvis par vienu no

vislielākiem cilvēces domātājiem, tad tikai tādēļ, ka ar savu

aso prātu nekad nav vairījies no tā, kas ir vismocošākais do-

mātāja dvēselē
— no degošas problēmas.

Bet vēl viņš nespēj tās atrisināt. Jānāk laikam. Pagaidām

jāiegūst vismaz ārējs miers. Tādēļ vispirms jātiek projām no

Atēnām, no šīs ņirbošās tirgotāju pilsētas, jo pārāk nospiedoši
un arī nedroši viņam kā Sokrāta skolniekam ir še. Nāves elpa
smacē. Ir jāatrod dzīvais, nemirstīgais Sokrāts. To var tikai

vientulībā. Tāpēc projām no pilsētas, kas pastrādājusi vienu nj

lielākiem cilvēces noziegumiem! Un tai pašā liktenīgajā 399.

gadā Platons dodas uz Mega r v. Tur viņš dažus gadus uz-

turas pie Sokrāta skolnieka Eukleida. Te sarodas arī daži citi

Sokrāta draugi un mācekļi. Nāve viņus tuvina un vieno, jo tie

visi savā dvēselē nes sava dārgā skolotāja dzīvo tēlu. Ir ko-

pēji jāapsver atstātais garīgā tēva mantojums, kopēji jāstiprina

gars, lai tad atkal drīz katrs ietu savu ceļu un pēc savas sirds-

apziņas mēģinātu piepildīt sava liela skolotāja dzīves principus.
Šis laiks Platonam ir dziļu pārdomu laiks. Dzīvības un

nāves problēmas ar visu savu asumu laužas jaunajā *) dvēselē.

Nenobriedušo, zināt kāro prātu moka arī tā nezināšana, kādā

to ir atstājis Sokrāts, kas pats visur meklēja absolūto patiesību,
bet nekur to neatrada. Ir jāatrod atbildes Sokrāta jautājumiem

par labo un ļauno, patieso un maldīgo, skaisto un riebīgo. Bet

vispirms tomēr jāapgaismo Sokrāta nāve, jāparada tās lielums.

Notiesātais ir jāattaisno, taisnais jārehabilitē. Tāpēc Platons

vispirms raksta Sokrāta aizstāvēšanās runu tiesā (A polo ģ i-

ju), kas satur dziļi aizkārtas dvēseles degošus pārmetumus!
atēniešu sabiedrībai. Cik tajos ir paša Sokrāta vārdu, cik

Platona — vēsture nekad nezinās. Bet Platons rāda, kā

Sokrāts sevi butu varējis aizstāvēt. Tomēr īsto Sokrā-

ta attaisnojumu var dot tikai Sokrāta dzīve. Tāpēc Pla-

tons raksta dialogu Kritons, kurā noskaidro Sokrāta go-

dīgumu un padevību valsts likumiem, jo tas ir noraidījis bēg-
šanu no cietuma, lai gan par tās izdošanos bija pilnīgi gādāts.
Nē, Sokrāts nav nicinājis tēvijas likumus, nav baidījies no tiesas,

nav vairījies no atbildības un soda. Viņš ir krietnākais savas

valsts pilsonis.

Nē, Sokrātam nevar pārmest arī drosmes trūkumu un to,
ka viņam trūktu pašsavaldīšanās un personīga cēluma draudzī-

bas attiecībās ar jaunatni, ka tas samaitātu jaunatni un nebūtu

*) Kad Sokrāts mira, Platonam bija tikai 28 gadi.
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taisnīgs un dievbijīgs. Gluži citādi — Sokrātam pilnīgā mērā

ir visi tie tikumi, kurus krietns lielās dieves Atēnas godātājs
skaita par augstākiem. Lai to pierādītu, Platons, kad tas pēc
dažiem gadiem no Megaras atgriežas Atēnās, saraksta 5 sokra-

tiskos dialogus: Lachētu, Lisi d v, Charmidu, Eu-

tifronu un Trasimachu (I grāmata viņa galvenajā darbā

Valsts, ko tas nobeidz pēc 20 gadiem). Nevis netaisno, bet taisno

atēnieši nosodījuši, vīrišķīgāko, gudrāko un raksturā disciplinē-
tāko atēnieti noindējuši, cēlāko jaunatnes draugu un dievbijīgo
izstūmuši no savas sabiedrības.

Tā rodas lieliskie Sokrāta aizstāvēšanas dialogi. Nu Pla-

tons ir veicis savu pirmo drauga un skolnieka uzdevumu —

atēniešiem un vēsturei parādījis, kas īsti Sokrāts ir bijis kā

cilvēks. Lielā cilvēka un drauga piemiņa ir apskaidrota, trulai

cilvēku aizmirstībai ir izrauts nemirstīgais, mirušais ir kļuvis

dzīvs, apmelotais cēls. Šie Platona filozofiskās jaunības dialogi
ir nemirstīgs draudzības evaņģēlijs cilvēces vēsturē. Maz būs

tādu, kas ar tādu pašu neatlaidību un nesavtīgu drosmi būs vei-

kuši sava drauga aizstāvēšanu. Jo jāievēro tas, ka šie Plato-

na darbi parādījās dažus gadus pēc Sokrāta nāves, kad satrauk-

tie prāti nebija vēl nomierinājušies, jo pat pēc vairāk kā 10 ga-

diem radās arvien vēl cilvēki, kas nosodīja Sokrātu (piem., ora-

tors Polikrats). Un ja arī atēniešu vīri klusībā atzina savu

vainu, tomēr klausīties sveša cilvēka pārmetumos nekad nav

patīkami. Bet Platons nebaidījās ar visu savu jaunības un

drauga entuziasmu mest apsūdzību uz pašiem tiesātājiem. Ja
savos rakstos viņš tik ļoti aizstāvēja savu skolotāju, tad pro-

tams dzīvē viņš to darīja vēl drošāk. Tik droši un pašaizlie-

dzīgi aizstāvēt taisno — tas ir darbs, kā darītājs mums jācienī
kā augsta tikumiska personība. Un tāds arī Platons top šai

cīņā.
Ar saviem darbiem Platons ir padarījis Sokrātu nemirstīgu

cilvēces gara cīņu vēsturē. Citi, kas arī ir rakstījuši par So-

krātu, piem., Ksenofonts, nebija redzējuši Sokrāta lielumu, jo

paši nebija tik lieli. Tikai liela dvēsele spēj aptvert visu otra

cilvēka lielumu. Maza nekad. Tāpēc, ja nebūtu Platona, So-

krāts mums būtu palicis ikdienišķs cilvēciņš, ko sabiedrība no-

tiesājusi tāpat, kā tā jau daudzus notiesājusi un aizmirsusi.

Bet Sokrāta dzīvi un nāvi mēs nevaram aizmirst, jo Platons to

ir pārvērtis par cilvēces sirdsapziņas problēmu.
Aizstāvēdams Sokrātu, Platons iedziļinās Sokrāta pārlai-

cīgajā būtībā un tur atrod arī savas dzīves principus. Tāpēc
Sokrāts nešķirami vēlāk saaug ar paša Platona domu pasauli
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un top viņam par visu patiesību avotu. Tas, kas Sokrātā ir bi-

jis nemirstīgs, liels un cēls, garā esošs un iespējams, top arī

par paša Platona būtību, par viņa dzīvības avotu. Tā rodas

divu dvēseļu identifikācija, bez kuras psīcholoģiski nav izskai-

drojams tas, ka arī visos vēlākos dialogos (izņemot pašu pē-

dējo par likumiem) Sokrāts ir tā persona, kas izteic un aizstāv

visas tīri platoniskās domas un atziņas. Ne viņš, bet Sokrāts

ir tas, kas rāda ideju valsti un augstākos cilvēka tikumus.

Jau Gor£f i jā, kas arī sarakstīts ap šo pašu laiku — vēl

pirms lielā ceļojuma ārpus Grieķijas, Sokrāts ir tapis Platonam

par viņa paša domu iemiesotāju. Te Sokrāts cīnās pret sofistiem

atēniešu sabiedrībā. Viņš noliedz sofistisko maldu gudrību, so-

fistiski tukšo daiļrunību un zemo pārliecināšanas mākslu. Ne

dzīves un runas ārējais spožums, bet klusā patiesības meklē-

šana ir galvenais īstam domātājam un cilvēkam. Ne vārdi un

ne pārliecināšanas māksla izšķir cilvēka vērtību, bet tā patie-

sība, ko tas ir atradis un ko tas iemieso savos darbos. Ne bauda

un ne stiprā varmācība noteic to, kas labs, kas ļauns, bet pats
labais ir tas, pēc kā jāmēro visu lietu un darbu īstā un patiesā
vērtība. Labāk paciest netaisnību, nekā to darīt. Te Platons

caur Sokrātu sāk pamazām nostāties uz tā dzīves ceļa, kas

viņu padarījis nemirstīgu cilvēces kultūrā — uz autonomās pa-

tiesības, autonomās tikumības un taisnības ceļa.

Ar šo dialogu Gorgijs Platons ir jau atradis savas dzīves

evaņģēlija uvertīru. Tas nav vēl viņa ~Kalna sprediķis", bet

tā priekšnojauta. Ar šo darbu viņš apzinīgi un atklāti atsakās

no baudas principa dzīvē, no tukšas retorikas un pasaules ska-

ļuma, kā arī no vareno netaisnīgā dzīves principa: kam spēks,
tam vara, kam vara, tam tiesības. Nu viņš ir kļuvis īstais so-

kratiskā gara mantinieks. Lielā skolotāja testaments ir at-

vērts, nu jāpilda tas. Bet kā? Sokrāts ir gan mācījis, ka pa-

tiesība iespējama, bet pats nav pateicis tās saturu un nav parā-

dījis tās iespējamību.

Patiesība izteicas jēdzienos un spriedumos, kas savā jēgā
ir nemainīgi un identi. Tas, ko mēs domājam jēgā kā baltu,

nevar pārvērsties jēdzienā ~melns". Bet īstenībā, lietu pasaulē,

mēs vienmēr redzam baltus priekšmetus pārvēršamies melnos.

Kā nemainīgs jēdziens var attēlot mainīgo lietu, kā patiesa
doma var saskanēt ar savu priekšmetu, ja tas ir plūstošo lietu

pasaulē, kur valda Herakleita likums: viss plūst un mainās? Kā

var identais, nemainīgais saskanēt ar mainīgo, neidento?— Kā

lai atrisina šos jautājumus, kur lai atrod īsto, patieso atbildi, to
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atbildi, kas garantētu atziņas iespējamību? Kā lai apmierina
sokratiskās patiesības slāpes? —

Ja arī pati patiesība ir mainīga un nepastāvīga, tad jāpie-
krīt sofistiem, kas māca, ka katram cilvēkam sava patiesība, ka

cilvēks ir visu lietu mērs. Bet ja tā, tad Sokrāta mokas ir bi-

jušas veltīgas, tad Sokrāta cīņa pret sofistiem nav attaisnojama
un viņa nosodīšana pareiza, jo Sokrāta vainu ir atzinis Atēnu

sabiedrības vairākums —tā tad visu lietu mērs. Bet ja taisnība

Sokrāta pusē, tad jāmeklē jauns taisnības un patiesības prin-

cips, kas atsevišķo cilvēku var attaisnot arī tad, ja sabiedrības

vairākums nostājas pret to. Kur ir tas princips, kas padara

iespējamu patiesību un taisnību, kas attaisno vientuļā un sa-

biedrības izstumtā tikumiskā varoņa cīņu? —

Tādam principam ir jāstāv ārpus cilvēka un pāri tam, jo
citādi Sokrāta dzīve nevar atrast sev pēdējo filozofisko attais-

nojumu. Ar to vien nepietiek, ja Sokrātu attaisno Atēnu sabied-

rības acīs, parādot, ka viņam ir bijuši visi tie tikumi, ko cildina

krietnākā Atēnas sabiedrības daļa. Sokrāts ir jāattaisno arī

mūžības priekšā, jāattaisno viņa vientuļā cīņa par bezlaicīgo

patiesību un pāri laikam stāvošo taisnību.

Tā Sokrāta problēma, kas sākumā Platonam bija gluži per-

sonīga, jo sakņojās tā drauga un skolēna pienākumos, ved Pla-

tonu arvien dziļāk filozofijā. Sokrāts — atēnietis ir attaisnots,

nu jāattaisno arī Sokrāts — filozofs. Lai to izdarītu, tad jādod

filozofijai un visai gara kultūrai cits pamats, ir jāskata cilvēka

dzīve mūžības perspektīvās. Bet kas ir mūžība? —No kurie-

nes nāk patiesība, taisnība un labais? — To Platons vēl nezina,
bet jūt, ka jābūt kaut kur pasaulei, kas arī vientuļo un izstumto

uzņem sevī un dod tā dzīvei jēgu. Un Sokrāts tagad Platonam,

rakstot šo dialogu Gorgijs, ir kļuvis tāds liels vientulis, kas

viens pats nostājas pret visu sabiedrību un pārējo pasauli, kas

droši iet savu ceļu, kaut arī tas ved uz nāvi. Sokrāts iet un

aicina mūs līdz uz jaunu, patiesāku, taisnīgāku un krietnāku

dzīvi. Un Platona Gorgijs ir šāds aicinājums uz jaunu*) dzīvi,
kuras vēl nav, bet kura jārada uz jauniem pamatiem.

Bet lai atrastu šos jaunos dzīves pamatus, jaunos taisnī-

bas, patiesības un tikumu pamatus, viņam vēl daudz kas jāredz,

jāpiedzīvo un jāmācās. Tādēļ tas dodas pāri jūrām un kal-

niem, ārpus dzimtenes robežām, jo viņš ir atteicies tagad galīgi

*) Tā Gorgi.ju saprot ari labākais un iejūtīgākais Platona biogrāfs
Wilamowitz - M o c 11end o r ff's savā ievērojamā darbā „Platon" (I.

Bd., 1920., 234 lp. p.), kura pētījuma rezultātiem daudzkārt seko ari šī

apcere.
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arī no Atēnās valdošās demokrātijas, tāpēc ka tā ļoti viegli
ieslīd tirannijā un asiņainā despotijā. Tā Platons ap 390. gadu
dodas tālos un riskantos ceļojumos atklāt jaunas gara dzīves'

pasaules. Ka šī jaunā pasaule, ko tam lemts atklāt, ir viņā pašā

iegremdēta, ka viņa Kolumba kuģis ir tas pats Delfu orākula un

viņa skolotāja princips — pazīsti pats sevi! iegremdējies sevī!

— to viņš vēl nenojauš. Kur ir šī jaunā pasaule — to viņš vēl

nevar pateikt, bet tikai droši seko savam argonautu nemieram

tālajā braucienā.

Tas ir grūts ceļojums, kas prasa daudz līdzekļu, uzņēmī-
bas un pašaizliedzības. Toreizējos apstākļos tas bija zināmā

mērā pasaules ceļojums, ja ievēro visas tā laika satiksmes ne-

ērtības. Bet tas Platonu neatbaida. Līdzīgi otram tā laika lie-

lākam grieķu domātājam — Dēmokritam, kas ir Platona pret-

pols pasaules uzskatā, bet līdzinieks patiesības ideājismā, arī

viņš ir ar mieru patiesības labā upurēt visu savu bagātību.

Vispirms Platons dodas pāri jūrai uz Ēģipti, uz grieķu
kultūras pirmo tēviju. Tur viņš iepazīstas ar ēģiptiešu pries-
teru mistiku un konservatīvajiem, negrozīgajiem valsts un sa-

biedriskās dzīves principiem. No turienes viņš nonāk grieķis-

kajā Ziemeļafrikas kultūras centrā — Kirē nē, kur sastopas
ar dažiem Sokrāta skolniekiem un lielo matemātiķi Teodoru.

Tas viņu iepazīstina ar ģeometriju un vispār matemātisko zi-

nātņu pamatprincipiem, ar to zinātni, kas vēlāk paša Platona

filozofijā un skolā ieņem vadošo vietu.

Pēc tam atkal brauciens pāri jūrai un ceļojumi pa Dienvid-

italijas kultūras centriem.

Te Platons iepazīstas tuvāk ar pitagoriešu brālī-

bām, ar viņu orfisko mistiku un askēzi, ar mācību par dvēse-

les ceļošanu pēc nāves, kā arī metafizisko skaitļu mācību. No

ši brīža mācība par dvēseles neiznīcību top par Platona filo-

zofijas pamatu, ar ko tas vēlāk mēģina atrisināt arī patiesības

iespējamību. *)
Pec tam Platons ir Sicilijā — Sirakūsās, kas tam top

par smagu pārbaudījumu un arī lielu cerību pilsētu. Te viņš
nonāk Sirakūsu tiranna Dionisija galmā, kur iedraudzējas ar

tiranna sievas brāli un vēlāko meitas vīru Dionu. Šī drau-

dzība ir liktenīga Platonam, jo tās dēļ tas piedzīvo otro tīri cil-

vēcīgo katastrofu savā mūžā. Sākumā attiecības starp Plato-

nu un despotisko Dionisiju ir apmierinošas, bet drīz vien tās

*) Domājams, ka tikai šī ceļojuma laikā Platons pamatīgāk iepazīstas

arī ar lielā elejieša Parmenīda mācību par to, ka īsti esošais ir nemainīgs,
nedalāms un neiznīkstošs.
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top neciešamas un beidzas ar to, ka Dionisijs liek ar varu no-

gādāt Platonu uz kāda Spartas sūtņa kuģi, kas to noved uz

Aiginu. Aigina toreiz, kā Spartas sabiedrotā, atradās kara at-

tiecībās ar Atēnām, un tādēļ katru atēnieti, kas nonāca viņas
zemē, uzskatīja par kara gūstekni, ar ko varēja darīt, kā pa-
tikās. Platonam draudēja nāve vai arī verdzība. Tiesa no-

sprieda viņu pārdot vergu tirgū. No šī stāvokļa viņu glāba
kāds tam pazīstams kirēnietis — filozofs Annikerids, kas to iz-

pirka un nosūtīja uz Atēnām. Tā tikai gadījuma dēļ Platons

glāba savu dzīvību.

Ar to beidzās Platona lielais ceļojums un viņa ~mācības
gadi". 388. g. vasarā viņš ir jau Atēnās. Nu ir atkal jāieiet
savas dzimtenes gara dzīvē. Daudz kas pa šo laiku mainījies.
Ir noslēgts kauna pilnais miers ar persiešu ķēniņu. Sparta ir

kļuvusi valdniece Helladā un sabiedriskā dzīve Atēnās kata-

strofiski slīd uz leju. Arī gara dzīvē nav vairs agrāka sprai-

guma un spožuma. Tā tapusi prozaiska. Platona stāvoklis, kas

pa šiem grūtajiem gadiem arvienu vairāk attālinājies no irsto-

šās demokrātijas, nav uzlabojies, jo ir radušies jauni Sokrāta

apvainotāji ievērojamu runātāju personās. Ir gan radušies arī

daudzi atklāti Sokrāta aizstāvji, bet tie ir par maziem, lai re-

dzētu sava skolotāja īsto lielumu. Sokrāta personība vēl ar-

vien ir asiņojoša vāts Atēnu sabiedrībā, kurā nu ir atkal Plato-

nam jāierindojas.
Platonam jau 40. dzīvības gads. 12 gadi jau pagājuši,

kopš tas sācis viens staigāt patiesības ērkšķaino taku. Viņam
nav sievas, nav ģimenes, ir tikai daži draugi zinātnieku aprin-
dās, kurus tas ieguvis savā ceļojumā, bet tie ir tālu. Nu Atēnu

sabiedrībā ir jāiegūst atkal kāds zināms kontakts ar dzīvi. Ir

jāatrod domu biedri, ar kuriem varētu dalīties savās atziņās.

Jāatrod cilvēki, kas varētu nest tālāk viņa pārliecības filozofi-

skos un politiskos principus, jo Platons, tāpat kā viņa lielais sko-

lotājs, nekad nav domājis, ka filozofija būtu jāatrauj sabiedris-

kai dzīvei. Nē, gluži otrādi — pa šiem gadiem viņš ir nācis pie

negrozāmas pārliecības, ka filozofijai jātop par augstāko dzī-

ves vadītāju, tai jāiesakņojas valstsvīros, jo tikai tā varēs glābt
valsti no tā sabrukuma, uz kādu to ved negudrie vadītāji. Pla-

tons ir atradis filozofijas augstāko misiju — dot cilvēku dzīves

vadītājiem pareizos principus. Vienīgi filozofijā ir glābiņš no

dzīves posta.*) Tā tagad ir pamatpārliecība viņa dzīves gud-

*) Platona slavenie vārdi, kurus tas izteic Valstī un arī savā 7. vē-

stulē:
„
Kamēr īstie filozofi netaps valdnieki vai arī valdnieki nenodosies

nopietni un pamatīgi filozofijai, kamēr valsts vara un filozofija neapvieno-

sies, tikmēr arī nebeigsies cilvēces posts un ciešanas."
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rībā, kuru tas neatstāj pat līdz nāvei, kaut arī tā sagādā vēlāk

sāpīgus pārdzīvojumus.
Bet šādu saprātīgu cilvēku vēl nav. Tie ir jāsagatavo.

Tādēļ jādibina skola, jāatrod mācekļi un domu biedri, kuriem

viņš varētu nodot savu pieredzi un ķēnišķīgās gudrības domu.

Tāpēc Platons apm. 387. gadā nodibina savu slaveno Akadē-

miju, kas pastāv vairāk kā 900*) gadus un dod vārdu neskai-

tāmām slavenām jauno laiku zinātniskām iestādēm. Vārds, kas

pirms Platona bija bez kādas sevišķas nozīmes, iegūst dziļu un

cildenu saturu tās zinātniskās nopietnības dēļ, kādu ienes pir-

majā ~akadēmijā" uz zemes tās nodibinātājs.

Platons nopērk nelielu zemes, gabalu, apm. 2 klm. ārpus
Atēnām, blakus kādai ģimnāzijai, uzceltai it kā kādam atēniešu

varonim Akadēmam, netālu no tā uzkalna, kur atradās slavenā

traģiķa Sofokla dzimtenes ciems. Apkārt ir krāšņi dārzi, olīvu

ēnainās birzis un tālu nav arī klusu čalojošā Kefisas upīte. Šai

brīnišķā Mūzu mājvietā dzimst pirmais tīri zinātniskais insti-

tūts pasaulē, atklājas pirmo reizi cilvēcei pārlaicīgā ideju pa-
saule. Vai Platons pastāvīgi dzīvojis šai vietā, nav noskaidrots,
vismaz Akadēmija nav skaitījusies viņa privātīpašums, jo
testamentā tas nerunā ne par kādu personīgu nekustamu īpa-
šumu.

Drīz vien Platona pieaugošā slava saista ap viņu veselu

pulku skolēnu no visām Hellādas malām. Viņa Akadēmija top
uz laiku par grieķu zinātnes centru. Arī otrs lielākais grieķu
filozofs un zinātnieks Aristotelis ir ilgu laiku (apm. 20 gadus)

viņa skolnieks. Te salasās cilvēki, kas savu dzīvi nolēmuši zie-

dot zinātnei un garam, upurēt Akadēmijas dārza svētnīcā, kas

veltīta Mūzām un filozofiskam Erotam. Šai izlasītā draugu-
skolēnu sabiedrībā noris visa Platona tālākā dzīve (atskaitot 2

gadījumus, kad tas dodas atkal uz SirakOsām). Viņš ir tagad

skolotājs, audzinātājs, savas tautas un vēlāk visas kulturālas

cilvēces gara veidotājs. Un šai Atēnu filozofijas Akropolē at-

tīstās un veidojas visas tālākās Platona domu simfonijas. Aka-

dēmija tiešām top par Atēnu otro Akropoli, kuru nav varējuši

sagraut nekādi iekarotāju lielgabali.

Pareizais dzīves veids ir mācāms. Šo sokratisko atziņu
tikai tagad Platons sāk īsti izvest dzīvē. Tauta ir audzināma.

Vel Platons nav zaudējis cerību. Vēl viņš nav veltīgi braucis

divas reizes uz Sirakūsām un arī vecuma nespēks vēl tālu.

*J 529. gadā pēc Kr. ķeizars Justiniāns to slēdz kā pēdējo pagānisma
citadeli.
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Par ~likumiem" tas vēl nedomā. Sokrāta nāve un paša likte-

nis Aiginas vergu tirgū nav noveduši to pesimismā. Viņš ir

drošas pārliecības pilns. Tikai jāzina idejas, jābūt dialektiķim.
īstam valstsvīram jātop par filozofu. Viņš sagatavos tiem ceļu,

palīdzēs tēvijai tikt ārā no bezdibeņa, kurā tā neatlaidīgi veļas
iekšā sava polītiskā neprāta dēļ.

Bet kā mācīt? Kā novest cilvēku līdz patiesībai? — Tas

jāzina katram skolas vadītājam. Platons šo problēmu spīdoši
atrisina Menonā, savas skolas programmas dialogā. Patie-

sību iemācījies ir tas, kas to redzējis, pats sevī redzējis. Cil-

vēka dvēselē guļ apslēpta patiesība, guļ zināšana par pareizo
un nepareizo, labo un ļauno. Tā cilvēka dvēselei ir līdzi dota

jau no mūžības, no tiem laikiem, kad dvēsele, brīva no

miesas, varēja idejas skatīt visā viņu tiešībā. Tikai mirstīgajās
miesas nonākusi dvēsele ir aizmirsusi mūžībā redzēto. Nu mā-

coties ir jāatceras reiz redzētā patiesība. Bet lai to atcerētos,

jāiegremdējas pašam sevī, jānolaižas savas dvēseles dzelmēs.

Tāpat kā matemātiķis atsedz savas patiesības nevis klejodams

pa pasauli, bet caur prāta skatījumiem, tā arī filozofs pareizo
zināšanu par lietu būtību atrod pats sevī, jo dvēsele nes sevī arī

visas pasaules principus, cilvēka dvēsele nav vienīgi bēdu,

prieku un dažādu instinktu jūklis, kas atraisīts no pasaules pirm-

pamatiem un iemests kā grimstošs kuģis lietu un juteklisko

iespaidu viļņos. Nē, dvēsele savā būtībā nav atrauta kosmam,
nav übadze, bet gan bagāta grēciniece, kuru nevaldāmās jutek-
liskās tieksmes tikai uz laiku atrāvušas no visa skaistuma, pa-

tiesības un labuma pirmavota. Tāpēc jāiegremdējas sevī, jā-
nomet visi sārņi, lai redzētu vismaz lielo ideju atspīdumu sevī.

Tā Platons top par pirmo lielo ~iekšējības" filozofu, kura

tradicijas filozofija cauri Augustīnam un Kantam ir paturējusi

pat līdz mūsu dienām. Platons sniedz filozofisko pamatojumu
Delfu orākula gudrības vārdiem: ~pazīsti pats sevi!" — un tu

pazīsi arī pasauli, jo tevī ir pasaule un pasaulē esi tu. Atziņas
un esamības principi ir identi, patieso cilvēka domāšanu pār-
valda tie paši likumi, kas noteic visa kosma dzīvi tā dziļākā bū-

tībā. Tā Platons jau 2000 g. pirms Kanta dod pirmpamatu filo-

zofiskā āpriorisma atrisinājumam.*)
Bet Platons tagad ir spējīgs atrisināt ne tikai šo atziņas

problēmu, viņš var atrisināt arī visus pārējos jautājumus, pie
kuriem to novedusi sokratiskā problemātika. Jo nu viņam ir

*) Tuvāk sk. Nic Hartmann, Das Problem des Apriorismus un

der Platonischen Philosophie. Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wiss.,

phil.-hist. Klasse; Berlin 1935.
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rokā atslēga tiem vārtiem, kas viņa skolotājam bija palikuši

aizslēgti — viņa ideju mācība. Sokrāts neredzēja vēl

ideju pasauli, tas tikai ar visu dvēseles aizrautību meklēja ceļu
uz to, tāpēc tas palika tikai jautātājs, bet netapa par atzinēju.
Nu Platons ir atrisinājis Sokrāta dzīves dziļāko mīklu un viņa
intimo filozofisko traģiku. Viņš ir piepildījis sava lielā drauga
filozofisko nemieru. Ir atrasta jauna pasaule. Platons ir kļuvis

par tīrās gara pasaules Kolumbu.*). Bet šīs ekspedicijas saga-

tavotājs un vadītājs ir bijis viņa drauga liktenis. Tāpēc arī

Platons savu atklājumu nodod viņa rokās un savos dialogos
izteic to caur Sokrāta personu. Vēl reizi viņš pierāda savu

drauga augstsirdību un nesavtību.

Platons jau pāri 40 gadiem, savā dzīves apogejā un brie-

dumā, kad saraksta savus labākos un galvenos darbus, kuru fi-

lozofiskā centrā ir ideju mācība. Šie darbi ir Dzīres (slavas
dziesma Erotam), Faid o n s (Sokrāta nemirstīgās dvēseles un

filozofiskās nāves apoteoze), Valsts (par ideālo taisnības

valsti — Platona filozofijas kvintesence), un Faidrs (par ide-

jās spārnoto dvēseli). Stila ziņā šie darbi — augstākais, ko

devusi grieķu proza, bet viņu domu bagātība — tikai ģēnijam

iespējama.

Platons savā pasaules uzskatā tagad ir tapis noteikts duā-

lists. Viņam nav vairs tikai viena, bet divas pasaules, kas ir

pilnīgi atdalītas un pretēji raksturojamas. Viena — lietu

pasaule — ir vienmēr laikā, mūžīgi mainīga, saistīta ar ra-

šanos un zušanu, ir redzama, dzirdama, taustāma v. t. t., otra

— ideju pasaule — ir tā, kas noteic lietu pasauli, stāv

ārpus laika, nemainīga, identa, nerodas un nezūd, nav redzama

un dzirdama, vispār — jutekliski neuztverama, bet tikai garā

nojēdzama un saprotama. Un tomēr šīs neredzamās pasaules
esamība ir drošāka un īstāka par redzamo pasauli, jo šī pēdējā
nekad īsti nemaz nav, bet vienmēr tikai tapšanas procesā. To,
kas mūžīgi mainās, Platons nespēji atzīt par īstu. Patiesi esošs

ir tikai tas, kas vienmēr ir tas, kas viņš ir, un nekad cits un

citāds. Tādas var būt tikai lietu idejas, ne pašas lietas. Tāpēc

arī īstais atziņas priekšmets nav vis mainīgās lietas, bet gan šo

*) Sekojot modernākiem Platona pētījumiem, tomēr būs jāatzīst, ka

Platons, vismaz dažbrīd, kaut arī neskaidri, bet tomēr kaut kā ir redzējis

gara idejas ari viņu tīrā veidā — kā loģiskas jēgas vienības, tā tad nevien

ārpus laika, bet arī ārpus katras telpas. Un tikai šinī ziņā Platona filozo-

fijai cilvēces vēstu* ē ir atzīstama prioritāte, salīdzinot ar dažām senajām

orienta reliģijām, kuras jau sen pirms Platona redzēja gara pasauli, bet

tomēr vienmēr kaut kā telpā iesaistītu.
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lietu idejas, kas satur sevī lietu nemainīgo būtību, jo tikai ar to

var saskanēt nemainīgā atziņas jēga. Bet šī lietu būtība, kas

kaut ko padara par to, kas viņš patiesībā ir, nav pašās lietās.

Tā ir ārpus lietām un ārpus cilvēka — pilnīgi atšķirtajā ideju
pasaulē, kas pastāv pilnīgi ārpus šīs pasaules, kādā domājamā

telpā aiz debesīm.

Uztveres pasaulē ir tikai bāli un nepilnīgi šo mūžīgo ideju

atspīdumi. Tūkstošiem lietu cenšas sevī attēlot vienu un to

pašu ideju, bet pilnīgi to nespēj neviena, jo traucē reālās telpas

um inertās matērijas pretestība. Tāpat kā saule, pati sevī pa-

liekot viena, atspoguļojas tūkstošos ūdeņos tūkstošejādi, tā arī

viena un tā pati ideja dažādās lietās atspoguļojas dažādi.

Katrai lietai ir sava vispārēja būtība, tāpēc arī Platons

brīžiem domā, ka katrai lietu grupai atbilst kāda ideja, piem.,
cilvēkiem — cilvēka ideja, galdiem — galda ideja, kokiem —

koka ideja v. t. t. Pati ideju pasaule arī atrodas noteiktā iekār-

tojumā, kur viena ideja padota otrai, piem., cilvēka ideja ir at-

karīga no organisma idejas, jo bez pēdējās nebūtu iespējama
arī pirmā (katrs cilvēks ir arī organisms). Visaugstākā ideja —

ideju pasaules torņa gals — Labā ideja, t. i. ideja par to,
kas pats sevī ir labs, kas neatkarīgi no visa pārējā ir labs pats
caur sevi un vienīgi sevis dēļ ir tāds, tā tad absolūti labs. §ī

ideja ir ideju pasaules saule, kas visām pārējām piedod viņu

jēgu, nozīmību, padara tās iespējamas un dzīvas. Tā apgais-

mo pārējās idejas un tā padara tās pieejamas arī cilvēka prā-

tam, jo to, kas tumsā mīt, cilvēks nevar redzēt. Tā labā ideja
Platonam ir nevien visas esamības, bet arī atziņas pēdējais pa-

mats un avots. Ar to Platons atver arī savas cilvēcīgās būtī-

bas pēdējos slāņus: pēdējais moments Platona personībā un fi-

lozofijā nav vairs tīri teorētisks, bet gan ētisks un praktiski
ideālistisks. Labā idejā ir dots „praktiskā prāta primāts" Pla-

tona filozofijā, un pirmo reizi cilvēces vēsturē vismaz principā
ir atzīta absolūta ētiskās vērtības autonomija.

Pēdējais princips visas pasaules uzbūvē tā tad ir ētisks. Tā

Platona ideālisms pēdējā aprēķinā nav teorētisks, bet jau ētisks.

Vienīgi labā ideja ir pati sevis dēļ un caur sevi, bet viss cits

pasaulē ir viņas dēļ un caur viņu tik iespējams.
Katra lieta tomēr sevī kaut kādā veidā, pilnīgāk vai nepil-

nīgāk atspoguļo savu būtību resp. ideju un cenšās tai pielīdzi-
nāties. Cilvēks, vērīgāk ieskatīdamies pasaulē, redz lietās at-

spoguļojamies zināmas idejas. Bet šis atspoguļojums nav pil-

nīgs. To lauž un bojā telpa. Tādēļ cilvēks lietu pasaulē ir kā

dziļas alas iemītnieks, kas, piekalts pie sienas ar muguru pret
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izeju, redz tikai ēnas, ko uz alas sienām met garām slīdošā pa-
tiesā dzīve. Cilvēks, kas nav redzējis īsto gaismas dzīvi ārpus

savas alas, bieži vien notur šo ēnu rotaļu par īstenību.

Tomēr, skatoties nepilnīgā kopijā, cilvēka prātā ar laiku

dzimst aizrautīga vēlēšanās redzēt pašu oriģinālu, redzēt lietas

tīro ideju visā tās pilnībā. Cilvēku pārņem nemiers, slāpes

pēc pilnības, jo arī viņš pats jūtas nepilnīgs. Cilvēka un pa-
saules nepilnība un trūkumi dzemdē cilvēkā Erotu — lielo

mīlestības dievu, bet ideju pasaules pilnība dod šai mīlestībai

augstāko jēgu un pēdējo attaisnojumu, jo pēdējais un īstākais

mīlestības priekšmets ir idejas. Līdz tādai mīlestības pakāpei
cilvēks var nonākt tikai pamazām. Sākumā tas mīl un aizrau-

jas ar visādām skaistām lietiņām, kuras tas redz savā tuvumā.

Arī cilvēkā tas vispirms mīl skaistu miesu, un tikai vēlāk, ieska-

tīdamies dvēselē un redzēdams tās pārākumu, pievēršas tai un

tikumiskām rakstura īpašībām. Bet kas mīlestību grib piepil-

dīt, tam jāiet vēl tālāk — pāri gaistošām lietām un brīnišķām

formām, arī pāri dvēseles tikumu skaistumam, pāri visam kon-

krētam, vienreizējam un gaistošam — uz mūžīgo skaistumu,

kas stāv pāri laiku pārvērtībām un cilvēka kaprisēm, pāri nāvei

un iznīcībai kā pats sevī dusošs un sevi piepildošs, kas vairs

nav atkarīgs ne no kā cita, kā vienīgi no Labā idejas, bet kas to-

mēr visu pārējo padara skaistu, piedod tam dzīvību un vērtību

un svētī dvēseles tikumus. Tas ir visa skaistuma pirmavots

pasaulē — pati skaistākā ideja. Tikai tā mīlestība, kas ved uz šo

ideju, ir augstāka un svētīgākā, cilvēka cienīgākā, bet ne tā, kur

gaistošā lieta vai atsevišķs cilvēks tur dvēseli savā kalpībā.*)

Tuvojoties šim skaistuma pirmavotam prāts top neprātīgs, gars

aizrautīgs un dvēseli pārņem augstā mīlas mistērija, skatoties

apžilbinošā pilnības un pārlaicības gaismā. Cilvēka dvēselei

sāk ataugt atkal ideju spārni, kas tai bijuši pirms dzimšanas, un

tā sāk atkal celties uz augšu no zemes, kur to no' debesu aug-

stumiem matērijas važās bija ievilkušas jutekliskās tieksmes un

iekāres saprātīgās gribas vājuma dēļ.**)

*) Tikai tā būtu jāsaprot „platoniskā mīlestība", ja grib šo terminu

paturēt, ko tik bieži pārprot, un kas, protams, nav paša Platona ievests.

**) Lai gan Platons ir lielākais Erota atzinējs antīkā pasaulē, lai

gan arī viņ;itn mīlestība nav tikai individuāls, bet jau kosmisks un dievišķs

princips, kas brīžiem visu lietu pasauli tuvina idejām, tomēr viņš vēl ne-

redz Erota svētumu — tīro mīlestības nesavtību Platoniskais Erots meklē

tikai dievišķo. Izslāpušo tas nedzirdī, izsalkušo nepaēdina un riebīgo ne-

noglāsta. Tīri ētisko momentu mīlestībā Platons vēl nav saskatījis; to

pirmais ierauga Kristus. Tāpēc Platonam nav mīlestības evaņģēlija, bet ir
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Pirms dzimšanas dvēsele mājo debesīs pie dieviem un ir

pielīdzināma divjūgam, kur vadītājs ir prāts, viens no zirgiem —

jutekliskās iekāres, bet otrs — saprātīgā griba. Šī apzinīga

griba tiecas sekot savam vadītājam un celties uz augšu — līdzi

dieviem, cauri debesīm, pretim ideju pasaulei, bet juteklisko
iekāru zirgs mīl vairāk zemi un zemes lietas, tāpēc tas iet savu

ceļu un novelk dvēseli no debesu lidojuma zemes virsū. Bet

mūžīgais ideju Erots audzē dvēselei spārnus un ceļ to atkal uz

augšu pretim nemirstīgajam. Tā dvēsele jau savā būtībā ir

iekalta zemes un debesu spraigumā un tas ir viņas iekšējais
liktenis. Vienīgi dievišķā dvēselē šie spēki ir laimīgā harmo-

nijā un var baudīt pēc lidojuma uz ideju valsti saldo nektāru un

ambroziju. Cilvēka dvēsele turpretim, kamēr tā savas daudz-

kārtējās reinkarnācijas lokos nav ieguvusi absolūto pilnību, ir

vienmēr bīstamā divjūgā un iekšējā cīņas nemierā.

Tā Platons jau pirmais atsedz faustisko cilvēka gara struk-

tūru redz lielā Gētes doktora dzimšanas stundu. Platona

pirmo reizi cilvēka dvēsele nonāk līdz savas būtības filozofiskai

pašapziņai, redz savu dziļo divatnību, skaidri apzinās sevī Dio-

nisu un Apollinu, tikai šīs pašapziņas process Platonā norisinās

klasiskās Akropoles mierā un iekšējā līdzsvarotībā, bet ne 19.

un 20. g. s. technikas satrauktībā, kas ir iznīcinājusi mieru arī

pašās idejās, tā cilvēka dvēselē radot vēl lielāku nemieru un

novedot faustisko dvēseles spraigumu līdz kultūrālai neurozei.

Platonam, kas pirmo reizi cilvēces vēsturē ieraudzīja ideju

pasauli, bija droša ticība un paļāvība šai pasaulei. Viņš vēl

nebija izpētījis šīs pasaules džungļus, tādēļ nepazina nekādas

briesmas. Cilvēkā viņš zināja tikai sublimācijas tendenci, bet

nepazina resublīmācijas procesa neurozes. Tādēļ tas brīžiem

varēja ar visu nopietnību mācīt miesas un juteklības nomirdi-

nāšanu, lai atbrīvotā dvēsele netraucēti varētu nodoties ideju

pasaulei (Faidonā). Bet citu brīdi tas varēja slavēt arī filozofu

un mākslinieku dzīves un jutekliskā Erota balvas (Dzīrēs).
Dzīvi atzīt un dzīvi noliegt Platons varēja tādēļ, ka viņš garā

nebija ne mūks, ne dzīves baudas priesteris. Dzīve tam nebija

ne absolūts labums, ne absolūts ļaunums, bet gan relatīvs lie-

lums savā vērtībā. Viss, kas dzīvi tuvina idejām, ir labs, kas

attālina — ļauns. Ja jutekliskās iekāres savalda — tad arī tās

tikai mīlestības „Symposion", jo cilvēks viņam vēl nav kjuvis pašvērtība,

bet tikai ideju „nesējs" un radītājs skaistuma aizrautībā. Lai augstā ideju
mīla noliektu savu galvu mazā cilvēka lielo sāpju priekšā, tad ir jāieskatās

arī visas cilvēces ciešanu dzelmēs. Platons, turpretim redzēja tikai ideju

kalngalus un ceļu uz augšu, bet ne dzīves bezdibeņus.
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ir labas un derīgas, un pat dievos Platons atrod šādas iekāres,
tikai harmonijā ar prātu un gribu. i

Platons bija grieķis. Gara viduslaikus un krusta simbolu

tas nepazina. Tāpēc arī viņa dzīves ideālisms ir hellēnisks —

iekšēji līdzsvarots un klasisks, bet ne romantisks, kas savos no-

liegumos un atzinumos mēdz būt pārspīlēts. Tikai vēlākie vi-

duslaiki izjauca Platona esošo līdzsvaru un piemēroja to savai

vienpusīgai dzīves izpratnei.*)

Viss, kas ir dvēselē, ir vērtīgs un atzīstams, ja to pakļauj

augstākiem gara dzīves tikumiem. Katrai dvēseles daļai ir savs

tikums, savs augstākais princips, kas tai jāievēro, ja tā negrib

bojā iet. Prāta tikums ir gudrība, saprātīgas gribas un cēlāko

afektu tikums — drošsirdība, bet jutekliskās iekāres ideālā dvē-

seles konstitūcija pārvalda pareizas atskārtas vadīta pašdiscip-
līna jeb pašsavaldīšanās. Tikai tad, kad šīs dvēseles daļas būs

apvienotas savos tikumos un savstarpēji saskaņotas, cilvēka

dvēselē būs harmonija un iekšēja taisnība. Katrai dvēseles da-

ļai jādod sava tiesa un jāierāda dzīvē sava vieta! Neko nedrīkst

iznicināt, jo tas būtu pret augstāko dzīves tikumu — taisnību.

Bet atsevišķā cilvēkā zināmi dvēseles tikumi un spējas ir

pārsvara par citiem. Tiem pēc taisnības principa pienāktos lie-

lāka darbības josla. Bet to var garantēt tikai ideāla valsts

iekārta, kas atbilstu pašas dvēseles iekšējai konstitūcijai. Lai

cilvēki varētu dzīvot piemēroti savām dvēseles galvenām spē-

jām, tad ideālā valstī jābūt 3 iedzīvotāju šķirām ar katrai šķi-
rai raksturīgu nodarbošanos: 1. valsts vadītāji, kas sastādītos

no tiem, kam prāta spējas visaugstākās un kas visstiprāki gud-
rības tikumā; 2. valsts sargi — par kuriem noderētu cilvēki ar

krietnu gribu un augstu drošsirdību, un 3. amatnieki, rūpnieki,

zemkopji un strādnieki, kas rūpētos par valsts materiālo lab-

klājību un tā vislabāk apmierinātu savas jutekliskas tieksmes.

*) Platons ir viens no visinteresaotākiem domātājiem cilvēces vē-

sturē arī tanī ziņā, ka viņam nav vienas noteiktas un nemainīgas uzskatu

sistēmas, kā tas parasti mēdz būt filozofijā, bet gan nemitīgā attīstības

gājienā ietverta milzīga domu straume, kas brīžiem sagrauj pati savu

agrāko gultni, pārplūst pār krastiem un izlīst uz visām debess pusēm. Viņa
d irbos var atrast nevien dzīves noliegšanu, bet arī dzīves apliecināšanu,
nevien racionālismu, bet arī irracionālismu un pat misticismu, nevien

stingri teorētiskus domu gājienus, bet arī dažādus ateorētiskus vērtēju-

mus, nevien progresu, bet arī regresu, v. t. t. Dažādos laikos viņš
dažādi pieiet lietām. Tāpēc Platons nekādā ziņā nav iesprostojams kādā

šaurā filozofisko uzskatu schēmā, jo par garā bagāto mēs nedrīkstam spriest

izejot no savu uzskatu vienpusīgās nabadzības, bet gan izejot no viņapaša
bagātības un daudzpusības.
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Bet lai valsts vadītāji un sargi savu varu un augsto stāvokli ne-

izmantotu personīgās interesēs savlabuma nostiprināšanai, tad

jāpanāk tas, ka viņus vada vienīgi visas valsts labklājības un

vispārības intereses. Tas iespējams tikai tad, ja cilvēkam nav'

nekā personīga par ko rūpēties. Tāpēc Platons noliedz pir-
mām divām sabiedrības šķirām privātīpašumu un privātu ģi-
menes dzīvi. Valdniekiem, valsts ierēdņiem un sargiem nav

nekā sava, pat ne savu sievu un savu bērnu, tāpēc tiem nav

arī pamata egoistiski izmantot savu varu, jo viņi visi ir viena

liela ģimene. Brīvi no egoistiskām interesēm, tie var nesavtīgi
ziedoties valsts labklājībai, jo tā ir arī viņu pašu vienīgā lab-

klājība.

Tā pirmo reizi cilvēces vēsturē grandioza ideāla veidā ie-

skanas komunistiskās idejas, kuras Platons neattiecina vis uz sa-

biedrības apakšslāņiem, bet gluži otrādi — tikai uz divām augstā-

kajām sabiedrības šķirām. Tas ir aristokrātiskais komunisms,

ne proletāriskais. Protams, ne visi spējīgi šādam dzīves vei-

dam. Tāpēc par komunistiskiem valdniekiem un tēvijas sargieml

var kļūt pēc vairākkārtējas un rūpīgas izlases ilgas mācīšanās

un prakses laikā tikai tie, kas uzrāda augstas zināšanas un cēlas

rakstura īpašības. Pašā augstākajā valdnieka kārtā — par ar-

chontiem — var tikt pēc 50 g. vecuma tikai tie, kas izgājuši
ari ķēnišķīgās gudrības skolu filozofisko dialektiku jeb ideju

mācību, jo ideālā valstī visu noteic un kārto ne likumi, bet aug-

stākās cilvēces idejas, kurām seko valdnieku griba un visa

valsts. Trešā, šķira — zemkopji un strādnieki — Platona ide-

ālā valstī nekādu līdzdalību neņem valsts pārvaldīšanā un aiz-

sardzībā. Viņu vienīgais uzdevums — gādāt par visu materiāli

nepieciešamo sev un pārējām šķirām.*)

Katrai šķirai valstī ir tā tad stingri norobežots uzdevums.

*) Kā sabiedrības apakšslānis Platona ideālā valstī tomēr paliek

vergi. Mūsu laikos gan šāda ideālā valsts, kas dibināta arī uz vergiem,
var likties ļoti aizdomīga, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Platons savā

dziļākā biītībā tomēr bija un palika īsts grieķis, kam likās gluži dabīgi,
ka

n
barbari" viņam vergoja. Ja šinī ziņā Platonam var daudz ko pārmest,

tad tomēr savos uzskatos par kādu citu cilvēces daļu — par sievietēm —

viņš bija aizgājis vairāk k\ 2000 gadiem p iekšā. Viņa ideālā valstī sievie-

tēm ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā vīriešiem, jo Platons atzīst,
ka sieviete, lai gan visā visumā pēc savas dabas vājāka par vīrieti, tomēr

var veikt visu to pašu, ko vīrietis, daudzreiz vēl labāk Tādēļ viņa ideālā

vatstī meitenes bauda tādu pat izglītību kā zēni; pieaugušas tās iet karā

un piedalās valsts pārvaldīšanā atkarībā no savām individuālām spējām.
Ne dzimums, bet personība izšķir cilvēka vērtību dzīvē. Šinī ziņā Platons

ir pirmais cilvēces vēsturē, kas aizstāvējis un prasījis sievietes emancipāciju.
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Un tikai tad, ja katrs darīs to, kas viņa spējām vispiemērotā-
kais un tā tad ir viņa augstākais uzdevums, valstī nodibināsies

augstākā taisnība, bez kuras valsts labklājība un ideāla cilvēku

dzīve zemes virsū neiespējama.

Tā Platons visām dzīves problēmām pēdējo atrisinājumu

iegūst tikai savā sociālā ideālā — taisnīgā valsts iekārtā. Pla-

tona dzīves gudrība nav individuālistiska. Atsevišķs indivīds

un audzināšana vien nelabos dzīvi. Dzīves postu un ļaunumus

galīgā veidā spēj novērst tikai ideāli iekārtota valsts dzīve, kas

balstītos uz augstākajām gara idejām. Ar to Platons parāda, ka

savā dziļākā būtībā viņš ir ētiski politisks filozofs. Tādēļ viņš
var atzīt tikai to mākslu, kas atdarina labo un ar to cilvēku

ētiski audzina; no savas ideālās valsts viņš izslēdz episko un

dramatisko poēziju, atstāj tikai himnas dieviem un slavas dzies-

mas varoņiem. Viņš ir filozofs, patiesības atzinējs, bet dzeja,
cik tālu tā atdarina juteklisko, ir attēla attēls, un tādēļ div-

kārši tāla patiesībai un Platonam ne visai simpātiska, lai gan

pašu skaistumu ārpus mākslas tas vērtē ļoti augstu.

Nu Platons ir atrisinājis galvenos vilcienos visas tās prob-

lēmas, ko tam bija uzstādījusi viņa paša sokratiskā situācija

pasaulē. Ar savu atrisinājumu viņš ir iekarojis nemirstības po-

zicijas cilvēces kultūras vēsturē. Tagad tās tikai jānostiprina.

Viņa dzīves filozofiskais kalngals sasniegts. Ir uzstādīts filozo-

fiskais valsts ideāls, nodibināta un iekārtota gudrības Akadē-

mija. Grūtais patiesības meklētāja ceļš viņu izvedis ideju

apskaidrotos augstumos. No drausmīgās gara katastrofas viņš
ir izlauzies saulainos Akadēmijas dārzos, kur starp ēnainām

olīvām spīd lielā, gaišā debesu saule, kas dievišķā Erota aiz-

rautībā ceļ garu pretim visuvarenai ideju saulei. Ir nobeigti
lielie darbi, un brīžiem dvēselē dzimst laimīgas vasaras dienas

noskaņa,*) jo no šiem dārziem tālu nav arī vēsā, skaidrā Atēnu

upīte Ilisa, kuras krastos, blakus nimfu un Pāna svētajam avo-

tam, aug zarainais, smaržu pilnais Faidra platāns, caur kuru

aizšalc vasaras vēsmas, bet zaļajā zālē dzirdamas cikādas, šīs

mūžīgās dziedātājas, par kurām, kā teika stāsta, pārvērtušies

cilvēki, kas pirmo reiz dzirdēdami Muzu dziesmas, tā aizrā-

vušies, ka arī paši sākuši dziedāt, aizmirsuši ēst un dzert un,

nemanot mirdami, pārvērtušies par cikādām, kurām pat kar-

stajā saules tveicē nav diendusas. Šai brīnišķā Mūzu svētvietā

lielais domātājs uz brīdi top dzejnieks un redz spārnoto dvēseli

*) Tā Wilarnowitz-Moellendorfi's raksturo Platona gaišas noskaņas

pilno dialogu ~Faidrs", uz ko attiecas arī tālāk teiktais.



66

debesu augstumos līdzi dieviem ceļamies augstāk un augstāk,

pāri debesu lokiem un pat zvaigznēm, par kurām šķiet tam

kādreiz gribējis būt,*) pāri visam, visam, kas nīcīgs un gais-
tošs — pretim bezgalīgai ideju pilnībai. Tie ir brīži, kad idejās

apgarotā filozofa doma pārvēršas kosmiskā dzejā.

Bet dienas vidus nav mūžīgs. Drīz nāk vakars ar savam

sāpēm. Ari lielā radītāja dzīves diena iet uz vakara pusi, un

drīz vien dvēselē atveras jauni sāpju atvari, no kuriem tam

vairs neizpeldēt.

Ir pagājuši jau 20 gadi raženā Akadēmijas un zinātnes darbā.

Savai tēvijai un cilvēcei viņš ir devis to labāko, ko vien varējis.
Sēkla ir izsēta. Nu lielais sējējs gaida to uzdīgstam. Bet asni

nerādās. Atēnieši nepriecājas par viņa pirmā labuma valsts

projektu, tie nepieņem viņa politiskos ideālus, nesauc viņa ide-

jās skolotos skolēnus valsts pārorganizēšanas darbā, bet tur-

pina ar savu riskanto demokrātijas politiku vest valsti posta
un nelaimē. Neviens viņu neaicina palīgā. Grimstošai augstas
kultūras pilsētai — valstij ir par smagu kalnā kāpēja ideālisms.

Platons top vientuļš īstenības valsti, vienīgi savā Akadēmijā —

savu jūsmīgo skolēnu pulkā —tas jutas labi un mierīgi. Pret

pārējiem un pasauli viņu sāk brīžiem pārņemt pirmā vecuma pa-
zīme — rezignācijas noskaņa dvēselē. Pamazām nobāl tā ticība

cilvēkam, kāda bija jaunībā, kas pat kritiskākos dzīves brīžos

izrāva no pesimisma tumsas. Arvienu vairāk viņš pārliecinās,
ka cilvēks nav ļauns tikai savas nezināšanas deļ, bet arī savas

juteklības dēļ, jo ne katrreiz prāts var vadīt dvēseli tur, kur

to gribētu. Jaunības pārmērīgais intellektuālisms ir aizdragāts.
Bet dzīve viņam gatavo jaunu pārbaudījumu, vienu no visrūg-

tākajiem, kas gan nenes nāvi kā viņa skolotājam, bet traģisku

ironiju par viņa ideāliem. Dzīve ir cīņa. Tā prasa uzvaru pār

sevi. Vai gudrais, kas sevī uzvarējis negudro juteklību, to va-

rēs arī citos? Vai dzīvē filozofs uzvarēs reālpolītiķi? —

Šis pārbaudījums nāk no ļauno atmiņu pilsētas — no Sira-

kūsām, kas to priekš 20 gadiem bija nosūtījusi uz ienaidnieku

vergu tirgu. Nu jau Platonam ir 00. gads, un nejēdzīgais piedzī-

vojums ir zaudējis savu asumu. Pa šo laiku ir daudz kas mainī-

jies. Pirms gada Sirakūsās ir miris tiranns Dionisijs un varu

ieguvis viņa jaunais dēls — arī Dionisijs. Tagad viņu sauc viņa

draugs Dions atkal uz SirakUsām, jo ir izredzes jauno Dionisiju

*) Platonam daži vēsturnieki piedēvē šādu brīnišķu dzeju: „Es

gribētu būt debess, kas tūkstots acīm noraugās uz tevi."
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filozofiski ietekmēt un tā radīt pirmo ideālo valdnieku pasaule.
Platons pats gan šaubās, vai tas izdosies, bet viņa pienākuma

apziņa un drauga lūgums neļauj atteikties no iespējas reālizēt

paša sludinātos ideālus. Tā Platons 366. gada pavasarī pārtrauc
savu mierīgo zinātnisko darbību Akadēmijā un dodas pretim
dzīves vētrām uz Siciliju. Dzīves praktiķa ilgas uzvar zināt-

nieku un noved filozofu izsmieklā.

Nonākot Sirakusu galmā Platons tur atrod tikai intrigas

un ķildas. Dionu galma intriganti ir apmelojuši Dionisijam par

to, ka tas gribot sagrābt valdīšanu savās rokās un Dionisiju

gāzt. Platons Dionu aizstāv, un arī pats nonāk aizdomās. Pēc

trim mēnešiem kādas neuzmanīgas Diona vēstules dēļ savelkas

negaiss pār Dionu, un tiranns izdzen to trimdā. Platona pacietī-
bas mērs ir pilns, un viņš grib aizbraukt. Bet Dionisijs nelaiž,

jo viņam izdevīgāki, ka slavenais atēnietis un trimdinieka

draugs paliek viņa galmā. Platons ir spiests palikt visu ziemu

Sirakūsās pie šķietami draudzīgā, bet neietekmējamā tiranna

un tikai nākošā gadā tas var aizbraukt. Galma intrigas ir uz-

varējušas filozofa cēlos nodomus, tirannam par visu dārgāka

bijusi viņa personīgā vara un tas nav kļuvis ideju filozofs, bet

gan filozofs ir bijis spiests vismaz ārēji padoties tirannam.

365. gadā Platons ir atkal Atēnās, turpina savu darbu Aka-

dēmijā un pārtraukto rakstniecību. Arī viņa draugs Dions pa-

vada savus trimdas gadus Atēnās un ir viņa klausītājs un sarunu

biedrs Akadēmijā. Tā paiet daži gadi. Te kādā pavasarī Atē-

nu ostā ir iebraucis grezns kuģis, speciāli Dionisija sūtīts ar

vēstulēm un lūgumiem, lai Platons dodas atkal uz Sirakūsām.

Arī Dions lūdz Platonu braukt, jo cer, ka Platonam, varbūt, iz-

dosies panākt viņa atgriešanos dzimtenē, bez tam ir kļuvis zi-

nāms, ka Dionisijs sācis centīgi nodoties filozofijai, ka tas tur

pie sevis galmā dažus citus tā laika ievērojamus domātājus un

arī pats uzrakstījis kādu filozofisku traktātu. Varbūt, ka tagad
reiz liktenis būs kļuvis labvēlīgs lielā filozofa politiskam ideā-

lam un dos iespēju piepildīt lielo dzīves sapni? — Arī citi

draugi mudina braukt, un Platons, lai gan ar vājām cerībām,
361. gadā dodas trešo reiz uz šo izlaidības un baudkāres pilno

pilsētu, kas tik ļoti disonē ar viņa paša augstajiem ētiskas dzī-

ves principiem.

Bet arī šoreiz Platonam jāpiedzīvo liktenīga neveiksme.

Dionisijs gan noklausās reiz viņa augsto ideju lekcijā, bet ar to

pietiek. Viņam labāk patīk baudpriecīgais kirēnietis Aristips,
kas nebaidās pārģērbties sievietes drānās un ar dejām uzjautri-
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nāt tiranna untumaino prātu, *) nekā nopietnais, ideju apsēstais

Platons, kas nevairās acis pateikt pat asu patiesību, pagriezt

muguru un aiziet, ja tam nepatīk. Tāds cilvēks nav patīkams
viesis despota galmā, un drīz vien atkal abi — filozofs un ti-

ranns — nonāk asā, nesamierināmā naidā. Platons grib atkal

braukt projām. Dionisijs viņu nelaiž, jo baidās, ka Platons

izstāstīs atēniešiem visu patiesību un tas metis ēnu uz viņa slavu.

Tāpēc Dionisijs arī šoreiz aiztur Platonu gan ar varu, gan ar

viltīgiem solījumiem Diona labā. Platons top it kā Dionisija

gūsteknis un tiek turēts kādu laiku pat kareivju kazarmās, kas

ir ļoti naidīgi pret viņu un tīko tā dzīvību, jo baidās, ka Dioni-

sijs, Platona ietekmēts, neatlaiž viņus. Tikai ar kāda sava

drauga — Tarentas valdnieka pitagorieša Archita —vidutājību
Platons tiek projām no Sirakūsām, nepanācis nekā vairāk, ka

tikai rūgtu vilšanos un atziņu par to, cik liela pretestība ir reālā

dzīve filozofa ideāliem.

Nonācis Atēnās, viņš izstāsta visu pārdzīvoto Dionam. Tas,
sašutis par Dionisija rīcību, sāk gatavoties karagājienam uz

Sirakūsām. Platons mēģina atrunāt savu draugu no šī soļa, jo
tas būtu varmācības akts, kaut ari labos nolūkos, bet arī te

viņš cieš neveiksmi. Arī Dions neklausa Platonam, dodas uz

Sirakūsām, ieņem tās, padzen Dionisiju, bet arī pats 353. gadā
krīt no kāda nodevēja rokas. Tā sabrūk Platona sapnis par
ideālās valsts radīšanu īstenībā, kurai tas ziedojis tik daudz

pūļu un enerģijas.
Cilvēku audzināt un veidot nav viegla lieta tādos apstāk-

ļos, kas visus labos iespaidus pārvērš par neko. To zina tagad
arī Platons. Tāpēc savā p ēdējā darbā Likumi, kurā tas grib
dot nevis ideālās, bet gan tikai dzīvē iespējamās valsts princi-

pus, tas vairs nerunā par idejām, bet tikai par likumiem un li-

kumu varu, jo tai cilvēki paklausa daudz labāk un ātrāk, kā

augsto ideālu vērtībām. Platonam vairs nav jauneklīgās ticības

cilvēkam un cilvēka saprātībai. Viņš ir jau sirmgalvis un tagad
redz, ka cilvēka ļaunums guļ daudz dziļāk par viņa nezinā-

šanu. Pret to jācīnās ne ar filozofiskām lekcijām, bet ar likumu

bardzību, kas līdz sīkumiem rēgulē atsevišķa cilvēka izturēša-

nos pat ģimenē.

*) Diogens Laertijs (11, 78) atstāsta kādu anekdotisku gadījumu, kas

līdz ar dažām Euripida dzejas rindām labi raksturo šos divus filozofus:
Kādreiz dzīru laikā Dionisijs licis abiem filozofiem ietērpties purpura drā-

nās un dejot visu priekšā. Platons katēgoriski atteicies, aizrādīdams:

„Nekad es nevarētu uzvilkt sieviešu drānas", turpretim Aristips mierīgi
pārģērbies un, gatavodamies dejai, atjautīgi atbildējis: „Tas, kā prāts ir

vesels, arī dejā necietīs nekā Jauna."
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Likumdevējam jārūpējas par laulībām, par bērnu dzemdē-

šanu un audzināšanu, jāuzrauga visas pilsoņu ciešanas, baudas,
kaislības un tieksmes, jāseko pat viņu ienākumiem un izdevu-

miem, jārēgulē pat tirgus cenas un jācenzē visi mākslas darbi.

Platons vairs netic cilvēka saprātībai, netic filozofijai un ideā-

lai audzināšanai kā dzīves glābējam, tāpēc savā otrā labuma

resp. īstenībai piemērotā valstī viņš vairs nerunā par filozofiem

kā valdniekiem un par privātīpašuma atcelšanu. Tā vietā viņš

prasa drakoniskus sodus par katru pārkāpumu un asi nostājas

pat pret reliģisko brīvdomāšanu. Ne cilvēks un viņa prāts, arī

ne idejas vairs, bet dievi ir visu lietu mērs. Cilvēks, kā viņam

tagad šķiet, ir pat varbūt tikai dievu vai gadījuma rotaļlietiņa.
Cilvēks ir ļauns, jo viņš ir nezināšanas pilns, kaislību un

baudkāres varā. To var savaldīt tikai likums, cietums un nā-

ves sods. Bet cilvēks nav ļaunuma pirmradītājs. Tas guļ jau

pasaules pirmpamatos kā ļaunā pasaules dvēsele, kas jauc visu

pasaules kārtību un krietnos principus, kurus uzstādījusi labā

pasaules dvēsele. Lai glābtos no šī ļaunuma — cilvēkam jāsauc
palīgā dievi un daimoni.

Tā Platons dažādu neveiksmju dēļ savā personīga dzīve

zaudējis ticību cilvēkam un tādēļ kļuvis par bargu soģi. Lielais

cilvēka atzinējs vecuma dienās kļuvis par noliedzēju, lielākais

senatnes gara revolucionārs par dzīves reālpolītiķi, cenu in-

spektoru, cenzoru un cietumu, sludinātāju. Tomēr no sava ag-

rākā valsts ideāla viņš nav atteicies galīgi. Tikai tāda valsts,

kur cilvēki dzīvotu kā draugi, kur visiem butu kopēja manta,

kopējas intereses, kopējs prieks un kopējas vērtības, var pie-

pildīt augstāko tikumību un dot cilvēkam dziļāko dzīves prieku.
Bet to nodibināt var tikai dievi vai arī dievu dēli. Parastais

cilvēks tāds nav. Tāpēc Platons nāk klajā ar otrā labuma valsti,

kas būtu cilvēkam piemērotāka, bet ja izrādītos, ka arī tā vēl

par labu, viņš apsola izstrādāt pat trešo projektu.
Platons tagad zina, ka viņam darīšana nevis ar dieviem, bet

ar cilvēkiem, starp kuriem kārtību var nodibināt tikai tad, ja
visu rēgulē likums, ja visu cenzē likuma devējs un noliedz katru

brīvāku domu. Tik dziļi Platonā tagad ir iesakņojusies vecuma

rezignācija un tās radītā mizantropija, tik rūgti viņš ir vīlies

dzīvē, ka aizliedz cilvēkam pat sirdsapziņas brīvību ticības lie-

tas. Visiem ir jākalpo vieniem un tiem pašiem dieviem, visiem

ir jāizpilda viens un tas pats ārējais kults. Kas to nedara — tam

Platons draud ar cietumu un nāvi.

Ka ar to viņš ir noliedzis pats sevi, savu lielo skolotāju un

savu mūža darbu, to viņš laikam gan pats skaidri neaptvēra,
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rakstīdams Likumus. Mēs nezinām, cik dziļus satricinājumus
ir pārdzīvojis lielais ideālists sava mūža pēdējā daļā, bet jā-

pieņem, ka tie ir bijuši pārāk smagi un satricinoši, jo citādi

diez' vai viņš savā pēdējā darbā būtu noliedzis savu dvēseles

ceļvedi Sokrātu un nostājies viņa slepkavu un soģu — Anīta

un Melita — pusē. Atēnieši Sokrātu notiesāja tādēļ, ka tas ar

savu brīvo un aso domu kritizēja senču dievus, ātklāja jaunus
un ar to it kā samaitāja jaunatni. No šiem pārmetumiem So-

krātam nebūtu vairs glābiņa arī Platona likumu valstī, un Plato-

nam, vadoties no paša izstrādātiem likumiem, butu jānotiesā

savas dvēseles tēvs, jo viņa otrā labuma valsts necieš nekādu

jaunu dievu meklēšanu, kaut arī tā būtu iekšēji patiesa un ētiski

apgarota. Cilvēka dziļākai sirdsbalsij — sokratiskam daimo-

nionam — nav vairs vietas cilvēkā. Valda tikai likums.*)

Noliegt sevi, noliegt savu garīgo tēvu, kā piemiņai tas vel-

tījis visu savu jaunekļa un vīra sajūsmu, atmest savus idēālus

kā dzīvei nepiemērotus, visu savas dzīves dižāko cīņu pasludi-
nāt par bezjēdzīgu — tas tiešām ir traģisms, līdz kura virsotnēm

liktenis ir iedrošinājies novest tikai dažus cilvēces dižgarus!.
Satricinoši ir lasīt šo Platona pēdējo darbu un redzēt lielo ideā-

listu kā dzīves kara gūstekni noliektu galvu iesoļojam savu

ienaidnieku nometnē, un tā kapitulējam likteņa priekšā. Viņa

skolotājs, kas vēl nezināja patiesību, tomēr ticēja tai un ar savu

ticību uzvarēja pat nāvi. Turpretim lielajam skolniekam, kas

bija redzējis īsto patiesības valsti, nav spēka aizstāvēt līdz ga-

lam šo patiesību un mirt par to. Viņš padodas un līdz ar to

nodod pats sevi un savu ideālismu. Tāpēc Platona personīgās
dzīves traģisms mūs noved līdz katarsei un neatbrīvo mūsu

garu no izmisuma važām, bet atstāj dziļās un smagās pārdomās

par cilvēku, kas iesprostots starp dzīves īstenību un jābūtību.

Līdzīgas pārvērtības sirmajā Platonā zināmā mērā ir no-

tikušas arī viņa teorētiskajā filozofijā. Arī te pēdējos darbos

nav vairs tās spraigās ideju problemātikas, kas bija dzīves

briedumā. Viņš ir gan atklājis ideju pasauli, bet, nevarēdams

skaidri fiksēt tās iekšējo likumību un attiecības pret lietu pa-

*) Ļoti raksturīgi ir jau arī tas, ka šai pēdējā dialogā starp sarunas

dalībniekiem nav vairs Sokrāta, kas nebij nekad līdz šim trūcis. Vai sir-

mais Platons tiešām vairs neatcerējās savas jaunības dienas, savu dvēseles

Christoforu, kura gaišais, dzīvē un nāvē apskaidrotais tēls bija iznesis cauri

baigajām šaubu naktīm viņa garu filozofiskās domas augstumos? Vai

varbūt Platons pats saprata, ka cilvēkam, kas ar nesadragājamu sirdsapzi-
ņas pārliecību ir gājis nāvē, nedrīkst uzticēt savu traģisko vecuma kom-

promisu sociālās dzīves plāksnē? —
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sauli, nespēj filozofiski noturēt iekarotās pozicijas. Tas jo se-

višķi jūtams viņa dialogos Parmenidā un Sofistā. *)

Viņa gars sākumā bezbailīgi cīnās ar pretrunām un aporijām
ideju problemātikā, bet tad pagurst un vecums spiež atteikties

arī no šīs cīņas. Filē b ā, kas sarakstīts apm. pēdējā Sicilijas
brauciena gados, dzīves vērtību un labumu problēma tiek at-

risināta bez ideju palīdzības. Ar laiku loģiskā ideju mācība

top par skaitļu metafiziku, kuras pirmpamati doti jau pirms So-

krāta pitagoriešu mistikā, bet savā pēdējā teorētiskajā darbā

Ti maijā, kas sarakstīts dažus gadus pirms nāves, lielais zi-

nātnieks ieslīd jau kosma mistikā, kur katram debess ķermenim
tiek atzīta sava organizētāja dvēsele. Viņa personālais gars

ir kļuvis vecs un nevar vairs noturēties zinātniskās filozofijas

stingrībā. Nogurušā Kolumba dvēsele meklē sev ceļu uz mieru

visuma bezgalībā un sirmais domātājs spiests ieslīdēt kosmiskā

pānpsīchismā. Viņa pēdējais filozofa gājiens — racionālisma un

mistikas sajaukums.

Dzīves pretestība ir piespiedusi lielo darbības ideālistu at-

teikties no cerības reālizēt savus ideālus īstenībā, zinātnisko

problēmu pretestība ir piespiedusi teorētisko ideālistu atteik-

ties no ideju autonomijas un meklēt izeju mistiskā psīcholoģi-

smā. Sirmo filozofu ir pārņēmusi dziļa skepse, no kuras tas

meklē glābiņu mistikā; spraigais dzīves un gara ideālists zau-

dējis ticību un drosmi; nu lielais meklētājs meklē mieru un dro-

šību savam nogurušajam nemieram. Ir laiks nolikt ieročus un

doties mūžīgā atpūtā. Lielā dzīves drāma spēlē savu epilogu,

straujā kalna upe tuvojas mūžības jūrai. Gara spraigums iz-

zūd, iestājas atslābums. Jau 80 gadus šis ķermenis, kam nekad

neredzēt ideju pasauli, ir nesis sevī idejās spārnotu dvēseli,

tagad tam jāatbrīvo šī karaliskā cietumniece un pašam jāpār-
vēršas trūdos. Tas notiek 347. gadā pr. Kr. — 80 gadu vecumā

mirst Platons.

Tāds ir šī dižā ideālista un nerimstošā patiesības meklētāja
mūža vakars. Tas šķiet dziļa traģisma pilns. Šī cilvēka pat-

stāvīgā dzīve iesākās ar vienu no lielākām drāmām antīkā pa-

saulē, ar dziļu dvēseles satricinājumu tā arī beidzās. Ne bez

zināma pamata lielais krievu mistiķis VI. Solovjovs saskata

Platona dzīves likteņa gaitās lielāko traģismu, kāds vien cil-

vēkā iespējams. Bet vai tāds lai būtu visu lielo ideālistu likte-

*) Parmenids, cik vērojams, sarakstīts pirms otra, Sofists — starp
otro un trešo braucienu uz Siciliju.



72

nis sava mūža beigās? Vai tieši vilšanas lai būtu likteņa at-

algojums par lielo cilvēka ticību? —

Bez šaubām, Platona dzīves gaitās ir daudz kas vispārcil-

vēcīgs, bet tas ir ieslēgts vēsturiski individuālā dzīves vienība.

Tādēļ no Platona dzīves vien mēs nevaram secināt nekādus

vispārējus slēdzienus. Viņš nav tips un dzīves likums, bet ti-

kai liela personība un individualitāte, kas var arī maldīties un

daudzos gadījumos nepareizi vest savu dzīves cīņu un tā ciest

liktenīgu katastrofu. Viņa dzīve ir un paliek mūžīgajā gara
attīstībā tikai ka liela, individuāli izveidota un sevī noslēgta mir-

stīgā cilvēka likteņa traģēdija, kurā domājošais un gribošais
cilvēks gan ir pacēlies līdz ģeniālai pašapziņai, bet tomēr nav

bijis tik varens, lai salauztu dzīves pretestību.

To, kas Platona garā bija pārindividuāls, to cilvēce pārvei-
dotā formā ir uzņēmusi savā kultūrā un vēsturē. Jau senatne

Platonam bija daudz sekotāju un turpinātāju nevien viņa Aka-

dēmijā, bet arī ārpus tās. Platona mācību par idento lietu bū-

tību pārņēma arī viņa lielais skolnieks Aristotelis, tikai deva

tai pilnīgi citādu izpratni, pārnesdams loģiskos ideju principus

pāšās lietās un tā apvienodams šīs divas pasaules, kas Plato-

nam bija šķirtas. Tālāk lai minam tikai lielā 3. g. s. (pēc Kr.)

mistiķa Plotīna jaunplatonismu, kas Platona labo ideju pār-

vērta par dievību. Viduslaiku filozofija bez Platona ideju mā-

cības nav nemaz domājama. Tiešākā veidā tā ir jūtama Augus-

tīnā, bet caur Aristoteļa pārstrādājumu — Akvīnas Tomā, tā

tad abos lielākajos viduslaiku domātājos. Tāpat arī Kanta,

jauno laiku filozofijas Kopernikā, mēs varam saskatīt ļoti dau-

dzus gluži platoniskus momentus.

Kas attiecas uz tagadnes filozofiju, tad jāatzīst, ka tieši 20.

g. simtenī Platona gars ir sācis dzīvot varbūt savu īsto un pa-

tieso dzīvi, jo tikai pēdējos četros gadu desmitos Platona ideju
mācība ir atradusi savu pareizo zinātnisko interpretāciju. Mo-

dernais zinātniskās filozofijas ideālisms Platonu skaita par savu

pirmo ciltstēvu, tāpāt ari fainomenoloģija turpina diskutēt Pla-

tona filozofijas centrālo problēmu; starpība tikai tā, ka plato-
niskās idejas tagad vairs nemeklē aiz pieredzes kādā metafizis-

ka aizdebesu telpā, bet gan ārpus katras telpas (un tomēr prā-

tam un pat intuicijai pieejamā dotībā) — vai nu pašā transcen-

dentā lietu būtībā (Edm. Huserls), autonomo vērtību jēgā (H.

Rikerts), zinātniskos jēdzienos (P. Natorps) vai arī apriori in-

tuitīvos, atziņai un esamībai identos principos (Nik. Hartmanis).
Modernais platonisms izceļ vēsturiskajā Platonā loģisko un zi-

nātnisko momentu un mēģina konstruēt no viņa darbiem nemir-
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stīgo Platonu, jo atzīst, ka bez platoniskiem principiem nav

iespējama ne pareiza esamības, ne arī filozofiska dzīves un kul-

tūras izpratne.

Zinātne nav tikai individuālo faktu dēskripcija un konsta-

tējums. Tā meklē atsevišķam faktam ari izskaidrojumu, šo

izskaidrojumu var dot tikai noteikti vispārēji principi, kurus

zinātne mēģina ietvert likumu formā. Tāpēc, lai izprastu indi-

viduālo gadījumu, zinātne ir spiesta meklēt vispārējo, idento,
t. i. to, kas vairākiem gadījumiem ir kopējs un nepieciešams, kas

tiem ir būtisks un tātad bez kā šie gadījumi jeb fakti nemaz nav

iespējami. Citādi sakot: zinātne meklē fakta iespējamību — to,
kas kaut ko padara par patiesībā iespējamu.

Filozofija iet vēl tālāk. Tā neapstājas vairs pie atsevišķiem
r

faktiem jeb faktu grupām, bet meklē to vispārējo un tās iespē-

jamības, kas guļ jau veselām faktu pasaulēm pamatos. Tā fi-

lozofija top par pēdējiem īstenības un kultūrālā gara principiem.
Šie pēdējie principi nav nekādā ziņā vairs reāli fakti, t. i. ne

reālas lietas, ne reāli pārdzīvojumi, jo citādi tie nevarētu pār-
tvert neizsmeļamo atsevišķo gadījumu daudzējādību. Tādēļ
šie pēdējie principi ir jādomā kā tādi, kas stāv ārpus īstenības,

ārpus laika un telpas, jo tie vienmēr paliek identi, nerodas, ne-

zūd un nemainās, un tomēr viņiem ir pakļauts viss tas, kas ir

laikā un telpā, t. i. visa īstenības pasaule savā neizsmeļamā
daudzējādībā.

Gandrīz tādu pašu raksturojumu Platons dod arī idejām.
Arī idejas Platonam ir visa esošā pēdējie principi, jo tās ir

fakta iespējamības priekšnosacījums. Arī idejas Platons savos

brieduma laika darbos raksturo kā nemainīgas, identas, bez-

laicīgas un ārpus reālas telpas esošas. Atšķirība tikai ta, ka

Platons savas idejas vismaz dažbrīd ir domājis nemainīgu lietu

veidā, kas pastāv kādā ārpus reālās telpas esošā izplatījumā.
Šo pēdējo principu jeb ideju hipostazi (t. i. pārvēršanu metafi-

ziskās lietās) modernais platonisms kategoriski noraida, tas

vietā uzstādīdams ideju loģisko interpretāciju.

Tik tālu modernā platonismā nav iekšēju domstarpību.
Dažādo pētnieku uzskati tomēr šķiras jautājumā par to, kā tu-

vāk izprast šo pēdējo principu ~dabu". Modernās fainomeno-

loģijas nodibinātājs Edmunds Huseris interpretē idejas kā

ideālas būtības, zināmā mērā līdzīgi tam, kā modernā intuitīva

matemātika saprot tīro matemātisko priekšmetu — skaitļus,

ģeometriskās attiecības v. tml. Lielākais ideālists tagadnes te-

orētiskajā filozofijā Heinrichs Rik ērts pēdējos eksistences
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principus meklē objektīvajā jēgā (logosā), pareizāki — pēdējās

jēgas formās, kuras tas saprot kā autonomo vērtību formas, t. i.

vai nu objektīvās patiesības, vai arī objektīvās tikumības,

objektīvā skaistuma vai tml. formas. Par cik Huserla ideālās

būtības ir domājamas kā ideālā intuitīva priekšmetība, kas būtu

iespējama arī ārpus objektīvi nozīmīgām jēgas formām, par
tik arī savos pamatvilcienos pastāv atšķirība starp Huserla un

Rikerta poziciju pēdējo principu izpratnē. īpatnēju stāvokli

starp tagadnes lielākajiem platonistiem ir ieņēmis Nikolajs
Hartmanis. Viņš noliedz nevien reālistisko, bet arī tīri

ideālistisko ideju interpretāciju, bet aizstāv identitātes tezi ideju
mācībā —t. i., ka vienām un tām pašām idejām resp. pēdējiem

principiem ir pakļauta kā lietu pasaule, tā arī jēgas pasaule, un

ka tie tā tad stāv ārpus un pāri kā esamības, tā arī logosa

pasaulei.
Tā mēs redzam, ka Platona dzīves svarīgākais iekarojums

— pārlaicīgās ideju pasaules atsegšana — nav zudis vismaz tai

cilvēces daļai, kas cīnās ap pēdējām filozofiskā kosma prob-
lēmām.

Vai Platona individuālā dvēsele pēc nāves ir paturējusi
savu pašapziņu, pārgājusi mūžībā un tur sastapusies ar Sokrātu

un citiem cilvēces dižgariem, to mēs nezinām. Zinām tikai

vienu: viņa kolumbisko gara pasaules iekarojumu un līdz ar to

arī pašu iekarotāju un tā ētiskos dzīves principus cilvēce ir uz-

ņēmusi savā gara vēsturē un savas kultūras drāmā. Viņa at-

klāto gara Ameriku kolonizē arvienu jauni iekarotāji. Platons

cilvēcei nav miris, laiks nav varējis iznīcināt viņa dzīves pār-

laicīgo sastāvdaļu. Kultūras cilvēce cīnās tālāk — par mūžīgo
Platonā.

K. Krauli ņš.



Marks Aurēlijs.

Marks Aurēlijs bija viens no tiem nedaudzajiem Romas

ķeizariem, kas jau savas valdīšanas laikā iemantoja tautas

cieņu un mīlestību. Viņš to panāca ar savu pašaizliedzīgo

upurēšanos valsts labā, ar vienkāršo, taisno dzīvi, ar daudzām

uzvarām kara laukos, beidzot ar to, ka viņš bija arī filozofs, kas

rūpējās par Romas mākslas un zinātņu uzplaukšanu, atstājot

pēc savas nāves arī grāmatu, kas vēl tagad sniedz daudz vēr-

tīgi! atziņu.

1.

Marks Aurēlijs ir dzimis Romā, 121. gadā pēc Kr. dz., cēlies

no vecas patriciešu Anniju dzimtas. Šīs dzimtas sentēvi un

pēcteči ar uzvarām pār Romas ienaidniekiem un citiem pakal-

pojumiem tēvijai bija pratuši nostādīt savu dzimtu izcilā stā-

voklī. Tāpēc taisni no Anniju dzimtas bieži vēlēja ar lielu

valsts varu apveltītos konsulus. Šāds konsuls bijis arī

Aurēlija tēvs — Marks Annijs Vērs. Kā cēlās stoiķu filozofijas

piekritējs viņš izcēlās ar savu tikumisko dzīvi un raksturu,
kādu cerēja ieaudzināt arī savam dēlam. Bet tā kā viņš nomira,
kad Markam bija tikko divi gadi, tad viņa iespaids uz tā attī-

stību nebija liels. Tomēr, „slavas pilnās atmiņas" par tēvu,
saka Marks Aurēlijs, „iespaidojušas viņu uz daudz labu, pa-

mudinājušas uz pieticību un reizē vīrišķību".
Marka māte Domicija Lucilla tāpat bija cēlusies no dižas

cilts. Viņa iedvesusi dēlam ~dievbijību, devību un atturību

ne tikai no ļauniem darbiem, bet arī no tiem līdzīgām domām,
bez tam mīlestību uz vienkāršību ēdienā un dzīves veidu, kas

atšķiras no bagātnieku greznības".
Pēc tēva nāves par Marka aizgādni un audzinātāju kļuva

mirušā tēvs, Marka vectēvs — Annijs Vērs. Ar savu mirušajam
dēlam līdzīgo tikumisko raksturu, dzīves gudrību un labo iz-

glītību viņš teicami atbilda šim uzdevumam.

Kad Markam bija desmit gadu, vectēvs viņu aizveda pie
tēva kapa. Pie tā stāvot, Marks svinīgi zvērēja nekad neat-

kāpties no tikumu ceļa. Pēc tam vectēvs viņu veda pie citu

ievērojamu romiešu — kā Meteļļa, Katona, Kassija — atdusas
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vietām, stāstīja viņam par tajās guldīto slavenajiem darbiem,
mudināt mudinādams viņu kļūt viņiem līdzīgam.

Marks nekavējās sekot šiem taisnības, izturības v. c. ceļu

īpašību paraugiem. Spēlēdams ar citiem zēniem kara spēles,

viņš piešķīra uzvaras vainagus neatkarīgi no uzvarētāja vecāku

dižciltības. Ikvienu gadījumu viņš izlietoja savu spēku un iz-

turības vingrināšanai. Tā reiz, pēc ilgākas skraidīšanas izslāpis,

viņš kāri raudzījās, kur varētu nodzerties. Beidzot, atradis

avotiņu, viņš pēkšņi apstājās un aizgāja nedzēris. Kad nu vec-

tēvs viņam jautāja, kādēļ viņš tā darot, Marks atbildēja: „Vai
tu, mans tēv, neteici, ka Katons varējis savaldīt savas visspē-

cīgākas iekāres? Kāpēc tad Annija dēls lai nebūtu pietiekami

stiprs un nespētu uz dažām stundām atlikt kādas vajadzības

apmierināšanu? Pieņemsim, ka liktenis man dāvātu valdnie-

ka zizli: vai es spētu par citiem valdīt, kad es nebūtu kungs

par sevi pašu?"
Marka audzināšanā dzīvu dalību ņēma arī vectēva otra

sieva Herminija. Kā sieviete, viņa jo daudz rūpējās par Au-

rēlija miesīgo labklājību. Tāpēc, kad kādu rītu Herminija

ieraudzīja, ka Marks, visu nakti negulējis, ir sēdējis pie grāma-

tām, viņa pārmeta Markam, ka viņš liekot novārtā savu ve-

selību. ~Tu dusmojies, Herminija", Marks atbildēja smaidī-

dams; ~un tomēr tikai tu biji tā, kas man laupīji manu mieru."

Kad Herminija iebilda, ka taisni viņa esot rūpējusies par viņu,
apklājot viņa cieto guļas vietu ar tepiķi, — Marks Aurēlijs jau
tad mēdza gulēt uz cietiem dēļiem — Aurēlijs teica: „Un taisni

tāpēc, Herminija, tu man laupīji miegu. Jeb vai tu domā, ka

Annija dēls varētu krist Lukulla gļēvulībā?" Kad Herminija
tālāk piezīmēja, ka tā guļot visi vergi, Aurēlijs savukārt: ~Tik-
ai ar to starpību, ka tiem tas ir jādara piespiesti, kamēr es,

kā stoiešu mācības piekritējs, to daru labprātīgi."
Kādu dienu, ejot uz vingrošanas laukumu, Marks izdzir-

da kādā mājā skaļus kliedzienus. Viņš devās uz kliedzienu

vietu. Tur kāds vergu tirgotājs mēģināja sakropļot trīs gadus

vecu meitenīti, lai to izlietotu übagošanai. Marks ar varu

izrāva meitenīti no briesmoņa rokam un devās ar to uz mā-

jām. Visa Roma apbrīnoja zēna varonību. Pats ķeizars Ad-

rians ievēroja šo notikumu. Viņš iecēla divpadsmitgadīgo
zēnu jātnieku kārtā, iesvētīja par priesteri un bez tam apbal-

voja ar pilsoņu kroni, ko parasti piešķīra tikai par romieša

glābšanu.
Kā priesterim Markam Aurēlijām drīzumā bija jāpiedalās

Aucīliju svētkos, viņš bija pārsteigts un sašutis par to izlai-
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digo veidu, kādā bagātie romieši svinēja šos svētkus. Vēl lie-

lāks bija Marka sašutums, kad viņš dabūja zināt, ka slavenā

karavadoņa Severa dēlu Jūliju sauc pie tiesas atbildības par

to, ka viņš bija cildinājis ķeizara briesmoņa Kaligulas nonāvē-

tāju Chereas'u. Neviens neuzdrošinājās Jūliju aizstāvēt, un

viņam draudēja vai nu nāve, vai izraidīšana no Romas. Tad

par Jūlija aizstāvi pieteicās Marks Aurēlijs. Ar savu sirsnīgo
un vienkāršo runu viņš panāca, ka Jūliju attaisnoja.

Ap to pašu laiku reiz, gar kādu upi iedams, Aurēlijs ierau-

dzīja slīkstam zēnu. Viņš metās ūdeni un izglāba slīk-

stošo. Izrādījās, ka viņš bija izglābis no Grieķijas ieceļojošā
filozofa Diognēta dēlu. Kopš tā laika Diognēts kļuva par
Marka skolotāju. Viņa vadībā M. Aurēlijs iepazinās ar filozo-

fu Bakchija, Tandazida un Markiana mācību un mācījās rak-

stīt dialogus. Diognēts viņu arī brīdinājis no ticēšanas dažā-

diem ~māžiem un slepenām mācībām".

Sešpadsmitā dzīvības gadā Marks uzvilka vīra togu. Ar

to viņš bija kļuvis pilntiesīgs Romas pilsonis, kas varēja iesākt

valstsvīra karjēru.
M. Aurēlijām tā sākās ar Britānijas sūtņu sūdzības atbal-

stīšanu pret prokonsulu Norbanu un kvertoru Pediju, kas pār-

valdot Britānijas provinci, bija tur pielaiduši visādas nelikumī-

bas un, pārmērīgi tās iedzīvotājus ar nodokļiem aplikdami, no-

veduši provinci līdz pilnīgam badam. Marka Aurēlija pārlie-
cinošai runai atkal bija panākumi, un apsūdzētiem piesprieda
nāves sodu.

īsu laiku pēc tam nomira Marka Aurēlija vectēvs. Kā

patstāvīgs Romas pilsonis Marks tagad pārgāja dzīvot pats
savā mājā. Sirsnīgo satiksmi ar saviem radiem un tāpat Dio-

gnētu Marks tomēr nepārtrauca. Diognētam viņš pat izlūdza

no ķeizara Adriāna publiska skolotāja vietu.

Kādu rītu, nonākot forumā, Marks Aurēlijs ieraudzīja
laukumā lielu cilvēku pulku. Izrādījās, ka tur liktors pārdod
kādu Klaudiju Maksimu verdzībā par to, ka tas nespēj samak-

sāt parādu savam kreditoram. To izdzirdis, Marks Aurēlijs

paziņoja, ka viņš samaksās Klaudija parādus; tā viņš dāvāja

Klaudijam brīvību.

Pienāca Jupitera svētki. Konsuli, tribūni, pretori, visa

tauta devās uz kalnu, kur bija jānotiek svinībām. Visiem par
lielu pārsteigumu un prieku par Romas pārstāvi ķeizars iecēla

M. Aurēliju. Ar to M. Aurēlijām tika parādīts liels gods, jo šo

goda amatu parasti piešķīra tikai tiem, kam valsts labā bija
lieli nopelni un kas bija pazīstami ar savu nosvērtību: pēdējā
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īpašība izvēlētajam pārstāvim bija nepieciešama tāpēc, ka tam

bija arī jāspriež tiesa par svētku laikā notikušiem pārkāpu-
miem. Šāds pienākums šoreiz bija jāpilda arī M. Aurēlijām.

Proti, otrā dienā pēc svētkiem pie Aurēlija ieradās kāds sirm-

galvis un sūdzējās, ka, kamēr tauta bijusi svinībās, tikmēr viņa

mājā ielauzušies daži patriciešu jaunekļi un gribējuši nolaupīt

viņa meitu Meliori. Par vainīgo viņš nosauca kādu Fulviju.
Tas liedzās, ar lieciniekiem pierādīdams savu alibi. Bet steigā
liecinieki nebija sarunājušies, kādu alibi vietu minēt, tāpēc viņu
liecības nonāca viena ar otru pretrunā. Fulvija vaina un viņa

draugu viltus liecības kļuva skaidri redzamas. No atriebības

ne mazākā mērā nebaidīdamies, M. Aurēlijs visiem vainīga-

jiem piesprieda izraidīšanu no Romas. Ķeizars apstiprināja M.

Aurēlija spriedumu, un visa tauta tam piekrita.

Ķeizars Adriāns par savu pēcnācēju bija proklamējis pa-

tricieti Aeliju Veru. Pēdējais ar savu izvirtīgo un izšķērdīgo
dzīvi bija radījis tautā pret sevi sliktu noskaņojumu. Kad

Aelijs Vers 138. g. mira, Adriāns par sava troņa mantinieku

proklamēja visu mīlēto, ar savu tikumīgo dzīvi pazīstamo An-

toniju, ar noteikumu, ka pēc tā par ķeizaru jānāk Markam Au-

rēlijām.
Kad Adriāns nomira, troni arī tiešām mantoja Antonins.

Par nākošiem troņa mantiniekiem kļuva Marks Aurēlijs un mi-

rušā Aelija Vera dēls Lūcijs Vers.

Antoniņa taisnās un patriciešu patvaļu ierobežotājas rīcī-

bas dēļ viena patriciešu daļa ienīda Antoniņu un sarīkoja pret

viņu sazvērestību. Bet Marks Aurēlijs ar savu modrību lai-

kus dabūja zināt par sazvērestību un tā tika likvidēta.

Kā pie nākošā troņa mantinieka, pie Marka Aurēlija dau-

dzi griezās ar lūgumiem un sūdzībām. Bet drīz Aurēlijs da-

būja zināt, ka viņa miesas sargi nepielaižot pie viņa visus lū-

dzējus un uzplēšot pat viņam sūtītās sūdzības. Tad Marks Au-

rēlijs izdeva likumu, ar kuru turpmāk par majestātes apvaino-

tāju bija uzskatāms tas, kas kavē romiešu pieeju ķeizaram, vai

arī atplēš tam sūtītu vēstuli. Tādā kārtā Marks Aurēlijs, vēl

kā troņa mantinieks, gribēja, cik iespējams, nākt pretim visām

savas tautas vajadzībām.
Kā nākošo valdnieku Marku Aurēliju aplenca veseli lišķu

bari. To starpā netrūka arī dzejnieku, kas viņam veltīja daudz

lišķības pilnu dzeju. Viens no viņiem, vārdā Agadips, veltīja

viņam pat veselu lišķības pilnu odu. Aurēlijs tad pārmācīja
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Agadipu, likdams viņu vairākas dienas ieslodzīt un pēc tam

dažādi izjokot. Ar to Marks Aurēlijs atbaidīja no sevis citus

tam līdzīgus lišķus.

Bet tai pašā laikā Aurēlijs bija īsts zinātnieku un māksli-

nieku aizstāvis un draugs. Tā viņš deva pajumti savā mājā
gramatiķim Aleksandram, filozofam Aleksandram un Sekstam,
kā arī ataicināja no Chalkidas uz Romu slaveno Apoloniju. No

visiem viņiem viņš kaut ko mācījās. — ~Gramatiķis Alek-

sandrs", saka pats Aurēlijs, „mācīja mani atturēties no to cil-

vēku nosodīšanas, kas lietojuši kādu slikti skanošu, valodai

svešu izteicienu; tai vietā viņš ieteica kopēji pārrunāt šo iz-

teicienu, atvietot to ar noderīgāku un parādīt, kā viņiem bija

jāizsakās." — ~Aleksandrs, Platoniķis, mācīja man nekad bez

vajadzības un bieži, rakstiem vai mutes vārdiem, kādam ne-

paskaidrot, ka man nav viņam laika, un tādā kārtā neizvairī-

ties izpildīt pienākumus, kurus mums uzliek attiecības ar citiem

cilvēkiem." — ~No Seksta," turpina Aurēlijs, ~es mācījos būt

labu vēlošs, pec viņa parauga būt savai mājai kā tēvs; vi-

ņam man ir jāpateicas par apņemšanos dzīvot saskaņā ar dabu,
arī — par nemākslotu, cienīgu izturēšanos un par rūpību drau-

gu vēlēšanos uzminēšanā, par pacietību pret nezinātājiem un

cilvēkiem, kas padodas aplamiem māņiem, un, beidzot, par

mākslu pierast pie visiem cilvēkiem... Viņš manī radīja spēju
atrast un sakārtot pārliecinošā un rēgulārā kārtā dzīves gud-
rībai vajadzīgos noteikumus, nekad nedot vaļu dusmām vai

kādai citai kaislībai, bet kopā ar šo pilnīgo bezkaislīgumu sa-

vienot vismaigāko mīlestību un censties pēc labas slavas...."

— ~No Apolonija man nāk brīvais domāšanas veids, kas tomēr

reizē ir apdomīgs un ne vismazākā mērā nenovirzās no tā, ko

prāts ir izvēlējis par vadošo zvaigzni; tāpat no viņa nāk pa-

stāvīgā aukstasinība vislielākās sāpēs, bērnu zaudējot, ilgstošā
slimībā. No viņa, kā no dzīva piemēra, es mācījos, ka ir iespē-

jams būt ļoti dedzīgam un tomēr pacietīgam... Viņš man,

beidzot, rādīja, kā var no draugiem pieņemt t. s. pakalpoju-

mus un tomēr tai pašā laikā nekļūt no tiem verdziski at-

karīgam ..."

šis pats Apolonijs, redzēdams Marka Aurēlija valdnieka

ideālu, noturēja viņam par godu runu, kurā slavēja viņa no-

pelnus Romas un visas valsts labā, uzmudinādams viņu arī

turpmāk iet pa to pašu tikumības un taisnības ceļu, pa kuru

viņš gājis līdz šim. Marks Aurēlijs bija aizkustināts. Visas

tautas priekšā viņš apskāva Apoloniju un pasniedza viņam kā
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dāvanu gredzenu. Bez tam viņš Apolonijam dāvāja Romas

tuvumā vasarnīcu.

Arī pats ķeizars Antonins drīz novērtēja Marka Aurēlija
spējas un nodeva viņa rokās konsula un tribūna varu. Aurēlijs
tagad lika priekšā pieņemšanai vairākus likumus. Tādā kār-

tā pieņēma likumu, kas ierobežoja vergu īpašnieku tiesības

lemt par vergu dzīvību un nāvi, tālāk likumu, kas ierobežoja

patriciešu izšķērdību un pazemināja naudas aizdošanas pro-
centus, beidzot likumu, kas pašķīra ceļu valsts amatos nevis

pēc dižciltības, bet pēc spējām un nopelniem. Aurēlijs izda-

rīja savai valstij pakalpojumu arī ar to, ka ieteica nepieņemt
Romas pavalstniecībā četras ģermāņu ciltis, kas to bija lūgu-
šas. Viņa galvenais arguments bija tas, ka Romas valstī jau
tā ir daudz neapmierināto, kas kuru katru brīdi var sacelties.
Tā arī tiešām drīzumā notika: Āzijā sacēlās alāni, un tikai

Aurēlija ātrā un enerģiskā rīcība drīz likvidēja šo sacelšanos.

Pa to laiku Aurēlijs bija apprecējis Antoniņa meitu Faustini.

Pēc viena gada viņiem piedzima meita. Visa Roma atzīmēja šo

notikumu ar upuriem tempļos un vēlēja laimes laimīgajam
tēvam. Priecīgs bija arī Antonins, bet viņš ilgi šo prieku
vairs nebaudīja, jo drīz viņš nomira, 72 gadi vecs. Pirms mir-

šanas visas tautas priekšā viņš nodeva Markam Aurēlijām vald-

nieka zizli un apskāva viņu pēc tam, visai tautai gavilējot, kā

ķeizaru.

Aurēlijs tagad būtu varējis viegli atbrīvoties no Lūcija

Vera, ar kuru viņam, pēc ķeizara Adriāna testamenta, bija jā-
dala tronis. Tā savā laikā jau bija rīkojies Tibērijs ar Agripu,
Nērons ar Britanniku. Bet M. Aurēlijs tā nedarīja. Kā cilvēks,
kas par visu augstāk stāda taisnību un mīlestību, viņš bez kā-

dām ierunām atzina Lūciju Veru par sev līdzīgu pilntiesīgu
Romas ķeizaru. Visus rīkojumus un pavēles viņi parakstīja
abi. Visa pasaule apsveica šo nedzirdēto notikumu. Atēnieši

pat sarīkoja brāļu mīlestības svētkus. levērojamākais tā laika

orātors Aristids kādā svētku runā cildināja divu ķeizaru val-

dīšanas veidu, salīdzināja to ar konsulātu un jūsmoja par brāļu

vienprātību. Tāda tiešām arī pastāvēja, jo Aurēlijs bija lēn-

prātīgs, un Lūcijs Vers bija mierā ar to, ka Aurēlijs darīja visu

galveno darbu.

3.

Nodevis pēdējo godu mirušajam ķeizaram un uzticības

zvērestu tautai, M. Aurēlijs ķērās pie valsts lietu kārtošanas.

Vispirmā kārtā viņš atlaida pretoriāņu gvardi, jo negri-

bēja valdīt ar varmācībām, — kuru pildīšanai šo gvardi daudzi
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agrākie ķeizari bija galvenā kārtā lietojuši —,
bet ar taisnību

un pacietību. Lai vecos kareivjus ar šo atlaišanu sāpīgi nesa-

rūgtinātu, Aurēlijs visiem viņiem piešķīra zemi, bet kad tie to-

mēr negribēja šķirties no šķēpa, ieskaitīja viņus kopējā Romas

karaspēkā.
Lielas rūpes drīzumā M. Aurēlijām sagādāja ugunsgrēks,

kas bija izcēlies Romā, iznīcinādams ap astoņdesmit ēku. Taisni

tai brīdī M. Aurēlijs atradās savās lauku mājās. Dabūjis par
šo nelaimi zināt, M. Aurēlijs steigšus jāja uz Romu. Lielākās

briesmas tur jau bija novērstas, tomēr daudz vietās vēl plosī-

jās uguns jūra. Savu dzīvību netaupīdams, M. Aurēlijs palī-

dzēja glābt uguns pārsteigtos. Pēc tam viņš cietušiem ziedoja
daudz dārgas ķeizara pils mantas.

Vēl nebija izgaisušas atmiņas par šo ugunsgrēku, kad Romu

piemeklēja jauns posts: pārplūda Tibras un "Anio upes. Visas

ēkas ap Aventinu un Flaminija cirku bija ūdens varā, ūdens-

vads iznicināts, labības noliktavas izskalotas, Romas apkārt-
nē lauki mirka ūdenī, lopi, mājas, īpašums — viss gāja bojā.
Deviņi simti ģimenes bija pazaudējušas savu mantu. M. Au-

rēlijs ātri mobilizēja jaunos jātniekus un patriciešus un devās

glābt ūdens apdraudētos. M. Aurēlijs pats izglāba dzīvību

divpadsmit pilsoņiem. Pēdējo glābjot, kāda ēka sagruva virs

Aurēlija galvas un viņu smagi ievainoja. Jaunajiem jātniekiem
tikko izdevās viņu izglābt no noslīkšanas. Ilgi pēc tam vēl

Aurēlija dzīvība atradās briesmās. Kad viņš beidzot izveseļo-

jās, senāts viņam pasniedza pilsoņa vainagu. Palīdzības snieg-
šanai plūdos cietušiem M. Aurēlijs lika asignēt no valsts kases

astoņdesmit tūkstošus sesterciju; lai šo summu ietaupītu, viņš
vēl vairāk ierobežoja savus personīgos izdevumus. Uz sava

rēķina viņš lika atjaunot daudz sagrautas ēkas. Viņš lika arī

ievest no Sicilijas un Numidijas jaunus labības krājumus, Tib-

ras un Anio krastus nostiprināt ar stiprākiem dambjiem.
Abas notikušās nelaimes tauta uzskatīja kā no dieviem sū-

tītas par to, ka Romā līdzās viņiem atļauj godāt vēl citu, proti,

kristīgo dievu. Tāpēc atradās ļaudis, kas kūdīja uz kristīgo

grautiņiem. Kamēr Marks Aurēlijs pats atradās Romā, tikmēr

neviens neuzdrošinājās tos uzsākt. Bet kad reiz viņš bija uz

dažām dienām no Romas izbraucis, lai tās pavadītu lauku klu-

sumā, Romā notika grautiņš, kurā nogalināja vairākus simtus

kristīgo, to starpā arī divus senatorus. Kad Marks Aurēlijs

atgriezās Romā, viņš lika sodīt grautiņa vadoņus.
Bez šīm nelaimēm un sarūgtinājumiem valsts dzīvē, Mar-

kam Aurēlijām sarūgtinājumi radās arī ģimenes dzīvē. Viņa
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sieva Faustine gan bija viņam dzemdējusi divus dēlus, dvīņus
— Antoniņu Geminu un Kommodu

—,
un visa tauta līdz ar

tēvu bija par to priecājusies, pateikdamās un upurēdama die-

viem tempļos un laukumos; bet šo prieku drīzumā aptumšoja

baumas, ka jaundzimušie nav vis Marka Aurēlija, bet kāda

vienkārša matroža, pēc citām ziņām — paukotāja dēli. Kad

nu šis ne tikai nenoliedza, ka tie ir viņa dēli, bet pat lielījās ar

to un izzoboja Marku Aurēliju, tad kāds no M. Aurēlija galmi-
niekiem to nodūra. Tā par visu to dabūja zināt arī pats Marks

Aurēlijs. Kaut gan ļoti sarūgtināts, viņš palika uzticīgs sa-

viem stoiskiem principiem un sievai piedeva.
Drīz pēc tam Markam Aurēlijām bija jāpiedzīvo pirmais

karš, proti, ar partiešiem, kas, palaizdamies uz M. Aurēlija
miermīlību, bija sacēlušies un pat uzbruka tiem kaimiņos
esošām romiešu zemēm — Armēnijai v. c. Ne šo zemju to-

reizējais pārvaldnieks Soems, ne Kapadokijas pārvaldnieks Se-

verians nespēja atturēt partiešu uzbrukumu, tā ka tie ielauzās

romiešu zemē, tālu pāri Eifratai. Tad Romas senāts nolēma

sūtīt pret iebrucējiem lielu karaspēku, pie kam izteica vēlēša-

nos, lai viens no ķeizariem uzņemas karaspēka vadību. Tā kā

M. Aurēlija klātbūtne bija nepieciešama Romā, tad karaspēka
vadība bija jāuzņemas Lūcijam Veram. Viņš nebija gan šim

uzdevumam piemērots vīrs. Viņš devās uz karalauku ar ve-

selu dziedātāju un aktieru kuģi, tā ka visa Roma par to smejas.
Bet viņam par palīgiem deva ar saviem slaveniem kara dar-

biem pazīstamos karavadoņus Statiju Prisku, Avidiju Kasiju un

Martiju Veru. Kamēr nu Lūcijs Vers, slimību simulēdams, ka-

vējās kādā pilsētā, tikmēr šie izcīnīja vienu uzvaru pēc otras

un padzina iebrucējus. Pēc tam Lūcijs ar karaspēku un kara-

vadoņiem atgriezās Romā, kur visa tauta svinīgi nosvinēja uz-

varu par ienaidniekiem.

Pa to laiku Marks Aurēlijs bija paguvis izvest valsts dzīvē

vairākas svarīgas reformas. Pretēji agrākiem ķeizariem, kas

visiem līdzekļiem centās savu varu paplašināt un padarīt ne no

kā neatkarīgu, Marks Aurēlijs ar senāta piekrišanu izdeva li-

kumus, kas ierobežoja ķeizaru varu, atņemot tiem tiesības bez

senāta un tautas sapulces piekrišanas uzsākt karu, slēgt miera

un savienības līgumus, atlaist senātu, iecelt ierēdņus. Šīs un

citas valsts varas funkcijas Marks Aurēlijs tagad sadalīja starp
tautas sapulci un senātu, atstājot ķeizaram galvenā kārtā tikai

galīgas likumu apstiprināšanas tiesības.

Markam Aurēlijām priekšā liekot, senāts atcēla ūdens un

apbedīšanas nodevas, nodokļu iekasēšanas iznomāšanu un



85

ierobežoja vergu tirdzniecību. Cik vien Markam Aurēlijām
laiks atļāva, viņš personīgi piedalījās tiesas sēdes, kur daudz-

reiz lika tiesnešiem spriest nevis pēc likuma burta, bet pēc
būtības.

Vēl nebija apklusušas neseno uzvaras svētku gaviļu atska-

ņas, kad Romu piemeklēja jauna, briesmīga nelaime — mēris.

Dienu no dienas saslima un mira tūkstošiem cilvēku. Aurēlijs
izlietoja visus iespējamos līdzekļus sērgas ierobežošanai —

lika kurt ugunskurus gaisa tīrīšanai, ierīkoja slimnīcas, lika

piegādāt zāles, — sērga tomēr tik drīz nerimās. Sērgai par

upuri krita arī Aurēlija māte Domicija un dēls Gemins. Saslima

un Aurēlija klātbūtnē nomira arī Diognēts, atstājot Aurēlija

gādībā savu sievu un bērnus. Aurēlijs nekavējās rūpēties par

viņiem kā tēvs. Pašam Diognētam viņš lika uzcelt pieminekli

~par mūžīgu piemiņu viņa mīlestībai".

Nesenais karš ar partiešiem un mēris bija vājinājuši Romas

spēkus. To nomanīja ģermāņu ciltis markomaņi, svēvi, kvadi,

sarmati, jacīgi, vandali v. c. un nekavējās Romas valstij uz-

brukt no vairākām vietām. Daudzus Romas pilsoņus pārņēma

bailes, arī karaspēka garastāvoklis bija nomākts. Bet tad Au-

rēlijs dedzigā runā uzmudināja tautu un karaspēku un iedeva

tiem jaunu drosmi. Trešā dienā viņš devās karaspēka priekš-

galā pretim iebrucējiem, kas jau bija paguvuši krietni tālu ie-

lauzties zemē un ielenkt vairākas karaspēka daļas. Pēc savie-

nošanās ar sakauto daļu atliekām Aurēlijs Lejas Panomijā, pie

Mursellas, izšķirīgā cīņā guva pār ienaidnieku spožu uzvaru.

Tai pašā laikā uzvaras bija guvuši citās vietās arī atsevišķie
romiešu karavadoņi. Sakautās tautas atkāpās atpakaļ savās ze-

mēs. Romiešu karavadoņi ar karaspēku apmetās pie Karnuatas

Petcvio un Sabarijas ziemas nometnēs, pats Aurēlijs ar savējo

karaspēku Akvilejā.
Pavasara sākumā Marks Aurēlijs atstāja Akvileju, izbrauca

cauri Sirijai un Dalmatijai, it visur atstādams savas labsirdības

un cilvēku mīlestības pēdas. Ceļā uz "Naisu, Kardu kalnos vi-

ņam uzbruka dardāniešu laupītāju pulks. Tā kā viņš bija iz-

braucis tikai ar nelielu sardzi, tad laupītāji viņu viegli sagūs-
tīja. Viņš piesolīja tiem lielu izpirkšanas naudu. No tā dar-

dānieši noprata, ka viņš ir kāda ievērojama persona. Drīz

vien tie dabūja zināt, kas viņš īsti ir. Tūdaļ viņi sāka izturē-

ties pret Marku Aurēliju ar lielu cieņu, iepazīstinot viņu ar

savu iekšējo stingro dzīves kārtību. Visu to redzot, Marks Au-

rēlijs lika priekšā dardāniešiem iestāties kā veselai vienībai viņa

karaspēkā. Dardānieši šim priekšlikumam piekrita, un drīz
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vien viņu 3000 lielais pulks palīdzēja Markam Aurēlijām atsist

jaunu markomāņu uzbrukumu. Šoreiz Marks Aurēlijs bija guvis
daudz gūstekņu, bet viņš drīz tiem atkal dāvāja brīvību.

Ar visu to, ka Marks Aurēlijs bija labsirdīgs un humāns

valdnieks, viņam bija arī personīgi ienaidnieki, kas nekavē-

jās slēgt pret viņu sazvērestību. Šāds slepens ienaidnieks bija
mirušā Aelija meita Fabija, kas nevarēja viņam piedot, ka

viņš uz Antoniņa vēlēšanos bija atsaucis savu saderināšanos

ar viņu un apprecējis pēc tam Faustini. Atriebības dziņas

mudināta, viņa pierunāja Lūciju Veru noindēt Marku Aurēliju.
Bet atkal laikus šis nodoms nāca gaismā. Abus sazvērniekus

Marks Aurēlijs tomēr nesodīja, tikai izteica viņiem smagus pār-
metumus. Drīz pēc tam Lūcijs Vers saslima un kādā kara gā-
jienā nomira, 39 gadi vecs.

Cik iecietīgs un piedodošs Marks Aurēlijs bija pret pārkā-
pumiem un noziegumiem, kas bija vērsti tieši pret viņu, tikpat

stingrs un nepielūdzams viņš bija pret tādiem noziegumiem,
kas aizkāra visas valsts un pilsoņu intereses. Tā, dabūjis zi-

nāt, ka divi romiešu karavadoņi Cēzijs un Lūcijs aplaupa ieka-

roto apgabalu iedzīvotājus, viņš lika tos sodīt ar nāvi, kaut

arī daudzi karavadoņu draugi un tuvinieki lūgtin lūdza pie-
došanu.

Pa tam ģermāņu ciltis atkal un atkal turpināja uzbrukt

Romas zemēm. Tagad tās bija apvienojušās vēl lielākos pul-
kos nekā agrāk, un tāpēc bija kļuvušas jo bīstamākas. Mar-

kam Aurēlijām bija atkal jārūpējas par karaspēka noorganizē-
šanu un uzturēšanu. Tas prasīja daudz naudas, bet valsts kase

bija gandrīz tukša. Tad Marks Aurēlijs vēl vairāk ierobežoja
citus izdevumus un pārdeva vairāksolīšanā gandrīz visas ķei-
zaru pils mantas, iegūstot tādā kārtā karaspēka vajadzībām
vairāk kā 1800 miljonus sesterciju. Visa tauta ar sajūsmu ap-
sveica šo Marka Aurēlija soli. Visur lūdza dievus par viņa

labklājību. Nolēma pat viņam par godu celt templi. Uzsāka

jau celšanas darbus. Bet kad Marks Aurēlijs to dabūja zināt,

viņš bija pret šo nodomu, jo viņš redzēja savā; darbībā nevis

kādus nopelnus, bet tikai pienākuma pildīšanu. Jau pa daļai
uzcelto templi Aurēlijs lika priekšā izbūvēt par atpūtas namu

veciem karavīriem, lai tie tur varētu mierīgi pavadīt savu

dzīves vakaru. Savācis un noorganizējis pietiekami lielu kara-

spēku, Aurēlijs devās jaunajā karagājienā. Faustina ar bēr-

niem viņu pavadīja līdz Prenestai. Šķiršanos it sevišķi sarūgti-

nāja pēkšņā jaunākā dēla Annija nāve, jo taisni Anniju Aurēlijs
bija nodomājis atstāt par savu troņa mantinieku, kamēr vecāko
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dēlu Kommodu, viņa vieglprātīgā rakstura dēļ, viņš uzskatīja
par valdnieka amatam nepiemērotu.

Pēc nogurdinoši gariem gājieniem karaspēks nonāca Pa-

nonijā, kuras lielākā daļa līdz pat Akvilejai jau bija ienaidnieku

ieņemta. Vispirmā kārtā Aurēlijs padzina ienaidniekus no Ak-

vilejas. Pēc tam viņš savienojās ar karavadoņa Viktorina ka-

rapulku, lai drīzumā uzsāktu izšķirīgu kauju.
Kādu dienu apkārtnes apskatīšanas laikā Aurēlijām pazi-

ņoja, ka vesels ienaidnieka pulks esot pārgājis viņa pusē un

gribot ar viņu runāt. Izrādījās, ka šis pulks sastāv galvenā
kārtā no kādreiz brīvībā atlaistiem gūstekņiem. Viņi lūdza

Aurēliju uzņemt viņus savā karaspēkā. Aurēlijs tam piekrita.

Jau nākošā dienā viņi palīdzēja Aurēlijām smagi sakaut marko-

mānus, iegūstot pie tam 30.000 gūstekņu. Nākošā dienā ra-

dās- arī jauni pārbēdzēji. Divi no viņiem pat piedāvāja slepeni

nogalināt ienaidnieku vadoni. Bet Marks Aurēlijs ar sašutumu

noraidīja šo priekšlikumu un lika šos nodevējus sodīt ar pāvi.

Pēc dažām dienām kauja atjaunojās. Atkal uzvaru guva
Marka Aurēlija karapulki. Dūšīgo karavadoni Mamertinu viņš

vainagoja ar goda vainagu un valsts vārdā dāvāja lielu naudas

summu. No pēdējās Mamertins atteicās, ziedojot to kādas iz-

postītas pilsētas iedzīvotājiem. Tai vietā viņš lūdza Aurēlija
meitas Vibijas roku. Kad izrādījās, ka Vibija Mamertinu mīl,

viņš neliedza pēdējam to precēt.
Zaudētās cīņas novājināti, ienaidnieki lūdza no Marka Aurē-

lija 8 mēneši ilgu pamieru. Šo laiku Marks Aurēlijs izlietoja sava

karaspēka papildināšanai. To viņš veica pa daļai ar to, ka, ar

gūstekņiem un pārbēdzējiem labi apejoties, panāca, ka tie iestā-

jās romiešu karaspēkā.
.Pēc pamiera karš atjaunojās ar jaunu sparu. Šoreiz Marka

Aurēlija stāvoklis vairākas reizes bija ļoti kritisks. Bet beigu

beigās viņš tomēr panāca uzvaru. Uzvarētie nosūtīja sievas,
bērnus un priesterus romiešu nometnē, apliecinādami ar to savu

pilnīgu padevību. Kā parasti, Marks Aurēlijs izturējās pret uz-

varētiem ļoti humāni. Tomēr miera nodrošināšanas labā viņš

markomāņu zemē novietoja 20.000 romiešu, tai pašā laikā vienu

ienaidnieku daļu novietojot romiešu apgabalos.
Tā bija pagājuši 5 gadi pastāvīgās briesmās un kaps. Au-

rēlijs cerēja tagad kādu laiku pavadīt mierā savas ģimenes vidū.

Bet velti. Tai laikā, kamēr viņš izcīnīja pēdējo izšķirīgo cīņu,

viņam draudēja uzbrukt jaunas briesmas. Proti, Fabija, da-

būjusi zināt, ka ir ļoti iespējams, ka Marks Aurēlijs pēdējā kaujā
zaudē dzīvību, uzmudināja romiešu karavadoni Kasiju, kas ar
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ticēdams Fabijas apgalvojumam, ka Marks Aurēlijs miris, tiešām

tā arī izdarīja. Kad nu dažas dienas vēlāk pienāca ziņa, ka

vēsts par Marka Aurēlija nāvi bijusi pāragra, atkāpšanās no

spertā soļa Kasijam likās neiespējama. Tāpēc viņš sagatavojās

cīņai ar Marku Aurēliju. Līdz tam tomēr lieta nenonāca. īsi

pirms cīņas Kasiju nogalināja kāds no viņa paša ļaudīm. Tā lik-

tenis aiztaupīja Markam Aurēlijām karu, kas varēja būt posto-
šāks par visiem iepriekšējiem. Tāpat kā agrāk, Marks Aurēlijs
ienaidniekiem piedeva, saplēšot sazvērnieku listi, pat to neizla-

sot. Arī Kasija līķi viņš lika apbedīt ar lielu godu, pieminot ne-

vis Kasija sacelšanos, bet uzvaras, kuras viņš bija Romai kād-

reiz izcīnījis.
Tikko bija norimusi visa šī lieta, kad Marku Aurēliju Atēnu

pilsoņi aicināja spriest tiesu par Atikas pārvaldnieku Herodu,
kas viņus visādi vajājot un tirannizējot. Marks Aurēlijs paklau-

sīja šim atēniešu aicinājumam. Pēc lietas izmeklēšanas, redzot,
ka sūdzība pilnīgi dibināta, viņš atcēla Herodu no pārvaldnieka
amata un lika atņemt viņam visu nelikumīgi iegūto īpašumu un

pašu izraidīja trimdā. Sodu saņēma arī Heroda draugi un

favorīti.

Pēc tam Marks Aurēlijs divpadsmit senātoru un divu pre-

fektu pavadīts atstāja Apamēju un devās uz Halades pilsētu,
kur viņu gaidīja Faustina. Te, kādā viņai par godu rīkotā mie-

lastā, viņa pēkšņi nomira. Marks Aurēlijs, kaut arī cieta, to-

mēr vīrišķīgi panesa šo nāvi. Pēc Faustinas līķa sadedzinā-

šanas, tās pelnus nosūtīja uz Romu, kur tos ar lielu godu no-

vietoja Antoniņa templī; viņai pašai senāts piešķīra dievišķu

godu, viņas statuju novietoja Romas templī, Halali pārdēvēja

par Faustinopoli.
Pēc kāda laika Marks Aurēlijs apprecējās otru reizi ar

kāda vienkārša zemnieka meitu Pompeju. Senāts piešķīra vi-

ņai ķeizarienes titulu, bet viņa to noraidīja. Pēc kāzām Marks

Aurēlijs kopā ar jauno sievu devās uz Siriju, lai tur pēc likvi-

dētās Kasija sacelšanās pilnīgi nodrošinātu tās padevību. Sirijā
visur valdīja miers, vienīgi Antiochija negribēja atzīt Romas

varu. Bet redzot tuvojamies lielu romiešu karapulku un sa-

biedroto neatbalstīta, tā bija spiesta atteikties no pretošanās...
Marks Aurēlijs dumpiniekiem atkal piedeva, tikai viņu vadoni

Teagenu lika izraidīt.

Uzkavējies dažas nedēļas Antiochija, Marks Aurēlijs caur

Siriju un Palestīnu devās uz Ēģipti. Heliopolē viņš apbrīnoja

ķēniņa pils un saules tempļa lieliskumu. Damaskā viņu saistīja
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dabas skaistums. Ēģipte viņš nodeva godu Pompeja kapam un

apmeklēja Peluziumā Serapa mistērijas. Redzot šo mistēriju bez-

kaunīgo raksturu, Marks Aurēlijs noliedza tās turpmāk rī-

kot. No Peluziumā Marks Aurēlijs devās uz Aleksandriju, kur

tauta viņu saņēma ar gavilēm. Zemes izcilākie vīri veda viņu
Ptolomeju templī, kur no jauna nodeva viņam uzticības zvē-

restu. Aleksandrijā Marka Aurēlija uzmanību saistīja majestā-
tiskais Izidas templis, Filipa dēlu piemineklis un Demetrija Fa-

lērija savāktā bibliotēka. Viņš satikās arī ar Aleksandrijas fi-

lozofiem, kas tolaik bija pieslējusies dažādām mistiskām mācī-

bām, pavisam nonicinot stoiķu mācību. Lai pašķirtu pēdējai
ceļu, Marks Aurēlijs iecēla par Aleksandrijas muzeja pirmo sko-

lotāju filozofu Bazilidu, kas tiešām drīz vien prata stoiķu mā-

cībai iekarot cienīgu vietu.

No Aleksandrijas Marks Aurēlijs kuģī devās uz Atēnām.

Viņš piešķīra Atēnām lielākas tiesības un brīvības nekā pārē-
jām Grieķijas pilsētām, nobeidza Jupitera Olimpa tempļa cel-

šanu, ko bija sācis jau Peizistrats, dāvāja pilsētai publisku bib-

liotēku, lika restaurēt vairākas senas ēkas un citādi veicināja
mākslas un zinātņu uzplaukšanu Atēnās. Viņš izvēlēja vairā-

kus filozofus, kas, saņemdami no valsts atalgojumu, turpmāk

par brīvu mācīja jaunatni. Viņš izglāba arī no notiesāšanas,
it kā par bezdievību, filozofu Demonakru, saistot to turpmāk

pie sava galma.
Vislabāko novēlējumu pavadīts, Marks Aurēlijs pēc vai-

rākiem gadiem, beidzot, devās uz Romu. Ceļā kuģi, kurā

viņš brauca, pārsteidza neganta vētra. Jau likās, ka kuģa

bojā eja ir neizbēgama, kad pēkšņi debess noskaidrojās, un

kuģis laimīgi piestāja Brundizijas ostā. Šeit Marks Aurēlijs

nomainīja kara bruņas ar togu un devās caur Kalabriju un

Kampāniju tālāk.

4.

Romā Marku Aurēliju saņēma ar lielu prieku un ovācijām.
Vēl tālu no Romas viņu sagaidīja Romas pilsoņi un vilka tālāk

viņa ratus. Pie pilsētas vārtiem viņam iznāca pretim viss se-

nāts, apsveicot viņu kā tēvijas tēvu un glābēju. Pēc tam sākas

senāta sarīkotie pateicības svētki. It visur kūpēja altāri ar

pateicības upuriem dieviem, viņa atgriešanās dienu izsludināja

par katru gadu svinamu dienu, dievei Fortūnai Reduks veltīja
altāri ar attiecīgu uzrakstu, viņam pašam uzcēla pieminekli.

Forumā, kas bija pilsoņu pārpildīts, Marks Aurēlijs kāpa tribīnē

un ziņoja tautai un senātam par saviem darbiem, izceļot ro-

miešu leģionu drošsirdību un dievu gādību.
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Pēc garajiem kara gadiem Marks Aurēlijs bija nodomājis
visu savu uzmanību veltīt valsts iekšējās izbūves darbam, ce-

rēdams tā atgriezt atpakaļ seno Romas slavu. Jau pirmajās
dienās pēc atgriešanās, viņš iedziļinājās notikušos tiesas pro-

cesos, dažus no tiem liekot izspriest par jaunu, dažiem sodus

mīkstinot. Pēc tam viņš pārraudzīja senāta un pretoru darbību.

Kad izrādījās, ka pretors Kēlijs, pretēji viņa norādījumiem, pā-
rāk bargi rīkojies ar Kassija sacelšanās līdzdalībniekiem, viņš
to atlaida no amata.

Pa tam pastāvīgie kari, ugunsgrēks, plūdi, galvas pilsētas
izbūves darbi bija gandrīz pilnīgi iztukšojuši valsts kasi. Pre-

fekts Severs lika priekšā paaugstināt muitas un nodevas. Bet

Marks Aurēlijs šo priekšlikumu noraidīja, atlaižot pilsoņiem pat

iekrājušos nodevu parādus.
Vēl pirms pēdējā karagājiena Marks Aurēlijs bija licis ka-

pitolā pamatus jaunam templim. Tagad viņš turpināja un no-

beidza šī tempļa celšanu. Tempļa atklāšanas dienā viņš kā

augstākais priesteris pielūdza dievi Euergeziju, kurai par godu
šis templis bija celts. Pēc tam viņš aizdedzināja altāri, uz kura

sadedzināja visas pilsoņu parāda zīmes un lika, kā pirmo upuri
dievei izdalīt starp trūcīgiem pilsoņiem divi miljoni sesterciju.
Romas priesteri bija nemierā ar to, ka Marks Aurēlijs bija ieve-

dis jaunu dievi, kā arī ar to, ka viņš izturējās humāni pret kris-

tīgajiem. Šī priesteru neapmierinātība tomēr nepiespieda Mar-

ku Aurēliju atkāpties no savas pārliecības. Joprojām viņš lika

pretoriem pieturēties pie Antoniņa izdotiem saudzīgajiem ~krist-

īgo likumiem", pavisam noliedza kristīgo sodīšanu ar nāvi.

Viņš pat atļāva kristīgiem ieņemt valsts un goda amatus.

It kā Marka Aurēlija izturību pārbaudīdams, liktenis drīz

vien sūtīja viņam jaunas grūtības. Pienāca ziņas, ka Kartāga
kritusi par upuri milzīgam ugunsgrēkam, ka Smirna, Efeza un

Nikomedija — sagrautas zemestrīcē. Tai pašā laikā ieradās

Alpu iedzīvotāji, lūdzot glābt viņus no bada, kas tur izcēlies

neražas dēļ. Marks Aurēlijs darīja visu, kas bija viņa spēkos,
lai atvieglotu šo dažādo apgabalu iedzīvotāju postu.

Netrūka Markam Aurēlijām arī tīri personīgas dabas ne-

laimes. Vienā mēnesī nomira vairāki viņa draugi: Aleksandrs,

Demonaks, Bustiks, Frontons. Kremtin kremta Marka Aurēlija
sirdi viņa vienīgā dēla Kommoda vieglprātīgā dzīve. Kamēr

Kommods bija nepilngadīgs, tikmēr viņš vēl paklausīja Marka

Aurēlija aizrādījumiem, vismaz — izlikās tiem paklausām. Bet

tiklīdz viņš bija kļuvis pilngadīgs un senāts viņam bija piešķī-
ris konsula un tēvijas tēva godu, viņš jau pilnīgi atklāti no-
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devās uzdzīvei, negriežot uz Marka Aurēlija aizrādījumiem ne

mazāko vērību. Dabūjis zināt zināmo nostāstu par savu izcel-

šanos, Kommods Marku Aurēliju neuzskatīja pat vairs par savu

tēvu.

Sai laikā valsts robežas no jauna sāka apdraudēt ienaid:

nieku uzbrukumi. Pirmie sacēlās ģermāņi, padzenot viņu zemē

novietotos leģionus un tos ceļā gandrīz pilnīgi iznicinot. Pa-

nākumu sadrošināti, ģermāņi devās tālāk, ieņēma Noriku un Pa-

noniju, smagi sakaujot romiešu karavadoņa Rufija Baska ka-

raspēku. Kritušo starpā bija arī pats Rufijs Basks. Viņa vietā

stājās karavadonis Taruntions Paterns, bet arī tas nespēja at-

turēt ģermāņu uzbrukumu. Tad leģioni atkal aicināja par va-

doni Marku Aurēliju. Viņš nekavējās šo uzaicinājumu pieņemt.
Pirms došanās jaunajā karā, viņš deva Kommodam krietnu

sievu — Krispīnu — cerot, ka tā iespaidos dēlu dzīvot kriet-

nāku dzīvi. Savu znotu Mamertinu viņš iecēla par Romas pār-
stāvi un nodeva pēdējā noturētā senāta sēdē senātam savas ķei-

zara zīmes un izteica savu pēdējo gribu gadījumam, ja viņš no

kara lauka vairs neatgrieztos. Viņš sapulcināja savā pilī arī

Romas filozofus un triju dienu sanāksmēs attēloja viņiem savus

filozofiskos uzskatus. Pēc tam karapulku priekšgalā viņš iz-

gāja no Romas.

Pie Kazureas stāvēja ģermāņu vadonis Bidars ar savu

karaspēku, pie Medoslanija viņa brālis Fions. Pēdējam pretim

viņš sūtīja karavadoni Pompejanu, bet pats devās pret Bidaru.

Šis, pazīdams Marka Aurēlija lielās karavadoņa spējas, lūdza

mieru. Marks Aurēlijs atteica, ka viņš slēgšot ar viņu mieru

tikai pēc viņa, Bidara, sakaušanas. lesākās nikna kauja. Uz-

varētājs atkal palika Marks Aurēlijs. Lepodamies ar savu uz-

varu, leģionāri šoreiz pieprasīja algas divkāršošanu, pārmetot
Markam Aurēlijām, ka viņš par Romas pilsoņiem rūpējoties

vairāk, nekā par viņiem. Marks Aurēlijs ar sašutumu norai-

dīja leģionu prasību, atgādinādams, ka nevis naudas atlīdzības,
bet tēvijas un slavas dēļ ir jācīnās īstam romietim. Leģioni
tomēr nepiekāpās.

Pa to laiku ienaidnieks jau sāka atjēgties no zaudētās kau-

jas, draudot ar jaunu uzbrukumu. Lai to nepielaistu, Marks

Aurēlijs ar saviem uzticamiem dardāniešiem vien atkal uzbruka

ienaidniekiem un guva jaunu uzvaru. Leģioni tagad jutās ap-

kaunoti un lūdza Markam Aurēlijām piedošanu. Pēc divi mē-

neši ilgas vilcināšanās un viņu kara zīmju aizturēšanas viņš,

beidzot, tiem arī piedeva. To viņš bija darījis taisni laikā, jo
Īsi pirms tam karavadonis Paternus kaujā ar ienaidnieku va-
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doni Skoru bija cietis smagus zaudējumus. Marks Aurēlijs tagad
deva Paternam vēl četrus leģionus, ar kuriem tas pēc niknas

kaujas spoži revanšējās. Par uzvaru Marks Aurēlijs piešķīra
Paternam zelta . vainagu, bet leģioniem ~Aurēlia Victrix" un

~Antoniņa Comes" glaimojošus nosaukumus. Drīz pēc tam

Marks Aurēlijs sakāva arī pēdējo ienaidnieku vadoni — Fionu.

Ar to karš vēl tomēr nebija beidzies. Nepagāja ne mēnesis, kad

ģermāņu vadonis Bidars, savienojies ar jaunām ģermāņu ciltīm,

purvos slapstīdamies, gaidīja tikai izdevīgu brīdi, lai atkal uz-

bruktu romiešiem. Tad Marks Aurēlijs lika izbūvēt pār purvu,

kur Bidars ar savu karaspēku bija apmeties, īpašus ceļus. Tā

viņš piekļuva klāt ģermāņiem un tos vēlreiz smagi sakāva, sa-

ņemot gūstā 16.000 vīru. Kritis kaujā bija arī Bidars. Ģer-

māņu zemes Marks Aurēlijs tagad pārvērta par Romas pro-

vinci, novietojot tur 12 leģionus. Pēc tam, sava dēla Kommoda,
dažu karavadoņu un ķīlnieku pavadīts, viņš devās uz Vindo-

bonu, kur bija nodomājis palikt līdz pavasarim, lai jau tad at-

grieztos Romā.

Bet to Marks Aurēlijs vairs nepiedzīvoja. Nobraucis līdz

Vindobonai (tag. Vīnei) Marks Aurēlijs pēkšņi saslima un no-

mira. Tas notika 180. g. martā. Pēc citām ziņām par Mar-

ka Aurēlija nāves cēloni bijušas nāves zāles, ko viņam licis

iedot Kommods, lai atbrīvotos no grūtās nometnes dzīves,
tēva pārmetumiem un ātrāk tiktu pie troņa. ledzēris pasniegto

dzērienu, Aurēlijs tūlīt saslimis. Viņš pats un viņa karavadoņi

jutuši, ka viņš mirst. Nodevis tribūnam pēdējo paroli un licis

sveicināt dēlu, viņš izlaidis garu.

Ziņa par Marka Aurēlija nāvi visai Romas valstij sagādāja

dziļas sēras. Mirušo slavēja gan kā savas tautas gādīgu tēvu,

gan kā labu valdnieku, gan kā drošsirdīgu karavadoni. ~Katra

vecuma, dzimuma un stāvokļa cilvēki — saka kāds vēstur-

nieks — piešķīra viņam dievišķu godu, un kam nebija dzīvoklī

viņa krūšu tēla, to uzskatīja par dievu zaimotāju."
Roma drīz pēc viņa nāves uzcēla statuju, kur viņš

bija attēlots jāšus uz zirga. Vēl tagad šī statuja redzama se-

najā Romas kapitolā.
Tā Marks Aurēlijs ar savu pašaizliedzīgo, taisno un cilvēku

mīlestības pilno dzīvi, ar savu drošsirdību un apķērību kara-

laukā, ar savām pastāvīgām rūpēm par valsts labklājību—uz
laiku laikiem ir sev nodibinājis augstas tikumības cilvēka un

priekšzīmīga valdnieka slavu. Bet tas vēl nav viss. Ar visām

pastāvīgām rūpēm, ar visiem daudzajiem kariem, Marks Au-

rēlijs bija atradis laiku arī filozofiskām pārdomām, kuras viņš
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šad un tad ari uzrakstīja. Ta viņš ir sev nodibinājis zināmu

vietu ne tikai vēsturē, bet ari filozofijā.

5.

Kā jau minēts, Marks Aurēlijs bija stoiķis. P*ar stoiķiem
sauca grieķu filozofa Zenona (f 270. g. pr. Kr.) Atēnās nodibi-

nātās skolas un mācības piekritējus. Pēc šīs mācības' Dievs un

pasaule ir viens un tas pats. Matērija ir pasīvs lietu pamats,

substrāts, Dievs — spēks, kas šo substrātu veido. Pasaule

tādā kārtā ir it kā Dieva miesa, Dievs — pasaules dvēsele.

Dievs tai pašā laikā ir arī vispārējs prāts, kas vada pasauli un

iespiežas visā matērijā; viņš ir providence, kas rūpējas tiklab

par visuma, kā tā daļu labklājību; viņš ir gudrs un pamats da-

biskajam likumam, kas pavēl darīt labu un aizliedz darīt ļaunu;

viņš soda un atalgo; viņš ir pilnīgs un laimīgs. Viss pasaulē
tādā kārtā ir dievības caurausts, viss ceļas no dievišķā, veselā

un atkal tajā atgriežas. Cilvēka augstākais labums tāpēc ir

pakļauties dabai, dzīvot saskaņā ar dabu, — jo cilvēks ir dabas

daļa. Bet dzīvot saskaņā ar dabu nozīmē vispirmā kārtā nedzi-

ties pēc patikas, jo patika nav dabas mērķis, bet tikai blakus

parādība, kas pavada pareizu, tikumisku darbību. Tikumība

vien ir labums, kas sagādā laimi, pie kam labums ir nevis kādas

tikumiskās darbības mērķis, bet pati šī tikumiskā darbība kā

tāda. Tādā kārtā atsevišķi mērķi un labumi, veselība, bagā-
tība v. t. t., pat pati dzīve, ir kaut kas pats par sevi nevērtīgs,

vienaldzīgs. Tāpēc pretēji stāvokļi, kā slimība un nabadzība,

nav nekādi ļaunumi, nekādi tikumības un laimes kavēkļi, bet

zināmos apstākļos pat tikumības un līdz ar to laimes veicinā-

tāji. Zināmos apstākļos, piem., kad cilvēks vairs nespēj sekot

dabas prasībām, stoiķi par labumu uzskatīja arī pašnāvību; ne

viens vien no viņiem ar to arī beidza savu dzīvi.

Šiem stoiķu uzskatiem pieslējās un, kā redzējām, to garā
centās dzīvot ari Marks Aurēlijs. Lūk, ko viņš raksta savās

~Pašapceres",—kā saucas viņa filozofisko pārdomu sakopo-

jums 12 grāmatās.
~Tūlīt pirmā rīta stundā saki sev: šodien es sastapšos ar

vīzdegunīgu, nepateicīgu, augstprātīgu, blēdīgu, neslavas cē-

lēju, nesaticīgu cilvēku. Visas šīs kļūdas viņam piemīt tikai

labā un ļaunā nezināšanas dēļ. Es, turpretim, atskārstu, ka la-

bais pēc savas dabas ir skaists, ļaunais nejauks, un zinu pat no

šī cilvēka dabas, ka tā manējai ir rada, gan nevis pēc tās pa-

šas asins un sēklas, bet daudz vairāk pēc tā paša prāta, pēc

līdzīgas dievišķas dzirksts. Ari zinu es, ka ne viņš, ne kāds
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cits cilvēks nevar man kaitēt; jo neviens nevar mani saistīt ar

kaut ko. negodīgu; bet tikpat maz es varu uz to, kas man rada,
dusmoties jeb būt pret viņu nelaipns; daudz drīzāk mēs esam

radīti kopējai darbībai, kā kājas, rokas, plakstiņi, apakšējā un

augšējā zobu rinda. Darboties vienam pret otru būtu pretda-

bīgi, bet būt pret kādu dusmīgam un no tā novērsties nozīmētu

darboties pret viņu."

~Ikbrīdi nopietni apdomā, lai tu kā romietis un vīrs izpildītu
savus pienākumus ar apzinīgu un nemākslotu nopietnību, siltu

cilvēku mīlestību, vaļsirdību un taisnību, turot no sevis tālu

visas citas iedomas. Un to tu panāksi, ja tu katru darbību iz-

pildīsi kā pēdējo savā dzīvē, brīvs no neapdomības un novir-

zīšanās no prāta priekšrakstiem, brīvs no liekulības, patmīlības

un neapmierinātības ar tev piešķirto likteni. Tu redzi, cik maz

vajag no tā, ko vajag iemācīties, lai dzīvotu laimīgu, pat die-

višķu dzīvi; jo pat dievi neprasīs nekā vairāk no tā, kas to

ievēro."

„Ja tev vajadzētu dzīvot arī trīs tūkstoši gadu un tikpat
daudz miriadu vēl klāt, tad tomēr neaizmirsti, ka neviens ne-

zaudē nevienu citu dzīvi, kā to, kuru viņš tiešām dzīvo, un ne-

vienu citu nedzīvo, kā to, kuru zaudē. Visgarākā dzīve tā tad

šai ziņā ir līdzīga visīsākai. Ir taču patreizējais laika sprīdis
visiem tas pats, vai zudumā esošais tāds nebūtu? Patiešām,

arī tas laika sprīdis, ko zaudē, šķiet kā viens acumirklis: jo ne

pagājušo, ne nākošo var kāds zaudēt: jo kā lai viņam atņemtu
to, kā viņam nav? ..."

~Mums jāapdomā nevien tas, ka katru dienu mēs patērē-

jam kaut ko no mūsu dzīves un ar katru dienu no tās paliek
mazāk, bet arī tas jāņem pie sirds, ka ja arī kāds dzīvotu ilgāk,
tomēr nav zināms, vai viņa domu spēks nākotnē būtu pietiekams
apstākļu novērtēšanai un dievišķo un cilvēcisko lietu aplūkoša-
nai. Jo kad cilvēks sāk garīgi notrulināties, tad gan spēja

elpot, sagremot, pārdzīvot dziņas un iedomas un viss cits tam-

līdzīgs neizbeidzas; turpretim, spēja pārdabīgi nodarbināt sa-

vus spēkus, aprēķināt katru reizi savu pienākumu, kļūt skaid-

rībā par jautājumu, vai nevajadzētu jau tagad labprātīgi šķir-
ties no dzīves un par tam līdzīgām lietām, šī spēja iznīkst viņā

jau iepriekš. Mums tā tad jāpasteidzas, ne tikai tāpēc, ka mēs

ar katru brīdi vairāk tuvojamies nāvei, bet arī tāpēc, ka spēja

saprast lietas bieži jau agrāk izbeidzas..."
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~Ja tu, veselam saprātam sekojot, to, kas tev jādara, iz-

dari ar centību, spēku, labvēlību un, bez raudzīšanās uz bla-

kus apstākļiem, centies uzturēt sevī tīru savu ģēniju, it kā tev

to tūlīt nāktos dot atpakaļ... tad tu dzīvosi laimīgu dzīvi, un

neatradīsies neviens, kas tevi no tā aizkavētu."

„Kas nepadara pašu cilvēku sliktāku kā viņš ir, tas nepa-
dara sliktāku arī viņa dzīvi un nekaitē viņam ne ārīgi, ne

iekšķīgi."

~Kā vesela daļa tu esi līdz šim pastāvējis un atkal savā

radītājā tu atgriezīsies."

�

~Nerīkojies tā, it kā tev būtu jādzīvo vēl desmit tūkstoši

gadu. Tavs gals ir jau tuvu! Drīzāk, kamēr tu dzīvo, kamēr

stāv tavā varā, esi labs!"

~Kas bailīgi tīko pēc pēcslavas, nepārdomā, ka ikviens no

tiem, kas viņu atceras, arī drīz pats mirs un tā tālāk katra

nākošā paaudze, kamēr beidzot atmiņas ... izdzisīs galīgi."

~Kā ķeizaram tēvija man ir Roma, kā cilvēkam — kosms.

Kas tiem abiem der, — der arī man."

~Tikai tas, kas ir labs spietam, ir labs arī bitei."

�

~Amats, kuru tu esi drusku mācījies, lai ir tev mīļš. Pēc

tam tev sevi tā jāierobežo, lai tu pārējo dzīvi tā dzīvotu, it kā

tu savu lietu nodotu pilnīgi dievu rokas, no visas sirds. Neesi

neviena cilvēka tiranns, neviena cilvēka vergs."

*

~Ja tev reizē butu pamāte un māte, tad tu pirmais paradītu

pamātei visu godu un tomēr vienmēr atgrieztos pie mātes. Tā-

das ir tagad tavas attiecības pret galmu un filozofiju. Atgrie-
zies bieži pie tās atpakaļ un atpūties. Tā padara tev galma
dzīvi paciešamu un tevi paciešamu galmam."
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Nedari savu darbu tā, it kā tu būtu uz to nolādēts, ne-

meklē ne līdzjūtības, ne uzslavas. Tikai viens tev ir jāvēlas,
darboties un nogaidīt, ko prasa pienākums pret valsti."

~Nekaunies, ja tev kāds palīdz; tev taču jāpilda savs uz-

devums kā kareivim cietoksni ieņemot. Ko lai tu dari, ja tu

esi klibs un nevari tikt uz mUra, bet tu vari, ja tev kāds cits

palīdz?"

~Ja man kāds saka, es esmu nolēmis būt pret tevi pilnīgi
atklāts: tur, lūk, tas ābols ir serdē sapuvis, tur tas — naudas

gabals ir saspiests. Cilvēk, ko tu dari? Par savu draudzību un

atklātību nesaka iepriekš, tas kļūst redzams pats no sevis. Uz

pieres tam ir jābūt rakstītam, balss skaņā jāatskan, acīs jāat-

spīd, līdzīgi tam, kā mīlētājs visu tūdaļ mīlētāja skatā redz. Nav

nekas nejaukāks par neīstu draudzību."

~Kas nezin, kas ir kosms, nezin, kur viņš ir. Kas nezin,
kādam mērķim viņš ir radīts, nezin, kas viņš ir."

~Ja tu rītā nevēlies celties, tad saki sev: man ir jāceļas,
lai pildītu savu cilvēka pienākumu. Vai lai es esmu neapmieri-
nāts, kad man jāķeras pie tā, kādēļ es esmu nācis pasaulē? Vai

es esmu tādēļ radīts, lai sildītos spilvenos? Bet tas patīk la-

bāk. Vai tu esi dzimis omulībai, vispāri, tikai lai pareizo
zinātu, bet nedarītu? Paraugies uz stādiem, putniem, skudrām,

zirnekļiem un bitēm. Viņi visi dara to, kam viņi radīti, uztur

savā daļā visas dabas dzīvi, un tu nesteidzies pie tā, kas at-

bilst tavai dabai. Bet vajag taču arī gulēt. Zināms, vajag, bet

daba ir tam devusi zināmu mēru, arī ēšanai un dzeršanai, un

tomēr tu eji pāri tām robežām, kas pietiekamas. Bet darbā tu

saki: tikai iespējamības robežās. Tu sevi nemīli, citādi tu mī-

lētu savu dabu, un darītu, ko tā prasa."

�

~Tu esi pelnījis to, kas ar tevi tagad noticis. Kļūt labam

tu arvienu gribi atlikt uz rītu, nevis jau šodien."

*

„Pasaules gaita ir kā nesavaldīts ūdens, kas visu sev aiz-

rauj līdz. Cik maz sver tie politiskie ciilvēciņi, kas iedomājas,
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ka viņi saprot praktisku filozofiju. Pedanti viņi ir. Cilvēk,
dari to, ko tagad no tevis prasa daba. Uz priekšu, ja tev tas ir

pavēlēts, neskaties apkārt, vai kāds to redz. Neceri uz Platona

valsti, esi apmierināts, ja kaut drusku iet uz priekšu, un ap-

domā, cik maz pie tam iznāk."

*

~Cilvēki meklē sev atpūtu un dodas kalnos, uz laukiem,

jūrā. Arī tu to agrāk labprāt darīji. Tas nav nekas cits, kā pa-
radums. Tu vari katru stundu atgriezties sevī pašā, un nekur

cilvēks nav tik netraucēts, kā kad viņš atgriežas savā dvēselē,
sevišķi ja viņam tajā ir kaut kas, iekš kā viņam pietiek pilnīgi

iegrimt, lai nonāktu pie pilnīgas labsajūtas. Labsajūta nav man

nekas cits, kā laba izturēšanās. Novēlu tev tā tad arvienu šo

vientulību un atsvaidzināšanos."

~Raugies sevī. lekšā ir labā avots; vienmēr tas var bur-

buļot, tikai tev vienmēr jārok."
�

~Daudz vīrāka graudu uz altāra; viens ir kritis agrāk, otrs

vēlāk; tur nav nekādas starpības."

*

~Rugts gurķis; met to projām. Uz ceļa dadži; izvairies no

tiem. Nesaki pie tam, kāpēc kaut kas tāds pasaulē ir? Dabas pa-

zinējs tevi izsmies, tāpat kā tevi izsmej galdnieks vai kurpnieks,

ja tu esi neapmierināts, ka redzi viņu darbnīcā ēveļu skaidas

un ādas atgriezumus. Amatnieki gan varētu tos kaut kur no-

vietot. Bet dabai nav citas telpas ārpus sevis. Viņas mākslas

brīnums taisni ir tas, ka tā sev ir nospraudusi robežu un visu,
kas šķiet samaitāts, novecojies, nelietojams, pārradīdama uz-

ņem sevī un veido no tā svaigu, tā ka tai nav vajadzīga
nekāda viela no ārpuses un nekāda vieta, kur tā nomestu no-

lietoto. Viņa iztiek ar savu telpu, ar savu vielu, ar savu

mākslu."

tv''.-.'"-'. .\;.\-. V . ■. ' '

~Daba dara no matērijas kā no vaska zirdziņu, tad sa-

jauc kopā un dara no tā kociņu, tad atkal cilvēciņu. Viss tas

iztur tikai īsu laiku. Kas tur slikts? Kosmam ir jābūt vienmēr

svaigam un jaunam."
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„Vienmēr jāapdomā, cik īslaicīgs ir cilvēks un cik maz

viņam dots. Vakar vēl mātes miesās, ritu kauli vai pelni. Šo

īso laika sprīdi ir jānodzīvo, kā daba grib, un mierā jānoiet. Ka

olīva nokrīt, kad tā ir nobriedusi, ar sveicienu olīvu kokam

un ar pateicību tam, kas licis kokam augt."

*

Nobeidz šis ~Pašapceres" Marks Aurēlijs vārdiem:

~Cilvēk, tu biji pilsonis šai liela kosma valstī. Kas tev par

daļu, vai pieci gadi vai piecdesmit, pilsoņu tiesības visiem

ir tās pašas. Kas tur slikts, kad tevi tagad nevis tiranns vai

kāds netaisns tiesnesis izraida no valsts, bet daba, kas tevi tajā

bija ievedusi, kā pretors liek aiziet no skatuves aktierim, kuru

viņš bija pieņēmis? ~Bet es neesmu spēlējis piecus cēlienus,

gan tikai trīs." Pilnīgi pareizi, tikai dzīvē arī trīs ir visa loma.

Jo kas ir pietiekami, to izšķiļ* viņš, kas tev kādreiz lika tapt un

augt, kas tev nu liek iznīkt. Tu nevari nekā darīt ne vienā, ne

otrā gadījumā. Šķiries tad no šejienes ar mieru, jo miers ir

arī tam, kas tev liek aiziet."

Gustavs Jurevičs.



Sv. Augustina dzīve un mācība

leskatoties cilvēces gara kultūras gaitās, mēs iepazīstamies
ar dažādiem lielākiem vai mazākiem gariem, kam ir vai pozi-
tīva vai negatīva nozīme zinātnē, mākslā, filozofijā, reliģijā
un morālē. Vieni, sludinādami patieso, cildinādami daiļo, cēlo

un svēto, ir palikuši nemirstīgi kultūras cēlēji; citi turpretim
ir garīgo slimību iepotētāji un kultūras grāvēji. Ir arī tādi,
kas vienā dzīves periodā pieskaitāmi pie negatīvajiem, bet

otrā — pie pozitīvajiem. Spilgts piemērs pēdējiem ir sv. Au-

gustins. Viņa dzīvē skaidri atspoguļotas divas pasaules: pa-

grimušā pagānība un augsti tikumīgā kristietība. Pie pirmās

viņš pieder līdz 33. dzīves gadam, pie otrās — līdz nāvei.

Pirmajā savas dzīves posmā viņš ir kaislību vergs, 'dzīves iz-

baudītājs, manichējietis; otrā turpretim — pašsavaldīga'is, paš-

aizliedzīgais, augsti tikumīgais, svētais.

Labākai sv. Augustina izprašanai ir lietderīgi mest skatu

uz kristīgās filozofijas dzimšanu un tās veidošanos pirmajos
četros gadu simteņos.

Ņemot vērā, ka kristīgai filozofijai ir dziļš sakars ar sen-

grieķu filozofiju, arī par pēdējo jāsaka kaut daži vārdi.

Sengrieķu filozofijas panīkšana un kristīgās filozofijas dzimšana.

Kad sengrieķu filozofija savu kulminācijas punktu sasnie-

dza Sokrāta, Platona un Aristoteļa personās, līdz kristiānisma

dzimšanai palika vēl trīs gadu simteņi. Šis laikmets pēc Aristo-

teļa, kas turpinās līdz trešajam gadu simtenim pēc Kristus, ir

grieķu filozofijas panīkšanas laiks, kas lielā mērā izskaidro-

jams ar grieķu politiskās neatkarības pazaudēšanu (338. gadā

pirms Kristus). Lielo filozofu pēcnācēji nesekoja saviem priekš-
tečiem, pietiekami nenodarbojās ar spekulāciju, bet lielāku vē-

rību piegrieza praktiskai dzīvei.

Šinī laikmetā grieķu filozofijā sastopami šādi galvenie no-

virzieni: aristotelisms, stoicisms, epikūreisms, skepticisms un ek-

lektisms, bet sākot ar pirmo gadu simteni pirms Kr., līdz
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sestajam gadu simtenim pēc Kristus sastopami vēl šādi novirzie-

ni: jaunpitagoreisms, grieķu-žīdu teozofisms un jaunplatonisms.
Minētā aristotelisma skola pirmajos trijos gadu simteņos

ir atstājusi novārtā metafiziku un nodarbojusies ar dabas pē-

tīšanu, ar vēsturi, literatūru un ētikas popularizēšanu. Vēlāk

turpretim ir atgriezusies pie Aristoteļa darbu pētīšanas un ko-

mentēšanas.

Stoiķi galveno vērību ir piegriezuši tikumības veicināša-

nai. Viņi māca, ka cilvēku pienākums esot pazīt Dieva prātu
dabā un visu darīt pilnīgā saskaņā ar to. Visaugstākais mūsu

labums esot tikums. Tas savā būtībā esot viens vienīgais,

proti, mūsu rīcības pilnīga saskaņotība ar prātu, ar Dieva li-

kumiem dabā. Bet šo vienu tikumu varot iedalīt četros galve-

najos tikumos, proti: gudrībā, taisnībā, drosmē un atturībā,

īsti tikumīgs esot tikai tas, kas paceļas pāri kārībām un tām

nepiegriež ne mazākās vērības.

Šī stoiķu mācība, kas tik stipri uzsver prātā un dabas li-

kumu ievērošanu ētikā, ir vispilnīgākā visā sengrieķu filozo-

fijā. Tai trūkst tomēr pārdabiskā elementa, tāpēc tā ir nepie-
tiekama.

Kā pilnīgais pretstats stoiķu mācībai ir epikureisms. Tas,
turēdamies pie materiālistiskā pasaules uzskata, sludina, ka vie-

nīgais mUsu uzdevums esot panākt, pēc iespējas, vairāk baudu

un mazāk ciešanu.

Ceturtais novirziens ir skepticisms, kas sludina, ka mēs

neko neesot spējīgi pazīt tādu, kāds tas īstenībā ir. Tāpēc
visas mūsu atziņas par lietām esot subjektīvas, relatīvas. Šāds

ieskats plaši atvēra durvis dažādiem maldiem ētikā.

Un tādā kārtā, kā pirmais sengrieķu filozofijas laikmets

noslēdzas ar skepsi, tāpat arī trešais.

Pēdējais šā laikmeta novirziens filozofijā ir eklektisms.

Tas pastāv iekš tam, ka no dažādiem filozofiem tiek pārņem-
tas tās viņu domas, kas labāk atbilst zināmiem praktiskās dzī-

ves uzdevumiem. Galvenie šāda eklektisma pārstāvji ir ro-

mieši. Viņi, iekarojuši Grieķiju, kas notika 146. gadā pirms

Kristus, iepazinās ar grieķu kultūru un sāka to piesavināt. Ro-

mieši, kas bija praktiskas dabas cilvēki, no grieķu filozofijas

pārņēma tikai to, kas viņiem noderēja kā valsts vīriem un to

laiku pasaules valdniekiem. Šāds eklektisma virziens pie ro-

miešiem sastopams no otra gadu simteņa pirms Kristus līdz

trešajam gadu simtenim pēc Kristus.

Pie minētiem novirzieniem klāt nāca vēl daži citi, kuru

galvenais šūpulis bija Aleksandrija, dibināta 332. gadā pirms
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Kristus. Šeit, pateicoties Ptolomeja gādībai, tika nodibināta

pasaulslavenā bibliotēka, un tāpēc no dažādām zemēm zināt-

nieki saplūda tur, lai papildinātos savās zināšanās. Tādā kārtā

Aleksandrija palika par daždažādu zinātņu centru. Vieni mē-

ģināja atdzīvināt Pitagora mācību, un tā dzima jaunpitago-
risms. Tas ieveda dažus jauninājumus Pitagora mācībā un

sludināja, ka Platona idejas esot identificējamas ar Pita-

gora skaitļiem. Šīs idejas esot jāsaprot kā domas Dieva prātā.
Starp Dievu un cilvēkiem esot vairākas zemākas dievības, kas

izpalīdzot cilvēkam pārvarēt ļaunu un tuvoties Dievam. Slu-

dinādami tikumības mācību, jaunpitagorieši ieteic atturību no

gaļas, vīna un laulības, nosoda privātīpašuma iekārtu un cildina

kollektīvismu.

Žīdu zinātnieki Aleksandrijā, iepazinušies ar grieķu filo-

zofu darbiem, mēģināja saskaņot filozofiju ar Veco Derību.

Tādā kārtā dzima grieķu-žīdu filozofijas novirziens. Tā gal-
venais saturs šāds: Dieva atklājumi ir vispilnīgākā filozofija,
kas sevī ietver arī grieķu filozofu domas, tikai ar to starpību,
ka tas, kas grieķu filozofijā izteikts tieši saprotamos vārdos,
Svētos Rakstos esot tēlots allēgoriski. Tāpēc viss tas, kas Svē-

tos Rakstos nesaskan ar grieķu filozofiju, esot izskaidrojams

allēgoriskā nozīmē. Tā dzima allēgorisma virziens Svēto

Rakstu izskaidrošanā. šeit iepazīsimies, kā izskaidroja Svēto

Rakstu vārdus par cilvēka radīšanu, zemes paradīzi un grēkā
krišanu.

Tas cilvēks, par kuru teikts, ka tika radīts pēc Dieva

ģīmja un līdzības, neesot jāsaprot kā mums zināmais šīs zemes

cilvēks, bet nemiesīgais cilvēka paraugs, ideālais cilvēks, kas

nav ne vīrietis, nedz sieviete, bet cilvēks kā tāds. Šīs zemes

cilvēks turpretim esot tas, par kādu Svētos Rakstos teikts, ka

Dievs pirmā cilvēka miesu taisīja no zemes un viņā iedvesa

dzīvības dvēsmu. Šā empīriskā cilvēka dvēsele esot eksistē-

jusi iepriekš un kaut kādas vainas dēļ tikusi iepotēta miesā.

Zemes paradīze neesot jāsaprot kā vieta, bet kā prātī-

gums cilvēkā, pateicoties kam, cilvēks ir palicis kungs un vald-

nieks par visām pārējām radībām.

Par dzīvības koku esot jāsaprot gudrība, bet par četrām

upēm, kas iztecēja no paradīzes dārza, esot jāsaprot četri gal-
venie tikumi: prāts, taisnība, atturība un drosme.

Arī krišana grēkā esot jāsaprot allēgoriski, proti: par vī-

rieti esot jāsaprot prātīgums, bet par sievieti — juteklība; par

laba un ļauna pazīšanas koku esot jāsaprot miesīgie labumi,
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kas slēpj sevī ļaunumu, un čūska esot jāsaprot kā miesīgās kā-

res, kas ietekmēja prātu un ieveda cilvēku grēkā.
Uz šāda allēgorisma pusi vēlāk nosvērās vairāki kristīgās

baznīcas rakstnieki, kas izgāja no Aleksandrijas skolas, piem.,

Aleksandrijas Klemenss. Arī sv. Augustins daudzas Svētu

Rakstu vietas atļāva skaidrot allēgoriski, tomēr ar to notei-

kumu, lai netiktu atmesta tiešā viņu nozīme. Savā darbā „D c

civitate D c i", XIII un XIV grāmatās, viņš saka, ka nekas

neliedzot, lai paradīze tiktu saprasta kā svētīga dzīve, un

četras tās upes kā četri tikumi, proti: prāts, drosme, atturība

un taisnība, bet paradīzes koki — ķā visas derīgas pamācības,
un šo koku augļi — kā svētīgo tikumi, un dzīvības koks — ka

visu labumu māte — gudrība, bet laba un ļauna pazīšanas
koks — kā bauslības pārbaudītājs. Varot arī citādi šos Svētu

Rakstu vārdus izskaidrot, proti: paradīze esot Kristus baznīca,
četras upes — četri evaņģēliji, auglīgie koki — svētīgie cilvēki,
koku augļi — svētīgie darbi, dzīvības koks — Vissvētākais sak-

raments vai Kristus, laba un ļauna pazīšanas koks — pašas

gribas apzinīga izšķiršanās.
Atļaudams meklēt Svētos Rakstos allegorijas, sv. Augus-

tins pieprasa, lai ticētu arī tam, kas atstāstīts Svētos Rakstos

kā noteikts vēsturisks fakts.

Pēdējais sengrieķu filozofijas novirziens ir jaunplatonisms,
dzimis 111 g. simtā pēc Kristus. Tas, lai gan ievērojis Aris-

toteli, stoiķus, jaunpitagoriešus un citus, galvenā kārtā tomēr

balstījies uz Platona filozofijas, tāpēc ir nosaukts par jaun-

platonismu. Nav tomēr jāsaprot, ka tas būtu uzticīgi atdzīvi-

nājis paša Platona mācību; nē, tas daudzās lietās ir atkāpies

no Platona.

Jaunplatonisma kodols ir ideālistiskās emānācijas mācība:

viss pakāpeniski esot emānējies no Dieva, un visam savā laikā

jāatgriežas Dievā. No Dieva dabas, kas jāsaprot kā absolūta

pirmvienība, pirmā kārtā esot izstarojis prāts. Pateicoties

prātam, pirmvienība ir palikusi apzinīga un savā prātā pazi-
nusi visu lietu idejas. No pirmprāta esot emānējusi pasaules
dvēsele. No tās kā pirmās esot emānējušas cilvēku dvēseles,
bet kā pēdējā — viela. Tā pati no sevis esot kaut kas neno-

teikts, tāpēc kaut kas nepilnīgs un visa ļaunuma sakne. Pa-

teicoties formām, kādas viela nāk no pasaules dvēseles, rodas

noteiktas miesīgas būtnes.

Šo būtību izcelšanos jaunplatoniķi izskaidro šā: pasaules

dvēsele, vērsdama sevi uz pirmprātu, manto no tā idejas, bet,
vērsdama sevi pie vielas, šīs idejas realizē tajā, un tadā kārta
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rodas noteiktas miesīgas būtnes. Tā tad idejas būtu tās, kas

dod noteiktību, kas ir kā lietu formas, vai paslēptā spēja, kas

būtni dara tādu, un nevis citādu.

Ja jau viela jāsaprot kā visa ļaunuma sakne, tad arī cil-

vēkā visa ļaunuma avots ir ķermenis, un nāve, kas dvēseli at-

brīvo no ķermeņa, ir viņas atbrīvotāja no ļaunuma.

Atcerējušies grieķu filozofijas novirzienus laikos pēc Aris-

toteļa nāves, metīsim skatu uz kristīgās filozofijas dzimšanu

un veidošanos pirmajos četros gadu simteņos.

Lai gan Jēzus Kristus nebija nācis, lai nodibinātu jaunu fi-

lozofijas sistēmu, tad tomēr Viņa mācībā līdzās Dieva atklā-

jumiem ir sastopamas patiesības, kas pieder filozofijai. Lai at-

ceramies Jēzus mācību par vienu vienīgu Dievu, kā perso-

nisku, bezgalīgi pilnīgu būtni un īstā vārda nozīmē pasaules

radītāju; lai atceramies Jēzus mācību par mūsu dvēseli, par

tās garīgumu, prātīgumu, brīvvaļibu un nemirstību v. t. t. Šīs

un dažas citas patiesības lika pamatus jaunam filozofijas vir-

zienam, jaunam pasaules uzskatam, kadu devējam par krist-

ticīgo. Šis pasaules uzskats turas pie devizes Int c 11 ig o,

ut credam; credo, ut intelligam — es saprotu,
lai ticētu; es ticu, lai saprastu. šinīs vārdos

teikts tas, ka mums dabiskas pretošanās ceļā ir iespējams

pienākt pie Dieva un Viņa atklājumu atzīšanas. Bet ticot Die-

vam, mēs, pētīdami Viņa atklājumus, nākam pie jaunām atzi-

ņām par Dievu, par nākamā mūža dzīva, par Dieva žēlastības

nepieciešamību v. t. t., v. 1.1. Tā tad filozofijai jāved pie īstās

ticības. Un tāpēc filozofijai un īstajai reliģijai jāsastāda viena

nepārtraukta ķēde. Filozofijai netikvien jāved pie ticības, bet

jāpalīdz Dieva atklājumus pareizi saprast un pasargāt no mal-

diem. Filozofija tiek atzīta par visu pārējo zinātņu karalieni

vai kroni, bet pāri tai tiek pieņemti Dieva atklājumi». levē-

rojot to, ka viss ir Dieva radīts, tāpēc nevar būt pretrunas

starp īsto filozofiju un īsto reliģiju; divas pretrunības nevar būt

reizē patiesas; tāpēc nedrīkst pastāvēt nesaskaņas starp filo-

zofiju un to, kas noteikti un skaidri izteikts Dieva atklājumos.
Šādās lietās, kurās cilvēka dabiskais prāts nav spējīgs kaut ko

izšķirīgu teikt, jāpakārto sevi Dieva atklājumiem. Tādā kārtā

mēs pienākam pie reliģijas noslēpumu atzīšanas. Tā tad tanīs

lietās, kas dabiskās prātošanas ceļā atrisināmas, prāts ir auto-

noms, bet tanīs lietās, kas pārspēj musu dabiskās prātošanas

kompetenci, prātam sevi jāpārkārto dievišķai autoritātei un jā-

pieņem Dieva atklātās patiesības.
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No teiktā skaidrs, ka kristticigais pasaules uzskats ir teis-

tisks, kas nostājas pretim visiem ateistiskiem un panteistiskiem

pasaules uzskatiem. Pec kristticīgā pasaules uzskata, ar da-

biskām prāta spējām no pasaules esamības un tās' iekārtas va-

ram droši pierādīt Dieva esamību. Otrkārt, prātodami par pa-

sauli un Dievu, varam pierādīt, ka pasaule un Dievs ir pilnīgi
dažādas būtnes, ka Dievs nav pasaule un pasaule nav kaut

kads Dieva veids, bet radība, kas atspoguļo bezgalīgo Dieva

prātu un visvaramību.

Laika ziņā kristīga filozofija ir iedalāma trijos laikmetos :

Baznīcas Tēvu laikmetā, kas ietver laikus no Jēzus
Kristus līdz VIII g. simteņa beigām; viduslaiku scho-

lastikā, kas ietver laikus no VIII g. simteņa beigām līdz XV

gadu simteņa beigām; jaunlaiku filozofijā, kas ietver

laikus no XV g. simteņa beigām līdz mūsu dienām.

Baznīcas Tēvu laikmets savukārt ir iedalāms trijos apakš-
laikmetos: pirmais — līdz koncilam Nicejā (325. g.); otrais —

līdz V g. simteņa pusei un trešais — līdz VIII g. simteņa beigām.

Pirmajā apakšperiodā dzimst; otrajā sasniedz kulmināci-

jas punktu; trešajā, kas iekrīt tautu klejošanas laikos, panīkst.*)

Runājot par kristīgās filozofijas dzimšanu, jāievēro divi no-

virzieni: īstā kristīgā filozofija un gnostiķu-

manichējiešu filozofija.
īstās kristīgās filozofijas graudus atrodam gan Vecās, gan

Jaunās Derības svētajos rakstos. Bet šie graudi ir izkaisīti un

parasti izteikti vienkāršā formā. Dominējošais Svētos Rakstos

ir Dieva atklājumi, tāpēc Sv. Rakstus nevaram uzskatīt par fi-

lozofijas sistēmu. Ne Kristus Kungs, ne viņa mācekļi nenodar-

bojās ar filozofijas sludināšanu, bet ar Dieva atklājumu izskaid-

rošanu un cilvēku kristiānizēšanu. Apustuls Pāvils pat sar-

gā kristticīgos, lai viņi neaizrautos ar filozofiem, lai netiktu

pievilti. Arī apustuļu palīgi un pēcnācēji nenodarbojās ar filo-

zofiju, bet ar evaņģēlija sludināšanu. Nebija tomēr iespējams,
lai kristīgā reliģija paliktu bez filozofijas. Filozofija tai

nepieciešama vairāku motīvu dēļ: lai pareizi
izskaidrotu Dieva atklātās patiesības, lai tās

sistematizētu, lai aizstāvētu sevi pret žīdu, pa-

uanu un ķeceru uzbrukumiem.

Tādā kārtā jau otrā gadu simtenī dzima kristīgā filozofija.

Protams, nevis pilnīgi neatkarīgi no grieķu filozofijas. No pē-

*) Par kristīgās filozofijas gaitām viduslaikos un jaunlaikos tuvākas

ziņas manā apcerējumā par sv. Tomu Akvinieti.
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dejas kristticīgie pārņēma to, kas viņiem izlikās saskaņojams
ar kristīgo reliģiju. Tas sevišķi sakāms par kristīgiem zināt-

niekiem Aleksandrijā. Viņiem bija jāsatiekas ar dažādu filozo-

fijas novirzienu pārstāvjiem un jāskaidro viņiem kristīgās re-

liģijas mācība. Tāpēc pilnīgi dabiski ieplūda kristīgajā filozo-

fijā tas, kas tai bija pieņemams, gan no stoiķiem, gan no plato-
niešiem, gan no grieķu-židu filozofijas, gan no jaunplatoniešiem
un citiem. Nebija tomēr radīta pilnīga kristīgās filozofijas

sistēma, nedz arī filozofijas nodalīšana no teoloģijas. Filozofija
tika pielietāta kā palīglīdzeklis, lai atspēkotu pārmetumus, kā-

dus kristīgai mācībai darīja gan jaunplatonieši, gan jaunpitago-
rieši. gan žīdi

x gan citi. Šā laika kristīgie rakstnieki pierādīja:

a) ka, ņemot lietu prātīgi, jāatzīst, ka kristīgā reliģija ir prā-
tam pieņemama, patiesa un pamatota; b) ka pretinieku pār-
metumi ir maldīgi un bez pamata; c) ka pašu pārmetēju reli-

ģijas ir maldīgas, nepietiekamas un pilnas pretrunu.
Blakus pagāniem un žīdiem kā īstās kristīgās mācības ap-

karotāji jāmin tā laika kristīgās ķecerijas, sevišķi gnosticisms
un manichēisms. Arī par tām jāmin kaut daži vārdi, jo pir-

majā dzīves posmā Augustins ir viņu piekritējs.
Gnostiķi bija tāda kristīgo sekte, kas sludināja, ka vi-

ņiem esot zināmi Kristus mācības noslēpumi, kādi neesot zi-

nāmi pārējiem kristticīgiem un pašai Kristus baznīcai. Šo savu

apgalvojumu viņi izskaidroja šādi: Kungs Kristus, sludinādams

savu mācību, esot piemērojies klausītāju saprašanas spējām un

savu mācību vienkāršojis. Bet dažiem no saviem apustuļiem
esot izskaidrojis īsto savas mācības saturu. Šie apustuļi īsto

Kristus mācību neesot atklājuši visiem, bet tikai dažiem, kā-

dus viņi atzinuši par spējīgiem to saprast. Par tādiem dziļākas
Kristus mācības zinātājiem gnostiķi atzina sevi, bet Baznīcu

atzina par vienkāršas Kristus mācības sludinātāju.
Kristus baznīcas dogmatus gnostiķi skaidroja pa savam

un pat Svētos Rakstus izskaidroja allēgoriski, lai tos piemē-
rotu gnostiķu ieskatiem, kas bija vai pilnīgi monistiski, vai mal-

dīgi duālistiski. Gnostiķi monisti sludināja, ka viss esot emā-

nējis no Absolūtā. Duālistiskais gnosticisms visa pamatā lika

divas mūžīgas būtnes: Dievu, kā gaismas un labuma avotu, un

vielu, kā visa ļaunuma un tumsības avotu.

Viena daļa gnostiķu, iziedama no saviem ieskatiem, ka visa

ļaunuma avots ir viela, sludināja, ka Jēzus Kristus neesot bijis

īstā vārda nozīmē vienots ar miesu, bet tikai šķietami.

Manichēisma dibinātājs ir Manes (Manichējs, dzīv. 216. —

276.). Viņa mācība ir persiešu ētiskā duālisma filozofija, kā-
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dai klāt pievienotas maldīgi izskaidrotas kristticīgas idejas. Ma-

nichēisms māca, ka esot divas pilnīgi pretējas mūžīgas būtnes':

labā. vai gaismas dievība un ļaunā vai tumsas dievība.

Ļaunais dievs kopā ar visiem saviem ļaunajiem gariem cī-

nās pret labo dievu un viņa gariem. Labais dievs, lai sevi pa-

sargātu no ļaunā uzbrukumiem, emānē no sevis pirmcilvēku.
Lai ļaunais dievs neuzvarētu pirmcilvēku, labais dievs dod vi-

ņam palīgā dzīvības garu. Ļaunais dievs, cīnīdamies pret pirm-

cilvēku, atdala no viņa dažas daļas, no kurām izveidojas pa-

saules dvēsele, kādu rada dzīvības gars.

Lai gan ļaunais dievs un viņa gari nav panākuši uzvaru

par pirmcilvēku, viņi nepārtrauc turpināt cīņu radītajā pasaule.
Šīs zemes cilvēku, proti Ādamu un levu, esot izsaucis esamībā

ļaunais dievs, lai, pateicoties cilvēces pastāvēšanai, neļautu

pirmcilvēkam atbrīvoties no ļaunā. Tāpēc manichējieši noso-

dīja laulāto dzīvi un saviem augstākās pakāpes locekļiem no-

liedza doties laulībā.

Kā gnosticisma, tā arī manichēisma pamatos ir dziņa at-

risināt jautājumu, no kurienes ļaunums pasaulē. Negribēdami
piekrist kristticīgai mācībai, ka ļaunuma sakne ir pirmdzim-
tais grēks, nonāca vai pie monisma, vai pie ētiskā duālisma.

Kā viens, tā otrs bija ļoti pa ceļam visiem, kas bija pagrimuši
dzīves ļaunumos un negribēja no tiem pacelties. Kristiānisms,

turpretim, sludinādams mūžīgo sodu par ļauniem darbiem, ne-

bija viņiem pa ceļam.
Pret pagānu un žīdu filozofu uzbrukumiem kristīgai reli-

ģijai, kā arī pret gnostiķu un manichējiešu maldiem, cīnījās to

laiku Baznīcas apoloģēti: Aristidess (f 140), Justins Moceklis

(f 166), Tatians (f 170), Teofils (f 181), Minutijs Fēlikss

(t 200), Irenejs (f 202), Hippolits (f 236), Tertulians (f 230),

Aleksandrijas Klemens (f 216), Origeness (f 254) v. c.

Kad 313. gadā Kristīgai baznīcai Romas valstī tika dota

ticības brīvība, tad radās labvēlīgi apstākļi kristīgās filozofijas
un teoloģijas attīstībai. Bet arī Šinī baznīcas tēvu ziedu laikā

dzima jauni īstās kristīgās mācības traucēkļi, proti, dažādas

jaunas ķecerijas, piemēram: arianieši, apolinārieši, nestorianie-

ši, monofiziti, pelagianieši v. c. Un Baznīcas tēviem savi

spēki bija jāvērš pret šām maldu mācībām. Bet tā kā mal-

du mācības galvenā kārtā skāra trīs kristiānisma pamatmācī-

bas, proti, par Visusvētāko Trīsvienību, par Jēzus Kristus bū-

tību un Dieva žēlastību. Baznīcas tēvi galveno vērību piegrie-

za šo patiesību dziļākai un plašākai izskaidrošanai un maldu ap-

karošanai.
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Galvenie starp Baznīcas tēviem, kam nopelns kristīgā fi-

lozofijā, jāmin šādi: sv. Atanazijs (f 373), sv. Bazilijs Lielais

(f 379), sv. Gregors no Nissas (f394), sv. Hilarijs (f 366), sv.

Ambrozijs (f 397) un sv. Augustins (f 430). Sevišķi ievēro-

jams ir sv. Augustins. Viņš ir vislielākais filozofs-teologs līdz

pat viduslaikiem, līdz sv. Albertam un sv. Tomam Akvi-

nietim. Viņš ir neizsmeļami dziļš gars, kas uz visiem laikiem

palicis nemirstīgs.
Pēc šāda vispārēja Baznīcas Tēvu laikmeta raksturojuma

iepazīsimies ar sv. Augustina dzīves gaitām un viņa mācību.

Galvenā grāmata, no kā visi smeļ ziņas par sv. Au-

gustina dzīvi, ir viņa paša sarakstītās Atziņas — Confessiones.

Šī grāmata ir Augustina autobiogrāfija no agrās bērnības līdz

400. gadam. Tanī autors tēlo savas vājības un cīņu pret tām,
kā arī savu maldīšanos manichēismā un atgriešanos īstās Kristus

baznīcas klēpī.
Sakarā ar 1500 gadu sv. Augustina nāves atceri lielais itāļu

rakstnieks Džovanni Papini ir laidis klajā plašu darbu par sv.

Augustina dzīves gaitām. Uz minētiem un citiem rakstiem pa-

matojoties, sniedzam šīs ziņas.

Sv. Augustfoa dzīves gaitas.

Sv. Augustins (Aurelius - Augustinus) ir dzimis Ziemeļu

Āfrikā, Tagastas pilsētā, Numidijā, 353. vai 354. gadā, bet mi-

ris Hipponā, arī Āfrikā, 430. g. 28. augustā. Augustinam ir

bijis viens brālis un viena māsa.

Viņa tēvs, vārdā Patricijs, Romas valsts ierēdnis, bija

pagāns un tāds palika līdz nāvei. Tikai uz nāves gultas pie-

ņēmis kristību. Patricijs ir bijis kaislīgs cilvēks. Kā vīrs un

tēvs viņš nav stāvējis savu uzdevumu augstumos. Par viņu
sūdzas viņa dzīvesbiedrene, kā par neuzticīgu laulātu draugu;

par viņu atstāsta Augustins kādu gadījumu, kas neļauj Patri-

ciju kā ģimenes tēvu pietiekami augsti tikumiskā ziņā vērtēt.

Jādomā, ka Augustins sevī ir pazinis tēva kaislīgo dabu, un

tāpēc, nesdams tās sekas, ir juties nelaimīgs. Viņš ļoti

maz runā par savu tēvu. Tas liek saprast, ka Augustinam nav

bijis pret tēvu tādas pietātes, kāda viņam bija pret māti. Au-

gustina tēvs miris, nesagaidījis vecuma dienas, kad Augusti-

nam ir bijuši tikai 17 gadi.
Sv. Augustina māte ir sv. Monika. Viņa 15 gadus veca

izprecēta Patricijam. Monika ir bijusi kristticīga, no kristticī-

gas ģimenes. Savās jaunības dienās viņa bijusi jautra un
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pilna dzīves prieka. Nav tomēr bijusi ne vieglprātīga, ne mīkst-

čaulīga. Izprecēta viņa ir kristīgas sievas un mātes ideāls.

Vienmēr stingra savās kristīgās pārliecības, stingra kristtici-

gās morāles pildītāja un pašaizliedzīga savu bērnu labā. Viņa
ir darījusi visu, lai savus bērnus izaudzinātu par krietniem, aug-

sti tikumīgiem kristīgās ticības locekļiem. Sevišķi savam dē-

lam Augustinam viņa sevi veltījusi nedalītu, lai viņu iz-

glābtu no bojā ejas. Tāpēc par savu māti Augustins savās At-

ziņās vienmēr atsaucas ar vislielāko cieņu un pateicību. Viņa

Augustina dvēselē iepotēja kristīgās ticības dīgļus; viņa raudāja
un lūdzās par Augustinu, kad tas grima netiklības tumsā; viņa

gavilēja ar savu dēlu, kad tas pieņēma kristību un deva solī-

jumu visu savu turpmāko dzīvi veltīt Kristus baznīcai.

Tāpēc Papini saka, ka grēcīgais Augustins esot pagāna
Patricija dēls, bet šķistais un svētais esot sv. Monikas un Dieva

žēlastības bērns. Sv. Monika esot dzemdējusi Augustinu baz-

nīcai, bet caur viņu pati esot nokļuvusi svēto godā. Viņa, kā

svētā, esot sava bērna bērns.

Pēc tautības Augustins ir bijis numidietis, afrikanietis. Viņa
valoda bērnībā ir bijusi puniešu, kādā runājuši Ziemeļu Āf-

rikas iedzīvotāji. Augustina tēvs, kas kā valsts ierēdnis ir pār-

valdījis latīņu valodu, arī dēlam jau agrā bērnībā iemācījis
valsts valodu.

Augustins pēc dzimšanas nav bijis kristīts. Kristību viņš,
kā redzēsim vēlāk, pieņēma 33 gadu vecumā.

Jau agrā bērnībā Augustinā bija novērojamas lielas garī-

gas spējas. Tēvs un māte loloja cerības, ka no Augustina iz-

nāks kāds ievērojams zinātnieks vai valstsvīrs, tāpēc jau 7 gadu
vecs viņš tika sūtīts skolā, savā dzimtajā pilsētā. Katrs pasā-
kums skolā viņam sagādājis daudz nepatikšanu. Viņam bijis
riebums iemācīties lasīt, rakstīt, rēķināt, grieķu valodu piesa-
vināties v. t. t. Visu to viņš iemācījies tikai zem skolotāju

spiediena, bet grieķu valodu visā savā dzīvē nav pietiekami labi

iemācījies.
Skolā iedams, Augustins ļoti mīlējis dažādas spēles, ka-

vēkļus. Savas nolaidības dēļ darbā Augustins bieži vien saņē-
mis no audzinātājiem sodus. Tie viņu ved pie pārdomām, kas

darāms, lai paliktu labs. Un Augustins nu arvien vairāk un

vairāk iemīļo grāmatas un pasniegtos priekšmetus. Pateicoties

savām lielām prāta dāvanām un centībai, Augustins zēna gados
tālu pārspēj pārējos skolas biedrus.

Par savu bērnību Augustins stāsta ar lielām sirdssāpēm,

jo atzīst to ļaunuma pilnu. Rakstīdams savas Atziņas, Augu-
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stins lielā pazemībā atzīstas Dieva priekšā visās savās bērna

vainās.

Kad Augustinam bija jau 12 gadu, tēvs viņu pārcēla no

Tagastas skolas uz augstāku skolu Madauras pilsētā. Pēc trijiem

studiju gadiem Madaurā Augustins tiek atsaukts mājās, jo dēla

studēšanai tēvam pietrūcis līdzekļu.

Augustins 16 gadus vecs atgriežas tēva mājās un veselu

gadu pavada bez kādas noteiktas nodarbošanās. Bezrūpīgi pa-

vadīdams laiku kopā ar citiem pilsētas jaunekļiem, Augustins

nogrima netiklībā un dažādos nedarbos. Tādā kārtā iesākās pa-

grimšanas ceļš, kas Augustina dzīvē turpinās līdz 33. dzīvības

gadam.
Redzēdami dēla bojā eju, abi vecāki pielikuši visas rūpes,

lai sagādātu līdzekļus turpmākām Augustina studijām. Un

pēc viena, tēva mājās pavadīta gada, Augustins studiju tur-

pināšanai tiek sūtīts uz Kartagenu, kas tanīs laikos bijusi pir-

mā pilsēta pēc Romas. Tā bijusi liela tirdzniecības pilsēta un

ievērojama ar savu augstskolu. Studējošo morāle šeit stāvē-

jusi zemu. Un Augustins, nokļuvis Kartagenā, nav labojies,
bet turpinājis brīvās mīlestības gaitas. Jau nākamā studiju gadā,
kad Augustinam bija tikai 18 gadu, viņam piedzima ārlaulī-

bas dēls, vārdā Adeodatus. Šeit jāpiezīmē, ka, Augustinam stu-

dējot Kartagenā, pirmā gadā nomira tēvs. Visas rūpes par

Augustinu gulās uz viņa mātes pleciem.

Ņemot vērā, ka māte atraitne nebija spējīga apgādāt dēlu

ir līdzekļiem studiju turpināšanai, to uzņēmās kāds bagāts Au-

gustina draugs, vārdā Romanianus, no Tagastas. Tā tika sa-

gādāti līdzekļi viņa turpmākām studijām, kā arī dēla un kon-

kubīnas uzturai.

Kartagenā studēdams Augustins iepazinās ar sofistiku. Pē-

dējā atbilda Augustina dzīves veidam, jo ar tās palīdzību bija

iespējams visu attaisnot.

Studēdams retoriku, viņš iepazīstas arī ar Kikerona darbu

Hortensius. Šī grāmata, sarakstīta stoiķu morāles garā, bargi

nosodīja epikureismu, un uz Augustinu atstāja lielu iespaidu.
Pats Augustins atzīstas, ka šī grāmata mainījusi viņā noskaņo-

jumu un viņš pavirzījies uz Dievu.

Papini saka, ka sv. Augustinu sevišķā kārtā aizrāvušas

divas Kikerona domas: viena, ka patiesības pazīšana esot

līdzvērtīga paša Dieva pazīšanai, un otra, ka bez Dieva atra-

šanas nav iespējams palikt laimīgam. Bet Augustinam ārkār-

tīgi slāpa pēc laimības. Viņš maldīdamies tomēr visur mek-

lēja laimību, kamēr to atrada, un tad izteica nemirstīgos vār-
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dus: ~Nemierīga ir mūsu dvēsele, iekām viņa nenorimst Tevi,
ak Kungs!"

Augustinam bija zināms, ka Dievu vislabāk var pazīt, la-

sot Svētos Rakstus. Tāpēc viņš ķērās pie Svēto Rakstu lasīša-

nas. Neilgi tomēr lasīja. Viņam, kā filozofam un iedomības pil-

nam, izlikās, ka Svētie Raksti derīgi vienkāršiem cilvēkiem un

bērniem, nevis zinātniekiem.

Pārtraucis Svēto Rakstu lasīšanu, Augustins, domādams,
ka kristiānisms pārāk vienkārša reliģija, pieķērās manichēis-

mam. Šī mācība sevišķi labi atbilda tā laika Augustina dzives

veidam. Manichēisms taču mācīja, ka esot divas mūžīgas pa-

matbūtnes: labais gars un ļaunais. Ja jau viss ļaunais nāk no

mūžīgā ļaunuma, tad Augustins nav atbildīgs par saviem ļau-

numiem; tad Augustinā cīnās divas mūžības: labā un ļaunā.
Kad Augustins pēc trijiem studiju gadiem Kartagenā, 20

gadu vecs nobeidza augstskolu, viņš ar savu konkubīnu un

dēlu atgriezās Tagastā, cerēdams, ka viņam veiksies arī savu

māti pārvilkt pie rhanichējiešiem. Bet Augustins bija pilnīgi

pārrēķinājies. Viņa māte netikvien kā negribēja dzirdēt par

manichējiešiem, bet pašam Augustinam aizvēra tēva mājas
durvis. Un Augustins apmetās dzīvot pie sava drauga Roma-

niana.

Sv. Monika, kas ārkārtīgi mīlēja Augustinu, veselām die-

nām un caurām naktīm lūdzās par sava dēla atgriešanos. Viņa

darīja visu, lai glābtu dēlu no bojā ejas.
Nevarēdama pati pārliecināt dēlu, griežas pie tuvākā bīs-

kapa un ar asarām lūdz to, lai viņš ietekmētu Augustinu. Bīs-

kaps, zinādams Augustina dabu, redz, ka par agru ir mēģināt viņu
izraut no manichēisma maldiem. Ir tomēr pārliecināts, ka nāks

laiks un Augustins atstās maldu ceļus, tāpēc mierina sv. Mo-

niku, teikdams, ka šādu asaru bērns nevarot iet bojā.

Augustins, atgriezies Tagastā, kā pats atzīstas, ar savām

maldu teorijām esot plaši sējis ļaunumu jaunatnes vidū. Viņš

nodarbojies par skolotāju un arī sabiedriskā dzīvē ņēmis dzīvu

dalību. Viņa ilga ir bijusi palikt slavenam, tāpēc visā savā rī-

cībā meklējis tikai godu. Nodarbojies arī vietējā teātrī.

Juzdams savā sirdsapziņā pārmetumus, Augustins, vēlē-

damies sevi attaisnot, sāk studēt astroloģiju. Arī šī maldu

mācība, sludinādama, ka viss atkarīgs no zvaigznēm, Augusti-

nam bija pa prātam, jo viņš savā rīcībā vainu varēja uzkraut

zvaigznēm, to Radītājam.
Nelielā Tagastā pilsētā ātri vien Augustins ieguva liela

daiļrunātāja, izcila zinātnieka un izveicīga sabiedriska darbi-
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nieka laurus. Mērķis bija sasniegts. Bet reizi sasniegtais Au-

gustinu nespēja apmierināt. Viņam slāpa pēc lielākas un lie-

lākas ievērības un slavas. Bija jāsapņo par to, kur būtu ie-

spējams gūt vēl lielākus laurus. Un Augustinam dzima doma

pārcelties uz Kartagenu, varbūt arī uz Romu.
Šī doma nobrieda tad, kad Tagastā nomira kāds Augustina

draugs, kuru viņš tik karsti bija mīlējis, ka pēc viņa nāves nekur

nav spējis rast sev mieru. Augustins raudājis un vaimanājis
līdz ārprātam un beigās nolēmis atstāt Tagastu un pārcelties uz

Kartagenu.
Pārcēlies uz Kartagenu, Augustins sarakstījis pirmo savu

darbu: ~Dc pulchro et apto", divās vai trijās grāmatās, un

veltījis to slavenajam daiļrunātājam Hērijam, Romā. Augustins

ar lielu nepacietību gaidīja no Hērija atsauksmi par savu darbu,
bet tādas nesagaidīja. Tas bija liels Augustina iedomības pār-

baudījums. Augustinam tad bija 26—27 gadi. Slavas kāre viņu

vadīja šā darba rakstīšanā. Viņš cerēja gūt ievērību, uzslavu

un bija vīlies. Tas bija negaidīts un smags pārbaudījums.

Augustins, dzīvodams Kartagenā, nogrima grieķu un latīņu
filozofu studijās. Un jo vairāk viņš tos studēja, jo vairāk ra-

dās jautājumu, kā saskaņot manichējiešu mācību ar šo filozofu

domām. Vietējie manichējieši uz Augustina jautājumiem ne-

spēja dot apmierinošas atbildes. Bija tomēr aizrādīts uz mani-

chējiešu bīskapu Faustu, ka tas droši vien Augustinam visu

izskaidrošot. Un Augustins šo bīskapu gaidīja veselus divus

gadus. Kad Fausts ieradās Kartagenā, Augustinam jau bija 29

gadi. Ar lielu ziņkārību Augustins noklausījās Faustā, atzina

viņu par ievērojamu runātāju, bet kaut kā sevišķa, kā viņš
nebūtu dzirdējis no citiem, no Fausta mutes nedzirdēja. Augu-
stinam jau tuvojās laiks, kad daiļrunība vien nespēja viņu ap-

mierināt. Viņš meklēja saturu, meklēja dziļumu, bet Fausta

runās tāda neatrada.

Pienāca laimīgais brīdis, kad Augustins personīgi varēja
atklāt savam ticības sargam sen sakrājušos jautājumus. Un šis

brīdis tiešām bija laimīgs, jo Augustins pārliecinājās, ka pats
manichēisma pīlārs, ļaunā gara cilpa, kā viņu sauca Augu-

stins, nespēj šīs sektes mācību aizstāvēt. Augustinam kļuva

skaidrs, ka manichēisms ir maldīgs, ka patiesīgums jāmeklē
citur. Bet iekām patiesais tiks sameklēts, Augustins paliek ma-

nichējietis, kas izskaidrojams ar to, ka Augustins vēl cieši ie-

kalts kaislību ķēdēs.

Augustinam strādājot Kartagenā, pie viņa ieradās māte,

kas negribēja atstāt dēlu vienu pašu, bet gribēja viņam vienmēr
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un visur sniegt savu palīdzīgu roku. Kartagenā Augustinam

bija diezgan liels studējošo skaits, bet viņi Augustinu neapmie-

rināja. Galvenais, kas Augustinam pie viņiem nepatika, bija

viņu nenopietnība un draiskulība. Zinādams, ka Romā studē-

jošie ir nopietnāki, Augustins sāka sapņot par pārcelšanos uz

turieni. Kā pats atzīstas, bija arī citi motīvi: kļūt slavenākam,

iegūt vairāk līdzekļu, iepazīties ar slavenajiem daiļrunātājiem
v. t. t. Bet māte, noģiduši, ka dēls grib ceļot uz Romu, darīja
visu, lai tas nenotiktu. Kad Augustins pierunāja, lai viņa
brauktu tam līdzi, viņa arī tam nepiekrita. Kā redzams, māte,

zinādama, ka Romā ir slaveni manichējiešu vīri, gribēja pasar-

gāt dēlu no viņu iespaidiem. Augustins tomēr palika pie sava.

Kad pienāca izdevīgais prombraukšanas laiks, Augustins mērķa

sasniegšanai piekrāpa māti. Viņš teica, ka vēlas iet uz ostu

un atvadīties no draugiem, kas izbrauc uz Romu. Māte, ne-

uzticēdamās dēlam, sekoja viņam līdzi uz ostu. Kad viņi bija
netālu no ostas, Augustins pierunāja māti, lai viņa ietu sv. Cip-
riāna svētnīcā un palūgtos, iekām viņš atvadīsies no drauga.
Māte paklausīja un palika lūgdamās, bet Augustins iekāpa

pirmā aizejošā kuģī un aizbrauca uz Romu. Māte cauru nakti

lūgusies, bet dēlu nesagaidījusi, gaismai austot nemierīga at-

stāja dievnamu un steidzās uz ostu. Šeit satriekta viņa pārlie-

cinājās, ka Augustins viņu piekrāpis. Māte tomēr paliek māte,
saka Augustins. Viņa pēc vaimanām steidzās atpakaļ uz baz-

nīcu un lūdzās par dēlu. Un tikai pēc ilgām un sirsnīgām lūg-
šanām viņa atgriezās pie saviem parastajiem darbiem.

Kad Augustins ieradās Romā, viņam bija 29 vai 30 mūža

gadi. Romā viņš ieradās 383. gada rudenī. Pēc savas iera-

šanās tur, viņš grūti saslima un bija jau pie nāves. Bet Dievs

iežēlojās par viņu un neļāva viņam mirt kā manichējietim.
Dieva gādība gatavoja viņam citus ceļus, un tāpēc virzīja viņu
tuvāk un tuvāk pie atgriešanās.

Romā Augustins tika uzņemts kādā manichējiešu ģimene,

un viņa tuvākais draugs šeit bija Alipijs, kas jau gadu iepriekš

bija tur ieradies studiju nolūkā. Šo Augustina draugu mēs sa-

stapsim vēlāk kā acu liecinieku pie Augustina atgriešanās.

Izveseļojies no slimības, Augustins nodibināja savu rētoru

skolu Romā. Klausītāju arī šeit viņam netrūka. Augustins ne-

bija vīlies: Romas studenti bija nopietnāki un mierīgāki nekā

Kartagenā. Bija tomēr arī šeit savi sarežģījumi, proti, lekciju
naudas iekasēšanas lietā. Daži tikai tik ilgi apmeklēja Augus-
tina skolu, kamēr netika pieprasīta lekciju nauda; pēdējā gadī-

jumā viņi atstāja Augustinu un gāja pie kāda cita.
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Romā Augustinam arvien vairāk nostiprinājās ieskati par
manichēisma maldīgumu. Viņam nebija tomēr pareiza jēdziena

par katoļticību, jo tas, ko viņš iedomājās par katoļticību, kā

pats atzīstas, nebija katoļu baznīcas mācība, bet paša Augus-
tina maldīgie ieskati. Tāpēc atkal atgriežas pie ieskata, ka

pati pareizā filozofija bntu tā, kas ieteic par visu šaubīties,*

proti, skeptiķu vai akadēmiķu, kā viņi tika dēvēti.

Galvenais, kas arī tagad Augustinu saistīja pie manichē-

isma, bija viņu ieskats par ļaunuma avotu. Augustins atzīstas,
ka viņam patika turēt sevi par neatbildīgu, darot ļauno.

Romā Augustins mācījās tikai vienu gadu, jo 384. gadā

viņš pārcēlās uz Milānu. Šī pārcelšanās notika tādēļ, ka

tanī laikā Milāna lūdza Romas prefektu, lai tai dotu

kādu ievērojamu rētoru. Un Romas prefekts, ievērodams ma-

nichējiešu ieteikšanu un arī pats pārliecinājies par Augustina

spējām un gatavību, piedāvāja Augustinam Milānas rētora

amatu. Augustins ar prieku to pieņēma un aizceļoja uz jauno
darba vietu.

ieradies Milānā, Augustins iepazinās ar vietējo bīskapu

Ambroziju, kas arī bija ļoti ievērojams daiļrunātājs. Šis sla-

venais Baznīcas Tēvs palika ari Augustina tēvs. Viņš ar sa-

viem dziļajiem un daiļajiem sprediķiem, ko Augustins katru

svētdienu apmeklēja, arvien stiprāk iedarbojās uz Augustina
dvēseles stīgām.

No sākuma šos sprediķus Augustins apmeklēja daiļrunības

dēļ, bet vēlāk to satura patiesīguma dēļ. Šie sprediķi atvēra

Augustinam acis, un viņš pārliecinājās, ka tas, ko viņš bija

domājis par katolicismu, nav Katoļu baznīcas mācība, bet paša

Augustina maldi. Un Augustins nāca pie diviem slēdzieniem:

saraut saites ar manichēisma maldiem un pieņemt kristību Ka-

toļu baznīcā. Bet ne vienam, ne otram Augustins vēl nebija
nobriedis. Saraut ķēdes ar manichēismu nozīmēja netikvien

neticēt tā maldiem, bet arī nedzīvot pēc tā ētiskā duālisma

principiem, — un tas Augustinam nācās grūti. Pieņemt kristību

un turpināt brist ļaunā butu vēl lielāks ļaunums, nekā nekris-

tītam grēkot. Tādā kārtā Augustins nokļūst pārejas stāvoklī

no manichēisma uz katolicismu.

Šeit jāpiezīmē, ka Augustinam līdzi sekoja viņa konkubīna

ar dēlu Adeodatu. Arī māte un brālis atceļoja uz Milānu.

Kad māte, brālis un draugi ieteica Augustinam noslēgt lau-

lību un nodibināt kārtīgu ģimenes dzīvi, Augustins piekrita

precēt savu konkubīnu, kas jau 14 gadus bija sekojusi viņam
līdzi. Bet pret šādu laulību bija noteikti Augustina māte, sa-
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prazdama, ka nevar būt īstas laulības mīlestības ar konku-

bīnu. Augustinam tika sameklēta jaunava, kas viņam patika,
bet tā bija tikai 12 gadus veca. Bija jāgaida vēl divi gadi, ie-

kām viņa sasniegs likumā paredzēto laulības vecumu.

Bet pirms domāt par likumīgas laulības noslēgšanu, Au-

gustinam bija jāatlaiž konkubīna, ko viņš arī darīja. Viņa aiz-

ceļoja uz Āfriku, dēls palika pie tēva. Augustins tomēr izrā-

dījās visai vājš, jo ātri vien atlaistās vietā sameklēja sev citu.

Viņš bija Epikūra morāles piekritējs, no kuras, kā pats atzīs-

tas, nekad nebūtu atteicies, ja nebūtu nācis pie noteiktas pār-
liecības par nākamā mūža dzīvi un sodu par noziegumiem.

Balsis par nākamā mūža dzīvi nekad nebija pavisam klu-

sējušas Augustina. Un tagad, kad Augustinam jau bija vairāk

nekā trīsdesmit gadi, nāca laiks visā nopietnībā raudzīties uz

savas dzīves uzdevumiem. Augustinu šinī laikā stiprāk un

stiprāk interesē Dieva būtības un ļaunuma pirmcēlonības jau-

tājums. Viņš studē gan jaunplatoniešus, gan citus, bet lasa

arī Apustuļa Pāvila vēstules. Tagad Svētie Raksti viņam

kļūst pievilcīgi un dzīvinoši. Sevišķu iespaidu atstāj uz Au-

gustinu tie Apustuļa vārdi, "kur teikts, ka Jēzus Kristus ir starp-
nieks starp Dievu un cilvēkiem, ka Viņš ir atpestītājs, ceļš,

patiesība un dzīvība. Jēzus Kristus personība un mācība aiz-

rauj Augustinu; prāts un griba ieteic sekot Jēzum. Augustinā
norisinās liela cīņa starp Kristus ideāliem un Augustina kaislī-

bām. Augustinam gribētos visu un nedalītu sevī veltīt Kristum

un viņa baznīcai, bet kaislības viņu brīdina, teikdamas: vai

gan tu spēsi būt bez mums? pamēģini un pārliecinies, ka esi

vājš. Un tiešām, Augustins bija vēl vājš. Tomēr viņš arvien

tuvāk un tuvāk nāca pie īstās gaismas un dzīvības avota. Vi-

ņam kļuva skaidrs, ka Dievs ir bezgalīgi pilnīgs gars, kas visu

radījis, un tāpēc viss esošais ir labs. Ļaunums turpretim
ir kaut kāds trūkums vai nesaskaņa ar pareizās rīcības nor-

mām.

Kad Augustinam kļuva skaidrs, ka morāliskā ļaunuma
sakne meklējama nevis mūžīgi ļaunajā dievā, kā to mācīja ma-

nichējieši, bet paša cilvēka gribā, tad radās atbildības nojauta

par saviem darbiem. Manichēisma maldi bija jāatstāj uz vi-

siem laikiem. Ar sirdsapziņu nebija iespējams izlīgt citādi, kā

atgriežoties pie Dieva, par kura mūžību, viszinību, taisnīgumu,
mīlestību un žēlsirdību Augustinam nebija vairs ne mazāko

šaubu. Tāpēc Augustins iet pie vietējā katoļu priestera Simpli-

ciana, kas bija ievērojams teologs un stāvēja savu uzdevumu

augstumos, lai viņam pilnīgi vaļsirdīgi atzītos visos savos
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līdzšinējos dzīves noziegumos un lūgtu viņa tēvišķos padomus,
kas un kā Augustinam darāms. Kad Augustins visos savos

maldos bija atzinies, Simplicians apliecināja viņam savu tē-

višķo gādību pie atgriešanās Baznīcas klēpī. Vecais prieste-

ris, dzirdēdams no Augustina par lasītiem jaunplatonisma dar-

biem, atstāstīja viņam par kāda ievērojama Romas rētora

Viktorina, ari jaunplatoniķa, atgriešanos Baznīcā. Augustins

par šo vīru daudz bija dzirdējis un jaunplatoniķu darbus bija

lasījis viņa tulkojumā. Tāpēc Viktorina pāriešana Katoļu baz-

nīcā vēl vairāk nostiprināja Augustina gribu atstāt visu līdz-

šinējo un sevi visā pilnībā veltīt Kristum. Augustina ausīs

bieži skanēja apustuļa Pāvila vārdi: ~Celies augšā tu, kas

guli, un piecelies no miroņiem, un Kristus tevi apgaismos!"
Pret šo pamudinājumu nebija vairs iebildumu. Trūka tomēr

vēl spēka piecelties no miroņiem, un Augustins lūdzās: ~Tūlīt,

raug tūlīt; ļauj vēl mazliet!" Bet tas ~mazliet" vilkās ilgumā,

jo kāres vēl cieši turēja viņu savos valgos. Un Augustins to

juzdams sauca: „Ak, kas gan mani nabaga bērnu izglābs no

šīs miesas nāves, ja ne tava žēlastība caur Jēzu Kristu, mūsu

Kungu."

Augustinam iestājās 33. dzīves gads. Kristus žēlastība

viņu arvien ciešāk un ciešāk spieda saraut ķēdes ar konkubīnu

un nedalītu sevi veltīt Dievam.

Kādu reizi, kad Augustins savās mājās sarunājās ar savu

draugu Alipiju, pie viņiem ieradās viņu dzimtenietis Pontianus,
kas pastāstīja par lielā Ēģiptes svētā vientuļa Antonija dzīvi.

■Šā svētā lielie kārdinājumi un uzvara par tiem spiež Augustinu

nekavējoties iesākt noteiktu cīņu pret kaislībām. Augustins

jautā draugam Alipijam: ~Alipij, kas mums jādara? Raug, cil-

vēki bez izglītības iemanto debesis, bet mēs ar visu mūsu

augsto izglītību stāvam ārpus un atrodamies kaislību ver-

dzībā?" Sarunādamies ar draugu, izgāja dārzā. Augustina
sirdī iestājās ārkārtīga cīņa. Kristus balss sauc: ~Celies no

miroņiem!" Kaislības atbild: ~Pamēģini vien! Vai gan tu

bez mums spēsi iztikt! Redzēsim!" Bet trešā balss Augus-
tinam saka: ~Raug, cik šķīstu jaunavu un jaunekļu, cik vīru,

sievu un atraitņu uzticīgi kalpo Dievam! Vai gan tu viens ne-

spēsi to, ko spēj viņi un viņas?! Vai gan viņi to spēj paši ar

saviem spēkiem bez Dieva žēlastības? Ķeries arī tu pie Viņa,
un Viņš tevi piecels!" Augustins sajuta, ka Dieva žēlastības

brīdis ir pienācis: ~Tagad, vai nekad"... Un Augustins teica

sev: ~Tagad!" Viņa acis sāka pildīties asarām; viņš sajuta,
ka jānokrīt pie Kristus kājām un jālūdz Viņa žēlsirdība un palī-
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dzība. Tāpēc piecēlās, atstāja savu draugu Alipiju un, attāli-

nājies no viņa, nokrita uz vaiga un gauži raudāja. Viņa garīgo

acu priekšā nostājās visi viņa dzīves ļaunumi; viņš apzinājās,
ka ir necienīgs lūgt piedošanu, bet sirsnīgi to lūdza, saukdams:

~Ak Kungs, cik ilgi Tu dusmosies par mani!... Ak Kungs,
cik ilgi tas turpināsies rīt un parīt? Kāpēc ne tūlīt? Kāpēc
ne šajā brīdī, lai būtu beigas manai netiklībai?" Ar šādiem

un līdzīgiem vārdiem Augustins raudādams un vaimanādams

lūdza Dievu.

Kad viņa dvēsele bija kā izkausēts vasks, atskanēja sau-

ciens: ~Tolle, lege! To 11 c, lege!" — Ņem un la-

si! Ņem un lasi! Augustins pacēla galvu; apskatījās vis-

apkārt un pārliecinājās, ka dārzā nav neviena cita, izņemot Ali-

piju. Bet balss nebija Alipija. Augustinam bija skaidrs, ka pats
Dievs viņam uzsauc, lai viņš ietu, ņemtu un lasītu Svētos Rak-

stus, kurus bija atstājis pie Alipija. Augustins cēlās un gāja

pie Alipija, teikdams sev: pirmos Svēto Rakstu vārdus, kādus

rakstus atvēris ieraudzīšu, attiecināšu uz sevi. Un Augustinam
atvērās Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem un pirmie vārdi,
kādus Augustins ieraudzīja, bija sekojoši: „Ne rīšanā un

plītēšanā, ne guļās un nešķīstībā, ne bār-

šanā un ienaidā, bet apvelciet Jēzu Kristu un

nekopiet miesu kārībām." Augustinam kļuva skaidrs,
ka šie vārdi tiešām attiecas uz viņu. Nebija vajadzības la-

sīt tālāk, jo šinīs vārdos teikts viss, kas Augustinam da-

rāms.

Viņa draugs Alipijs noģida, ka Augustinā notiek pārmaiņa
un Tūdza, lai viņš tam parādītu pārlasīto vietu. Kad Augustins

no jauna atvēra Svētos Rakstus un parādīja minētos Apustuļa

vārdus, Alipijs izlasīja šo vārdu 'turpinājumu: ~Pieņemiet to,
kas ir vājš ticībā"... Šos vārdus Alipijs attiecināja uz sevi.

Un abi draugi palika vēl ciešākām saitēm vienoti. Augustins

sajuta, ka Dieva žēlastība ir panākusi savu, viņš ir glābts, tā-

pēc laimīgs steidzās pie mātes, lai nestu viņai prieka vēsti.

Kas gan spēs saprast to laimi, kāda bija sv. Monikai, kad

pēc tik ilgām ciešanām, gavēņiem, lūgšanām un upuriem at-

skanēja no dēla lūpām vārdi, ka viņš viss, nedalīts pieder
Kristum. Māte gavilēja, ar prieka asarām skūpstīja dēlu un

slavēja Dievu, kas savam nelietīgajam kalpam glābis dzīvību.

Svēts prieks un miers pildīja Augustina sirdi. Viņš netikvien

bija sarāvis ķēdes ar saviem netikumiem, bet ar visu, kas pie-
der šai pasaulei. Viņš atteicās no paredzētām precībām, no

augstā rētora amata, no laicīgās slavas, no visa, kas pieder
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šīs pasaules bērniem. Augustins bija pilnīgi cits cilvēks, kas

tikai tagad saprata apustuļa vārdus: ~Dzīvoju jau ne es, bet

manī dzīvo Kristus". Kristum Augustins nu pateicas; Viņam
slavas dziesmas skandina; Viņam vienīgam apsolās dzīvot un

mirt. Papini saka, ja līdzšinējo Augustina dzīvi varot nosaukt

par fauna dzīvi, tad viņa turpmākā esot šķīstā eņģeļa dzīve.

Pēc šīs savas pārmaiņas Augustins kopā ar savu māti un

dēlu, ar brāli un draugu Alipiju un dažiem mācekļiem atstāj
Milānu un apmetas tuvākos Alpu kalnos, lai Augustins un pā-

rējie sagatavotos cienīgai kristības sakramenta pieņemšanai. Šī

izceļošana notika 386. gada rudenī, kad Augustinam bija
32 gadi.

No Alpiem Augustins kopā ar pārējiem atgriezās Milānā

387. gada marta mēnesī, lai lielā gavēņa laikā ņemtu dalību

katēchēzēs, kādas tanīs laikos tika noturētas kandidātiem uz

kristības pieņemšanu.

Lielajā ceturtdienā, kas tanī gadā iekrita 22. aprīlī, Augus-
tins visu ticīgo priekšā nolasīja Katoļu baznīcas Credo ticības

apliecinājumu. To pašu darīja arī visi pārējie kristības kan-

didāti.

Lielajā piektdienā visiem kristības kandidātiem bija pilnīgi

jāatturas no ēšanas un lielās sestdienas vakarā notika svinīga

viņu kristīšana. Pats bīskaps Ambrozijs nokristīja savu garīgo
bērnu Augustinu, viņa dēlu Adeodatu, draugu Alipiju un citus.

Pēc kristības viņiem tika izdalīts lestiprināšanas sakraments,

bet pirmās Lieldienas rītā arī Vissvētākais altāra sakraments.

Pēc kristības pieņemšanas Augustins kopā ar pārējiem jaun-
nokristītiem vēl veselu nedēļu apmeklēja katechēzes un diev-

kalpojumus, kas jaunkristītos ievadīja baznīcas dzīvē un ie-

pazīstināja ar dažām ticības patiesībām, kas pirms kristības

viņiem nebija pietiekami izskaidrotas.

Kad Baltajā svētdienā noslēdzās pēdējās jaunnokristīto

svinības, Augustins kopā ar savu māti, dēlu, brāli, draugu

Alipiju un dažiem citiem atstāja Milānu un savus soļus virzīja

atpakaļ uz dzimteni, lai tur izpildītu savu solījumu, proti, sava

tēva mājās nodibinātu klosteri. No Milānas viņi ieradās Ostijā

(ostas pilsēta netālu no Romas), lai no turienes ar kuģi brauktu

uz Kartagenu. Šeit, gaidot kuģi, saslima Augustina māte un

pēc astoņām grūtas slimības dienām aizvēra acis ticībā Kun-

gam. Viņa mira 56-tā dzīvības gadā, kad Augustinam ritēja
33-ais dzīves gads.

Dažas dienas priekš viņas saslimšanas notika mātes un dēla

Augustina aizrautīga saruna par nākamā mūža svētlaimību.
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No šīs sarunas redzams, cik dziļa bijusi sv. Monikai garīgās
dzīves izpratne. Sarunas beigās māte atzinušies, ka viņas dzī-

ves uzdevums veikts. Viņa savām acīm redz Augustinu glābtu,
un tagad šīs acis var mierīgi aizvērt.

Kad māte saslima, Augustins un viņa brālis ar ārkārtīgām

sirdssāpēm cieta viņai līdzi. Māte, juzdama, ka Kungs viņu
aicina pie sevis, mierina savus bērnus, atgādinādama satik-

šanos nākamā mūža dzīvē. Kad Augustina brālis ieminējās

mātei, ka viņas mirstīgās atliekas viņi vedīs sev līdzi uz Ta-

gastu, kur apbedīts tēvs, viņa noliedza to darīt, teikdama, ka

no visām zemes malām uzmodinās Dievs pēdējā dienā, jo Vi-

ņam neviena zemes vieta nav par tālu. Vienīgais, ko māte

lūdza saviem bērniem, bija tas, lai viņi, vienalga kur būdami,

neaizmirstu savu māti pie Kunga altāra.

Cik lielas sirdssāpes pārdzīvoja Augustins; stāvēdams pie
mātes nāves gultas, redzēdams viņas agoniju un nāves brīdi,
to, kā pats atzīstas, vienīgi viņš zina. No sākuma viņš saval-

dīja sevi, lai savu ārkārtīgo pārdzīvojumu neizrādītu uz ārieni.

Bet tad nāca brīdis, kad noslēpies no citiem, ļāva asarām pilnu
vaļu.

Pēc mātes apbedīšanas Augustins dažus mēnešuš pavadīja

Romā, lai iepazītos ar Katoļu baznīcas ievērojamām personībām

un dažiem rakstiem.

Savā dzimtajā pilsētā Augustins ieradās 388. gadā, t. i. pēc
13 prombūtnes gadiem. Atgriezies tēva mājās, Augustins sa-

pratās ar brāli un māsu attiecībā uz tēva īpašumu. Augustina
rīcībā pārgāja tēva dzīvojamā māja. Šajā mājā Augustins no-

dibināja klosteri, no kura izauga slavenais sv. Augustina or-

denis. Par pirmajiem klostera iemītniekiem kļuva tuvākie Au-

gustina draugi.
Savā jaundibinātajā klosterī Augustins nodzīvoja tikai divi

gadus, proti, līdz 391. gadam. Tad izceļoja uz Hipponas pil-
sētu. Šaja laikā mira Augustina dēls Adeodatus, kuru Augustins

ļoti mīlējis. Adeodatus, kā pats Augustins apliecina, bijis ģē-

nijs prāta ziņā. Pēc dēla nāves Augustins gribēja dažas dienas

pavadīt vientulībā, tāpēc aizceļoja uz Hipponu. Bet Dieva prāts
lietu virzīja tā, ka Augustins atpakaļ uz Tagastu neatgriezās.

Proti, Hipponas bīskaps, iepazinis Augustinu, iesvētīja viņu par

priesteri un nozīmēja sev par palīgu.

Augustins arī šeit nodibināja savu klosteri, uz kuru no

Tagastas pārcēlās vairāki Augustina draugi, starp kuriem jāmin

Alipijs.
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Hipponā Augustins ātri vien kļuva slavens, sevišķi ar sa-

viem sprediķiem, kādus viņš no 391. gada līdz pat nāvei

teicis. Savos sprediķos Augustins ar lielām sekmēm apkaroja

manichējiešus un pārējos tā laika ķecerus.

Dziļās teoloģiskās zināšanas Augustins pierādījis Hippo-
nas baznīcas Sinodē, kurā bija ieradušies vai visi Ziemeļ-
afrikas bīskapi. Lai gan Augustins vēl nebija bīskaps, tomēr

viņš tika lūgts nolasīt referātu jautājumā par manichējiešu un

citu ķeceriju apkarošanu.
Pateicoties lielām Augustina sekmēm pie maldu mācību

apkarošanas, katoļticīgo skaits arvien pieauga, un'Hipponas bīs-

kaps 396. gadā Augustinu konsekrēja sev par palīgbīskapu.

Kad tanī pašā (396.) gadā Hipponas bīskaps mira, Augus-
tins ieņēma viņa vietu un par bīskapu šajā pilsētā nostrādāja
veselus 34 gadus. Blakus bīskapa pienākumiem Augustins
daudz rakstīja par daždažādiem teoloģiskiem un filozofiskiem

jautājumiem.
Kad 426. g. Augustins nobeidza vienu no saviem lielākiem

rakstiem ~Dc Civitate Dci", viņš, vēlēdamies pēdējos dzīves

gadus vēl intensīvāk atdoties rakstīšanai, iesvētīja sev palīg-

bīskapu, vārdā Herakliju.

Līdz 426. gadam Augustins sarakstījis 232 grāmatas, no

kurām daudzas bija gājušas zudumā, bet daudzas bija jāskata
cauri un jāizlabo.

Šo grāmatu izlabošanai veltītas ~Retractionum libri duo".

Šajās divās grāmatās Augustins izlabojis 94 savas grāmatas.

Turpmākās ~Retractionum" grāmatās viņam bija nolūks izla-

bot pārējās. Diemžēl, Augustina nodoms nav piepildījies, jo

nāve to aizkavēja.

Kā galvenie Augustina darbi filozofijā jā-
min šādi:

Confessionum libri XIII, Contra Academicos libri 111, Soli-

loquiorum libri 11, Dc immortalitate animae libri 11, Dc quanti-
tate animae liber I, Dc musica libri VI, Dc magistro liber I,
Dc libero arbitrio libri 111, Dc Civitate Dci libri XXII, Dc ma-

gistro liber I, Retractionum libri II un citas.

Savās pāri divi simti grāmatās Augustins ieņēmis stāvokli

visos to laiku pasaules uzskatu jautājumos. Viņš ir Uni-

versāls gars, kam visas lietas zināmas, tāpēc par visām

tām spēj runāt. Augustinam pat vecuma dienās bija daudz

ideju, par kurām būtu rakstījis, ja nāve nebūtu izņēmusi no

rokām spalvu.
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Šeit jāpiezīmē, ka Augustina pēdējos dzīves gados iestājās

grūtas dienas Kristīgai baznīcai, jo klejojošās tautas pārpludi-

nāja Dienvideiropu līdz pat Spānijai, bet sākot ar 429. gadu
vandaļi un alani no Spānijas pārcēlās uz Ziemeļafriku un ieņēma
pilsētu pēc pilsētas. Vandaļi, ieņēmuši pilsētas, izlaupīja tās

un nopostīja. 430. gadā vandaļi tuvojās jau Hipponai, kuru ie-

ņēma un nopostīja 431. gadā.

430. gadā Augustins grūti saslima. Lai gan viņam bija vēl

liels enerģijas krājums, svaigs prāts un pulka ideju, par ko viņš

vēlējās rakstīt, nāve tomēr zagās viņam klāt. Kad ārsti no-

liedza Augustinam rakstīt un lasīt, viņš lūdza norakstīt ar lie-

liem burtiem dažas grēkuvaidēšanas psalmas un pergaminus
piestiprināt pretim viņa gultai, lai savās pēdējās laicīgā ceļi-
nieka dienās vēl reizi apraudātu savas ļaunās dzīves grēkus.

Dziļā žēlumā par vainām, "bet arī cerībā uz Dieva žēlsirdību

430. gada 28. augustā Augustins, 76 gadu vecumā, mira lai-

cīgai dzīvei un dzima mūžīgai svētlaimībai. Visi, kas pazina
Augustina dzīvi pēc viņa atgriešanās Baznīcas klēpī, apbrī-

noja viņa svētumu. Tāpēc arī Augustins tika pieskaitīts Dieva

Svētajiem, lielajiem Baznīcas Tēviem un Mācītājiem.

1500 gadi aiztecējuši pēc viņa nāves, bet viņš nav aiz-

mirsts. Augustina sarakstītie darbi nekad neļaus viņu aizmirst.

Visiem, kam jācīnās pret ļauno, visiem, kam slāpst pēc mūžī-

gām patiesībām, visiem, kas meklē Dievu, kas vēlas pazīt pats

sevi, Augustins ir tuvs.

Viņš ir liels teologs-filozofs, dziļš psīchologs, zinātnieks un

mākslinieks. Viņa valoda — daiļuma paraugs.

Sv. Augustina pasaules uzskats.

lepazīdamies ar sv. Augustina dzīves gaitām, redzējām, ka

viņa dzīvē skaidri nodalāmi divi posmi: pirmais līdz viņa at-

griešanās brīdim Katoļu baznīcā un otrais pēc atgriešanās. Pir-

majā dzīves posmā Augustinam pasaules uzskats ir vairāk-

kārt mainījies: viņš ir pievienojies gan skeptiķiem, gan stoi-

ķiem, gan manichējiešiem, gan jaunplatoniešiem, gan epiķū-
riešiem. Otrajā dzīves posmā Augustins ir uzticīgs Katoļu
baznīcas bērns, liels viņas mācības veicinātājs un aizstāvētājs

pret visiem to laiku maldiem. Šim katoliskajam pasaules uz-

skatam Augustins veltījis pēdējos 44 dzīvības gadus.
Ja pirmajā dzīves posmā Augustins svaidījies no viena vir-

ziena otrā, tad otrajā dzīves posmā viņš bijis nesatriecams īstās
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Kristus mācības un uz tās celtās kristīgās filozofijas pārstā-
vis, tās izveidotājs un nostiprinātājs.

Ja Augustins otrā dzīves posmā tik dedzīgi karo pret vi-

siem maldiem, kas nesaskan ar Kristus baznīcas mācību, ja
visus savus sarakstītos darbus grib pārkontrolēt, lai tanīs ne-

būtu nekādu nesaskaņu ar īsto Kristus mācību, tad skaidrs, ka

viņa pasaules uzskats ir dziļi kristticīgs. Un, ja kaut kas viņa
mācībā ar kristticīgo pasaules uzskatu nesaskanētu, tas būtu

iezadzies pret Augustina gribu, vai viņam pašam savus darbus

sarakstot, vai viņa darbus pārrakstot, vai tīšu prātu tos sakrop-

ļojot. Augustins, kontrolēdams savus darbus, atrada, ka daži

viņa darbi ir tik tālu sakropļoti, ka viņš vienu otru no tiem

nevar atzīt par savu.

Lai gan Augustins runā un raksta par daždažādiem teolo-

ģiskiem un filozofiskiem jautājumiem, tomēr izcilu vietu visā

viņa filozofijā ieņem Dievs un cilvēks. Savā ~Soliloquiorum"

grāmatā Augustins saka: ~Es ilgojos pēc Dieva un dvē-

seles pazīšanas". Uz jautājumu: ~Vai gan nemaz vairāk",

Augustins atbild: ~Itin nemaz!" Tiešām, Augustinam, kas tik

daudz maldījies, šīs divas lietas nekad pilnīgi nebija aizmir-

stas. Ja Augustins butu spējis izdzēst no sevis pārliecību par

Dieva esamību un dvēseles nemirstību, viņš nebūtu cīnījies

pret savām kārēm un nekad no tām nebūtu atbrīvojies. Vie-

nīgi pārliecība par Dieva esamību un dvēseles nemirstību

spieda viņu cīnīties pret dzīves ļaunumiem.
Šajā cīņā Augustinam kļuva skaidrs, ka viņa paša iekšējā

pasaule ir tā īstenība, kuru nekādā ziņā nav iespējams apšau-
bīt. Augustins saka: ~Kas gan tuvāks man par mani pašu?...

Tāpēc, ja es kaut ko iegribu vai ienīstu, esmu pilnīgi drošs, ka

nevis kaut kas cits, bet es pats to iegribu vai ienīstu."

Cīnīdamies pret savām kārēm un dažādām vājībām Augus-
tins nāca pie slēdziena, ka viņš, pazīdams pats sevi, pazīs

arī Dievu: ~Ja pazīšu pats sevi, pazīšu arī

Tevi".

Lai pazītu pats sevi, ir nepieciešams ieskatīties sevī, nepie-
ciešama pašnovērošana, pašanalize. Tāpēc Augustins saka: ~Nee-

j no sevis ārā, atgriezies pats sevī, iekšējā cilvēkā

mājo patiesīgums". Citā vietā, runādams par Dieva sa-

meklēšanu, saka: ~Ir grūti pūlī saredzēt Kristu; tad nepiecieša-

ma zināma mUsu prāta vientulība... Pulī vienmēr troksnis;
bet šī redzēšana ilgojas pēc noslēpumainības."

lekām Augustins nebija atgriezies pats sevī, iekām viņš

piederēja pasaulei, viņam nebija skaidrības ne pašam par sevi,
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nedz par Dievu, nedz par labuma un Jaunuma pirmavotu. Viņš

maldījās kā pa miglu, pats palikdams arvienu ļaunāks: ~Raug,
tu (Dievs) biji mani, bet es biju ārpus sevis, un tur Tevi mek-

lēju; un Tevis radītājā daiļumā es kā kroplis klejoju," saka

Augustins.

Kad Augustins atgriezās pats sevī, viņam kļuva skaidrs,

ka viņš sastāv no divām pasaulēm: miesīgās un garīgās,
kas savā būtībā pilnīgi dažādas. Miesīgā dzimst, uzņem mie-

sīgo barību, aug un mirst. Tā tiecas pēc īstiem vai šķieta-
miem labumiem, kas ir miesīgi. Garīgā daba nedzimst, bet

ir Dieva radīta; tā ir miesai dzīvības devēja un uzturētāja;
tā ir ciešā sakarā ar miesu, tomēr nav no pēdējās atkarīga
kā no uzturētājas, — miesas nāve nav dvēseles iznīcinātāja,
bet durvju atvērēja jaunai dzīvei.

Ja pirmajā dzīves posmā Augustinam trūka skaidrības, kas

ir viņa dvēsele: vai Dieva izgarojums, vai vielas veids, tad

otrajā viņam ir pilnīgi skaidrs, ka dvēsele ir īstā vārda nozīmē

garīga būtne, ko viņš -apliecina ar šādiem vārdiem: „X a dvē-

sele nav miesīga, to varu apgalvot, to es dro-

ši zinu, tas man nevis tikai izliekas. Prātīgās
dvēseles savā dabā ir līdzīgas augstākām garī-

gām būtnēm."

Dvēseles garīgums Augustinam ir skaidrs no tās darbiem.

Ja jau mums ir jēdzieni par Dievu, par eņģeļiem, par abstrak-

tām patiesībām, piem., par labumu un ļaunumu, par skaistumu

un nejēdzību, par taisnīgumu un netaisnību v. t. t., tad skaidrs,
ka mūsu prāts ir garīga spēja. Bet sevišķi svarīgs pierādījums

par dvēseles garīgumu Augustinam ir tas, ka mūsu prāts, ja
vēlas kādā patiesībā dziļāki nogrimt, cenšas atraisīties no visa

juteklīgā. Augustins saka: ~Ja mes nopietni un dziļi domājam,
tad mūsu dvēsele virzās nost no visa juteklīgā un koncentrē-

jas pati sevī. Ja dvēsele vēlas iedziļināties Dieva un pati savas

dzīvības un būtības izpratnē, tai jāatraisās no jutekļiem un

jāvērš skats pašai uz sevi. Jo lielākā mērā tā atbrīvosies no

miesīguma, jo pilnīgāki tā saredzēs to, kas ir mūžīgs un ne-

mainīgs. Un jo dziļāki un tīrāki tā saredz, kas ir mūžīgais
un nemainīgais, jo tīrāka un cēlāka paliek pati sevī". No mi-

mētā skaidrs, kādā nozīmē jāsaprot sv. Augustina vārdi: „pa-

tiesība mājo iekšējā cilvēk ā".

Arī tas, ka mūsu griba ir brīva, ka mēs pēc savas vēlēša-

nās varam to vai citu domāt, runāt vai darīt, skaidri liecina

par dvēseles garīgumu.



125

Pieņēmis dvēseles garīgumu, no tā Augustins pilnīgi lo-

ģiski secina slēdzienus par tās nemirstību: „Gars nevar

mirt... Gars paliek vienmēr," saka Augustins. Vie-

nīgi neizšķirts paliek Augustinam jautājums, kad dvēsele tiek

radīta.

Turēdamies pie Svēto Rakstu izteiciena: ~Deus omnia

creavit simul" — Dievs visu ir radījis reizē, Au-

gustins ilgāku laiku ir mācījis, ka mūsu dvēseles ir radītas

vispasaules radīšanas momentā. Tās eksistē kā tīri garīgas
būtnes un pazīst mūžīgās un nemainīgās patiesības. Vēlāk šādu

ieskatu Augustins atmetis, jo divas lietas neļāva pie tā turp-
māk turēties: viņš nevarēja sameklēt motīvus, kāpēc dvēsele

butu iepotēta miesā un kādā veidā varētu tad uz atsevišķu
dvēseli gulties pirmdzimtais grēks ar visām tā ļaunajām sekām.

Pieņēmis, ka dvēsele ir radīta pirmā cilvēka radīšanas mo-

mentā, Augustins pieņēma arī to, ka pārējiem cilvēkiem viņu
dvēseles tiek izsauktas esamībā tanī pašā laikā, kad tiek iz-

sauktas esamībā viņu miesas, jo dvēsele ir miesai dzīvības de-

vēja un uzturētāja. Palika tomēr neizraisīts jautājums: vai

pirmo cilvēku pēctečiem, proti, visiem pārējiem cilvēkiem, ik-

vienam atsevišķi Dievs rada dvēseli, vai viņu dvēseles kādā

garīgā veidā dzimst no savu vecāku dvēselēm, un tādā kārtā

viņu sākums nāk no pirmajiem cilvēkiem. Ja pieņemtu, ka

dvēseles nāk no pirmajiem cilvēkiem kaut kādas garīgas dzim-

šanas ceļā, Augustinam izlikās, ka būtu vieglāk izskaidrojama

pirmo dzemdinātāju grēka un tā seku pāriešana uz visiem pā-

rējiem cilvēkiem. Arī labās un ļaunās cilvēka īpašības, kas

iedzimtības ceļā pāriet uz pēcnācējiem, pamudināja Augustīnu
turēties pie šāda ieskata. Bija tomēr nesaprotams tas, kādā

veidā iespējama šāda garīgā dvēseļu dzimšana. Tāpēc Augu-
stins vēl pašos pēdējos dzīves gados atzīstas, ka viņš ne agrāk
esot zinājis, nedz arī tagad zinot, vai dvēseles nāk garīgās
dzimšanas ceļā no pirmajiem cilvēkiem, vai arī tagad Dievs

tās radot ikvienam savā laikā.

No sevis paša pazīšanas Augustins nāk pie Dieva esamības

atzīšanas, teikdams: ~Tu, Dievs, esi dvēseļu dzīvība,
dzīvību dzīvība, manas dvēseles dzīvība."

Dieva esamība Augustinam ir neapšaubāma īstenība. To

viņam apliecina apbrīnojami lielā pasaule ar savu mērķveidīgo
iekārtu, bet vēl vairāk paša Augustina iekšējā pasaule: viņa

prāts un griba.

Augustins ar savu dziļo prātu nācis pie atziņas, ka ikvie-

nas patiesības pazīšana ved pie Dieva esamības atzīšanas. Viņš
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saka: ~Kur vien esmu sameklējis patiesību, tur

esmu atradis manu Dievu, pašu patiesību." Šo

savu ieskatu sv. Augustins sevišķā kārtā pastiprina, ņemdams
matemātiskās patiesības. Viņš, prātodams par matemātiskiem

likumiem, nāk pie atziņas, ka tie ir mūžīgi un absolūti nemai-

nīgi. No tā secina slēdzienu, ka jābūt mūžīgai Gudrībai, visu

patiesību nesējai un pazinējai. Šī mūžīgā gudrība ir Dievs.

Viņš visu zina, kas noticis, notiek un notiks; Viņš visā pil-
nībā pazīst visu esošo un visu iespējamo; Viņa atziņās nav

iespējamas kļūdas; Viņš ir pati patiesība.

Kad prāts noved Augustinu pie Dieva kā mūžīgās Gudrī-

bas, tad griba ved viņu pie Dieva kā visaugstākā, bezgalīgi

pilnīgā labuma. Mēs redzējām, ka Augustinam bija ārkārtīgas

ilgas pēc laimības. Viņš visur kaislīgi meklēja laimību: zi-

nātnē, mākslā, sabiedriskā darbā, laicīgā slavā, seksuālā sa-

dzīvē v. t. t. Nekas tomēr nespēja viņa ilgas apmierināt. Pec

ilggadējas maldīšanās Augustins beigās atrada īstās laimības

objektu — Dievu. Un tāpēc izteica šādus zīmīgus vārdus:

~Tu esi radījis mūs uz sevi, un nemierīga ir mūsu

sirds, iekām viņa nenorimst tevī."

Atradis Dievu kā bezgalīgo labumu, Augustins ar visu savu

dvēseli pieskaras Viņam. Augustinam Dievs nav bijis tikai teo-

rētiska prāta atzinums vien, bet viņam Tas ir sirds lieta, vis-

dārgākā manta. Ka tas tā ir, to liecina paša Augustina vārdi,
izteikti dažādos gadījumos.

~Mans Dievs, manis nebūtu, manis nebūtu pavisam, ja
tevis nebūtu manī. Jeb, pareizāk sakot, manis nebūtu, ja es

nebūtu tevī... Tu taču esi visaugstākais, vislabākais, visspē-

cīgais, visvarenais, visžēlsirdīgais un vistaisnīgais, visnoslēptā-
kais un vistuvākais, visskaistākais un visstiprākais, pastāvīgais,
bet neaptveramais; nemainīgais, bet visu mainošais; nekad jauns,
nekad novecojis; vienmēr darbīgs, vienmēr mierā esošs... mans

Dievs, Tu esi mana dzīvība, mans svētais saldums... Ir lai-

mība, kas netiek dota bezdievjiem, bet tiem, kas Tevi labprā-
tīgi godina, — viņu prieks Tu pats esi... Un šī ir tā laimīgā
dzīve priecāties Tevī par Tevi, Tevis dēļ... Ak mīlestība, kas

tu vienmēr kvēlo un nekad nedziesti! Mīlestība tu, mans Dievs,
iededzini mani!.. Jo daudzējādi un lieli ir mani vārdi, bet

vēl plašāka ir tava dziedniecība... Tu aklo gaisma un vājo

spēks, paskaties manu dvēseli un uzklausi viņu, kas no tās

dziļumiem sauc... Par vēlu esmu Tevi iemīlējis... Bet tu,

Kungs, esi mūžīgs un ne mūžīgi dusmojies par mums..."
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No šiem un daudz citiem sv. Augustina izteicieniem ir

skaidrs, ka viņa dvēsele izjūt sevī dzīvo Dievu, vislabāko Tēvu,
kas paklausījis sv. Monikas lūgšanas un izglābis viņas dēlu

no laicīgās un mūžīgās pazušanas. Tāpēc arī visiem citiem

sv. Augustins atgādina Dieva nozīmi viņu dzīvē, teikdams:

~Tava ķermeņa dzīvība ir tava dvēsele; tavas

dvēseles dzīvība ir tavs Dievs... Dvēsele ir starp
Dievu un radībām: vērsdamās uz Dievu, viņa kļūst apgaismota,
labāka un pilnīgāka; vērsdamās pret radībām, viņa tiek ap-
ēnota, paliek ļaunāka un sakropļota."

Dr. phil. P. Strods.

Piezīme. Autora slimošanas deļ šis raksts iespiests ne-

nobeigts. Redakcija.



Svētais Akvinas Toms.

Sv. Toms dzimis skaistajā Dienviditalijā, Neapoles pro-

vince, Rokkaseka pili, 1225. vai 1227. gadā. Viņa tēvs ir grāfs
Landulfs no Akvinas, māte — Teodora, Teates grāfiene, bet

vecmāmiņa ir romiešu-vācu ķeizara Fridricha Barbarosas māsa.

Grāfa Landulfa ģimenei ir netikvien radniecības sakari ar mi-

nēto ķeizara dzimtu, bet arī tuvniecības saites ar Aragonijas,

Sicilijas un Francijas galmu.
Tomam bijuši divi brāļi un 4 māsas. Viņa brāļi, grāfi Re-

ginalds un Landulfs, bijuši kara vadoņi ķeizara Frīdricha kara-

spēkā; no māsām trīs izprecētas augstmaņiem, bet viena pali-
kusi mūķene un darbojusies par klostera priekšnieci.

Tā kā Toms bijis jaunākais dēls, viņš novēlēts garīgai
kārtai. Vecāku vēlēšanās bija, lai Toms paliktu sv. Benedikta

ordeņa loceklis un savā laikā ieņemtu pasaulslavenā Montē

Kassino klostera priekšnieka amatu, kādu tajos laikos ieņēma
Toma tēva brālis Landulfs Senebalds, Šis klosteris ir 529. g.

sv. Benedikta dibināts uz Kassino kalna, un 1929. gadā tas no-

svinēja savas 1400 gadu pastāvēšanas jubileju.
Lai mazo grāfu Tomu izaudzinātu sv. Benedikta garā, viņš,

piecu gadu bērns, tiek nodots Montē Kassino klosterim audzi-

nāšanai un mācīšanai. Šeit, tēvoča gādībā un uzraudzībā, Toma

dvēselē tika iepotēti un nostiprināti kristīgās pilnības ideāli.

Un Toms, kam no dabas bija lielas prāta dāvanas un stipra
tikumiskās dzīves ievirze, pastiprināts ar Dieva žēlastību, bija
saviem audzinātājiem un aizbildnim lepnums un bērna pilnības

paraugs.

Pēc sešiem gadiem, svētīgi pavadītiem Montē Kassino klo-

sterī, Toms tika sūtīts uz Neapoli, lai tur apmeklētu tr i vi-

ju mv, kurā ietilpa gramatika, retorika, dialektika, un kvad-

ri vi jumu, kurā ietilpa aritmētika, ģeometrija, astronomija un

mūzika.

Galvenie Toma skolotāji Neapolē ir bijuši maģistrs Mār-

tiņš un Pēteris no Ibernijas.
Studēdams Neapolē, Toms iepazinās ar sv. Dominika üba-

gotāju ordeni. Šis ordenis, lai gan bija visai jauns, darīja ļoti
daudz baznīcas dzīvē. Un Tomam arvien vairāk un vairāk
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sirds ilgojās palikt par sv. Dominika dēlu, bet sevišķi tad, kad

pēdējais 1234. g. tika izsludināts par svēto. Nāca laiks, un

Toma ilgas piepildījās: 1243. gadā viņš tika uzņemts sv. Do-

minika ordenī. Cik savādi: slaveno Akvinas grāfu bērns, kam

Joti plašas izredzes gan pasaulīgā, gan baznīcas dzīvē, atsakās

no visa un iestājas übagotāju muku kārtā!

Kad vēsts par Toma izdarīto soli nonāca līdz viņa tuvinie-

kiem, tā izsauca pie visiem pārsteigumu un sašutumu. Grāfa

Landulfa ģimene atzina par kauna traipu sev, ka viņas loceklis

aizgājis pie übagotājiem brāļiem. Viņu vēlēšanās bija, lai Toms

paliktu vai par bīskapu vai par Montē Kassino abatijas priekš-

nieku, kas nestu viņiem godu, bet redzēt Tomu übagotāju

ordenī, tam viņš nevarēja piekrist. Tāpēc tika spriests par

soļiem, kādi sperami, lai Tomu no sv. Dominika ordeņa da-

būtu projām. Tam par labu nāca izdevīgs gadījums, proti, do-

minikāniešu ordeņa priekšniecība, zinādama, ka palikšana Ne-

apolē Tomam var sagādāt daudz nepatikšanu, sūtīja viņu stu-

diju turpināšanai uz Parīzi, kur tanīs laikos bija pasaulē sla-

venākā Universitāte.

Kad Toms no Neapoles izbrauca ceļojumā uz Parīzi, viņa

brāļi Reginalds un Landulfs uzbruka viņam ceļā, nolaupīja viņu
un ieslodzīja viņu vienā no sava tēva pilīm (S. Giovanni). Šeit

veselu gadu gan brāļi, gan māsas ar labu un ar ļaunu mēģināja
Tomu pārliecināt, lai viņš atteiktos no dominikāņu ordeņa un

izvēlētu sev citu dzīves kārtu. Bet Toms palika nesatricināms.

Viņa iespaidā pat viena no māsām atstāja pasauli un iestājās
klosterī.

Kad brāļi un māsas galīgi pārliecinājās, ka Toms paliek ne-

lokāms, viņu atbrīvoja no ieslodzījuma, un tad viņa pavadīšanu
uz Parīzi uzņēmās pats dominikāņu ordeņa ģenerālis Jānis Teu-

toniks no Vildhauzena. Parīzē Toms nokļuva 1245. g.

Tajā laikā Parīzes Universitātē darbojās pasaulslavenais fi-

lozofs-teologs sv. Alberts Lielais, dominikānietis. Viņš bija stu-

dējis Paduas ūniversitātē un šeit, noklausīdamies kāda ievē-

rojama dominikānieša sprediķos, kopā ar deviņiem citiem stu-

dentiem bija iestājies sv. Dominika ordenī. Palicis par mūku,
Alberts Lielais bija centīgi tālāk studējis un, pateicoties savām

lielām zināšanām, bija kļuvis par Parīzes universitātes profe-
soru un palicis pasaulslavens. Viņš bija netikvien filozofs un

teologs, bet liels dabas pētnieks, sevišķi interesējās par botā-

niku, zooloģiju un astronomiju. Dabas zinātnes vēsturnieki

mēdz apgalvot, ka dabas zinības savu uzplaukumu būtu sasnie-
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gušas 300 gadu agrāk, ja Alberta Lielā pēcnācēji butu gājuši

viņa iemītās tekās.

Teoloģijā un filozofijā Alberts Lielais bija Parīzes Univer-

sitātē visaugstākā autoritāte. Dažādos strīdus jautājumos viņa
vārds bija izšķirīgais. Klausītāju viņam vienmēr bija tik daudz,
ka lielākā Universitātes auditorija nespēja viņus uzņemt, un tā-

pēc Alberts Lielais savus priekšlasījumus bieži vien noturēja
zem klajām debesīm.

Prie šī lielā zinātnieka bija laime studēt Akvinas Tomam.

Pirmos trīs gadus (1245 —1248) Toms studēja Parīzē, bet sākot

ar 1248. gadu viņš kopā ar Albertu Lielo izceļoja uz Ķelni.
Šeit Toms studēja līdz 1252. gadam. Un tā pie Alberta Lielā

Toms ir cītīgi studējis veselus 7 gadus.
Toms bija klusas un kautrīgas dabas jauneklis, kas maz

runāja, bet daudz domāja. Mazrunības dēļ pārējie studenti viņu
bieži vien piezoboja, saukdami par ~mēmo vērsi". Kad šāda

zobgalība nonāca līdz Alberta Lielā ausim, pēdējais teicis:

~Nāks laiks, kad šis ~mēmais vērsis" zinātnes laukā tā pacels
savu balsi, ka visa pasaule to dzirdēs." Un tiešām, ātri vien

tas piepildījās. 1252. gadā Toms kā bakalaurs tika aicināts uz

Parīzi, lai sāktu darboties par mācības spēku un sagatavotos
doktora grāda iegūšanai. Jaunais mācības spēks savu akadē-

misko darbību iesāka ar Pētera Lombarda ~Quatuor libri se ī-

tentiarum" skaidrošanu. Minētās grāmatas autors darbojies Pa-

rīzes Universitātē XII g. s„ kad arī sarakstījis savu teoloģi-

jas grāmatu. Šinī grāmatā autors bija apvienojis Dieva atklā-

jumus ar dziļām dabiskā prāta atziņām. Tāpēc šo grāmatu iz-

skaidrošanu Toms izvēlējās savas darbības ievadījumam aka-

dēmiskajā darbā.

Par Toma darbību Parīzes universitātē jāsaka, ka tā iesā-

kās visai nelabvēlīgos apstākļos, jo tam laikā norisinājās asa

cīņa pret dominikāņu un franciskāņu ordeņa mācības spēkiem,
šīs cīņas iemesli bija sekoši: kad Parīzes universitāte bija no-

dibināta, kas notika XII g. s., tad 1229. un 1231. g. sv. Dominika

ordenim tajā tika piešķirtas divas katedras, bet franciskāņiem
1231. gadā viena. Ātri vien ordeņa mācības spēkiem radās

liela piekrišana pie studentiem, kas izskaidrojams ar to, ka

ordenis varēja no visiem saviem daudzajiem locekļiem izvēlēt

tos, kas bija labāk piemēroti akadēmiskam darbam un dot vi-

ņiem iespēju pienācīgi sagatavoties. Šī ordeņa mācības spēku
dominēšana izsauca skaudību pārējos mācības spēkos, kas bija
no laicīgā klēra, un tā izcēlās cīņa pret mūku kārtas profe-
soriem. No sākuma pieprasīja, lai abi ordeņi apmierinātos ar
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vienu katedru, un tad pieprasīja, lai übagotāju ordeņu (do-

minikāņu un franciskāņu) locekļi netiktu pavisam pielaisti par
mācības spēkiem Parīzes Universitātē, Lieta nonāca līdz Ro-

mai, kur tā bija jāizšķir speciālai kardināļu komisijai. Vis-

pusīgai lietas noskaidrošanai uz Romu tika uzaicināts Alberts

Lielais, kam apstākļi Parīzes universitātē bija ļoti labi zināmi.

Pēdējais lietu noskaidroja, un kardināļu komisija nostājās minēto

ordeņu pusē. Šī komisija, iepazinusies ar galvenā cīņas va-

doņa Vilhelma no St. Amoura rakstiem un cīņas paņēmieniem,

nosodīja viņa rakstus, bet pašu atzina par nederīgu akadēmis-

kam darbam Parīzes Universitātē. Tad sekoja Francijas ka-

raļa rīkojums, ar kuru minētais cīņas vadonis tika izraidīts no

Francijas, un tādā kārtā ļaunprātīgā cīņa bija likvidēta. Kā

uzvarētāji no šīs cīņas iznāca übagotāji ordeņi, kuru mācības

spēki (Toms no dominikāņiem un Bonaventura no franciskā-

ņiem) 1256. gadā tika ievēlēti Parīzes universitāte par teolo-

ģijas doktoriem un uzņemti kārtējo profesoru saimē. Tagad
Toms uņ Bonaventura ieguva patstāvības tiesības akadēmiskajā
darbā.

Ātri vien Toms palika pasaulslavens. Pie viņa no visām

pasaules maļam saplūda studenti. Visi apbrīnoja viņa dziļo

prātu, lielo skaidrību visās lietās un dāvanas viegli saprotamā
veidā visu izskaidrot. Tiešām, Toma darbība bija ļoti svētīga,
bet tā šo pirmo reizi Parīzes Universitātē turpinājās tikai līdz

1259. gadam.

Šajā gada notika Dominikāņu ordeņa ģenerālkapitula sa-

nāksme, kurā tika uzaicināts arī Toms. Šajā sanāksmē tika

lemts par turpmākām ordeņa locekļu studijām. Šo studiju plānu

izstrādāja Toms kopā ar Albertu Lielo un Pēteri no Tarantasi-

jas. Šajā ģenerālkapitulā tika nolemts dibināt Spānijā domini-

kāņu misionāru sagatavošanas iestādi. Šajā sakarībā Toms

(1260. —1264. gados) sarakstīja savu ievērojamo darbu ~Summ-

a contra Gent i 1 c s", kas bija domāts kā rokas grāmata
minēto misionāru sagatavošanai.

Šajā pašā laikā Toms strādāja pie Svētā Krēsla par galma

teologu, kur viņu 1261. g. uzaicināja pāvests Urbāns IV. Šeit

Tomam bija uzdots sarakstīt darbus, kas sagatavotu Austrumu

baznīcas apvienošanos ar Romu, kā arī palīdzētu izstrādāt Vis-

svētākā Sakramenta godināšanas liturģiju.

Dzīvodams Romā, Toms sarakstīja minēto ~S um m a

contra Gentile s
u

,
„Contra errores graeco-

rum", ~Catena aurea" v. c.
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Strādādams pāvesta galmā, Toms iepazinās ar sava or-

deņa līdzbrāli Vilhelmu no Moerbekas, labu grieķu valodas pra-

tēju, un ieteica viņam strādāt pie Aristoteļa darbu pārtulkoša-
nas tieši no grieķu valodas latīņu valodā, jo iepriekšējie tulko-

jumi pa lielākai daļai bija ņemti no arābu valodas. Šinīs tul-

kojumos Aristoteļa mācībai bija neoplatonisma piegarža, tāpēc
Baznīcas sinode Parīzē 1210. gadā noliedza lietot Parīzes sko-

lās Aristoteļa darbus un viņa komentārus filozofijā un dabas

zinātnēs. Šo aizliegumu apstiprināja pāvesta legāts 1215. g.

Toms, zinādams, ka uz Aristoteļa darbiem un viņa komen-

tāriem, tulkotiem no arābu valodas, nevar paļauties, Aristoteli

lietoja minētā Moerbekas tulkojumā.
Kad pāvesta Urbāna IV pēcnācējs Klemens IV, zinādams

Toma svēto dzīvi un dziļo teoloģisko izglītību, viņam piedā-

vāja Neapoles archibīskapa sēdekli, Toms ar asarām atlūdzās,
izteikdams vēlēšanos, lai viņam atļautu palikt par vienkāršu

muku, jo tikai tad viņš nedalīti varēšot savos pēdējos dzīves

gados veltīt sevi zinātnei. Viņa lūgums tika ievērots; Toms

arī turpmāk palika par vienkāršu mūku.

1265. gadā Tomam uzdeva dominikāņu ordeņa studiju va-

dīšanu Romā, bet 1267. gadā viņš atkal tika aicināts pie pa-
vēsta galma. Šajos gados Toms strādāja pie vislielākā darba

~S um m a theologica" radīšanas, kura pirmo daļu šinī

laikā sarakstīja. Nebija tomēr lemts ilgāku laiku mierīgi no-

doties zinātniskam darbam, jo Parīzes Universitātē bija sacē-

lusies jauna vētra pret übagotājiem un pret pareizo kristti-

cīgo pasaules uzskatu. Lai šo vētru noklusinātu, 1268. gadā
Toms tika sūtīts uz Parīzi. Šis otrs posms Parīzes Universi-

tātē no 1268.—1272. g. bija Toma vislielākās zinātniskās dar-

bības un arī lielas cīņas gadi. Vispirms viņam bija jācīnās pret
visiem tiem, kas no jauna bija sacēluši naidu pret dominikāņu
un franciskāņu ordeņa locekļiem kā mācības spēkiem. Šī jaunā

cīņa iesākās 1256. gadā, un tās galvenais vadonis bija Gerards

no Abbatisvillas. Starpība starp pirmo un šo otrreizējo cīņu

bija tā, ka pirmā cīņa tika vesta pret übagotāju ordeņu mācī-

bas spēkiem kā tādiem, bet otrā cīņa bija vērsta pret pašiem

ordeņiem, pret viņu svētsolījumiem. Un ļaunākais bija tas, ka

cīņa tika pārcelta uz kanceli. Vārdos un rakstos tika musināti

studenti pret übagotājiem.

Cīņas vadonis Gerards no Abbatisvillas pārmeta domini-

kāņiem un franciskāņiem viņu mācību par kristticīgo pilnību,
sevišķi par labprātīgo nabadzību. Šie pārmetumi, lai gan bija
vērsti pret übagotājiem, tomēr vērsās pret pašu baznīcu, jo
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minēto ordeņu mērķus un dzīves kārtu bija apstiprinājis Svē-

tais Krēsls.

Toms, ieradies Parīzē, laida klajā divus rakstus: „C on -

tra doctrinam retrahentium a religione" un „Dc

perfectione vitae spiri tu a 1 i s". Ar šiem rakstiem un

Toma lielo zinātnieka autoritāti pretinieki tika uzvarēti, un abi

übagotāju ordeņi paturēja savas katedras teoloģijā, bet Toms

guva lielu piekrišanu arī pie filozofijas studentiem. Un tā vienā

laukā Toms bija uzvarētājs. Bet šis cīņas lauks nebija vie-

nīgais; Tomam priekšā stāvēja vēl veseli divi lēģeri, pret ku-

riem bija jāpaceļ sava balss un jāizved cīņa. Viens no šiem

lēģeriem bija maldu mācības, kādas bija ieviesušās Parīzes Uni-

versitātes filozofijas fakultātē, bet otrs bija augustinisma vir-

ziens pašā kristticīgā filozofijā. Lai šo cīņu motīvi kļūtu sa-

protami, jāiepazīstas ar kristticīgās filozofijas gaitām vidus-

laikos.

Kad rima tautu klejošanas auka, kad dzima un nostiprinā-

jās jaunas valstis, tad baznīcai bij liels uzdevums visur ienest

evaņģēlija gaismu un pacelt svētā krusta zīmi. Tad nebija laika

filozofēšanai, jo visur bija plašs, neatliekams misiones darba

lauks. Un pateicoties misionāru rUpēm, visā Eiropā plašāk un

plašāk atspīdēja Kristus gaisma. Un nāca laiki, kad uz kristī-

gām druvām dzima un auga pirmās viduslaiku skolas. Pie šo

skolu dibināšanas un uzturēšanas ļoti liels nopelns ir Kārlim

Lielajam (814. g.). Reizē ar skolām dzima un auga laicīgā un

garīgā kultūra. Nebija tomēr viegli celt jauno zinātnes templi,

jo no iepriekšējām zinātņu krātuvēm bija zināmas tikai nožē-

lojamas atliekas, piemēram: no Platona rakstiem līdz XII g. s.

bija zināms tikai Timeoss; no Aristoteļa darbiem bija zināmi

daži viņa darbi loģikā, daļa no Organona, Kategorijas un Peri-

hermenejas; no Kikerona, Senekas un Lukretija arī bija zināmi

tikai daži darbi. Tikai XII g. s. no arābu filozofu darbiem kļuva

pazīstams Aristotelis un citi grieķu filozofi. Tāpēc filozofija lē-

niem soļiem gāja savas attīstības ceļus. Veselus četrus gadu
simteņus auga un brieda kristticīgā filozofija, un tikai XIII g. s.

tā sasniedza savus ziedu laikus.

Ņemot vērā to, ka no baznīcas tēviem vislielākais filozofs

bija sv. Augustins, vecākie viduslaiku filozofi turējās pie viņa.
Ari jaunnodibinātie übagotāju ordeņi (sv. Franciska nodibināts

1210. g. un sv. Dominika — 1215, g.) bija noteikti sv. Augus-
tina piekritēji. Šo virzienu filozofijas vēsturē dēvē par augus-
tinismu. Tanī bija sakars ar Platona mācību. Galvenais,
ar ko šī mācība atšķiras no sv. Toma, ir seko jo-
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šais: a) mācība par garīgo matēriju, b) mācība par ~rationes
seminales", c) vairāku formu pieņemšana vienā būtnē, d) lietu

pazīšana dievišķīgā apgaismība, g) dvēseles spēju identificē-

šana ar pašu dvēseli, c) ontoloģiskā argumenta par Dieva esa-

mību atstāšana spēkā un mācība par gribas prīmātu attiecībā

uz prātu.

Pirmie, kas iesāka atklātu cīņu pret šo augustinisma vir-

zienu, bija sv. Alberts Lielais (f 1280.), bet sevišķi sv. Ak-

vinas Toms (f 1274.). Viņš, lai gan ļoti cienīja sv. Augustinu,
lai gan daudz no viņa pārņēma un teoloģijā vienmēr atsaucās

uz viņu kā uz ļoti lielu autoritāti, tomēr atzina, ka Aristoteļa

filozofijas principi labāk noderīgi kristticīgam pasaules uzska-

tam. Un tāpēc sv. Toms noteikti nostājās pret augustinismu un

savu filozofijas sistēmu uzcēla uz aristotelisma, kas katoļu baz-

nīcā palika kā uzvarētāja līdz pat mūsu dienām.

Kas attiecas uz aristotelismu, tad jāzina, ka sv. Toma lai-

kos Parīzes Universitātē filozofijas fakultātē bija pieņēmies tā

sauktais averoistiskais aristotelisms, kas daudz

lietās runāja pretim kristticīgam pasaules uzskatam. Tā, pie-

mēram, tas mācīja, ka pasaule esot mūžīga, ka cilvēkiem visiem

esot viens kopējais prāts, ka atsevišķa cilvēka dvēsele neesot

nemirstīga, ka mūsu griba neesot brīva v. t. t.

Šis averoistiskais aristotelisms ir dzimis un

nokļuvis Parīzes Universitātē šādā kārtā: VIII g.

s. Sirijas kristticīgie ārsti pārtulkojuši Aristoteļa darbus arābu

valodā. Šis tulkojums un komentāri bijuši ar neoplatonisma
piegaržu, jo tulkotājiem neoplatonisms bijis pazīstams. Tādā

kārtā Aristoteļa filozofija pie arābiem nokļuvusi ar neoplato-
nisma nokrāsu un arābu filozofi palikuši tās iespaidā. Austru-

mos šo arābu filozofiju mācīja Bagdadas augstskolā, bet rie-

tumos — Kardovā (Spānijā).

Ņemot vērā to, ka šinī laikā no Aristoteļa darbiem tikai

daži bija pazīstami kristīgiem, Toledas archibīskaps Rai-

munds (1126. —1151.) nodibināja speciālu kollēģiju Aristoteļa
darbu tulkošanai no arābu valodas latīņu valodā. Šī kollēģija

pārtulkoja gan pašus darbus, gan komentārus, kādus bija sarak-

stījuši arābu un žīdu filozofi, galvenā kārtā arābu filozofs

Averroes (f 1198.).

Tikko šie darbi ieraudzīja dienas gaismu, tie tika de-

dzīgi pētīti Parīzes Universitātē, filozofijas fakultātē. Un tādā

ceļā averoistiskais aristotelisms arvien stiprāk un stiprāk ap-

draudēja kristticīgo pasaules uzskatu. Galvenie ši virziena vei-
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cinātāji bija Sigers no Brabantes (f 1282.) un Boetijs Dakus

(mir. pirms 1284. g.).
Pret šādu antikristticīgo aristotelismu neatlaidīgi cīnījās

sv. Alberts Lielais un sv. Toms Akvinietis. Pateicoties tam,
ka sākot ar 1220. gadu Aristoteļa darbi pakāpeniski tika pār-
tulkoti tieši no grieķu valodas, sv. Tomam bija iespējams
pretim averoistiskam aristotelismam nostādīt kristticīgo aristo-

telismu. Un sv. Toms, pamatodamies uz Aristoteļa tulkojumu
no grieķu valodas, pierādīja, ka arābu filozofu komentāri nesa-

skan ar īsto Aristoteļa mācību. Lai pārtrauktu nepareizās mā-

cības izplatīšanu, pāvests Urbāns IV 1263. g. noliedza lietot

Aristoteļa darbu tulkojumu no arābu valodas, bet Parīzes ar-

chibīskaps 1270. gada 10. decembrī nosodīja averoisma mācību.

Kad sv. Toms ari šoreiz bija panācis pilnīgu uzvaru, kad

viņa pusē bija lieium lielais Parīzes Universitātes filozofijas fa-

kultātes mācības spēku vairākums, viņam nebija ļauts ilgi pa-

likt savas uzvaras vietā, — 1272. gadā ordeņa priekšniecība at-

sauca Tomu no Parīzes un uzticēja viņam dominikāņu ordeņa

teoloģijas augstskolas noorganizēšanu un vadīšanu Neapolē.
Parīzes Universitāte darīja visu, lai Tomu dabūtu atpakaļ,

bet viņas pūliņi bija veltīgi, jo ordeņa priekšniecība tam ne-

piekrita.

Neapolē sv. Toms strādāja līdz 1274. gadam, kad pāvests

Gregors X uzdeva viņam doties uz vispārējo baznīcas koncilu

Lionā. Pāvesta vēlēšanās bija, lai Toms, kam labi bija zināmi

Austrumu baznīcas atšķelšanās iemesli un tās mācība, visu to

skaidri stādītu koncilam priekšā. Pilns Dieva un baznīcas mī-

lestības sv. Toms ceļoja uz koncilu. Nebija lemts tomēr viņu

sasniegt. Toma spēki bija galīgi izsmelti, un viņš, nesasniedzis

vēl Romu, nāvīgi saslima un cisterciešu klosterī Fossanuovā

pavadīja pēdējās savas laicīgā ceļinieka dienas. Veselu mēnesi

viņš slimoja svešu brāļu gādībā, atstādams viņiem liela svētā

dzīves paraugu. Visu savu dzīvi Toms bija lūgšanas un darba

cilvēks. Arī pēdējās dzīves dienas viņš pavada karstās lūg-
šanās un darbā, izskaidrodams brāļiem ~Augstās dziesmas"

saturu.

Kad viņa dzīves pavediens tuvojās beigām, Toms lielā pa-

zemībā pieņēma sv. sakramentus un gatavojās mūžībai. Vēl

trīs dienas viņš pavadīja lūgšanās un 7. martā 1274. gadā aiz-

vēra acis uz mūžību.

Kad sēru vēsts nokļuva Parīzē, tā izsauca pārsteigumu un

dziļu nožēlošanu par tik liela ģēnija pāragru nāvi. Parīzes Uni-

versitātes filozofijas fakultāte griezās ar lūgumu pie dominikāņu
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ordeņa ģenerālās kapitulas Florencē (1274. g.), lai sv. Toma

mirstīgās atliekas pārvestu uz Parīzi, jo aizgājušais esot

šīs universitātes lepnums, viņš esot spoža saule, par kuras no-

dzišanu Universitāte ļoti sērojot. Šī vēlēšanās tomēr nav pie-
pildījusies. Sākot ar 1368. gadu Toma mirstīgās atliekas dus

Tuluzā. Līdz Francijas revolūcijai tās dusēja dominikāņu baz-

nīcā, bet pēc minētās revolūcijas sv. Sernina baznīcā.

Ņemot vērā Toma Akvinieša augsti svēto dzīvi, katoļu
baznīca 1323. gadā viņu iecēla Svēto godā.

Svētā Toma personība.

Tuvākai sv. Toma personības pazīšanai un pētīšanai stājas
ceļā nepārvaramas grūtības, jo viņš savos rakstos nekur nerunā

pats par sevi, par saviem iekšējiem pārdzīvojumiem. Nav pat
vēstuļu, no kurām varētu kaut ko spriest par personīgo dzīvi.

Vienīgais Toma personības pazīšanas avots ir viņa laika ievēro-

jamo vīru liecības, kam bija izdevība viņu pazīt. Pie tādiem

jāpieskaita Parīzes Universitātes mācības spēki, kas pēc Toma

nāves rakstā dominikāņu ģenerālai kapitulai apliecinājuši, ka

lielais aizgājējs esot bijis laikmeta gaisma un saule. Tolomejs
no Lukkas Tomu Akvinieti nosaucis par ~filozofijas un teolo-

ģijas derības trauku", bet Jānis no Kollonas izteicies, ka Toms

esot gars, kam neviens nevarot līdzināties. Pat Toma preti-

nieki, piemēram, Sigers no Brambates, atzīst, ka Alberts Lielais

un Toms esot izcili vīri filozofijā.
No tuvākiem Toma darba biedriem dveš pārliecība, ka

Toms ir izcila, svēta, liela, vispusīgi pilnīga personība. Tas,
kam Toms vislabāk bija pazīstams, proti, Reginalds no Pipernas

āpliecinājis, ka Toms bijis visā savā dzīvē tik bezvainīgs,
kā piecu gadu vecs bērns. Tā tad Toms bijis visā savā dzīvē

tiešām svēta personība, un viss, ko viņš mācījis par Dievu,

par Dieva žēlastību, par garīgo pilnību, par Dieva un tuvākā

mīlestību, ir dzimis dziļā sv. Toma pārliecībā, saskaņā ar

kuru viņš pats dzīvojis. Viņš pilnīgi atteicies no visa tā, kas

viņu saistītu ar šīs pasaules labumiem, un dzīvojis tikai mūžībai.

Toms, nogrimis savās domās, ir aizmirsis pat nepieciešamās
laicīgās dzīves prasības, ēšanu, atpūtu, nakts mieru. — Tāpēc
ordeņa priekšniecība bija nozīmējusi brāli Reginaldu no Piper-

nas, lai viņš rūpētos par to, ka Svētais pieņemtu barību, bau-

dītu nakts mieru, nepieciešamo atpūtu v. t. t.

Toms ikrītus cēlies ļoti agri. Pēc lūgšanām un pārdomām
viņš upurēja sv. Misi, pēc kuras, pateikdamies Dievam, noklau-
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sijās otrā. Ja kādu dienu viņam nebija iespējams pašam sv.

Misi upurēt, viņš noklausījās divas citu Mises.

Pēc Mises un vieglām brokastīm visu dienu viņš pavadīja
intensīvā darbā un lūgšanās. Sevišķi daudz viņš lūdzās un

gavēja tad, kad bija jāatrisina dažādi grūti filozofiski vai

teoloģiski jautājumi. Viņš pats atzinies, ka vairāk esot iemā-

cījies pie krucifiksa un pie tabernakula, nekā visās grāmatās.
Kādu reizi, kad viņš nokritis uz ceļiem krucifiksa priekšā un

sirsnīgi lūdzies, tas izdzirdis balsi: ~Tom, tu esi labi par
mani rakstījis; kādu vēlētos par to algu?" Un

Toms atbildējis: ~Neko citu, kā vienīgi Tevi pašu,
ak Kungs!"

Visā savā darbā Toms bijis vienmēr dziļi koncentrēts

garā un nekad nav runājis bez vajadzības. Viņš bijis vienmēr

kluss, pazemīgs, pacietīgs, lēnprātīgs, dziļi nogrimis savās do-

mās. Kādu reizi ielūgts pie Francijas karaļa Ludviķa viesībās,

viņš- tā nogrimis domās, ka sēdēdams pie mielasta galda, iesau-

cies: ~Tagad man ir izšķirīgais pierādījums pret manichējiešu
maldiem!"

Pateicoties lielajām dāvanām, ilggadīgajām studijām un Die-

va žēlastībai, Tomam bija tik daudz zināšanu, ka viņš vienā

laikā diktēja vairākiem rakstītājiem, lai tā iespējami vairāk ra-

žotu. Un tiešām, tas, ko Toms samērā īsā mūžā sarakstī-

jis, ir jāapbrīno. Viņš iesācis rakstīt 1252. g., bet miris 1274. g.
Šinīs 22 gados viņš sarakstījis 18 sējumus m folio. Kā gal-
venie no viņa darbiem jāmin: ~Dc ente et esse n t i a",

~Commentarius m IV libros Sen ten t i ar v m", ~Quae-

stiones disputatae dc ver ita te", ~C ommen t ar i-

us m Arist o te 1 c m", ~Compendium theologiae ad

Reginaldum", ~Summa contra Ge n ti 1 c s", un „Sum-

ma theologica". Pēdējā darbā pirmo, otro un trešo daļu

sarakstījis pats Toms, bet „Suplementum summae theo-

logiae" sarakstījis pēc viņa nāves minētais Reginalds. Savā

~Summa theologica" Toms ietvēris 38 traktātus, ieda-

lītus 631 nodaļā, kas savukārt iedalītas apmēram 3000 artikulos,
ar kādiem atspēkoti pāri par 10.000 iebildumu. Šis darbs ap-

tver visu dogmatisko teoloģiju un morālteoloģiju, kā arī ļoti
daudz no sv. Toma filozofijas.

Visa viņa mācība tērpta skaidrā, nepārprotamā formā.

Lietas vispusīgai izskaidrošanai Toms, parasti, no sākuma ceļ

priekšā iebildumus, tad izsaka savas domas un beigās atspēko
iebildumus. Tādā kārtā jautājums kļūst skaidrs. Savā zināt-

niskā darbībā Toms meklē tikai patiesību. Patiesības mek-
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lešanā Toms lielu vērību piegriež iepriekšējo autoru dar-

biem. Viņš arī nav kautrējies pārņemt no citiem to, ko atzinis

par patiesu. Jāsaka tomēr, ka Toms nekad nav bijis akls svešu

domu tapinātājs, jo visu, ko viņš pārņēmis no citiem, viņš vis-

pusīgi apsvēris un novērtējis. Galvenie autori, no kādiem Toms

pasmēlis, ir: Aristotelis, Boētijs, Dionizijs, Platons, sv. Augustins,
sv. Anzelms, sv. Alberts Lielais, Pēters Lombardus, Avicena,
Averroes v. d. c. Sevišķi daudz viņš ņēmis no Aristoteļa un

bijis pats labākais viņa darbu komentētājs viduslaikos. Ņ em°t

vērā to, ka Toms uz Aristoteļa filozofijas principiem uzcēlis

savu kristticīgo filozofijas un teoloģijas sistēmu, sv. Tomu medz

dēvēt par Aristoteļa kristiānizētāju.

Sv. Toma mācības gaitas pēc viņa nāves.

Ikviens jauninājums parasti gūst gan piekritējus, gan arī

pretiniekus. Tā bija arī ar sv. Toma mācību. Tomam pašam

jau daudz nācās par savu mācību cīnīties, un no visām cīņām
viņš iznāca kā uzvarētājs. Arī pēc viņa nāves prāti par Viņa
mācību dalījās: vieni viņu dievināja, citi apkaroja. Beigās to-

mēr viņš jāuzskata par uzvarētāju.
Pret Toma mācību kā pirmie nostājās francikāņu ordeņa

locekļi, sevišķi Jānis Peckhams v. d. c. Arī vecākās domini-

kāņu ordeņa skolas pārstāvji nostājās pret viņu. Tā Kanterbu-

rijas archibīskaps Roberts Kilvarbv 1277. gadā nosodīja vairā-

kas sv. Toma filozofijas tēzes.

Arī Parīzes bīskaps Stefans Tempier tajā pašā 1277. gadā,
nosodīdams vairākas averroisma tēzes, nosodīja arī dažas sv.

Toma tēzes. Un tā cīņa pret Toma mācību turpinājās.

Bija tomēr daudz tādu, kas Toma mācību aizstāvēja, un

tādi bija pirmā kārtā paša Toma mācekļi, piem.: Egidijs Romā-

nus, Reginalds, Tolomejs no Lūkas v. c. Pats galvenais viņa
mācības aizstāvis bija dominikāņu ordeņa ģenerālā kapitula, kas

Tomu izsludināja par dominikāņu ordeņa filozofijas doktoru un

viņa mācību atzina par sava ordeņa oficiālo mācību. Galve-

nais Toma mācības apkarotāju noklusinātājs bija pāvests Jā-
nis XXII, kas 1323. gadā 18. jūlijā Tomu izsludināja par svēto.

Šajā sakarībā Parīzes bīskaps Stefans dc Borreto 1325. gadā at-

sauca sava priekšteča rīkojumu, ar kādu 1277. g. bija nosodī-

tas dažas Toma mācības. Un baznīcas koncils Tridentā (1545. —

1563.) sv. Toma ~Summu theologic'u'' novietoja uz altāra bla-

kus Svētiem Rakstiem un Baznīcas likumu kodekam, bet pa-

vests Pijs V 1567. g. Tomu pieskaitīja • lielajiem Rietumu baz-
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Nīcas doktoriem, kā piekto pēc kārtas, pec Augustina, Heronima,

Ambrozija un Gregora Lielā.

Kad jaunākos laikos dažādas filozofiskas strāvas arvien

stiprāk un stiprāk apdraudēja kristticīgo pasaules uzskatu, tad

visās katoļu zemēs notika Toma filozofijas atdzīvināšana. Šī

jaunā kristticīgā filozofija, kas tiek dēvēta par jaunscholas-
tik v, savos principos turas pie sv. Toma, bet arī ievēro pā-

rējo zinātņu atzinumus. Galvenie jaunscholastikas

pārstāvji ir: M. Liberatore (1810 —1892.), T. Zigliara (1833

-1893.), J. Kleutgens (1811.—1883.), A. Stockl's (1823. 95.), V.

Remer's (f 1910.), J. Urraburu, J. Donats, J Gredt's, J. Frobes's,
M. Grambmann's, kardināls Mercier (f 1926.), J. Gevser's, Fr.

Klimke (t 1924.), Fr. Savickis un daudzi citi.

Pie sv. Toma mācības atdzīvināšanas lieli nopelni arī pēdē-

jiem pāvestiem, sākot ar Piju IX (f 1878.). Pijs IX nodibināja
Romā speciālu filozofijas -te oloģijas akadēmiju,
bet pāvests Leo XIII nodibināja sv. Toma Akvinieša aka-

dēmiju Romā, kuras mērķis ir Akvinieša mācību studijas.
Ar savu encikliku (1879. g.) ~Aeterni Patr i s" Leo XIII

noteikti ieteicis katoļu teologiem un filozofiem turēties pie sv.

Toma mācības. Arī pats pāvests Leo XIII, sarakstīdams savas

daudzās enciklikas, turējies pie sv. Toma teoloģijas un filo-

zofijas. leteikdams visiem katoļticīgiem turēties pie Akvinie-

ša mācības, pāvests Leo XIII ir sv. Tomu nozīmējis visām

katoļu skolām par dievišķo aizbildni. Leo XIII (f 1903.) pēc-

nācējs pāvests Pijs X (f 1914.) ar savām enciklikām ~Pascend-
i" (1907.) un ~Motu propr i o" (1914.) pavēlējis, lai teo-

loģijas studentiem visādā ziņā tiktu pasniegta jaunscholastika,
un pāvests Benedikts XV (f 1922.), izsludinādams jauno Baz-

nīcas likumu kodeku, pavēlējis, lai katoļu teoloģijas un filo-

zofijas profesori turētos pie sv. Toma mācības. Lai labāki to

panāktu, Benedikts XV 1916. g. izsludinājis 24 tēzes, kas ietver

sevī sv. Toma mācības kodolu, un pie šīm tēzēm visiem katoļu

teoloģijas un filozofijas profesoriem stingri jāturas.

Tagad laimīgi valdošais pāvests Pijs XI, sakarā ar Toma

izsludināšanas par svētu 600 gadu jubileju, 1923. gadā izdevis

encikliku ~Studiorum Ducem", kurā Akvinieti nosauc par

drošu ceļa vadoni pie patiesības un pavēl visiem katoļiem stingri
turēties pie viņa mācības.

Beidzot šo apskatu par Toma mācības vēsturiskām gaitām,

jāsaka, ka sistēma, 'kuru viņš radījis, var tikt salīdzināta ar

viņa laikos celtajām slavenajām gotu stila katedrālēm. Līdzīgi

tam, kā šīs katedrāles, kurām atsevišķas laika zoba sagraustās
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daļas atvietotas ar jaunām, ar to nav zaudējušas savu vērtību,

tāpat noticis ar sv. Toma mācību: arī tanī atsevišķas daļas

novecojušās un ir jāatjauno. Pie tādām pirmā kārtā pieder

viņa domas par dabu un dabas zinātni. Atvietojot mai-

nīgās Toma mācības daļas ar jaunām, šī mācība pašos pamatos
paliek arvien diženā gotu stila svētnīca, jo tās būtību sastāda

patiesības, kas ir absolūtas, nemainīgas, mūžīgas. Nemainīgais
ir šīs mācības pati celtne, bet mainīgais ir tās ornāments.

Šeit iepazīsimies ar šīs mācības celtni, kas sastāda sv. Toma

pasaules uzskatu un dzīves gudrību.

Sv. Toma mācība.

Sv. Toma mācība uzcelta uz stingras pārliecības, ka mūsu

prāts spēj tvert un izprast īstenību, un tāpēc tā

atziņām ir objektīva vērtība. Viņš saka, ka maldoties

tie, kas mācot, ka ne par ko citu neko nevaram zināt, ka

vienīgi par to, ko paši esam ar saviem jutekļiem uztvēruši,
un tikai paši savus prāta aktus, bet ne ārpus mums esošas

lietas. Viņš saka: zinātni sastāda mūsu prāta atziņas, un ja
ideālistu un subjektīvistu ieskats būtu pareizs, sekota, ka viss

tas, kas sastāda zinātni, neattiecas uz lietām ārpus mums, bet

ir vienīgi mūsu prātā radīts.

Otrkārt, ja minētā mācība būtu pareiza, tad nebūtu star-

pības starp patieso un maldīgo, tā tad starp diviem pretrunīgiem

spriedumiem, jo tad taču mūsu spriedumi būtu vienīgi par to,
kas mūsos pašos tiek pārdzīvots.

Bet tā kā zinātne ir par lietām un tā kā pretrunīgie sprie-
dumi abi nevar būt patiesi, jāpieņem, ka mūsu atziņām ir objek-
tīva vērtība.

Sv. Toma ieskats ir, ka mūsu prāts spēj
tvert lietu būtību, cēlonību, mērķveidību, liku-

mību; spēj pētīt un saprast netikvien radības,
bet līdz zināmai pakāpei arī pašu Radītāju un

Viņa mums atklātās patiesības. Tā tad metafi-

zika mums iespējama.
Runādams par lietu pazīšanu, sv. Toms noskaidro, kā mēs

pazīstam miesīgās būtnes, kā mēs pazīstam savu

dvēseli un savus iekšējos pārdzīvojumus un kā

mēs pazīstam tīri garīgās būtnes. Visplašāki viņš

pakavējas pie problēmas par miesīgo būtņu uzņemšanu mūsu

prātā. Šeit Toms atmet Heraklita ieskatu, kas saka, ka mums

nav iespējams panākt kaut kādas drošas atziņas par lietām,
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jo tās vienmēr mainoties, vienmēr ~plūstot", un tāpēc tas, ko

mēs ar prātu par tām spriežam, pašā lietā jau ir mainījies.
Viņš atmet arī Platona ieskatu, kas gribēdams glābt mūsu

atziņām objektīvo vērtību par lietām, ir nācis ar savu mācību

par ideju valsti. Pēc Platona ieskatiem, no mūžu mūžiem ek-

sistē, ārpus laika un telpas, lietu idejas. Ārpus laika tās

ir tāpēc, ka tām nav ne sākuma, nedz beigu, un ārpus telpas

tāpēc, ka tās nav ekstensīvas. Tā tad idejas ir jāsaprot kā

nemainīgas, nemateriālas, bet mums pazīstamās būtnes ir mai-

nīgas, proti, mūžīgo ideju pakaļdarinājums, attēls. Un visas

mūsu atziņas par lietām, viss, kas sastāda zinātni, neattiecas

uz reālām lietām, bet vienīgi uz mūžīgajām idejām, kas ir ne-

mainīgas. Tā tad prāts pazīst to, kas nemainīgs, kas eksistē

ārpus laika un tilpuma.
Lai noskaidrotu, kādā veidā iespējams kļūt pie šādām Uni-

versālām un nemainīgām atziņām, jāseko Platona mācībai par

iedzimtajām idejām. Viņš pieņem, ka mūsu dvēsele pirms tās

apvienošanās ar miesu, esot eksistējusi ideju valstī un tur pa-
zinusi visu lietu būtību jeb ideju, un tādā kārtā dvēselē esot bi-

jušas atziņas par to, kas ir ārpus laika un telpas, kas ir uni-

versāls un nemainīgs. Kad notikusi dvēseles apvienošanās ar

miesu, tad šīs idejas esot it kā aizmirstas. No šādas ~aizmirs-
tības" tās atdzimstot mūsos tad, kad mēs, pateicoties piere-

dzei, nākam pie konkrētu lietu pazīšanas. Šīs konkrētās lietas,
kas esot mūžīgo ideju attēli, izraisot mūsu dvēselē atceri par

to, kas pazīts ideju valstī. No tā slēdziens, ka mūsu dvēsele

nepazīst to, kas ir reālās būtnes, bet to, kas ir šo būtņu mūžī-

gās idejas, eksistējošas ārpus lietām ideju valstī.

Šādu Platona ieskatu Toms divējādā veidā noliedz: Pirm-

kārt, viņš saka, ja Platona ieskats būtu pareizs, tad no zi-

nātnes būtu jāizslēdz mācība par kustībām un

vielu, jo pēdējās ir laikā un telpā.

Otrkārt, Platona mācība, kas to, kas pieietams mūsu pētī-
šanai, grib darīt zināmu, atsaukdamās uz to, kas savā būtībā

neesot tas pats, kas ir reālās lietas, izliekoties savdabīga, jo no

idejām, kas domātas ārpus lietām esošas, nevarot teikt, kas ir

reālās lietas pašas sevī.

Tomam šķiet, ka Platons maldījies tāpēc, ka viņš nepa-

reizi spriedis itin kā tam, kas par lietām ir mušu prātā, vaja-
dzētu tādā pašā veidā atrasties lietās. Platons pareizi esot

spriedis, ka tas, kas par lietām uztverts mūsu prātā, esot kaut

kas universāls, immateriāls, nemainīgs, un tāpēc esot domājis,
ka arī lietām tad vajadzētu eksistēt tādā pat stāvoklī, proti, im-
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materiāli un nemainīgi. Bet tā kā reālās lietas tādas nav, tā-

pēc Platons ir radījis savu mācību par ideju valsti.

Toms, atmetis Heraklita un Platona mācību, sludina savu

teoriju, pamatotu uz Aristoteļa filozofijas principiem. Viņš

saka, ka, lai mēs kļūtu pie miesīgo būtņu pazīšanas, nepiecie-

šams, lai tās kaut kādā veidā iedarbotos uz mūsu jutekļiem.
Šis iedarbības rezultāts ir tas, ka mūsu sajūtās tiek panākts
lietas attēls vai ārējās formas priekšstats. Šis attēls mūsu sa-

jūtās ir pavisam citāds, nekā ārpus mums pašās lietās. Ārpus
mums lietas forma būtiski vienota ar pašas lietas dabu, tā ir

ekstensīva tāpat, kā pati lieta, bet mūsu sajutās lietas forma ir

bez pašas lietas, mūsu apziņā tā ir psīchiski, nevis fiziski.

Šī lietas forma, kas ir mūsu sajūtās, vēl nav

ideja, bet juteklīgais priekšstats par lietu, —

viņš ir ārējo akcidentālo konkrēto pazīmju attēls mUsu ap-

ziņā.
Ar šādu ārējā lietas tērpa attēlu mUsu prāts nevar apmie-

rināties, — tā uzdevums ir pazīt lietas būtību. Tāpēc prāts
urbjas lietas iekšienē un meklē viņā to, kas ir pastāvīgs, nemai-

nīgs, būtisks. Pēc sv. Toma ieskatiem, mūsu prātā nav nekādu

iedzimtu ideju, bet ir dota spēja kļūt pie lietu pazīšanas. Šī

spēja ir mums divējāda: gūt par lietām priekšstatus un gut jē-
dzienus vai idejas.

Par iedzimtiem varētu atzīt tikai visuniversālākos princi-

pus, kādus prāts bez kādām grūtībām saprot un pat savā prā-
tošanā pielieto, piem., ka lieta tanī pašā laikā nevar būt un

nebūt, ka veselais lielāks par daļu v. t. t.

Noliedzis iedzimtās idejas, Toms māca, ka mūsu prātam
esot spēja sameklēt lietās to, kas tajās ir universāls

un nemainīgs, un tādā kārtā mūsu prātam esot

spēja miesīgās būtnes pazīt Universāli un imma-

teriāli. Tā tad nav nepieciešams atzīt dvēseles preeksistenci
ideju valstī.

Kā miesīgās būtnes tiek uzņemtas mūsu prātā ūniversāli un

immateriāli, to Toms izskaidro šā: mUsu prāts, iedziļināda-
mies lietu priekšstatos, sameklē to, kas tajās pārejošs un kas

pastāvīgs vai būtisks, piem.: iepazīdamies ar augiem, atzīmē,
ka mainīgais tajos ir ārējais izskats, to lielums, krāsa v. t. t.,
bet pastāvīgais ir tas, ka tie ir organiskas būtnes. Prāts, sa-

meklējis to, kas lietās ir akcidentāls un kas būtisks, spēj izda-

rīt abstrakciju, proti, iedomāt būtisko bez akcidentālā. Šis bū-

tiskais, iedomāts bez akcidentālā, ir abstraktais, ūniversālais,
tas ir ideja par lietu, kas immateriālā veidā eksistē mUsu prātā.
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To prāta spēju, kas izdara abstrakciju, Toms sauc par darbīgo
prātu (Intellectus agens), bet to prāta spēju, kas ab-

strakto lietas būtību sevī uzņem kā ideju, Toms sauc par
intellectus possibilis. Intellectus agens un in-

tellectus possibilis nav jāsaprot kā divu dažā-

du dvēseles spēju akti, bet kā vienas un tās pa-
šas spējas divi momenti lietu pazīšanas procesā.

Salīdzinādams mUsu prāta atziņas ar jutekliskajām, Toms

saka, ka prāta atziņas ir daudz pilnīgākas, jo prāts lietas bū-

tiskās pazīmes paņēmis netikvien bez pašas lietas, bet arī bez

tās individuālām īpašībām, turpretim sajūtas priekšstats lai gan
ir formā bez pašas lietas, bet šī forma ir ar individuālām īpa-

šībām. Prātodams par psīchisko lietas attēlu mūsu prātā, Toms

māca, ka šis attēls esot līdzeklis, lai prāts pazītu
lietu, bet viņš neesot tas, ko mūsu prāts tieši un

pirmā kārtā pazīst, jo pirmā kārtā mēs pazīstot pašas
lietas. Tikai refleksijas ceļā mums esot iespē-

jams pazīt pašu lietas attēlu kā tādu un arī pašu

prāta aktu, kas pazīst lietu. Ar šo savu mācību Toms

vēlreiz uzsver, ka mūsu prāts pazīst pašas lietas, nevis tikai

to, kas tajā tiek pārdzīvots, kad tas kaut ko domā.

Prātodams par Universālo, kas uzņemts mūsu prā-
tā par lietām, Toms ir mērenā reālisma sludinātājs.

Viņš atzīst, ka Universālais, uztverts pilnīgi abstrakti, ir

tikai mušu prātā, bet tā kā tas, kas par lietu uzņemts prātā,
esot saprotams arī pašā lietā, tikai, protams, kopā ar tās indi-

viduālām pazīmēm, tad mūsu ūniversālajām idejām esot objek-
tīva vērtība. Šo Toma ieskatu varam illūstrēt tā: mūsu jē-
dziens par cilvēku ietver sevī to, ka tas pazītais ir ar prātu

apbalvots dzīvnieks. Nekādu individuālu pazīmju šinī jēdzienā

nav. Un tāpēc prātīgais dzīvnieks, uztverts bez kaut kādām

cilvēka individuālām pazīmēm, ir abstrakts, un kā tāds ek-

sistē tikai prātā. Bet tāpēc, ka arī ārpus prāta ikvienā cilvēka

ir sameklējams dzīvnieciskums un prātīgums, tikai, protams,

kopā ar šā cilvēka individuālām pazīmēm, tad tam universā-

lajam ir objektīva vērtība.

Šī Toma mācība ir pretstats to laiku pārspī-

lētajam nominālismam un pārspīlētajam reā-

lismam. Pārspīlētais nominālisms, kura galvenais pārstāvis bija
Roscelinus (f 1124.), sludināja, ka Universālais netikvien lietās

neesot sameklējams, bet arī mūsu jēdzienos nē. Mums esot

tikai Universālie jeb sugas vārdi (nomina universalia).
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Pilnīgi pretējo sludina Vilhelms no Šampo (f 1121). Pēc

viņa ieskatiem Universālais kā tāds eksistē ārpus mūsu prāta,
lietās. Šādu virzienu sauc par pārspīlēto reālismu. Sv. Toms,
kā redzams, ieņēma vidējo vietu starp nominālismu un pārspī-
lēto reālismu.

Jautājumā, ko mūsu prāts pirmā kārtā pa-
zīst — vai singulāro, vai Universālo, Toms stāv

par pēdējo. Pēc viņa ieskatiem, prāta tiešais uzdevums ir

pazīt lietas būtību, kas tiek uzņemta abstrakti. Bet šāda ab-

strakti paņemtā, ir ūniversāli paņemtā. Un tāpēc prāts tieši pa-

zīst universālo, bet singulāro tas pazīst vērsdamies pie jutek-
līgiem priekšstatiem. Un tādā kārtā prāts pazīst gan Universālo,

gan arī singulāro (S. th. I, 86, 1).

Prātodams, vai visiem cilvēkiem ir vienādas at-

ziņas par lietām, Toms nāk pie slēdziena, ka vie-

niem tās ir pilnīgākas, otriem mazāk pilnīgas. Tas

esot galvenā kārtā atkarīgs no tā, kāldas kuram

sajūtu un pretošanās spējas. Mūsu prātošanas spēja

turpretim esot atkarīga no lielāka vai mazāka dvēseles pilnī-

guma. Šo dvēseles pilnīgumu Dievs dod dažādu tāpēc, ka cil-

vēka ķermenis ir dažāds. Tajā ķermenī, kas labāk piemērots
dvēseles darbībai, tiekot radīta dvēsele ar pilnīgākām prātošanas

spējām, bet tanī ķermenī, kas mazāk piemērots dvēseles rīcībai,
tiekot radīta dvēsele ar vājākām prātošanas spējām.

Toma mācība ir skaidra, ka nevis dvēsele pati kā tāda ir

lietu pazinēja, bet prāts, kas ir dvēseles spēja. Vienīgi
Dievā prāts un Viņa daba esot viens un tas pats, bet radī-

bās prāts esot prātotāja spēja. Pamatodamies uz šāda principa,
Toms nostājas pretim franciskāņu skolai jautājumā, kā dvēsele

pazīst pati sevi. Franciskāņu skola mācīja, ka dvēsele pati sevi

pazīstot tieši, intuicijas ceļā. Sv. Toms turpretim saka, ka dvē-

sele sevi pazīstot pateicoties prātam, jo tikai prātodami mēs

nākam pie skaidrības, kas ir mūsu dvēsele un kādas tās spē-

jas. (S. th. I, 87, 1).

No tā, kā mēs pazīstam mūsu dvēseli, Toms

pāriet pie jautājuma, kā mēs pazīstam tīri garī-

gās būtnes un Dievu.

Šo jautājumu viņš atrisina, iziedams no tā, ka mūsu dvēsele

ir būtiskā apvienotībā ar ķermeni, un tāpēc miesīgās būtnes

tā pazīst, ņemdama būtisko un abstrahēdama akcidentālo, bet

carīgās tādā kārtā nevar būt pietiekami pazītas, un tāpēc par

garīgām būtnēm jēdziens mums nav pilnīgs. Arī par Dievu
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mums nav iespējams šajā dzīvē dabiskā ceļā panākt skaidru,
pilnīgu jēdzienu. Pie jēdziena par Dievu un pie Dieva esamības

atzīšanas mēs pienākam no pasaules esamības un tās pētīša-
nas. Kā dabā vienmēr no iznākuma ejam pie jēdziena par cē-

loni, tāpat no pasaules esamības un tās apbrīnojamās iekār-

tas mēs ejam pie Radītāja pazīšanas un atzīšanas. Par Dieva

esamību un Dieva dabu Toma ieskati visplašāki sameklējami

viņa darbos ~S um m a contra Gentiles" un „Summa

theologica". Šajos darbos ieturēts baznīcas tēvu princips:
es saprotu, lai es ticētu; es ticu, lai es saprastu —

intelligo, ut credam; credo, ut intel ligām. Šis prin-

cips izsaka to, ka mēs dabiskās prātošanas ceļā spējam pie-
nākt pie Dieva esamības atzīšanas. Bet atzinuši Dieva esa-

mību un pieņēmuši viņa atklājumus, mēs gūstam jaunas atzi-

ņas, kādas nav sasniedzamas dabiskas prātošanas ceļā. Dieva

atklājumi ved mūs pie pārdabisko noslēpumu pazīšanas, kas

padziļina mūsu ieskatus gan par pašu Dievu, gan par Viņa
attiecībām pret mums, gan arī par mUsu pienākumiem pret
Dievu.

Apskatīdams Dieva esamības pierādījumus, sv. Toms pirmā
kārtā noliedz sv. Anzelma ieskatu, ka Dieva esamību varētu

pierādīt, analizējot pašu jēdzienu par Dievu. Šis sv. Anzelma

arguments, ar kādu viņš bija domājis atvietot visus pārējos, ir

šāds: mūsu jēdziens par Dievu ietver sevī to, ka Dievs ir vis-

augstākā, vispilnīgākā būtne, par kādu nekas pilnīgāks nevar

būt iedomāts. Šāds jēdziens par Dievu ir visiem, kā ticīgajiem,
tā arī neticīgajiem, lai gan pēdējie Dieva esamības neatzīst. Ja

jēdziens par Dievu ietver sevī to, ka Dievam jābūt vispilnīgākai
būtnei, tad Viņam jāeksistē, jo tad, kad Viņš neeksistētu, bet

tikai prātā būtu iedomāts, butu mazāk pilnīgs, nekā tad, kad

Viņš tiešām eksistē ārpus mūsu prāta.

Šis sv. Anzelma prātojums pierāda tikai to, ka Dievs ne-

var būt citāds, kā bezgalīgi pilnīga būtne, bet viņš nepierāda
to, ka šī bezgalīgi pilnīgā būtne eksistē. Un tāpēc sv. Toms

šādus un līdzīgus Dieva esamības pierādījumus atmeta, bet no

daudziem citiem, kas no prātošanas par pasaules esamību un

tās iekārtu ved pie Dieva esamības atzīšanas, kā galvenos
atzina šādus: 1) no kustības pasaulē pie Dieva

kā pirmā kustinātāja, 2) no pasaules esamības

pie Dieva, kā pasaules radītāja, 3) no tā, ka pa-

saule nav nepieciešama būtne, pie Dieva, kā ne-

pieciešamās būtnes, 4) no dažādām pilnības pa-
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kāpēm pasaulē pie Dieva, kā vispilnīgākās būt-

nes un 5) no mērķveidības pasaulē pie Dieva, kā

mērķveidības devēja.
Visi šie argumenti pamatoti uz diviem principiem: uz pie-

tiekamā pamata principa un uz cēlonības principa. Pirmais

no tiem saka, ka visam, kas eksistē, ir pietiekams pamats vai

pašam sevī, vai citās būtnēs. Un otrais: visam, kas no ne-

esamības rodas esamībā, ir savs cēlonis. Toms ir pārliecināts,
ka šiem principiem ir universāla, objektīva un absolūta vērtība,

tāpēc uz tiem pamatotiem prāta slēdzieniem jābūt pareiziem.

No visiem Dieva esamības pierādījumiem visplašāk sv.

Toms izveidojis pirmo. Šis Dieva esamības pierādījums no kus-

tības pasaulē nav paša sv. Toma jaunatradums, bet to mēs

atrodam jau pie Anaksagora (500—428), Platona (428—347),

Aristoteļa (384—322) v. c.

Pie sv. Toma šis arguments savilkumā būtu formulējams
tā: viss, kas kustas, kustas pateicoties otram;

tas savukārt — pateicoties trešam; trešais pa-

teicoties ceturtam v. t. t. Bet šādu kustināmo

un kustinātāju ķēde pasaulē nevar but bezga-

līga, tā tad jābūt pirmajam kustinātājam, un to

mēs saucam par Dievu. Šo sv. Toma (ari Aristoteļa)

argumentu pastiprina jaunlaiku fizika, sludinādama entropijas
likumu. Pēdējais saka: visi procesi pasaulē ir tikai erreversrbli

vai saistīti ar zināmu šķēršļu pārvarēšanu, un tāpēc visi ener-

ģijas veidi pakāpeniski pārvēršas siltuma enerģijā. Bet pār-
velšot siltuma enerģiju atpakaļ citos enerģijas veidos, lielum

lielā tā; daļa izplūst ūniversumā. Šo siltuma enerģiju, kas iz-

plūst ūniversumā, saucam par entropijas enerģiju. Un lielais

fiziķis Klauzijs (f 1888. g.) ir teicis, ka visos irreversiblajos

procesos un dabā tikai tādi sastopami, entropija tiecas uz mak-

simumu. Tāpēc jāpieņem, ka visā dabā ir tieksme uz kustī-

bas izbeigšanos un līdzsvara panākšanu. Lai gan mums nav

iespējams noteikt, kad dabā iestāsies līdzsvara stāvoklis, tad

tomēr jāatzīst, ka kaut kad tam jāiestājas.

No tā, ka tagadējā pasaules iekārta ved pie kustības izbeig-

šanās, jāpieņem, ka arī pagātnē tā nav mūžīga, ka tai ir savs

sākums. Bet tā kā pati daba no līdzsvara stāvokļa nevarēja

pāriet kustībā, jāpieņem, ka pirmais kustinātājs stāv pāri da-

bai, pāri visai pasaulei. Šo pirmo kustinātāju saucam par

Dievu.

Otrais Dieva esamības pierādījums ir ciešā sakarībā ar
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pirmo. Pirmajā argumentā sv. Toms ņem kustināmo un kusti-

nātāju ķēdi un noved pie pirmā kustinātāja, bet otrā ņem iznā-

kumu un to cēloņu ķēdi un noved pie pirmā cēloņa. Toms

saka, ka nekas nevar būt pats sev par cēloni, jo tas ietver sevi

pretrunu! Un tāpēc visur, kur ir iznākums, jābūt pietiekamam
cēlonim. lepriekšējais cēlonis savukārt ir vēl agrākā cēloņa iz-

nākums. Un tādā kārtā visa pasaules pagātne sastāv no iznā-

kumiem un cēloņiem. Bet iznākumu un cēloņu ķēde pagātnē
nevar but bezgalīga, tā tad jābūt pirmām cēlonim. Šo pirmo

cēloni, kas visam pārējam devis esamību, mēs saucam par
Dievu.

No pārējiem Dieva esamības pierādījumiem vieglāk sapro-
tama ir mērķtiecība dabā. Šeit sv. Toms sevišķi uzsver to, ka

pasaulē jau nedzīvu un neprātīgu būtņu rīcībā ir sameklējama

apbrīnojama mērķtiecība. Bet mērķtiecīgi var rīkoties tikai tas,
kas pats ir prātīgs, vai arī tas, kam prātīgais devis esamību

un paredzējis viņam mērķtiecīgu rīcību, piemēram: cilvēks, ap-

zinīgi darbodamies, pagatavo kaut kādu mašīnu. Šāda cil-

vēka darbība ir mērķtiecīga, un arī viņa izgudrotās mašīnas

darbība ir mērķtiecīga. Starp šiem diviem mērķtiecības vei-

diem ir tā lielā starpība, ka cilvēka darbība ir apzinīgi mērķtie-

cīga, bet mašīnas mērķtiecība atkarīga no tās konstruētajā.
Un tāpēc visas neprātīgās pasaules mērķtiecīgā rīcība sa-

vos pamatos nav atkarīga no viņas pašas, bet no tādas prā-

tīgas būtnes, kam ir vara pār pasauli. Šādu prātīgu būtni, kas

visai pasaulei devusi mērķtiecīgu iekārtu, mēs saucam par

Dievu.

Arī šis sv. Toma arguments nav viņa laika bērns, jo tas

atrodams jau pie Pitagora, Anaksagora, Sokrāta, Platona v. d. c.

Un tā sv. Toms ar saviem Dieva esamības pie-

rādījumiem ir sagatavojis pamatus teoloģijai
un izglābis viņu no tā sauktā maldu riņķa. Bet

Toms nav apmierinājies ar Dieva esamības pierādījumiem vien,

viņš, sekodams Aristotelim, sv. Augustinam, sv. Anzelmam v.

c, ir dabiskās prātošanas ceļā devis dziļu un skaidru mācību

par pašu Dieva dabu. Dievs, pēc Toma mācības, ir

mūžīgs, bezgalīgi pilnīgs gars, kas pats no se-

vis eksistē, kas radījis pasauli, devis tai mērķ-

tiecīgu iekārtu, kas uztur pasauli esamībā un

zin visu, kas noticis un notiks visos mūžu mūžos.

Savus ieskatus par Dieva dabu Toms pamato uz radīto lietu

pilnībām, proti, ja ir dažādas pilnības radītās būtnes, tad vi-
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sām tām jābūt arī Radītājā, kā visu lietu pirmcēlonī. Radītajās
būtnēs visas pilnības ir ierobežotas, bet Radītājā tās ir bez-

galīgā pakāpē, jo Dievs nevar būt citāds, kā vienīgi bezgalīgi

pilnīga būtne, un tāpēc nekādi trūkumi, kas sastopami radībās,
nedrīkst un nevar būt Dievā. Dievs ir bezgalīga pilnība, bez

kaut kādiem trūkumiem.

Ņemot vērā to, ka mēs esam ierobežoti, bet Dievs ir bez-

galīgs, mēs Dievu nevaram visā pilnībā pazīt. Viss tas, ko mēs

par Dievu iedomājam, ir nepilnīgs. Dievu kā tādu cilvēks spēj

pazīt vienīgi dievišķas apgaismības ceļā.

Tomēr tas, ko mēs par Dievu dabiskas prāto-
šanas ceļā esam atzinuši, nav kaut kas maldīgs,

nav pieskaitāms pie illūzijām, jo šiem mūsu jē-
dzieniem par Dievu ir zināms pamats paša Dieva

dabā. Visā pilnībā Dievu spēj pazīt tikai pats Dievs. Mēs,

turpretim, pat dievišķās apgaismības ceļā, neesam spējīgi pa-

zīt Dievu visā Viņa bezgalīgumā.

Dievs visā pilnībā, pazīdams pats sevi no mUžu mūžiem,

pazīst arī visu to, kas ir i- pējams kā radība. Tāpēc visu lietu

idejas no mUžu mūžiem eksistē Dieva prātā: viņas ir kā tie

paraugi, pēc kādiem Dievs radījis pasauli. Un tā sv. Toms

pilnīgi pārveido Platona mācību, par ideju valsti; idejas nav

pašas par sevi esošas, bet idejas ir jēdzieni Dieva prātā

par visām iespējamām būtnēm. Tāpēc, ka lietu idejas eksistē

Dieva prātā, tām piemīt negātīvā mūžība, Dievam turpretim
ir pozitīvā mūžība, proti: Dievs pats no sevis mūžīgi eksistē,
bet lietu idejas neeksistē pašas no sevis, — tās eksistē Dieva

prātā. Šīs idejas nav nekas cits, kā Dieva dabas iespējamība,
tādā vai citādā kārtā, darīt sevi pazīstamu uz ārieni. Un tā kā

Dievs ir bezgalīgi pilnīgs, Viņam ir iespējams bezgalīgi daudzos

veidos izpaust sevi uz ārieni. No tā seko, ka radīto būtņu ie-

spējamība daudzuma un dažādības ziņā ir Dievā līdz bezgalībai.
Un tāpēc, ka Dievs visam tam, ko viņš atzīst par iespējamu,
var dot esamību, viņš ir visuvarens. Pateicoties savai visva-

renībai, Dievs pilnīgi brīvi ir radījis pasauli tādu, Kādu pats
sevī no mūžu mūžiem bija pazinis. Tāpēc arī pasaulē ir mērķ-

tiecīga iekārta, jo tā ir mūžīgo Dieva ideju realizēšana ārpus

Dieva. Un tādā kārtā Dievs ir visu lietu pirmavots, cēlonis

un paraugs, arī pēdējais visa mērķis. Viss, kas vien kaut

kādā veidā eksistē (vai mazākais ir iespējams, lai eksistētu), ir

atkarīgs no Dieva. Dievs ir visa esošā un iespējamā viens vie-

nīgais pamats. Un tāpēc, ja nebūtu Dieva, tad nekas netik-
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vien kā neeksistētu, bet nebūtu pat iespējamības stāvoklī. Dievs

ir vienīgais pats no sevis nepieciešami esošais, bet viss pārējais
ir vai pašā Dievā kā idejas, kā likumi, kā iespējamības, vai

ārpus Viņa kā radītās būtnes. Dodams esamību radībām, Dievs

gribējis savu labumu, savu pilnību atspoguļot tajās. Un tā-

pēc visās lietās ir sava dabiskā tieksme pēc tās pilnības, kas

tai atbilst. Šī tieksme radības tuvina savam Radītājam, kas

ir visas pilnības pirmavots. Tādā kārtā Dieva pilnība, labums

ir visu lietu pēdējais mērķis. Neprātīgās radības uz šo savu

mērķi tiecas neapzināti, bet prātīgajām radībām ir pienākums

apzināti tiekties uz Dievu, kļūt reliģiozi-ētiski arvienu pilnī-

gākām un pilnīgākām. Tāpēc cilvēka uzdevums ir Dievu pa-

zīt, apliecināt Viņa esamību, pieņemt Viņa atklājumus, ticēt

visam tam, ko Dievs mums pasludinājis, un pēc šīs ticības

dzīvot.

Prātodams par pasaules radīšanu, sv. Toms māca, ka pa-

saule nav mūžīga, kā to sludināja Aristotelis. Pēc sv. Toma

ieskatiem, mūžīgs ir tikai viens vienīgais Dievs. Pasaule tikai

tad būtu mūžīga, ja Dievs viņu butu radījis nevis no savas lab-

vēlības, bet nepieciešami, vai, ja tā butu nevis radīta, bet paša
Dieva izpausme. Bet tā kā pasaule nav ne Dieva izpausme, nedz

nepieciešama, bet brīvvaļīgi radīta, tā nav mūžīga. Apskatī-
dams dažādus ieskatus, vai Dievam butu iespējams radīt pa-

sauli pirms mūžu-mužiem, sv. Toms piekrīt tam virzienam, kas

šādu iespējamību atzīst.

Lai gan šāda iespējamība Dievam butu, faktiski tomēr pa-

saule nav radīta pirms mUžu mūžiem, bet tā radīta laikā, vai,
labāki sakot, laika sākums ir pasaules radīšanas moments.

Pēc sv. Toma ieskatiem četras lietas ir radītas reizē: Debesu

spīdekļi, zeme, laiks un eņģeļi. Debesu spīdek-

ļus un zemi sv. Toms saprot kā divas pilnīgi dažādas būtnes,

jo tāds tanīs laikos valdīja ieskats. Ja mUsu dienās šis ieskats

ir radikāli mainījies, tad sv. Toma mācība šinī punktā butu

šāda: trīs lietas ir radītas reizē: matērija, laiks un

garu valsts. Ar vārdu matērija jāsaprot viss tas, kas

izplatīts trijās dimensijās; ar vārdu laiks jāsaprot radīto lietu

esamības turpinājums, un ar vārdu garīgās būtnes jāsaprot prā-

tīgās un brīvvaļīgās, bet neeksistensīvās būtnes. Garīgās būt-

nes ir bez kādas saliktības, bet miesīgās būtnes visas sastāv

no pirm vielas (materia prima) un attiecīgas for-

mas (forma substantialis), kas pirmvielu padarīju-
si par tādu, nevis citādu būtni. Pirmviela būtu kaut kas
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patstāvīgs, ekstensīvs, bet bez vismazākās noteiktības, tā vi-

sās lietās būtu viena un tā pati. Forma arī butu kaut kas pat-
stāvīgs, kas, vienodamās ar pirmvielu, sastādītu kaut kādu no-

teiktu dzīvu vai nedzīvu būtni. Prātā mēs varam iedomāties

pirmvielu bez kaut kādas noteiktības vai formas, un formu va-

ram iedomāties bez vielas. īstenībā turpretim neeksistē pirm-
viela bez formas, nedz arī forma bez vielas. Pat Dievam nav

iespējams pirmvielu radīt bez kaut kādas noteiktības vai for-

mas, jo tas ietvertu sevī pretrunu. Un tāpēc Dievs ir radījis
nevis kaut ko nenoteiktu, nedz arī kādai vienai vienīgai kopējai
formai pakārtotu, bet Dievs ir radījis vielu daždažādos tās vei-

dos, lai tā pats sevi labāki atspoguļotu radībās.

Pēc šā sv. Toma ieskata nedzīvo un dzī-

vo būtņu dažādība ir nākusi no Dieva, nevis

no dabas. Arī pilnības ziņā dažādība pasaulē ir no Dieva,
lai ar to labāk apliecinātu bezgalīgo Radītāja prātu un spēju
visu radīt.

Lai gan pasaulē ir apbrīnojami daudz daždažādu pilnības

veidu, tad tomēr tā nav vispilnīgākā, jo Dievam bija iespējams
vel pilnīgāku radīt.

Apskatīdams sv. Rakstu atstāstījumu par pasaules radīšanu,

sv. Toms ir pārliecībā, ka Dievs, radīdams debesis un zemi, ir

m potentia radījis visu, kas minēts sešās radīšanas dienās, bet

aktuāli to visu ir radījis ikvienu attiecīgā laikā.

Komentēdams sv. Augustina vārdus: ~Deus omnia

creavit simul — Dievs visu ir radījis reizē",

sv. Toms izšķir starp to, kas tikai potenciāli dažāds, un to, kas

aktuāli dažāds. To, kas tikai potenciāli dažāds, Dievs radījis

reizē, bet aktuāli dažādo Dievs radījis ikvienu savā attiecīgā
laikā.

Lai gan starp radītām lietām ir ārkārtīga dažādība, tām

tomēr ir savstarpēja sakarība un viens kopējs

mērķis, proti, tieksme uz Radītāju, tāpēc visas ra-

dītās būtnes, kā miesīgās, tā arī garīgās, sast i-

da vienu un to pašu vispasauli. Šajā vispasaulē vis-

augstāk pilnības ziņā stāv eņģeļi, pēc viņiem nāk cilvēks, tad

kustoņi, augi un nedzīvas būtnes. Debesu ķermeņi, pēc sv.

Toma mācības, lai gan nav dzīvi, kā daudzi sludinājuši, tomēr

nav līdzīgi mums pazīstamajām nedzīvajām būtnēm. Viņiem
ir sava īpatnēja daba, kas ir domāta kā nemainīga stāvokļa

ziņā, bet mainīga vienīgi vietas ziņā. Debesu ķermeņu viela
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un mums pazīstamo būtņu viela būtu nevis identiska, bet vie-

nīgi analoga. Debesu spīdekļiem sv. Toms atzīst ļoti lielu

iedarbības spēju uz mūsu zemes iemītniekiem. Viņš, sekodams

Aristotelim, māca, ka dažādi tārpi un vispāri zemāki kustoņi
un augi tiekot izsaukti no dažādām nedzīvām vielām ar saules

un citu debesu spīdekļu iedarbību. Šis ieskats kā senos, tā

viduslaikos, pat līdz mikroskopa izgudrošanai, šķita pareizs, jo
vienkāršu aci nebija iespējams saredzēt ļoti mazās šūniņas, no

kādām minētie dzīvnieki dzimst un aug. Nebija tomēr sludi-

nāts, ka dzīvība rastos no nedzīvā, jo debesu ķermeņi, kā jau
teikts, tika atzīti par citāda veida būtnēm, nekā mūsu zeme.

Un tāpēc domāja, ka to iedarbībai uz dažādām pūstošām vielām

būtu spējīga izsaukt dažādas dzīvas būtnes.

Runādams par debesu ķermeņiem, sv. Toms min, ka daudzi

tos turot par dzīvām būtnēm, kas neesot pareizi. Debesu ķer-

meņi neesot organismi, tiem neesot dvēseles, vienīgi viņu

kustinātājs esot garīgais. Šīs kustības pirmcēlonis esot

Dievs, bet tās uzturētāji esot eņģeļi. Kā pamatu šādam ie-

skatam sv. Toms min to, ka debesu ķermeņu, proti, planēšu
kustībā esot novērojama dažādība, — tāpēc esot jāpieņem dau-

dzi viņu kustinātāji. Ar šo savu mācību sv. Toms nostājas

pretim Ptolomeja teorijai, kas planēšu kustības dažādību iz-

skaidroja ar deferentu un epicikļu palīdzību.

Eņģeļus sv. Toms atzīst netikvien par debesu ķermeņu kusti-

nātājiem, bet par vispilnīgākām garīgām radībām, kas ieņem
vietu starp Dievu un pārējām radībām. Viņiem ir lielas prāta
dāvanas un brīva griba.

Pēc eņģeļiem pirmā vietā sv. Toms stāda cil-

vēku, kas ir vielas un gara, laicīguma un mūžības

sintezē. Viņš ir redzamās radības kronis. Visas pārējās re-

dzamās radības ir būtiski zemākas par cilvēku. Viszemākās ir

nedzīvās būtnes, tad seko augi, pēc augiem kustoņi un beigās
cilvēks, kā visas redzamās pasaules radīšanas noslēgums.

Par nedzīvām būtnēm sv. Toms, sekodams Aristotelim,

māca, ka tās esot vai viens no četriem elementiem (zeme,

ūdens, gaiss, uguns), vai šo elementu zināms apvienojums. Šis

apvienojums tiekot panākts tā, ka ļoti mazas atsevišķo ele-

mentu daļiņas apvienojoties tādā vai citādā proporcijā, un tāpēc
no šiem nedaudziem elementiem esot iespējams panākt ļoti daudz

jaunu neorganisku un organisku vielu.

Lai gan šis ieskats, ka zeme, ūdens, gaiss un uguns butu

pamatelementi, jaunlaiku ķīmijā atkritis, tad tomēr pati doma,
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ka jābūt vienkāršiem elementiem un ka tiem jāsastāv no ļoti

mazām daļiņām, kādām iespējams apvienoties un kopā sastādīt

citādas būtnes nekā paši salikteņi, ir pareiza.

Par dzīvajām būtnēm sv. Toms saka, ka tās sastāvot no

ķermeņa un attiecīgas dvēseles. Ķermenis kā augiem, tā kusto-

ņiem un cilvēkiem sastāvot no tāda vai citācļa minēto četru

elementu apvienojuma. Pateicoties elementu apvienotlbas da-

žādībai, izveidojas dažādi ķermeņa audi: kauli, muskuļi v. t. t.

Šo audu veidošanās notiek tādā kārtā, ka organisms, uzņemot

sevī barības vielu, to asimilē, t. i. veido piemērotu savam ķer-
menim. Visu dzīvības funkciju uzturētāja un pirmais šo funk-

ciju ierosinātājs ir dvēsele.

Dvēseli sv. Toms šķiro trejādu: veģetatīvo, sensitīvo

un intellektuālo. Veģetatīvā dvēsele ir augiem, sensitīvā —

kustoņiem, intellektuālā — cilvēkam.

Augstākā dvēsele spēj izpildīt zemākās dvē-

seles funkcijas, un tāpēc kā augiem, tā kustoņiem
un cilvēkam ir tikai viena vienīga dvēsele. Ar to

Aristoteļa-Toma mācība ir pretēja Platona mācībai, kas cilvēkā

atzina trīs patstāvīgas dvēseles. Ikviena dvēsele ir attiecīgas
dzīvās būtnes substanciālā forma, tas, ar ko šī būtne ir tāda

un ne citāda. Dvēsele atšķiras no visām miesīgām būtnēm pirmā
kārtā ar to, ka visas miesīgās būtnes sastāv no matērijas,

proti, no kaut kā tāda, kas pats no sevis nav noteikts (p ri n -

cip i v m determi n a b i 1 c), un no formas, proti, no tā,
kas dod noteiktību, ka šī būtne ir tāda, nevis citāda. Tā tad

forma ir principjium determinans. Un tā dvēsele ir

forma vai principium determinans, kas dara to, ka ikviena dzīva

būtne ir tiešām dzīva un tāda, nevis citāda. Pati dvēsele tur-

pretim nesastāv no matērijas un formas, bet tā ir tiešais prin-

cipium determinans, kas, vienodamies ar ķermeni, sastāda at-

tiecīgo dzīvo būtni.

Otrkārt, visas miesīgās būtnes ir izplatītas trijās dimensi-

jās, dvēsele turpretim pati kā tāda nav ekstensīva. Viņa ir

visa visā auga, kustoņa vai cilvēka ķermenī un

arī visa ikvienā šī ķermeņa daļā. Dvēseles būtība

nav sadalāma daļās, jo tādu viņai nav, bet dvēse-

les būtība sadalāma spēju ziņā. Šīs dvēseles spējas
ir lokalizētas, tāpēc nevar teikt, ka ikviena dvēseles spēja butu

visā ķermenī.

Augstākiem kustoņiem un cilvēkam ir viena vienīga dvē-

sele aktuālā un arī potenciālā ziņā, bet zemākajiem dzīvniekiem



155

un daudziem augiem, kas no atsevišķām daļām spēj dzemdēt

pilnīgi normālus jaunus augus vai kustoņus, ir viena dvēsele

aktuāli, bet daudzas potenciāli. Kamēr minētā auga vai kus-

toņa ķermenis nav sadalīts, tik ilgi darbīga ir viņā tikai viena

dvēsele; bet tiklīdz ķermenis tiek sadalīts, tanī pašā momentā

sāk darboties pārkārtotās dvēseles, kas no attiecīgas ķermeņa

daļas veido jaunus pilnīgi normālus organismus.

Veģetatīvā un sensitīvā dvēsele ir cieši atka-

rīga no ķermeņa, tāpēc bez ķermeņa eksistēt ne-

spēj, bet intellektuālā dvēsele ir garīga būtne,
un tāpēc viņa spēj eksistēt arī bez ķermeņa.

Ikvienai dvēselei sv. Toms pieņem viņai attiecīgas spējas,
kas nav identificējamas ar pašu dvēseli, jo dvēsele ir viena, bet

spēju ir daudz un dažādas.

Par dzīvo būtņu funkcijām sv. Toms saka, ka visu veģeta-
tīvo un sensitīvo funkciju subjekts ir organisms kā tāds, proti,
dvēseles un ķermeņa būtiskais apvienojums, bet prāta un brī-

vās gribas subjekts ir pati garīgā dvēsele kā tāda. (S. th. I,

77, 5).

Augiem sv. Toms piešķir trīs funkcijas: vairošanas,
barošanās un augšanas funkcijas. Visu šo funkciju izrai-

sītāja ir auga dvēsele. Vairošanās spējas devējs ir pats augs,

kas, ražodams sēkliņas, tanīs paslēpj vairošanās spēju. Tādā

pat kārtā notiek arī kustoņu vairošanās.

Uz jautājumu, vai visi augi vairojas ar sēkliņu palīdzību,

sv. Toms, piekrītot Aristotelim, saka: ir augi, kas vairojas bez

sēkliņu palīdzības, ir augi, kas vairojas tikai ar sēkliņu palī-

dzību, un ir augi, kas vairojas gan ar sēkliņām, gan bez sēkliņu

palīdzības. Tie augi un kustoņi, kas dzimst ne no sēkliņām, bet

no attiecīgā zemes puvuma saules iedarbībā, pieder pie tām

pašām sugām, pie kādām pieder viņu pārstāvji, kas dzimuši no

sēkliņām.

Par augu, kustoņu un cilvēku barošanos un augšanu sv.

Toms saka, ka tā būtiski atšķiras no līdzīgām parādībām ne-

dzīvajā pasaulē, proti, nedzīvās būtnes aug no ārienes, bet

dzīvās būtnes aug no iekšienes, pateicoties barības uzņemša-

nai, tās pārstrādāšanai un asimilēšanai. Tāpēc īstā vārda no-

zīmē barošanās un augšana sastopama tikai dzīvo būtņu pa-

saulē.

Par augu dvēseli pilnīgāka ir kustoņu vai sensitīvā dvē-

sele. Tā izpilda gan sensitīvās, gan veģetatīvas
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funkcijas. Šīs funkcijas nav tieši dvēseles vienas pašas, bet

kustoņa kā tāda, kas sastāv no ķermeņa un dvēseles. Un tā-

pēc, ka sensitīvā dvēsele nekādu funkciju nespēj
veikt bez vienības ar ķermeni, tā nespēj eksistēt

bez ķermeņa. Šī dvēsele nāk no saviem priekštečiem, kas

nākamā organisma sēklā ir paslēpuši sensitīvās dvēseles spējas.

Pāri par veģetatīvo un sensitīvo dvēseli stāv intellektuāla

vai cilvēka dvēsele, kas izpilda arī sensitīvās un veģetatīvās
dvēseles funkcijas. Tā ir garīga būtne, tāpēc nevar nākt

no priekštečiem, jo gars ir nedalāms. Dvēseli ik-

vienam cilvēkam rada pats Dievs tad, kad mūsu

c m b r i o n s spējīgs to uzņemt. Šis sv. Toma ieskats ir pa-

pildināts, un katoļu filozofija noteikti māca, ka garīgo dvēseli

mums ikvienam Dievs rada pašā ieņemšanas momenta; tā ir

mūsu dzīvības veidotāja un uzturētāja no ieņemšanas momenta

līdz nāve*. Un mūsu nāves momentā notiek dvēseles atdalīša-

nās no miesas, bet nav tās bojā ejas; pēc mūsu nāves dvēsele

turpina savu esamību un nekad neiet bojā.

Lai gan mUsu dvēseles savas būtības ziņā pieder pie vienas

un tās pašas garīgo būtņu šķiras, spēju ziņā tās ir dažādas. Tas

atkarājas no ķermeņa, —jo labāk un pilnīgāk tas būs piemērots
dvēseles darbībai, jo lielākas un pilnīgākas parādīsies dvēseles

spējas. Citiem vārdiem sakot, mušu dvēseli varētu pielīdzināt

mūziķim, bet ķermeni mūzikas instrumentam. Viens un tas

pats mūziķis uz laba instrumenta spēj parādīt lielākas spējas,
nekā uz vāja.

Mūsu dvēseles garīgumu sv. Toms pierāda ar

viņas prātīgumu un gribas brīvību. Dvēseles prātī-
gumu savukārt pierāda, salīdzinādams mūsu jutekliskās un prāta

atziņas. Jutekliskās atziņas ir kaut kādu konkrētu lietu vai

mūsu iekšējo pārdzīvojumu priekšstats, kas nav ideja vai jē-
dziens. Jutekliskās atziņas dod mūsu prātam vielu, bet jēdzie-
nus darina prāts pats, izdarīdams abstrakciju. Sajūtu priekš-
stats ir psīchiskais tēls, kas pieder cilvēkam vai kustonim kā

tādam, proti tam, kas sastāv no miesas un dvēseles. Jēdzieni

turpretim ietver sevī to, kas ir Universāls, immateriāls, paņemts
bez individuālām un akcidentālām īpašībām. Tāpēc jēdzieni ir

mūsu dvēselē kā tādā. No jēdzieniem prāts darina spriedumus,

sillogismus un veselas zinātņu nozares. Savā prātā cilvēks pa-

ceļas pāri pieredzei un pāriet metafizikā. Visos prāta aktos

dvēsele paceļas būtiski pāri sajūtām, un tāpēc mi es īgums

nav prāta aktu cēlonis, bet šajā dzīvē tas ir con-
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ditio sine qua non, proti, nepieciešamais noteikums, lai

dvēsele varētu darboties.

Ja dvēsele ar prāta aktiem būtiski paceļas pāri miesīgumam,
tad tā pati arī ir būtiski pārāka par visu, kas ir miesīgs, —

tā ir garīga.

šo dvēseles garīgumu apliecina arī mūsu gribas brīvība.

Sv. Toms saka, ka, ja mūsu griba nebūtu brīva, veltīgi būtu dot

padomus, pavēles, aizliegumus, kā arī paredzēt uzslavu un

sodus. Mūsu gribas brīvības pamatos sv. Toms liek darbības

iepriekšējo apsvēršanu prātā. Ja pirms darba darīšanas mēs

to esam apsvēruši savā prātā, tad mūsu darbs nav instinktīvs,
bet apzinīgs un brīvs.

Runādams par gribas brīvību, sv. Toms šķiro divējāda veida

labumu, pēc kāda griba tiecas: labumu kā tādu, ņemtu vis-

pārīgā nozīmē, un kaut kadu konkrētu labumu. Pēc

pirmā mūsu griba nepieciešami ilgojas, bet pie konkrētu labumu

iegribēšanas tai ir izvēles brīvība. Un tāpēc konkrētos apzi-
nīgos darbos mēs esam brīvi.

Jautājumā par to, kas pats sevī ir pilnīgāks, vai prāts vai

griba, sv. Toms nostājas prāta pusē, jo prāts ir apgaismo-

tājs un ceļa rādītājs. Tas arī gribai rāda, kas ir īsts

labums un kas tikai šķietams.

Tā tad bez prāta griba būtu akla. Ir tomēr arī gribai sa-

vas priekšrocības, jo tā ir musu modinātāja uz darbīgumu, —

tā visas musu psīchiskās spējas virza uz saviem mērķiem. Tā-

pēc praktiskā dzīvē ļoti liela nozīme lielai un

stingrai gribai.

No mūsu prātīguma un gribas brīvības sv. Toms taisa slē-

dzienu par mūsu dvēseles garīgumu, bet no garīguma par

tās nemirstību un mūžīgu dzīvi nākamā saulē.

Nācis pie slēdziena par mūžīgo dvēseles neiznīcību, sv.

Toms prāto, vai dvēselei, nošķirtai no miesas, bUs

iespējams pazīt citas būtnes un vispāri domāt.

Uz šo jautājumu sv. Toms atbild, ka dvēseles būtība paliek
viena un tā pati, neatkarīgi no tā, vai tā eksistē apvienota ar

miesu, vai no miesas šķirta. Mainās tomēr pazīšanas un prā-

tošanas veids. Kamēr dvēsele ir miesā, tā nespēj prātot bez

miesīguma līdzdalības, tai jāņem palīgā jutekliskās atziņas, bet

līdz ko tā būs no miesas šķirta, tai nebūs vajadzīgas jutekliskās
atziņas, bet vienīgi tādas, kas vai jau uzņemtas, vai vēl uzņe-
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mamas prata ka garīga spēja. Tapec dvēsele paliks visas idejas,
kādas šajā dzīvē iegūtas.

Tā pazīs pati sevi, pazīs arī citas dvēseles un eņģeļus,
bet Dievu kā tādu pazīs tikai pateicoties dievišķīgai žēlastībai.

Par visām miesīgām būtnēm dvēselei būs tikai vispārīgas
un ne visai skaidras atziņas. Jaunas atziņas par radībām dvē-

selei nāks pateicoties dievišķai apgaismībai.

Uz jautājumu, vai mirušo dvēseles zina, kas notiek pie mums,

sv. Toms atbild, ka svētīgo dvēseles, skatīdamās Dievā, zin arī

to, ko dara pie mums, bet pārējo dvēseles dabiskā kārtā ne-

var zināt, ko dara pie mums.

No tā tomēr nav secināms, ka tās mus aizmirstu. Jo līdzīgi

tam, kā mēs, lai gan nezinām, kas īsti jāpārdzīvo musu mirušo

dvēselēm, tomēr tās neaizmirstam, tāpat arī tās neaizmirst mūs.

Ir tomēr iespējams, ka, pateicoties sevišķai dievišķai apgais-

mībai, mirušo dvēseles var zināt, kas notiek ar mums, un var

pat parādīties mums.

Kas attiecas uz laimīgu vai nelaimīgu dvēse-

les stāvokli viņpasaulē, tad tas atkarīgs no divām

lietām: no cilvēka apzinīgās un brīvās rīcības

šajā dzīvē un no Dieva žēlastības. Savus ieskatus

par musu apzinīgi brīvo rīcību sv. Toms plaši izteicis darba

~Summa theologica" otrā daļā un arī dažos citos savos

darbos, kur bijusi izdevība pieskarties ētikas jautājumiem. Šī

sv. Toma filozofijas daļa, kas prāto par individuālo un so-

ciālo ētiku, ir ļoti plaša un apvieno sevī dabiskās un pār-
dabiskās morāles mācību. Dabiskās morāles mācību sv. Toms

lielā mērā pārņēmis no Aristoteļa, bet pārdabiskās morāles —

no Dieva atklājumiem, Baznīcas tēviem, sevišķi no sv. Au-

gustina.

Savu sistemātisko morāles mācību sv. Toms iesāk ar jau-
tājuma atrisināšanu, kas ir visiem musu apzinīgajiem un brī-

vajiem darbiem galīgais darbības mērķis, jo no šī jautājuma
pareizas vai nepareizas atrisināšanas atkarīgs ieskats par to,

kas ir morāliskā ziņā labs un kas ir ļauns darbs. Uz šo jautā-

jumu sv. Toms atbild, ka visiem musu apzinīgajiem darbiem pē-
dējais mērķis ir labums, jo viss, ko cilvēks apzinīgi dara, tiek

darīts kaut kāda labuma dēļ. No tam, vai iegribētais labums

mums atbilst vai neatbilst kā prātīgai būtnei, ir atkarīgs mūsu

iegribēšanas un darbības labums vai ļaunums. Ja iegribētais
labums spēj īstā vārda nozīmē padarīt mus laimīgus, tad
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tā iegribēšana un cenšanās viņu sasniegt ir laba; ja iegribētais
labums pats nespēj dot mums īsto laimi, bet pie tādas ved, ari

tad tā iegribēšana ir laba, tas mums ir līdzeklis sasniegt īsto

labumu; ja iegribētais labums mUs virza projām no īstās laimes,
tad tā iegribēšana un cenšanās pēc tā sasniegšanas ir ļauna.
Tas labums, kas visā pilnībā spēj darīt mūs lai-

mīgus, ir vienīgi pats Dievs; radības turpretim
ir mums dotas kā līdzeklis uz pēdējo mērķi. Un

tāpēc Dievs, kā bezgalīgais labums, ir pēdējais musu mērķis
objektīvā nozīmē, bet tā laime, kādu cilvēks pārdzīvos, kad

viņš sasniegs Dievu, ir mūsu subjektīvais pēdējais mērķis. Ši

svētlaimiba, kādu cilvēks pārdzīvo, kad viņš visā pilnībā sa-

sniedzis Dievu, pastāv musu prātā un gribā. Šo pilnīgo svēt-

laimību cilvēks baudīs tikai tad, kad viņam bus pilnīga Dieva

dabas pazīšana un Dieva mīlestība. Radības turpretim neviena

nespēj cilvēku darīt īsti laimīgu. Šeit sv. Toms min mantu,

godu, slavu, varu, miesīgas īpašības, baudu, gara dāvanas un

visas pārējās radītās lietas un pierāda, ka nekas radītais nevar

būt mūsu pēdējais mērķis, jo radības nespēj visā pilnībā ap-

mierināt ne mūsu prātu, kam ir spēja pacelties pāri tām, nedz

arī mūsu gribu, kas ilgojas pēc labuma kā tāda un nevar but

nekad galīgi apmierināta ar ierobežota labuma sasniegšanu. (S.
Th. I, 2-ae, z. 2).

īsto laimību cilvēks spēj panākt vienīgi tad, kad viņa griba
ir laba, proti, kad tā apzinīgi tiecas uz Dievu kā visu musu

pirmcēloni un pēdējo mērķi, jo Dievs ir viens vienīgais, kas

savā pilnībā ir bezgalīgs, kas spēj mūsu dvēseles ilgas apmieri-
nāt un mus darīt īstā vārda nozīmē laimīgus.

Šī sv. Toma mācība nav jāsaprot tā, itin kā

laicīgiem labumiem šajā mūsu dzīvē nebūtu ne-

kādas nozīmes. Nē, sv. Toms māca, ka šajā dzīvē arī

radītās lietas ir mums noderīgas, lai mēs justos laimīgi. Vie-

nīgais, ko sv. Toms uzsver, ir tas, ka radītās lietas nedrīkst

būt mūsu dzīvē pēdējais mērķis, bet nepieciešams līdzeklis, lai

mēs varētu šeit dzīvot un sasniegt īsto svētlaimību, kādu dod

Dieva pazīšana un mīlēšana. Šajā dzīvē iespējama tikai nepil-

nīga svētlaimība, bet pilnīga — tikai nākamā mūžā, pateicoties
Dieva žēlastībai.

Runādams par mūsu apzinīgo darbu labumu vai ļaunumu
morāliskā ziņā, sv. Toms šķiro iekšējos-un ārējos dar-

bus. lekšējie darbi ir apzinīgie mūsu gribas akti, ar kādiem

mēs kaut ko iegribam vai atmetam. Šo aktu brīvības nav iespē-
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jams iznīcināt ar kaut kādas ārējās varas darbiem, bet to var

ietekmēt iedarbojoties uz mūsu prātu ar dažādiem labiem vai

ļauniem padomiem, ar labvēlību un draudiem, kā arī iedarbo-

joties uz musu jutām un uz pašu gribu, rādot tai gaišākās vai

tumšākās krāsās to, kas tai var patikt vai nepatikt. Tāpēc
morāliskā labuma vai ļaunuma jēdziens tiešā

vārda nozīmē pirmā kārtā attiecas uz mūsu gri-
bas apzinīgajiem iekšējiem aktiem, kā arī uz.no-

lūku, kādā mēs kaut ko darām vai gribam darīt.

Viss tas, kas pateicoties apzinīgai gribai tiek darīts uz

ārieni (vārdos vai darbos), atkarīgs no iekšējā brīvās gribas
akta, un tāpēc ir pieskaitāms pie brīvvaļīgajiem musu dar-

biem. Starpība starp pašiem gribas aktiem un mūsu ārējiem
darbiem ir tā, ka uz pēdējiem spēj iedarboties ārējā vara: ārē-

jais pārspēks, kas tiem var vai pavisam iznīcināt vai mazākais

samazināt rīcības brīvību. Ja ārējais pārspēks atņēmis darī-

tājam brīvās rīcības iespējamību, tādā gadījumā darītāja darbs

nav brīvs, bet uzspiests, un par tādu darbu viņš nav atbildīgs

savas sirdsapziņas priekšā.
Mūsu iekšējo gribas aktu morāliskā vērtība

atkarīga no priekšmeta, kāds tiek iegribēts vai

atmests; no nolūka, kādā tas tiek iegribēts vai

atmests, no prāta, kas mums stāda priekšā priekš-

metu, no mūžīgajiem morāles likumiem, kas nāk

no Dieva, un no mūsu gribas saskaņošanas ar Die-

va gribu. Jo pilnīgāka gribas saskaņotība ar Dieva prātu,

jo augstāka morāliskā vērtība. No mūsu gribas noskaņas, ar

kādu mēs darām ārējos darbus, atkarīga to morāliskā vērtība.

Par laba un ļauna tuvāko norādītāju vai normu sv. Toms

atzīst mūsu prātu vai sirdsapziņu, bet par visaugstāko — mū-

žīgos likumus Dievā. Un tāpēc tas mūsu darbs, kas, saskaņots
ar sirdsapziņu un mūžīgajiem likumiem, tiek virzīts uz mērķi,
ir pareizi darīts un ar to pašu tas ir labs, bet tas darbs, kas

nesaskan ar mūsu prātu un mūžīgajiem likumiem, nav pareizi

darīts, un tāpēc tas ir ļauns. Šeit jāpiezīmē, ka sv. Toms pil-

nīgi pievienojas sv. Augustinam, atzīdams, ka ļaunuma paša
kā tāda nav, bet ļaunums ir ikviens labuma trūkums

vai mūsu apzinīgās rīcības nepareizība, proti,

nesaskaņa ar vajadzīgo morāliskās dzīves ie-

kārtu. "Ņemot vērā, ka mūsu apzinīgajos darbos vienmēr ir

zināms nolūks, ar kādu mēs to vai citu darām, tas jau ir vai

labs vai ļauns, atkarībā no tā, vai tas saskan ar prātu un mū-

žīgajiem likumiem, vai nesaskan.
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Par labiem darbiem darītājam pienākas atzinība, bet par

ļauniem — sods, jo tie ir noziegumi. Šī atzinība un sods pie-
nākas darītājam netikvien no sabiedrības puses, kuras locek-

lis viņš ir, bet arī no paša Dieva, kā Radītāja un pēdējā mērķa.

Apskatīdams dažādas musu kāres un kaislības, sv. Toms

atzīst, ka tām ir spēja iedarboties uz musu prātu un gribu, tā-

pēc tām ir sakars ar musu darbu morālisko vērtību. Vienas!

kāres pamodina mūs uz labu, citas uz ļaunu. Lai mūsu rīcība

šādos gadījumos būtu pareiza, mums jārīkojas pēc sava prāta

un mūžīgiem likumiem. Savaldot ļaunās kāres, mums rodas

lielāka morāliska vērtība, nekā tad, ja tādu pavisam nebūtu.

Mūsu morāliskā vērtība nav meklējama atsevišķos darbos

vien, bet visā mūsu pastāvīgā noskaņā uz laba darīšanu un

ļauna pārvarēšanu vai arī otrādi. Šī noskaņa var būt vai paša
cilvēka dabā, attiecībā uz viņa tieksmēm, vai attiecībā uz dar-

bības mērķi. Ja pašā cilvēkā un viņa darbībā viss ir saskaņots

ar prātu un mūžīgajiem likumiem, tad viņam ir laba noskaņa,
kas palielina viņa ētisko vērtību; ja turpretim pašā cilvēkā un

viņa darbībā trūkst saskaņotības ar morāles normām, tad šāda

viņa noskaņa samazina viņa ētisko vērtību.

Ja noskaņa uz laba darīšanu un ļauna pārvarēšanu ir pa-
likusi pastāvīga, tad tā ir tikums. Tikuma pretstats ir netikums.

Citiem vārdiem sakot, tikums ir apzinīga pastāvīga tieksme pa-

likt arvien labākam, rīkoties tā, kā tas atbilst mūsu prātīgai
dabai, bet netikums ir tieksme uz ļaunu, uz to, kas neatbilst

musu prātīgai dabai.

Tikumus sv. Toms iedala intellektuālajos, mo-

rāles un teoloģiskajos tikumos.

Intellektuālie tikumi ir trīs: prātība, gudrība, zinība.

Prātība dara mUsu prātu spējīgu pazīt patiesīgumu; gudrība'
ir mūsu prāta noskaņa visur meklēt pēdējos patiesīguma pa-

matus, un zinība ved mūsu prātu pie pēdējo pamatu samek-

lēšanas.

Lai gan intellektuālajiem tikumiem sv. Toms piešķir lielu

nozīmi, jo tie ir mUsu prāta spēju attīstītāji un padziļinātāji,
tomēr viņš neatzīst tos ne par vienīgajiem, nedz par galvena-

jiem. Intellektuālos tikumus sv. Toms atzīst par mūsu apgais-

motājiem, par teorētiskajiem vai spekulatīvajiem, nevis par prak-

tiskajiem ceļa rādītājiem. Praktiskie, turpretim, ir morāles ti-

kumi, kas veido un nostiprina mūsu gribu. Griba, turpretim,
ir mūsu ceļvede. Morāles tikumi palīdz mums piesavināties
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dzīves gudrības tikumu, kas nav teorētiskais, bet praktiskais

pareizais noskaņojums attiecībā ar musu uzdevumiem.

Intellektuālie tikumi, atskaitot dzīves gudrību, iespējami bez

morāles tikumiem, bet morāles tikumi nav iespējami bez prā-
tības un dzīves gudrības, jo morāles tikumiem jāpastāv apzinīga

un pareiza musu rīcībā attiecībā ar mūsu uzdevumiem.

Starp morāles tikumiem kā galvenos vai pamattikumus sv.

Toms izceļ šādus: dzīves gudrību, taisnību, pašsa-
valdību un drosmi. Šie četri tikumi ir kā četri stUra ak-

meņi visiem pārējiem morāles tikumiem. Un tā: dzīves gudrī-
bas tikums ir pareiza izšķiršanās visos apstākļos un darbos;
taisnības tikums ir musu gara pareizais noskaņojums, pateicoties
kam mēs darām to, kas mums kaut kādā lietā pienākas; paš-
savaldības tikums ir tāda mūsu prātīga noskaņa, kas mūsu

tieksmēm un darbiem liek robežas, kuras nedrīkstam pārkāpt;
drosmes tikums ir tāda mūsu dvēseles noskaņa, pateicoties kurai

mēs tiekam nostiprināti tanī, kas saskan ar musu sirdsapziņu,
lai dažādās kārēs un dzīves grūtībās mēs nezaudētu līdzsvaru.

(S. th. 1. 2, z. 61, 4).

Intellektuālie un morāles tikumi ir mūsu prāta ūn gribas

spēju veidotāji dabiskā kārtā. Tie dod mums dabisko tikumisko

vērtību un ved pie dabiskās laimības. Pateicoties šiem tiku-

miem cilvēks, kā savā personīgā, tā arī sociālā dzīvē, ir dabiski

tikumīgs.

Nepietiek tomēr, ka cilvēks gan" savā personīgā dzīvē, gan

arī savās attiecībās ar pārējiem cilvēkiem, ir pareizi noska-

ņots, cilvēkam ir pienākums pacelties pāri dabai un ieņemt

pareizu stāvokli pret Dievu. To cilvēks panāk pateicoties teolo-

ģiskajiem tikumiem, kādi ir trīs: ticība, cerība un mīlesti-

ba. Par teoloģiskajiem šie tikumi tiek saukti tāpēc, ka to

objekts ir Dievs, kā arī tāpēc, ka tos dod mums pats Dievs,
lai pateicoties tiem mēs paceltos pāri dabai un tiektos uz mū-

žīgās svētlaimības mājokļiem. Par visaugstāko, vispilnīgāko starp
visiem pārējiem tikumiem sv. Toms atzīst Dieva mīlestības ti-

kumu. Šis pēdējais ir visu pārējo tikumu sakne un

māte. (S. th. 1. 2. q. 62, 4).

Ka pretstats tikumiskiem darbiem un viņu morāliskam la-

bumam ir netikumiski darbi un viņu ļaunums, bet kā pilnīgais
pretstats pašam tikumam ir netikums. Ja tikums ir pastāvīga
noskaņa, kas atbilst darītāja prātīgai dabai, tad netikums ir

tāda darītāja noskaņa, kas viņa prātīgai dabai neatbilst.
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Lai cilvēks būtu tikumīgs, nav pietiekami rīkoties pēc sa-

viem subjektīviem sirdsapziņas pamudinājumiem vien, bet vi-

ņam jāseko dievišķai gribai, kas virzīdama mus uz

labu, dod mums likumus, pēc kādiem jādzīvo, un dod arī savas

žēlastības, lai mēs šos likumus spētu pildīt.
Likumu sv. Toms saprot kā zināmu nosacījumu un mēr-

auklu, saskaņā ar kaut ko, kas tiek darīts vai nedarīts. Pirmais

un galvenais likuma mērķis ir vispārības labums.

Likumus sv. Toms šķiro šādi: mūžīgajos, da-

biskajos, cilvēku un Dieva likumos. Mūžīgie likumi

ir tie, kas pastāv pašā Dieva prātā, kā visu lietu ideju mūžīgajā
pazinējā un visas pasaules valdniekā. Šie mūžīgie likumi ir

iekļauti pasaules iekārtā, un, pateicoties tiem, visām radītām

lietām ir savas dabiskās tieksmes uz sev attiecīgiem mērķiem.

Ņemot vērā, ka starp redzamajām radībām visaugstāko vietu

ieņem cilvēks, viņā mūžīgie likumi vēl pilnīgāki saskatāmi. Mi-

nētie likumi cilvēkā tiek saukti par dabiskajiem, jo tie pie-
der pie viņa dabas, kā dzinuļi uz cilvēka dabai attiecīgu darbību

un mērķi. Tāpēc dabiskie morāles likumi nav nekas cits, kā

mūžīgo likumu nospiedums prātīgajā radībā.

No dabiskajiem likumiem, kas ir vispārēji, cilvēks secina

dažādus partikulārus likumus, un tāpēc pēdējie tiek saukti par
cilvēku likumiem. Pēdējos tuvāk noteic un izsludina at-

tiecīgais likumdevējs.

Ņemot vērā to, ka cilvēku prāts, visus likumus secinādams

no dabiskajiem, nav nemaldīgs, bija lietderīgi, lai Dievs pats

pasludinātu cilvēkiem morāles likumus, kas viņus saistītu ne-

tikvien viņu rīcībā uz ārieni, bet arī pašās noslēptajās viņu

domās, iegribās, jutās un darbos. Tāpēc tos likumus, kādus-

Dievs pasludinājis gan Vecajā Derībā, gan Jaunajā Derībā, sau-

cam par Dieva likumiem. Tie ikvienam dod skaidrību, kas

jādara un kas nav jādara, lai cilvēks butu tikumīgs.

Mūžīgie, dabiskie un Dieva likumi, kas ieslēdz sevī dabis-

kos, ir visiem un visos laikos obligātoriski, jo tie ir nemainīgi.
Arī cilvēku likumi, ja tie saskan ar dabiskajiem, ir obligātoriski

un saistoši sirdsapziņā. Par šādu likumu laušanu cilvēks atbil-

dīgs netikvien likumdevēja, bet arī paša Dieva priekša. Tapec
baznīcas un valsts likumi ir jāpilda.

Lai mēs spētu izpildīt morāles likumus, mums nepiecieša-
ma dievišķā palīdzība, kuru Dievs mums neliedz, bet ikvienam

likuma pildītājam labprātīgi dod. Savu žēlastību Dievs neliedz
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tiem, kas grib būt tikumīgi. Un tā Dievs netikvien pamodina

uz laba darīšanu, bet arī dod savu palīdzību, lai mes spētu labo

darīt un ļauno pārvarēt.

lepazīstinājis ar morāles principiem vispāri, sv. Toms vēl

reizi atgriežas pie minētajiem teoloģiskajiem un morāles tiku-

miem un ikvienu vispusīgi noskaidro, aizrādīdams, kādi darbi

ar šo tikumu saskan un kādi runā tam pretim. Šajā ētikas daļā
sv. Toms apskata daždažādus mūsu darbus, kam piemīt rnorā.

liskā labuma vai ļaunuma raksturs, kā arī min dažādas cilvēku

šķiras.

Kopsavilkumā sv. Toma mācība ētikā ir:

1) Dievs ir visa pirmcēlonis un pēdējais mērķis; 2) cilvēkam

uz Dievu jātiecas apzinīgi un labprātīgi; 3) Dievs ir vienīgais

visaugstākais labums; 4) kas Dievu redz, tas ir laimīgs; 5) pie
Dieva redzēšanas ved tikumiska dzīve un Dieva žēlastība; 6)
tikumisko rīcību tuvāk nosaka morāles likumi; 7) šo likumu

pildīšanai nepieciešama dievišķā palīdzība; 8) visas morāles

pamatos jāliek mūsu attiecības ar Dievu, kas sastāda reliģiju;

9) bez reliģijas īstā morāle nav iespējama; 10) īstai morālei

jābūt teocentriskai, proti, viss jāgrupē ap Dievu, nevis

egocentriskai vai egoistiskai.

No sv. Toma mācības ir skaidrs, ka viņš apvienojis
dabisko morāles mācību ar pārdabisko, jo at-

zinis, ka mēs esam laicīguma un mūžīguma sintezē. Kā mūžī-

gais ir vērtīgāks par laicīgo, tā pārdabiskais vērtīgāks par da-

bisko. Tāpēc pie pareizās cilvēka morāles noteikšanas jāiziet
no pārdabiskā dzīves viedokļa: kas pie Dieva ved, tas ir labs,
kas biedē projām, tas ir ļauns.

Ja Dievs ir visu lietu prātīgais pirmcēlonis, ja Viņš ir tas

bezgalīgais labums, pēc kāda ilgojas musu sirds, tad pilnīgi

apzinīgi un labprātīgi Dievs jāmeklē pāri par visu, arī

par sevi pašu. Dievs jāmīl gan kā bezgalīgi pilnīgā būtne, gan

arī kā vienīgais mūsu svētlaimības devējs.

Pēc Dieva pirmā vietā mums jāmīl pašiem se-

vi, bet pēc sevis pirmā vietā jāmīl vecāki un tad savas tautības

un savas valsts pilsoņi. Laulātiem sirsnīgi jāmīl vienam otru,

bet arī savus vecākus. īstā mīlestība dod svēto prieku Uti

ienes mieru cilvēku sadzīvē; tā ir sakne un māte visiem pā-

rējiem tikumiem. Kas pareizi mīl Dievu un tuvāko, tam nav

grūti ieturēt taisnību, darīt žēlsirdības darbus un vingrināties
citos kristticīgos tikumos.
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Ja kristticīgās morāles pamatos likta mīlestība, ja viss la-

bais darīts aiz mīlestības, tad kristticīgā morāle nav

vergu, bet Dieva bērnu morāle.

Lai gan ceļš, pa kuru tā ved, bieži vien izliekas ērk-

šķots, netrūkst uz tā arī rožu. Tā noslēgums sniedzas pāri lai-

cīgai dzīvei un turpināsies mūžīgās svētlaimības mājokļos.
Prātodams par cilvēka dabu, sv. Toms nāk pie ieskata, ka,

dabiski ņemot, cilvēks ir nevis vientuļai, bet sociālai dzīvei

radīts. Tāpēc sabiedriskā dzīve ir nevis vienkāršais pašu cil-

vēku saprašanās auglis, bet Dieva un dabas likuma piepildī-
šanās.

Par sociālās dzīves pamata šūniņu sv. Toms uzskata ģi-
meni. Ģimene ir visvecākā un pirmā sabiedriskās dzīves for-

ma, tāpēc tās tiesību nedrīkst ierobežot. Tā ir visas cilvēces

pieauguma devēja un auklētāja.
Lai ģimene varētu savus uzdevumus veikt, tās pamatos jā-

liek laulība. Laulībai jābūt vienīgai, nešķiramai,
svētai un uzticīgai. Tās pirmais un galvenais mērķis ir

pēcnācēji un viņu izaudzināšana, bet otrais mērķis ir pašu lau-

lāto savstarpīgā laimība, izpalīdzība un pasargāšana no dažā-

diem dzīves ļaunumiem.
Visaugstākā dabiskās sabiedrības forma ir valsts. Tā ir

daudzu ģimeņu kopapvienība vienā lielā organismā. Šā orga-

nisma ķermeni sastāda visi valsts iedzīvotāji, bet tā dvēseli —

vadītājas un valdītājas personības.
Valsts mērķis ir labklājības, kārtības un miera veicināšana

starp pavalstniekiem. Ko nespēj atsevišķi cilvēki, to spēj viņu

kopapvienība vienam kopējam mērķim. Tāpēc laicīgās (kā ma-

teriālās, tā garīgās) labklājības veicināšanai un tās pasargāšanai

no bojā ejas nepieciešama valsts dzīve.

Kā organismā ikvienam orgānam ir savs uzdevums, kas

nāk visam organismam par labu, tāpat arī valstī jāpastāv da-

žādiem pavalstnieku nodarbināšanas arodiem. Kā organismā

spēks un veselība zeļ tad, kad visi orgāni kārtīgi pilda savas

funkcijas, tāpat arī valstī miers un labklājība ir tad, kad visi

pavalstnieki kārtīgi pilda savus pienākumus.
Lai valsts iekārta atbilstu cilvēka dabai, tanī jāpatur un

jāsargā privātā īpašuma tiesības. Kad valstī pastāv privātā

īpašuma iekārta, tad ikviens pavalstnieks ir ieinteresēts sava

darba ražīgumā. Tāpēc, ja ikviens valsts iedzīvotājs intensī-

vāki strādā, tad viņa darbs dod viņam personīgus lielākus la-

bumus, tad visu darbs kopā nes arvien lielākus un lielākus la-

bumus visai valstij.
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Otrkārt, privāta īpašuma iekārtā ikvienam ir lielākas rUpes

par to, kas jau saražots, lai tas neietu bojā, bet lai tiktu lietderīgi
izlietots.

Treškārt, privātā īpašuma iekārta labāk noder sabiedriskā

miera uzturēšanai, jo ikviens cilvēks tad labāk ir apmierināts,
kad viņam ir savs īpašums, kad viņš to vai citu lietu var izlie-

tot viens pats. Dzīve liecina, ka koplietošana vienmēr ved pie
strīdiem un nesaskaņām.

Ja privātā īpašuma iekārta labāk atbilst cilvēka dabai, tad

tā izriet no dabiskā likuma. Nav tomēr jāaizmirst, ka tiem, kam

ir, nepieciešamības gadījumos, jādalās ar tiem, kam nav. Tas

ir gan Dieva, gan dabas likums.

Ņemot vērā, ka vieni un tie paši cilvēki ir apvienoti gan

valstī, gan baznīcā, šām divām organizācijām jāpastāv solidā-

rās attiecībās un vienai otra jāatbalsta. Lai gan laicīgās lietas

tieši pieder valstij un garīgās tieši baznīcai, tad tomēr vienas no

otrām nav pilnīgi nodalāmas. Kā pašā cilvēka dabā laicīgums un

mužīgums atrodas ciešā kopapvienība, tā arī visā viņa dzīvē lai-

cīgajam un garīgajam jābūt kopā un jādarbojas ciešās draudzīgās
attiecībās. Baznīcai jābūt par reliģijas un morāles veicinātāju,

uzturētāju un sargu, bet valstij jābūt par laicīgās labklājības

cēlēju, personības veidotāju, nostiprinātāju un sargu. Šām di-

vām organizācijām intensīvi un solidāri darbojoties, tiek pa-
nākta laicīgā un garīgā iedzīvotāju labklājība, kas visu

valsts organismu dara veselīgu, stipru un nesa-

triecamu.

Noslēdzot šās rindas par sv. Toma mācību, jāsaka, ka šinī

pārskatā netika aplūkota visa sv. Toma mācība, bet tikai tā

viņas daļa, kas spilgtāk attēlo Akvinieša pasaules uzskatus. Bet

arī šī pēdējā, kas pie sv. Toma dziļi un plaši izveidota, šinī

pārskatā atstāstīta īsi un vienkārši. No atstāstītā redzams, ka

Akvinieša pasaules uzskats ir teistisks. Viņš atzīst, ka ir

Dievs kā pasaules Radītājs īstā vārda nozīmē; ka Dievs ir bez-

galīga pilnība, kas pati sevī nepieciešami eksistē, bet pasaule
ir vājs Dieva dabas atspoguļojums. Pasaule ir radīto garīgo un

miesīgo būtņu kopība. Visā pasaulē valda mērķtiecība, kas nāk

no Dieva. Cilvēks ir garīgās un miesīgās pasaules sintezē. Mūsu

dvēsele ir prātīga, brīvvaļīga, garīga un nemirstīga būtne.

Mēs spējam pazīt fainomenus netikvien ārēji, bet arī viņu

būtību, tāpēc mūsu idejām, mūsu zinātnēm ir objektīva vēr-

tība. Mums ir pienākums darīt labu un nedarīt ļauna. Labs ir

tas, kas mūs ved pie Dieva, un ļauns viss tas, kas mūs virza

nost no Dieva. Tuvāk to, kas mums darāms un kas nedarāms,
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nosaka mūžīgie, dabiskie, Dieva un cilvēku likumi. Labu darbu

darīšanai nepieciešama dievišķā palīdzība, un tādu Dievs mums

dod. Pateicoties Dieva žēlastībai, mēs tiekam virzīti atpakaļ

pie Dieva, no kura labsirdības mēs šeit nākuši. Tāpēc šajā
dzīvē nav sameklējama īstā mūsu laimība, tā ir pie Dieva, kas

sagatavota tiem, kas šeit Dievu meklē, Viņu pazīst un mīl.

Par šo sv. Toma pasaules uzskatu jāsaka: kamēr pastāvēs
Kristus Baznīca, tik ilgi viņš valdīs kristticīgo pārliecībā, jo sa-

vos pamatos šis pasaules uzskats pieder mūžīgai filozofijai. Ir

dzimušas un aizmirstībā aizgājušas daždažādas filozofiskās sis-

tēmas, bet mūžīgā filozofija pastāv un pastāvēs, — tās pamati,
nav padoti laika maiņām.

P. Strods.



Džordāno Bruno.

Kā tautu, tā visas cilvēces garīgajā un materiālajā progresā

liela, pat izšķirīga loma ir piekritusi atsevišķām, lielām perso-
nībām. Šīm personībām, kādu jaunu patiesību aizstāvot, savu

lautu vai visu cilvēci uz augstāku kultūras pakāpi vedot, pa-
laikam nācies izturēt niknu cīņu ar veciem uzskatiem, vecām

tradicijām, nereti šai cīņā pat savu dzīvību zaudējot. Šāda

personība, kas par savu jauno pārliecību dabūja samaksāt ar

dzīvību, bija arī itāļu muks un filozofs Džordāno Bruno.

1.

Filips Džordāno Bruno dzimis 1548. g. Neapoles karalistes

provinces pilsētā Nolā. Viņa tēvs Džovani Bruno bija karavīrs.

Mātes vārds bija Fraulisa Savolina. Viņu pašu nokristīja par

Filipu.
Nola, kur piedzima Bruno, kopš seniem laikiem bija ievē-

rojama Itālijas pilsēta. Nolu 8. g. s. priekš Kr. dzimšanas bija

nodibinājuši seno grieķu emigranti, tā ka tajā ļoti ilgi bija uz-

glabājušās grieķu paražas, un pašu iedzīvotāju raksturā bija

palicis kaut kas no grieķiem. Nola izceļas arī ar savu apkārtnes

krāšņumu. Tās dienvidvakaru pusē paceļas mūžīgi kūpošais Ve-

zuvs, no ziemeļaustrumu puses to ierobežo nepārredzama puķu,

augļu koku, papeļu, kastaņu un vīnogāju jūra.
Nolas vēsture un sevišķi tās dabas skaistums atstāja uz

jutīgo Filipu Bruno neizdzēšamu iespaidu. Kurp arī viņu lik-

tenis vai paša griba vēlāk aiznesa, visur viņš atcerējās savu

mīļo Nolu. ~Itālija, Neapole, Nola", viņš izsaucās, „debesu
svētītā zeme, zemes lodes galva un acs, citu paaudžu valdniece

un uzvarētāja, tu arvienu man šķiti tikumu, zinātņu un huma-

nitātes māte un audzinātāja."
Par Filipa bērnību zināms ļoti maz. Saglabājies tikai kāds

nostāsts, kas raksturo mazā Filipa garīgo apdāvinātību. Reiz

indīga čūska ielīdusi istabā, kur šūpulī gulējis Filips. Pēdējais

ieraudzījis čūsku un sācis pirmo reizi saukt tēvu, kas atradies

blakus istabā. Vēlāk jau kā liels zēns Bruno, visiem par lielu
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(Pēc Maeira gravīras.)





171

pārsteigumu, atstāstījis šo gadījumu saviem vecākiem, atcerēda-

mies pat vārdus, ko izrunājis tēvs, čūsku nogalinot.
Desmit gadu vecumā Filipu nodeva skolā Neapolē, kur viņš

pie dominikāniešu mūkiem mācījās humanitārās zinātnes, loģiku

un dialektiku. Bez tam privātā kārtā viņš studēja vēl loģiku

pie augustiniešu mūka Teofila Verrona, par kuru viņš vēlāk

arvienu atsaucās ar lielu cienību.

1563. gadā piecpadsmit gadu vecs Bruno, pieņēmis Džordāno

vārdu, iestājās dominikāniešu klosteri, lai, kā viņš pats saka,

~svētā vientulībā veltītu sevi mūzām". Džordāno vārdiem va-

ram ticēt. Viņš tiešām bija iemīlējis zinātnes un literatūru, un

klosteri toreiz bija vienīgā vieta, kur ar tām netraucēti varēja
nodarboties. Šeit tad arī Bruno divpadsmit līdz piecpadsmit

gadu laikā nodevās filozofijas studijām. Viņš iepazinās ar Pla-

tona, Aristoteļa un Plotina mācību, ar žīdu Kaballu, ar arābu

filozofiem, Algacali un Averoesu. Viņš studēja arī viduslaiku

filozofa Akvinas Toma un vācu kardināla Kuzanas Nikolaja
darbus.

Reizē ar filozofu studijām Bruno sāka paust arī savus paša
uzskatus, mēģinot tos piepildīt arī savā dzīvē. Tā, pārdzīvojis

savu pirmās reliģiskās aizraušanās periodu, un pie jaunām atzi-

ņām nācis, viņš no savas celles iznes visas svētbildes, atstājot
tikai Krustā Sistā tēlu. Par to pret Bruno tikko neierosināja
kanonisku procesu. Bet velti, kā viņš saka, „skaudības un naida

kalpi, muļķības vergi", viņu cerējuši pakļaut „zemiskai un

stulbai liekulībai". Šīs pašas neapslāpējamās patiesības pau-

šanas dziņas mudināts, Bruno turpat klosterī slepeni saraksta

komēdiju ~11 Candelajo" (Svečturis) un satīru ~Noasa Šķirsts".

Komēdijā Bruno rāda Neapoles sabiedrības pagrimšanu, izsmej
un nosoda sava laika māņticības, alķīmiju un pedantismu. Sa-

tīrā Bruno ironizē par muļķību: ~Ak svētā muļķība, svētā tum-

sība. Ak ļoti cienītais stulbums, šķīstā dievbijība! Jūs darāt

cilvēku dvēseles tik tikumīgas, ka jūsu priekšā prāts un visas

zināšanas nav nekas."

1572. gadā Bruno ieguva priestera pakāpi, pārceldamies
tai pašā laikā Kampanijā, kur iesāka pildīt priestera pienā-
kumus. Pēdējos izpildot, viņam radās iespēja satikties ar da-

žādiem cilvēkiem un dabūt grāmatas, kādas klosterī viņam

nebija pieejamas. Tādā kārtā viņš šeit iepazīstas ar pirmo hu-

mānistu darbiem, ar dažu itāļu filozofu sacerējumiem par dabu

un ar Kopernika grāmatu ~Par debesu ķermeņu griešanos".
Tiklīdz viņš bija atgriezies atpakaļ Sv. Dominika klosteri,

pret viņu cēla jaunu apvainojumu. Kādā sarunā ar domini-
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kānieti Montalčinu, Bruno bija labvēlīgi atsaucies par eretiķi

Āriju, kā mācību katoļu baznīca bija nosodījusi kā maldīgu.
Ar to pietika, lai pret Bruno ierosinātu apsūdzību par atkāpša-

nos no katoļu baznīcas dogmām. Apsūdzībā bija minēti 130

punkti, kuros viņš no pēdējām bija atkāpies. Tiem klāt vēl

pievienoja agrāko apvainojumu par svētbilžu iznešanu no celles.

Cerēdams savā lietā Romā atrast objektīvāku izmeklēšanu nekā

paša klosterī, Bruno devās uz Mūžīgo pilsētu un tur kā viesis

apmetās St. Maria della Minerva klosterī. Drīz viņš dabūja

no saviem draugiem zināt, ka viņa lieta, pēc tam, kad Sv. Do-

minika klosterī bija atrastas viņam piederīgās Hieronima un

Jāņa Zeltmutes grāmatas, ņēmusi sliktu virzienu. Tad Bru-

no, ilgi nedomājis, nomet savu muka tērpu un kuģī bēg uz

Genuju.

Genujā Bruno sabija trīs dienas; mēris, kas tur plosījās,

piespieda viņu atstāt šo pilsētu. No turienes viņš nonāca Noli

pilsētā. ~Noli pilsētā," stāstīja vēlāk Bruno, „sabiju ap četri

mēneši, mācot zēniem gramatiku un dažiem muižniekiem astro-

nomiju; no turienes es braucu papriekš uz Savonnu, kur nodzī-

voju kādas četrpadsmit dienas, bet no Savonnas uz Turinu.

Neatrazdams šeit nekādus eksistences līdzekļus, es devos pa

Po upi uz leju uz Venēciju, kur noīrēju istabu pie kāda ierēdņa
Arsenāla. Šinī laikā, lai dabūtu drusku naudas uzturam, ie-

spiedu mazu sacerējumu ~Par laika zīmēm". Papriekš to

parādīju ļoti cienījamam maģistra tēvam Remidžio no Flo-

rences. No Venēcijas es braucu uz Paduju, kur satikos ar man

pazīstamiem tēviem dominikāniešiem. Viņi man deva padomu

apģērbt ordeņa drēbes, kaut arī es negribētu ordenī atgriez-

ties; viņi teica, ka viņiem liekoties, ka man būšot ērtāk ceļot

ordeņa drēbēs. Ar šo domu es devos uz Bergamo un pasūtīju
tur no lētas baltas vadmalas mūka tērpu, uzģērbu virsu ska-

pulāru, ko biju paņēmis līdz no Romas aizbraucot, un šādā ap-

ģērbā devos uz Lionu."

Ceļā Bruno iegriezās Milānā, kur iepazinās ar Anglijas
karalienes Elizabetes sUtni Filipu Sidneju, kas vēlāk kļuva viņa
labvēlis un aizstāvis Londonā. Pēc tam Bruno apstājās Šamberī

sava ordeņa klosteri. Viņu šeit uzņēma ļoti auksti. Labāk viņu

neuzņēma arī Lionā. Tāpēc viņš devās tālāk, proti, uz Že-

nēvu.

2.

Ženēvā Bruno ieradās piecpadsmit gadus pēc Kalvina nā-

ves, tomēr tajā joprojām valdīja stingri puritānisks gars. Tik-

līdz viņš tur bija ieradies, viņam lika priekšā pārģērbties privā-
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tās drēbēs. Bruno tā darīja. Lai viņš varētu eksistēt, viņam
sagādāja korrektora vietu. Brīvlaikā viņš studēja kalvinistu

rakstniekus, tā ka drīz pat laida klajā kādu rakstu pret kalvi-

nistu filozofu dc la Fē. Par fo Bruno un viņa grāmatas izdevēju

ieslodzīja cietumā. Pēc dažām dienām Bruno no cietuma gan

izlaida, bet Ženēva viņam bija jāatstāj.

Tagad Bruno devās uz Tuluzu, kur bija Universitāte ar

10,000 klausītājiem. Šeit viņš vispirms dabūja dažas privāt-
stundas astronomijā un filozofijā. Kad drīzumā Universitātē

radās vakanta filozofijas katedra, Bruno, ātri nolicis doktora

eksāmenu, ieņēma šo katedru. Divu gadu laikā Bruno tagad
lasa lekcijas par Aristoteli, par dvēseli un citiem filozofijas jau-

tājumiem. ~Universitātes studenti," saka kāds chronists, „cēlās
pīkst. 4 rītā, noklausījās rīta lūgšanu un pīkst. 5 sēdēja jau
auditorijās ar burtnīcām un svecēm rokās." Visvairāk studentus

interesējis jautājums par dvēseli, tā ka, kad reiz Bruno pārāk
ilgi kavējies pie kāda cita jautājuma, studenti sākuši saukt:

~Anima, anima!" un piespieduši Bruno ātrāk pāriet pie šī te-

mata.

Bruno negatīvā izturēšanās pret Aristoteli, kuru tai laikā

sabiedrība un sevišķi katoļu baznīca turēja par neapstrīdamu

autoritāti, sagādāja viņam daudz ienaidnieku, jo vairāk tāpēc,
ka viņš savus uzskatus aizstāvēja ar neparastu dedzību, kamēr

parastie profesori bija vienaldzīgi. Par pēdējiem viņš teicis:

~Šie ļaudis, zināms, nevar augsti vērtēt filozofiju, kas vai nu

nav viņiem neko vērta, vai arī ko viņi nepazīst." ~Bet," pie-
bilst Bruno, acīm redzot sevi ar to domādams, „kas atklājis

patiesību, šo no citiem cilvēkiem apslēptu dārgumu, tas, padoda-
mies tās skaistumam, kļūs par dedzīgu sargu tai, lai tā netiktu

sakropļota, nievāta un pulgota."
Universitātes profesoru ienaids pret Bruno un pilsoņu karš

apgrūtināja Bruno palikšanu TulUzā. Kad nu 1580. g. maijā
Navarras Indriķis ieņēma pilsētu, Bruno atstāja Tulūzu un de-

vās uz Parīzi.

TulUzā iegūtais filozofijas doktora un profesora tituls deva

Bruno tiesības lasīt lekcijas arī Parīzes Universitātē. Tomēr

kaut kādu iemeslu dēļ, kā domā mēra dēļ, kas bija iztukšojis

auditorijas, Bruno šīs tiesības sākumā neizlietoja, bet visā klu-

sībā sagatavoja iespiešanai savus mazāka apmēra apcerējumus.
Tikai pēc sērgas izbeigšanās Bruno sāk lasīt Sorbonnā lekcijas,

proti, par Dieva trīsdesmit atribūtiem pēc Akvinas Toma mācī-

bas. Šīm lekcijām bija tik lieli panākumi, ka viņam drīz piedāvā-

ja ordināra profesora katedru. Bet Bruno atteicās, jo ordinārās
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katedras pieņemšana prasīja obligātorisku mesu apmeklēšanu,
ko Bruno negribēja darīt. ~Bruno," saka rakstnieks Breti, ~bija
īsts tā laika brīva profesora tips, un viņš mācīja nevis lielās

algas, balvu un titulu dēļ, bet kā patiesības un zinātnes paudējs."
Vēsts par Bruno milzīgo erudīciju un pārsteidzošo atmiņu no-

nāca arī līdz karalim Indriķim 111. Pēdējais gribēja dabūt zināt,

uz ko dibinās Bruno atmiņa, vai uz dabiskām spējām, vai uz

kādas mistiskas mākslas. Izlietodams gadījumu, Bruno veltīja

Indriķim 111 grāmatu, kurā iztirzāja atmiņas attīstības jautā-

jumu. Reizē šī grāmata bija it kā ievads ~Lielās Mākslas" no-

slēpumos, kā viduslaikos sauca XIII g. s. mistiķa Raimunda

Lullija mēchanisku slēdzienu darināšanas paņēmienu. Bez šīs

grāmatas Bruno veltīja Indriķim 111 vēl otru—,,Par ideju ēnām"

(Dc umbris idearum), kurā attēlo savu atziņas teoriju. Pēc

šīs Bruno teorijas, līdzīgi tam, kā daba rada visu no visa un

pakāpeniski pārveido zemākas formas augstākās, tā arī cilvēks

spēj atzīt no visa visu, tikai nevis tieši, bet atspoguļojumā. No

tā arī grāmatas nosaukums ideju ēnas. Šim darbam Bruno

piešķīra lielu nozīmi. ~Kas nezina, jūsu augstība," saka Bruno

priekšvārdos, Indriķi uzrunājot, ~ka labākās dāvanas ir domā-

tas labākiem cilvēkiem; vairāk vērtīgas — cienīgākiem, vis-

vērtīgākās — viscienīgākiem? Luk, kādēļ šis darbs, ko pēc
taisnības pieskaita pie lielākiem kā sižeta, tā oriģinalitātes un

pierādījumu nopietnības dēļ, — ir domāts jums, brīnišķī-

gais tautu gaismas nesēj, kas pēc taisnības pelna mācītu vīru

atzinību."

Par šīs grāmatas veltījumu, savu atzinību izteikdams, In-

driķis 111 iecēla Bruno par ekstraordināru profesoru. Tagad
Bruno atklājās ideju propagandai plašs lauks. Viņš izman-

toja šo gadījumu ar lieliskiem panākumiem, jo viņš bija

teicams, asprātīgs orātors, un viņa dedzīgā, dzīvā valoda, kam

tikko spēja līdzi tikt ātrrakstītāji, aizrāva katru, kas to dzir-

dēja. Viņš runāja stāvot, pie kam viņam bija savāds paradums
stāvēt uz vienas kājas, savos priekšnesumos viņš mēdza iepīt

jokus, sarkasmus, citēt filozofus un dzejniekus. Viss tas jo
vairāk palielināja klausītāju interesi. Viņš kļuva pazīstams visā

Parīzē. Viņu pieņēma Parīzes sabiedrības izmeklētākos pulci-

ņos. Līdzās plašajām filozofiskajām zināšanām, viņam bija
arī plašas valodu zināšanas. Viņš runāja italiski, latīniski, spā-

niski, franciski un drusku prata arī grieķu valodu. Viņa ievēro-

jamā atmiņa glabāja neizsmeļamu anekdotu krājumu un līdz ar

viņa stāvokļa oriģinalitāti darīja viņu par patīkamu sarunu part-
neri katrā sabiedrība.
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Tomēr, beidzot arī šeit ienaidnieku uzbrukumi un intrigas,
kā arī pilsoņu karš, piespieda Bruno atstāt Parīzi un doties ar

Indriķa 111 rekomendācijas vēstulēm kabatā uz Londonu.

Londonā Bruno apmetās pie franču sūtņa dc Kastelno. Pēc

dažām dienām Bruno iespiež nelielu apcerējumu par Lullija māk-

slu un līdz ar vēstuli iesniedz Oksfordas Universitātes vice-

kancleram un profesoriem. Savā vēstulē Bruno sevi rekomandē,

sacīdams: ~Es, Filips Džordāno Bruno, nolānietis, visvairāk iz-

strādātas teoloģijas doktors, tīrākās un šķīstākās gudrības pro-

fesors, pazīstams Eiropas galvenās akadēmijās, pārbaudīts un ar

godu pieņemts profesors, nekur svešinieks, kā izņemot pie barba-

riem un nicinātiem cilvēkiem, snaudošu dvēseļu modinātājs, pre-
tenciozas un sperošas muļķības savaldītājs, es; kas visos savos

darbos parādu vispārēju filantropiju, kas vienlīdzīgi mīlu itāļus
un angļus, mātes un jaunas laulātas draudzenes, ar mitrām vai-

nagotas galvas, šķēpu nesējus un tonenesējus; es, kas neskatos

ne uz svaidītu galvu, ne uz mazgātām rokām, ne uz apgrai-

zījumu, bet uz to, kas ir cilvēka īstā seja — uz viņa garaspē-

kiem, uz viņa sirds īpašībām; es, kuru mīl godīgi un strādīgi

ļaudis."

īsu laiku vēlāk Bruno jau lasa Oksfordā lekcijas. Tas, ko

viņš runā, visiem ir kas jauns, nedzirdēts. Viņš runā par dvē-

seles nemirstību. Līdzīgi tam, kā miesa sairst un pārveidojas,

tāpat arī dvēsele, pēc Bruno domām, atstājusi miesu, kristal-

lizē ap sevi, ilgā procesā, atomu pēc atoma, radot jaunus ķer-

meņus. ~Dvēseles daba," saka Bruno, ~ir vienāda visās orga-
nizētās būtnēs, un tās izpaušanās starpību noteic tas, cik katrā

gadījumā ir pilnīgi tās ieroči. ledomājieties, ka čūskas galva ir

kļuvusi par cilvēka galvu un attiecīgi pārveidojies viss ķerme-

nis, mēle kļuvusi resnāka un attīstījušies pleci, ka sānos izau-

gušas rokas un no astes izveidojušās kājas — tad tā sāktu do-

māt, elpot, runāt un darboties kā cilvēks, tā kļūtu cilvēks. Pre-

tēja pārveidošanās novestu pie pretējiem rezultātiem. Ļoti ie-

spējams, ka daudziem dzīvniekiem ir gaišāks prāts un sapra-
šana nekā cilvēkam, bet viņi stāv zemāk par to tāpēc, ka vi-

ņiem ir mazāk pilnīgi ieroči. ledomājieties, tiešām, kas notiktu

ar cilvēku, kaut arī viņam butu divreiz vairāk prāta, ja viņam
rokas pārvērstos kājās. Citāda kļūtu ne tikai drošības pakāpe,
bet ari pati ģimenes, sabiedrības un valsts iekārta; nebūtu ie-

domājamas ne zinātnes, ne mākslas, un viss tas, kas liecinā-

dams par cilvēka lielumu, dara viņu par pilnīgu valdnieku pār
visu dzīvo—un viss tas ne tik daudz kādas intellektuālas priekš-
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rocības dēļ, kā tāpēc, ka mums ir rokas — šis visu orgānu or-

gāns."
1583. gada jūnijā turpat Oksfordā Bruno piedalījās kādā

disputā, kur starp citu nesaudzīgi apkaroja Aristoteļa un Ptolo-

meja mācību par zemi kā pasaules centru, ap ko griežas saule,
mēness un zvaigznes. Līdzīgi Kopernikam, Bruno disputā ap-

galvoja, ka zeme un planētas griežas ap sauli. Bet kamēr Ko-

perniks, tāpat kā Aristotelis, domāja, ka pasauli no visām pusēm

noslēdz stāvzvaigžņu kristalla sfaira, tikmēr Bruno gāja tālāk

un apgalvoja, ka arī stāvzvaigznes ir tāpat saules, ap kurām

griežas pa elipsēm neskaitāmas planētas, kas mums nav redza-

mas milzīgo attālumu dēļ. Aizsteigdamies gadu simteņiem uz

priekšu, Bruno vēl mācīja, uz tīri deduktīviem slēdzieniem pa-

matodamies, ka zeme polos ir saspiesta, ka saule griežas ap

savu asi, ka komētas ir tikai īpaša veida planētas, ka pasaules

un sistēmas pastāvīgi mainās un tām ir savs sākums un beigas.

Mūžīga, pēc Bruno domām, paliek tikai to pamatā esošā radošā

enerģija.
Ar šo mācību Bruno draudēja satricināt katoļu baznīcas

pamatus. Tāpēc disputā pret viņu uzstājās katoļu labākie teo-

logi. Bet, kā Bruno pats kādā vietā raksta, viņš ~piecpadsmit
reizes aizbāzis muti nabaga doktoram, kuru it kā savu karali

bija pret viņu uzstādījusi akadēmija". Disputā, kā parasts, ne-

trūka savstarpēju apvainojumu un lamāšanās. Bet pretinieku

argumenti bijuši tik vāji, ka beidzot viņi bijuši spiesti ~iekost
mēlē".

1584. gadā, kādās pusdienās pie Folka Greviļa, kur bija

sapulcējušies tā laika labākie angļu zinātnieki un vispāri angļu
sabiedrības labākie pārstāvji, Bruno vēlreiz attēloja savus uz-

skatus. Savu runu Bruno iesāka ar to, ka cildināja Koperniku,
kas līdzīgi otram Kolumbam pārvērtis drošā pārliecībā seno

grieķu neskaidrās nojautas un nav bijies atklāt pasaules atrasto

patiesību. Ja tā cildina Kolumbu par to, ka tas atklājis jaunu
zemes daļu, tad, jautāja Bruno, kāda slava pienākas tam, kas

pirmais ielauzies debesīs un atklājis tur neskaitāmas pasaules?
Tālāk Bruno pārgāja pie jau minēto uzskatu attēlošanas, daudz

vietās tos papildinādams. Šo priekšnesumu Bruno vēlāk uzrak-

stīja dialoga formā ar nosaukumu ~La Cena delle Ceneri" (Pus-
dienas lielā gavēņa pirmās nedēļas trešdienā).

3.

No Oksfordas Bruno atgriezās atkal Londonā, kur apme-

tās pie tā paša sava viesmīlīgā drauga dc Kastelno. Viņam
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tagad bija brīvs laiks, viņam nevajadzēja rūpēties par pārtiku
un pajumti, tāpēc viņš varēja mierīgi nodoties savu uzskatu

uzrakstīšanai. Tādā kārtā šeit Londonā divu gadu laikā viņš
saraksta savus ievērojamākos darbus, kas, kā gandrīz visi Bruno

darbi, izceļas ar savu domu bagātību, dziļumu un eleganto
formu.

Kā pirmais šī laika darbs minams dialogs „Dc la Causa,
Principio et Uno" (Par cēloni, visa sākumu un vienīgo.). Šai

darbā Bruno māca, ka lietu iekšējā būtība ir garīgs spēks, ko

viņš nosauc par pasaules dvēseli. Pēdējā rada lietu pārejošus

tēlus, kas it kā uzpeld matērijas virsmā un atkal nogrimst tās

dziļumos. Tāpēc garīgais spēks piemīt visām lietām un ir tik-

pat neiznīcināms kā matērija. Šis dabas radošais spēks, kaut

gan ir tikai Dieva atribūts (īpašība), tomēr no Dieva nav atda-

lāms. Tāpēc visur ir redzamas dievišķā spēka pēdas. ~Un lai

cik liels butu individu un lietu skaits," saka Bruno, „tomēr re-

zultātā tie rada vienību, un šīs vienības atzīšana sastāda visas

filozofijas un visas dabas zinātnes mērķi un robežas. Vislielā-

kais labums, vēlēšanos vislielākais mērķis, vislielākā pilnība un

laime pastāv vienībā, kas visu sevī aptver."

Dialogā ~Dc l'lnfinito, Universo c Mondi" (Par bezgalīgo,

pasauli un debesu ķermeņiem) Bruno attēlo savus kosmoloģis-
kos uzskatus. No telpas un dabas radošā spēka bezgalības
Bruno secina visas pasaules bezgalību, jo bezgalīgam cēlonim,

pēc viņa domām, jāatbilst bezgalīgām sekām. Visur pasaulē

viņš redz vienu un to pašu dzīvību, kas atšķiras tikai pēc sa-

vām bezgalīgi dažādām formām un attīstības pakāpēm; visur

viņš redz vienu un to pašu no iekšas radošu darbu. ~Bntu sa-

vādi domāt," saka Bruno, „ka debesu ķermeņi ir tikai gaisma, ko

tie sūta uz zemi. Daudz ticamāk, ka arī šīs pasaules apdzīvo
tādas pat vai vēl augstākas attīstības pakāpes būtnes kā uz ze-

mes. Katrs debesu ķermenis savā visumā ir dzīva būtne; tāpat
arī pasaule ir dzīvs organisms. . Šīs ar dzīvību piepildītās pa-

saules skatīšana dara laimīgu, Bruno atrod šai skatīšanā sa-

mierinājumu ar ļaunumu un mūsu eksistences nepilnību. Kas

apstājas pie atsevišķām daļām, tas neredz visa veselā skais-

tumu. ~Luk," izsaucas Bruno, ~filozofija, kas padara cēlākas

mūsu jutas, apmierina garu, apgaismo prātu un atnes to laimi,

kas pieejama cilvēkam. Tā atbrīvo viņu tiklab no mocošām

rūpēm par baudām, kā no aklām ciešanu jūtām."

Bruno, kā pasaules uzskata atjaunotājs, gribēja būt ari

ētikas reformators. Viņš bija pārliecināts, ka īstai tikumībai

jādibinās uz tādiem pat nesatricināmiem dabiskiem likumiem kā
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astronomijai. Pēc tam, kad viņš bija atbrīvojis sava laika priekš-
statu par pasauli no rupjām kļūdām, ko bija radījusi musu sa-

jutu vilšanās, viņš gribēja atbrīvot tikumību no padošanās auto-

ritātei. Šai nolūkā kā ievadu viņš saraksta dialogu ~Spaccio dc

la bestia trionfante" (Triumfējošā dzīvnieka izdzīšana). Allē-

gorijas veidā Bruno šeit liek Jupiteram, dievu un cilvēku tēvam,

nožēlot, ka debesis apdzīvo zvaigznāju veidā dažādi dzīvnieki.

Viņš domā, ka dievu cieņa prasa izdzīt riebīgos dzīvniekus

un to vietā likt tikumus. Tādā kārtā allēgoriskiem zvēriem,
t. i. netikumiem, ir jādod vieta tikumiskiem spēkiem. Tālāk

Jupiters žēlojas, ka likumi, kulti, upuri un ceremonijas, ko

visu viņš bija ievedis, ir tagad pārkāpti vai arī pavisam izni-

cināti; to vietā valda kaitīgs un reliģijas necienīgs viltus, pie
tam ar tik lieliem panākumiem, ka cilvēki, kas ar dievu gādību

bija kļuvuši dieviem līdzīgi, tagad pārvērtušies par kaut ko

sliktāku nekā zvēri. Bet tai pašā laikā Jupiteram šķiet, ka

viss tas noticis pašu dievu dēļ. ~Mūsu maldīšanos dēļ," saka

Jupiters, ~mēs esam uzlikuši sev važas, bet lai taisnības roka

mums palīdz atbrīvoties no šīm važām! No bēdīgā stāvokļa,
kurā mūs iedzinusi mūsu vieglprātība, mēs varam izkļūt tikai

ar stingrību pret mums pašiem. Mums jāatgriežas pie taisnības,

jo kādā mērā mēs esam no tās atkāpušies, tādā mērā mēs

beidzam bnt dievi. Tāpēc griezīsimies pie tās (taisnības), ja

mēs gribam atgūt veco stāvokli... Ja mēs gribam pārveidot

sabiedrību, mums jāpārveido papriekš pašiem sevi. Iztīrīsim

papriekš mūsu iekšējo debesi; pēc fam, pēc tādas apskaidro-
šanās un pārveidošanās, varēs viegli pāriet pie ārējās, ar ju-

tekļiem tveramās, pasaules atjaunošanas un papildināšanas."
Šinī pat laikā sarakstītā sacerējumā ~Par slepeno Pegasa

zirga mācību" Bruno izsmej pāvestu un katoļu ticību. Beidzot

savā sacerējumā ~Degli eroic furori" (Par varonīgo entuziasmu)
Bruno dzejiski tēlo cilvēkiem piemītošo cenšanos pēc ideāla.

Skaistuma paraugi, it sevišķi kā tie parādās mākslas darbos,

pārceļ mūs no šauras egoisma sfairas brīvā ideālu valstībā, kur

cilvēks atrod sava gara īsto dzimteni. Un ciktāl mēs "aizrauja-
mies ar šo ideālu, ar šo ~labāko apziņu", tiktāl mUs pārņem

sajūsma, entuziasms piepildīt šo ideālu dzīvē; tāpēc šo

centienu mērķu sasniegšanā dvēseles lielums, drošsirdība ir

augstākie tikumi, kuriem līdzās var nostādīt vienīgi labvēlību

pret cilvēkiem. Tādā kārtā ar skaistuma starpniecību mēs gūs-
tam patieso un labo. Šis sacerējums sastāv no 71 soneta. Šo

sonetu liriskais un pa daļai mistiskais saturs tiek tālāk attīstīts

un izskaidrots tieši sekojošos dialogos. Bruno soneti pēc krāsu
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spilgtuma, domu un jutu izteiksmes spēka nav sliktāki par Pet-

rarkas sonetiem, vienīgi pēc ārējās formas pēdējie pārspēj
pirmos.

Bruno bija tai pārliecībā, ka ir cilvēka necienīgi līdzīgi
Petrarkam tvīkt mīlestībā pret sievieti, upurēt viņai visu ener-

ģiju, visas lielās dvēseles spēkus, kurus var veltīt tieksmei pēc
dievišķā. ~Gudrība, kas tai pašā laikā ir patiesība un skaistums,
luk, ideāls," izsaucas Bruno, „kā priekšā noliecas īsts varonis.

Mīliet sievieti, ja jUs gribat, bet atcerieties, ka jūs esat arī bez-

galīgā pielūdzēji. Patiesība ir katras īsti varonīgas dvēseles

barība, tiekšanās pēc patiesības — vienīgā varoņa cienīgā no-

darbošanās."

Šis Londonas laiks bija labākais Dž. Bruno dzīve. Kā jau
teikts, viņš tur bija bez rūpēm par iztiku un pajumti; viņam ap-
kārt bija cēla rakstura cilvēki, kā pats nama tēvs dc Kastelno,

angļu valstsvīrs un karavadonis Filips Sidnejs, pēdējā tēvocis

grāfs Leičesters, Folks Grevils un citi. Bruno šeit bija manto-

jis arī dāmu labvēlību. Viņas, kā saka kāds rakstnieks, iepi-
nušas ne vienu vien smaržīgu rozi ~pasaules pilsoņa, saules

dieva un zemes mātes dēla" (tā sevi dažkārt saucis Bruno) sma-

gajā lauru vainagā. Bruno, kas līdz tam laikam nepiegrieza
sievietēm ne mazāko vērību, tagad ne vienu vien reizi tās

cildina savos sacerējumos un visvairāk Mariju Boštelu, dc Ka-

stelno sievu un viņas meitu Mariju, par kuru viņš šaubās, ~vai
tā dzimusi virs zemes, vai nolaidusies pie mums no debesīm".

Bruno iemantoja arī karalienes Elizabetes labvēlību, tā ka viņš

drīkstēja ieiet pie viņas katrā laikā bez pieteikšanas.

1585. gadā dc Kastelno atsauca no sūtņa posteņa Anglijā.
Tad līdz ar viņu Londonu vajadzēja atstāt arī Bruno. Viņš de-

vās uz Parīzi, kur apmetās kā privāta persona, nododamies

pirmā laikā sava tautieša Fabricija Mordensa matemātisko sa-

cerējumu studēšanai. Šim matemātiķim Bruno veltīja divus at-

saucīgus dialogus. Bez tam Bruno šai laikā saraksta kommen-

tāru Aristoteļa grāmatai ~Dc phvsico auditu" (Par dzirdi). Sava

labvēlīgā, baznīcas garā noskaņotā drauga dc Kastelno ietek-

mēts, Bruno mēģina Parīzē samierināties ar katoļu baznīcu,

iesākdams šai nolūkā sarunas ar pāvesta nunciju. Tomēr šīs

sarunas nedeva gaidītos rezultātus, jo katoļu baznīca uzstādīja
Bruno prasības, kuru pildīšana bija pret viņa sirdsapziņu un

pārliecību.

Pēc šīm neveiksmīgām sarunām, Bruno vēl dedzīgāk nekā

agrāk turpināja sava jaunā pasaules uzskata propagandu. Šīs
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propagandas nolūkā viņš sarīkoja 1586. gada 25. maijā Sorbonnā

disputu ar 120 pret Aristoteļa mācību vērstām tēzēm. Pirms

disputa Bruno publicēja manifestu. Līdzīgi tam kā organisms,
saka manifesta autors, var pierast pie indes, tā arī cilvēka do-

mas pierod pie veciem maldiem. Ir necienīgi domāt tāpat kā

vairumam tikai tāpēc, ka tas ir vairums. Aristoteļam bija izcils

prāts, bet ir netaisni turēt viņa autoritāti par nemaldīgu. Par

vienīgo autoritāti ir jābūt prātam, un tikai prāta vadībā ir iz-

darāma pētīšana.

Disputa rezultāts palicis nezināms. Bet lai kāds tas būtu

bijis, Bruno šai disputā bus mantojis daudz jaunu ienaidnieku, jo
Parīzes Universitāte pret viņa uzskatiem nebija labvēlīgāki no-

skaņota kā Oksfordas Universitāte. Laikam šī naida dēļ, kā

arī pilsoņu kara dēļ, kas tai brīdī Parīzē bija atkal izcēlies,
Bruno trešā dienā pēc disputa atstāja Parīzi.

4.

Tagad Bruno devās uz Vāciju. Vispirms viņš apmeklēja
Maincu un Visbadeni, bet neatradis šais pilsētās nodarbošanās,
devās tālāk uz Mārburgu, kur nonāca 1586. gada beigās. Lai

varētu darboties Mārburgas Universitātē, viņš devās pie Mār-

burgas universitātes rektora, stādīdamies priekšā kā Romas

teoloģijas doktors. Bet filozofijas fakultāte, atrazdamās pret

jauno Bruno mācību naidīgi noskaņoto kalvinistu rokās, ~aiz

svarīgiem iemesliem" nedeva viņam atļauju lasīt Universitātē

lekcijas. Tas ārkārtīgi saniknoja Bruno. Viņš izteica asus vār-

dus rektoram viņa paša mājā un paziņoja, ka fakultāte ir pār-

kāpusi tautu tiesības un visu vācu Universitāšu paražas un rī-

kojusies pret zinātnes interesēm.

Toties jo sirsnīgi Bruno saņēma Vitenbergā. Pietika tikai

paziņot, ka viņš, Bruno, ir mūzu audzēknis, cilvēces draugs
un filozofs pēc profesijas, lai viņam tūlīt atļautu lasīt lekcijas.
Bruno bija ļoti apmierināts ar uzņemšanu, sajūsmā nosauca Vi-

tenbergu par vācu Atēnām. Universitātē viņš satika savu veco

draugu un tautieti juristu Albertu Gentilu, ar kuru viņš bija

iepazinies Oksfordā. Lasīja Bruno šeit vispirms par Aristoteļa

loģiku, pēc tam par metafiziku, matemātiku, fiziku, neaizmirsa

arī Lullija mākslu. Šeit viņš iespieda franču karalim Indriķim
111 veltītas augstāk minētā disputa 120 tēzes, bez tam vēl divas

grāmatas par Lullija mākslu. Tā Bruno varēja šeit brīvi sludināt

savus uzskatus. Tomēr tikai tik ilgi, kamēr universitātes va-

dībā pārsvarā bija luterticīgie. Turpretim, kad pie varas 1586.
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gadā nāca kalvinisti, Bruno stāvoklis Vitenbergā palika ne-

drošs. Lai nenonāktu pie tā, ka viņam aizliegtu turpmāk lasīt

lekcijas, Bruno pats nolēma atstāt Vitenbergu, kur bija darbojies
divus gadus. Pirms aizbraukšanas 1588. gada 8. martā Bruno

turēja svinīgu runu, kurā pateicās Vitenbergas Universitātei par
viesmīlību un cildināja Luteru par pakalpojumiem, kādus viņš

izdarījis cilvēcei.

No Vitenbergas Bruno devās uz Prāgu, kur toreiz valdīja
vācu ķeizars Rūdolfs 11, kas bija pazīstams kā zinātnes un māk-

slas draugs. Lai atrastu sev mecenātus, Bruno saraksta nelielu

grāmatiņu par Lullija mākslu un dāvina to Spānijas sūtnim

Prāgā Vilhelmam San Klemento. Ķeizaram Rūdolfam viņš veltī

sacerējumu ~Par 160 tēzēm pret sava laika matemātiķiem un

filozofiem". Šai veltījumā Bruno žēlojas, ka fūrijas, kas sēj
naidu un kas naida vairošanai cilvēku starpā pieņēmušas lieku-

līgu debesu miera sūtņu veidu, tiktāl ir saskaldījušas cilvēkus,
ka tagad ļaudis savā starpā atrodas lielākā ienaidā nekā ar pā-

rējām dzīvām būtnēm; ka plaši pasaulei vēstītais mīlestības li-

kums paliek pilnīgā novārtā, — tas pats likums, kas patiešām
nāk no Dieva, visu būtņu tēva, jo tas atbilst visai pasaulei un

māca mīlēt visus cilvēkus un pat ienaidniekus, lai mēs nebūtu

līdzīgi meža zvēriem un barbariem, bet butu pārradīti pēc Tā

sejas, kas liek saulei spīdēt kā labiem, tā ļauniem un sūta lietu

kā taisno, tā netaisno laukiem. ~Tāda ir mana reliģija," saka

Bruno, ~tai nevajaga pierādījumu un tā stāv augstāk par uz-

skatu strīdiem; es tai sekoju tikpat daudz aiz iekšējās gara vaja-

dzības, kā aiz savas dzimtenes tradicijām". Tālāk Bruno aizrāda,
ka viņš filozofijas jautājumos par savu principu ir uzstādījis 1
šaubīšanos par visu, pat par lietām, kas parasti skaitās par ne-

apšaubāmām. Sekot savās pārliecības pūļa domām, nozīmē kai-

tēt cilvēka brīvības cieņai. Tāpēc viņš būtu nepateicīgs pret

augstākas saprašanas gaismu, ko viņam devis Dievs, ja viņš
necīnītos pret rūsas pārklāto skolas gudrību. Ar labu redzes

spēju apbalvots, viņš, Bruno, nerīkosies tā, it kā viņš pavisam

neredz; otrādi — viņš bez bailēm izteiks savus uzskatus, kad

jau nu notiek pastāvīga cīņa starp gaismu un tumsu, starp zi-

nātni un nezināšanu. Vai gan viņš nav piedzīvojis pret sevi

naidu,v nolamāšanu, aprunāšanu un varmācīgus titulēto neprašu
sakūdīta pūļa uzbrukumus, kas pat bija apdraudējuši viņa dzī-

vību? Bet visu to viņš pagaidām pārcietis ar patiesības un la-

bākas saprašanas palīdzību.

Par šīs grāmatas veltījumu valdnieks dāvāja Bruno 300
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dālderus kā pateicības algu. Tomēr Bruno nepatika palikt Rū-

dolfa galmā, un sešus mēnešus vēlāk viņš atstāja Prāgu.
Viņš devās tagad uz Vācijas ziemeļvakaru pusi, kur valdīja

Braunšveigas hercogs Jūlijs — arī liels izglītības un zinātnes

draugs, Helmštates Universitātes nodibinātājs. Šai labi nostā-

dītā Universitātē, kur darbojās piecdesmit profesoru un mācījās
pieci tūkstoši studentu, Bruno gribēja lasīt lekcijas. Tas viņam
netika arī liegts. Bet atkal, kad pēc dažiem mēnešiem nomira

tolerantais hercogs, Bruno bija spiests drīzumā Helmštati at-

stāt, kaut arī viņš ar savu cildinošo kapa runu mirušajam her-

cogam bija mantojis jaunā hercoga Ludviķa labvēlību. Šoreiz par
Bruno galveno aiziešanas cēloni bija Helmštates luterāņu mācī-

tāja Boecija neglītā rīcība — Bruno publiska izslēgšana no lu-

terāņu baznīcas, kaut arī viņš pie tās pavisam nepiederēja. Ar

šo rīcību Boecijs gribēja brīdināt luterāņu jaunatni no Bruno

lekciju apmeklēšanas un līdz ar to atņemt Bruno eksistences

līdzekļus. Bruno uzskatīja Boecija rīcību par personīgu apvai-
nojumu un griezās ar sūdzību pie Universitātes rektora. Pēdē-

jais, kā luterānis un Boecija draugs, atstāja Bruno sūdzību bez

ievērības. Kad šim gadījumam pievienojās vēl citas luterāņu

garīdznieku intrigas, tad Bruno 1590. gada vidū atstāja Helm-

štati un pārcēlās uz Frankfurti pie Mainas, lai tur, kā toreizējā

grāmatu tirdzniecības centrā, nodotos savu latīņu valodā sa-

rakstīto sacerējumu iespiešanai.
Par savu darbu izdevēju Bruno izvēlējās firmu ~Johans

Vechels un Pēters Fišers". Pēc toreizējā paraduma firma ap-

ņēmās grāmatu iespiešanas laikā uzturēt autoru uz sava rēķina,
bet autors no savas puses —

dot iespiešanai vajadzīgos norādī-

jumus un veikt korrektūras. Tā kā Frankfurtes pilsētas galva

neatļāva Bruno Frankfurtē apmesties, tad viņš apmetās netālajā
Karmelītu klosterī. Šeit viņš pa lielākai daļai rakstīja jaunus

sacerējumus un korriģēja tikko iespiestos. Brīvajā laikā viņš

gāja uz Frankfurti, kur satikās ar zinātniekiem, kas šeit ieradās

no daudzām valstīm. Satiekoties viņš disputēja par dažādiem

tematiem. Jādomā, ka Bruno šais disputos būs bijis viens no

dzīvākiem dalībniekiem.

Paturot savu apmešanās vietu Karmelītu klosterī, Bruno

uz kādu laiku izbrauca uz Cīrichi. Šeit viņš izmeklētam jau-
nu cilvēku pulciņam lasīja lekcijas par metafiziku un loģiku.

Viņa klausītāju starpā bija kāds dzejiski un filozofiski noska-

ņots reformātu mācītājs Rafaels Eglins un kāds Augsburgas

jauns patricietis Johans Heincels. Pēdējais savā nesen nopirk-

tajā Elgas pilī Vintertūra tuvumā dzīvoja jautru dzīvi. Viņa pils
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pastāvīgi bija viesu pilna. Pēdējo starpā laikam ir bijis arī Bruno,

jo kāpēc gan citādi viņš būtu Heincelim veltījis savu taisni tai

laikā iespiesto darbu ~Dc Imagnum, Signorum et Idearum

Composition" (Par tēlu, simbolu un priekšstatu savienojumu),
kur pārstrādātā veidā attēlo jau ~Ideju ēnās" izteiktos uzska-

tus. Tāpat kā iepriekš, Bruno šeit māca, ka lietas pilnīgi sakrīt

ar to atspoguļojumu musu prātā, un ka tāpēc garīgā dzīve

īstenībā dibinās uz iedomas spējas iekairināšanas. ~Vieni, —

tāpēc," saka Bruno, ~aptver pasaules harmoniju galvenā kārtā

ar redzi, otri, kaut arī mazākā mērā, ar dzirdi. Tāpēc arī pa-
stāv apbrīnojamā dvēseļu radniecība starp īstiem dzejniekiem,

muziķiem, gleznotājiem un filozofiem. Katra īsta filozofija ir

tai pašā laikā mūzika vai dzeja un glezniecība; īsta glezniecība
ir tai pašā laikā mūzika un filozofija. īsta dzeja un mūzika ir

sava veida dievišķa gudrība un glezniecība."
Cīrichē Bruno tomēr neuzkavējās ilgi. Viņš atgriezās Kar-

melītu klosterī, no kurienes vadīja tālāk savu darbu iespiešanu
Frankfurtē. Bez tikko pieminētā darba tagad nāk klajā cits

pēc cita vēl vairāki. Kā pirmie minami sacerējumi ~Dc triplrci
Minimo et Mensura" (Par trejādu mazāko lielumu un mēru),
un ~Dc Monde, Numero et Figūra" (Par monādu, skaitli un

formu). Šinīs darbos Bruno liek pamatus mācībai par t. s.

monādām, kas reizē tiek izprastas kā matemātiski punkti, kā

fiziski atomi un kā ar gribu un sajušanu apveltītas psīchiskas
vienības. Pie šīs mācības, kuru vēlāk tālāk attīstīja filozofs

Leibnics, Bruno nāca sakarā ar savu cenšanos izprast pasauli

pēc analoģijas ar dzīvi, kas mums kļūst zināma no iekšējās pie-
redzes. levedot monādas jēdzienu, Bruno pasauli tiešām va-

rēja uzskatīt kā dzīvu vienību, kas savukārt sastāv no atseviš-

ķām dzīvām vienībām. Tādā kārtā Bruno piešķir; apziņu ik-

vienam pasaules elementam.

Pēc šiem darbiem Bruno laida klajā romiešu dzejnieka
Lukrecija garā sarakstītu filozofisku dzeju. ~Par bezgalīgo",
kur lielā sajūsmā, spilgtās krāsās tēlo pasaules skaistumu. „Pa-

saule, tās dzīves savstarpējā sakarība ar mūsu planētas dzīvi,"
saka kāds autors, „beidzot fizisko un psīchisko parādību saka-

rība nekad vēl nav atradusi tik sajūsminātu un poētisku jūtu

pilnu aprakstītāju kā Bruno."

Bruno latīņu valodā sarakstītos sacerējumos ir sastopamas

vietas, kas pilnas neapklustošu ilgu pēc dienvidu saules un tā-

lās, brīnišķās dzimtenes. Jau no šīm vietām var nojaust, ka agrāk
vai vēlāk dzimtenes mīlestība ņems pārsvaru par saprātību un

uzmanību un liks Bruno atgriezties Itālijā.
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Džordāno Bruno grāmatas izplatījās visās ievērojamākās

Eiropas pilsētās. Tās parādījās ari Venēcijā. Šeit kādu dienu

vienu no tām pie grāmatu tirgotāja Čotto nopirka Venēcijas

patricietis Džovani Močenīgo. Bruno grāmata ieinteresēja jauno,
uz visādām ~slepenām zinātnēm" kāro patricieti, un viņš izteica

grāmatu tirgotājam vēlēšanos iepazīties ar grāmatas autoru.

Čotto, apmeklēdams Frankfurtes grāmatu tirgu, bija saticies ar

Bruno, tāpēc viņš uzņēmās ar to sazināties. Viņš nosūtīja Bruno

uz Frankfurti vienu pēc otras divas Močenigo vēstules, kurās

pēdējais uzaicināja Bruno ierasties Venēcijā un iepazīstināt viņu
ar Lullija mākslu vingrināt atmiņu un rast jaunas idejas. Par

to Močenīgo solīja Bruno brīvu uzturu savā mājā un labu at-

līdzību.

Šis priekšlikums Bruno, kas piecpadsmit gadus bija bijis

projām no mīļās dzimtenes, vilināt vilināja. Viņš tiešām bija

bijis viens no tiem ideālistiem, kas, kā viņš kādā savā darbā

saka, visu dzīvi meklē gudrību, atstāj tās dēļ savu dzimteni,
tēva māju, pārpeld okeānus, pāriet kalnus un tuksnešus badā,

trūkumā, naktis neguļot. Tagad viņš gribēja rast dzimtenē at-

pūtu un mieru. Viņš cerēja arī samierināties ar pāvestu. Tāpēc,

palaizdamies turklāt uz Venēcijas republikānisko iekārtu, viņš
nolēma Močenīgo priekšlikumu pieņemt. Atstājis grāmatu ie-

spiešanas darbu pilnīgā izdevēja zināšanā, viņš steidzās uz Ve-

nēciju.

Tā piepildījās viņa paša kādreiz Londonā uzrakstītais

pants:

~Lūk, taurenīt's uz spožu gaismu laižas,
Pats nezinot, cik bīstama tam liesma."

Cik tiešām bīstams bija Bruno pasākums, redzams kaut no

tā, cik izbrīnījušies bija daudzi, kas dabūja zināt, ka Bruno

dodas uz Itāliju. Tā pieminētais Čotto bieži dzirdējis, ka ru-

nājuši: ~Nezinu, kā viņš uzdrošinās braukt uz Venēciju. Viņu
taču uzskata par cilvēku bez reliģijas." Tādam cilvēkam, kā

visiem bija zināms, katoliskajā Itālijā draudēja droša nonāk-

šana inkvizīcijas nagos. Zināmā mērā to apzinājās arī pats
Bruno. Bet tas viņu nebaidīja. ~Šādos gadījumos," saka Bruno,

atcerēdamies savu izcelšanos no karavīra, ~katram, kam blakus

stāv apbruņota gudrības dieve, nav jāuzskata sevi par neaiz-

sargātu, ja lieta grozās ap to, lai novērstu ar gudrību vai

uzvarētu ar pacietību to, ko mums sūta liktenis. īstenībā cil-

vēka dzīve zemes virsū nav nekas cits kā kara stāvoklis! Viņam
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ir jāsagrauj neliešu zemiskums, jāsavalda bezkaunība un jā-
atsit sitieni."

Šādi noskaņots, Bruno 1592. g. sākumā ieradās Venēcijā,
kur viņu ar nepacietību gaidīja Močenīgo, par savu iepriekš
Bruno nosūtīto ~rokas naudu" bažīdamies un sliktus nodomus

pret viņu savā galvā perinādams. Pretēji norunai, Bruno sā-

kumā vajadzēja apmesties ārpus Močenīgo mājas kādā noīrētā

istabā. Tomēr mācības ar trīsdesmit pieci gadi veco skolnieku

sākās; tai pašā laikā Bruno gatavoja viņam apsolīto rokrakstu.

Drīz par Bruno ierašanos dabūja zināt Venēcijas dižciltīgie,
kas pulcējās ap pazīstamo Venēcijas vēsturnieku Andrea Mo-

rozīni. Viņi jau priekš vairākiem mēnešiem bija iepazinušies ar

nesen iznākušiem Bruno rakstiem. Tādā kārtā Bruno vārds Ve-

nēcijā jau bija labi pazīstams. Morozīni ielūdza Bruno pie
sevis uz dižciltīgo un prelātu sanāksmēm, kur runāja par lite-

ratūru un filozofiju. Šeit Bruno nepalaida garām izdevību iz-

teikt savus uzskatus.

Bet tas viņam šķita par maz. Viņš meklēja plašāku audi-

toriju. Tāda viņam radās Paduas Universitātē, kur viņam at-

ļāva noturēt vairākas lekcijas studentiem ārzemniekiem, kas to-

laik krietnā skaitā mēdza mācīties šai Universitātē. Tai pašā
laikā Bruno Paduā turpināja arī savu tīri zinātnisko darbu.

Viņš lika Paduā sev norakstīt dažas grāmatas: Ptolomēja ~Par
Hermesa zīmogiem" un citas, nolūkā tuvāk iepazīties ar astro-

loģiju, jo pēdējai bija ciešs sakars ar skaitļu mistiku, par kuru

Bruno arvien bija interesējies, aizkarot to arī dažos savos rak-

stos. Bruno turpināja arī strādāt pie sava sacerējuma „Par
Dieva atribūtiem" un nobeidza rakstīt ~Par septiņām brīvām

mākslām". Ar pēdējo darbu Bruno cerēja panākt no pāvesta

piedošanu. „Es," saka Bruno, ~biju nodomājis vēl reiz atgriez-
ties Frankfurtē iespiest tur savu darbu ~Par septiņām brīvām

mākslām" un veltīt to pāvestam, lai panāktu no viņa piedo-
šanu un kaut kādā neparastā kārtā tiktu uzņemts atpakaļ baznī-

cas klēpī un dzīvotu ordeņa dzīvi nevis klosterī, bet ārpus tā,

tāpēc ka man būtu nepatīkami atgriezties pie savas provinces

mūkiem, jo es esmu atkritējs, un viņi mani nicinātu."

Maitā Bruno atgriežas Venēcijā, apmezdamies sava skol-

nieka Močenīgo mājās. lesākās atkal mācības ar pēdējo, un

tāpat — satikšanās ar Venēcijas nobiļiem. Pēc kāda laika, bū-

dams tai pārliecībā, ka viņš ir visu, ko solījis, savam skolnie-

kam iemācījis, Bruno sāka taisīties uz Frankfurti. Bet aizdo-

mīgajam Močenīgo likās, ka Bruno grib pāriet pie kāda cita

lai tam iemācītu to pašu, ko viņam, un, varbūt, vēl ko vairāk.
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Močenīgo visiem speķiem centās Bruno aizturēt un beigās ap-

vainoja viņu, ka viņš neesot viņam iemācījis visu, ko solījis.
Laikam Močenīgo aiz savas māņticības un aprobežotības do-

māja, ka Bruno viņam sniegs kādas maģiskas zināšanas, ar

kurām viņš viegli atgūtu par skolotāju izdoto naudu.

Močenīgo atradās sava biktstēva neaprobežotā varā. Savā

rīcība pret Bruno viņš arvienu ar to sazinājās. Ir pat zināms

pamats domāt, ka viņš Bruno bija ataicinājis uz Venēciju saziņā
ar to pašu, citiem vārdiem sakot, — saziņā ar inkvizīcijas tiesu,

jo jau pašā sākumā Močenīgo bija izteicies, ka viņš mācību

beigās nodošot Bruno ~svētai inkvizīcijas tiesai". Tagad Mo-

čenīgo likās, ka pienācis tam izdevīgs brīdis. Visu iespējamo

viņš no sava skolotāja bija saņēmis, un tas, pēc paša Močenīgo

vārdiem, bija viņam kļuvis nevajadzīgs. Nodošanas pamatu

bija vairāk kā vajadzīgs. Daudzi turēja Bruno par „cilvēku bez

reliģijas", un uzmanīgais skolnieks atrada tam daudz apstipri-

nājumu sava skolotāja vārdos. Bruno mācīja, it kā pasaule ir

mūžīga un pastāv bezgalīgi daudz pasauļu, bet tā, pēc katoļu
baznīcas uzskatiem, bija nosodāma viltus mācība. Viņš turēja
Dievu par nepilnīgu, ja viņā pastāv triju personu izšķirība; viņš

ticēja dvēseļu ceļošanai. Viņš, — tā domāja Močenīgo, gribēja

ar nosaukumu ,Jaunā filozofija" nodibināt jaunu sēkti, sauca

katoļus par ēzeļiem, Kristu par māju un cerēja, ka ~sasniegs
gaišredzības mākslu un liks visai pasaulei iet sev pakaļ." Bez

tam Bruno pats tika teicis, ka viņš Romā esot apvainots par
kādiem tur 130 punktiem un izglābies tikai ar to, ka iegrūdis

savu apvainotāju Tibrā.

22. maija naktī — tā bija piektdiena — siņjors Močenīgo

pieklauvēja pie Bruno istabas durvīm, it kā lai ar viņu par kaut

ko pārrunātu. Bruno piecēlās, atvēra durvis un ieraudzīja Mo-

čenīgo ar kalpu Bartolo un sešiem vīriešiem, kuros pazina
vienmēr Močenīgo mājas tuvumā stāvošos gondoljerus. Viņi

piespieda Bruno apģērbties, sasēja viņam rokas un aizveda uz

bēniņiem. Šeit Močenīgo vēl reiz uzstājās, lai Bruno viņam
mācot, ko solījis — „atmiņas un ģeometrijas mākslu", apsolot

par to brīvību, pretējā gadījumā piedraudot ar ziņošanu inkvi-

zīcijai, jo viņš esot no viņa, Bruno, dzirdējis daudz zaimu pret
Kristu un Svēto Baznīcu. ~Uz to viņš (Bruno) atbildēja," lie-

cināja vēlāk Močenīgo, „ka pavisam no inkvizīcijas nebaido-

ties, jo nevienu neesot apvainojis un nevienu neesot traucējis
dzīvot pēc katra ticības; tad, viņš neatceroties, ka esot man

teicis kaut ko sliktu; ja arī esot teicis, tad vienatnē, un viņam
neesot ko baidīties, ka es tādā kārtā varētu viņam kaitēt; ja
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ari viņš kritīšot inkvizīcijas rokās, tad jo ātrāk varēšot apģērbt
mūka tērpu." Močenīgo šim Bruno apgalvojumam neticēja, tā-

pēc vēlreiz mēģināja Bruno pārliecināt, lai viņš turpina viņu
mācīt. Kad Bruno savukārt atkal noteikti atteicās pildīt Mo-

čenīgo prasību, tad pēdējais lika viņu līdz vakaram ieslēgt bē-

niņu istabā, bet vakarā pārvest uz pagrabu. Līdz ar to viņš
savāca visas Bruno lietas un grāmatas un nosūtīja kopā ar ap-
sūdzību inkvizīcijai.

Inkvizīcijas tiesa tai laikā Venēcijā sastāvēja no: tēva in-

kvizītora — Jāņa Gabrielli, pāvesta nuncija — Ludviķa Taber-

na, un Venēcijas bīskapa — Lorenča Priuli. Bez tam inkvi-

zīcijas sēdēs piedalījās pēc kārtas viens no trim tās locekļiem

patriciešiem, kuru uzdevums bija ziņot Desmitu Padomei par to,
kas notiek inkvizīcijas tiesā.

Nākošā dienā, 23. maijā, ieradās inkvizīcijas kapteinis ar

sardzi, kas pārveda Bruno briesmīgajā valsts cietumā, kas bija

pazīstams ar savu svina jumtu.
25. maijā Močenīgo nosūtīja inkvizīcijai savu pirmo apsū-

dzības papildinājumu un apzvērēja savu liecību patiesīgumu.
Sākās lietas izmeklēšana. 29. maijā, inkvizītoram pieprasot, Mo-

čenīgo iesūtīja otro apsūdzības papildinājumu. Pēc tam no-

pratināja lieciniekus. Divi no tiem, grāmatu tirgotāji Cotto un

Bertanno liecināja, ka Bruno sarunā par reliģiskiem jautāju-
miem esot bijis ļoti uzmanīgs, un ka no viņa mutes nekad ne-

esot pasprucis vārds, kas dotu pamatu turēt viņu par sliktu

kristīgo vai katoli.

Pienāca arī paša apvainotā Džordāno Bruno kārta. Tas

bija 1592. g. 29. maijā. Viņš tagad bija 42 gadi vecs, „videja

auguma cilvēks, ar pilnu kastaņkrāsas bārdu, domīgām, it kā

iegrimušām acīm, it kā bez miesas, viegli uzbudināma un ne-

lokāma rakstura", kā viņu, inkvizīcijas protokolu papildinot,

mēģina raksturot A. Veselovskis.

~Es runāšu patiesību," iesāka Bruno savu liecību došanu.

~Jau daudzreiz man draudēja, ka mani nosūtīs šai Svētā Tiesā.

Bet es vienmēr to uzskatīju par joku, jo esmu gatavs dot atbildi

par visu, kas attiecas uz mani". Brīvi un patiesi apvainotais

izstāstīja par savu dzīvi, nenoklusējis ne par savu bēgšanu no

Neapoles uz Romu, ne par vēl arvien pret viņu iesākto tiesas

izmeklēšanu. Vai tā bija Bruno labā izturēšanās nopratināšanas

laikā, vai tās bija viņam labvēlīgās Čotto un Bertanno liecības,
kas inkvizītoros radīja šaubas par Bruno vainu, bet pirmajā no-

pratināšanas dienā tiesā izsauca vēl trešo reizi Močenīgo. Pē-

dējais atcerējās, ka Bruno, kaut gan turējis katoļu baznīcu
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par labāko, tomēr izteicies par tās reformēšanas vajadzību, li-

cis lielas cerības uz Indriķi IV un salīdzinājis baznīcas pielieto-
tās varmācības ar to, kā apustuļi piegriezuši kristīgai ticībai

pagānus ar savu dzīvi un paraugu. Bruno esot nosodījis kloste-

rus par bagātību un ienākumiem. Par sievietēm viņš esot teicis,
ka tās viņam esot vislielākā bauda, ka viņam esot žēl, ka viņš
neesot sasniedzis Zālamana skaitu, ka baznīca grēkojot, turē-

dama par grēku vislielāko nopelnu dabas priekšā.

Apvainošanas materiālam inkvizīcijai bez Močenīgo sle-

penā ziņojuma noderēja paša Bruno liecība, viņa dažādie vel-

tījumi tādiem erētiķiem kā Anglijas karalienei Elizabetei, Sid-

nejam, Indriķim, Jūlijam un citiem. Apsūdzētam par nelaimi,
kā viņa paša vārdi, tā vēl vairāk viņa raksti ļāva ticēt Močenīgo

ziņojumam.

Apsūdzētam uzstādīja jautājumu. Vai viņš esot kādreiz tei-

cis, ka Kristus nav Dievs, bet viltnieks, ka viņš darījis slik-

tus darbus un nav varējis paredzēt savu nāvi, no kuras baidī-

jies, bet miris pret savu gribu? Bruno: ~Es esmu sašutis, ka

man uzstāda tādus jautājumus. Nekad neesmu tā domājis, vēl

mazāk —

par to runājis. Nekad neesmu domājis par Kristus

personu citādi, kā jums teicu agrāk, un uzskatu par pa-

tiesu visu, ko par Kristu māca svētā māte baznīca." Līdzīgā
kārtā Bruno noraidīja apvainojumu, ka viņš nosodot muku dzī-

vi. — Vai viņš esot apgalvojis, ka brīnumi, ko darījis Kristus

un apustuļi esot tikai šķietami brīnumi un izskaidrojami ar

maģisku mākslu un viņam, apvainotajam, esot viegli izdarīt

tādus pašus un viņš izdarīšot tā, ka visa pasaule skriešot vi-

ņam pakaļ? Bruno, pret debesīm rokas pacēlis: ~Kas tad tas!

Kas tas par velna izgudrojumu? Nekad es neesmu teicis neko

tamlīdzīgu un nekad pat sapnī man tas nav rādījies. Mans

Dievs! Kas tas ir? Es labāk miršu, nekā ļaušu sevi tā apme-
lot!"

Kā raugās apsūdzētais uz miesas kārību ārpus laulības?

Viņš esot to uzskatījis par mazāku grēku nekā pārējos. Bet to

viņš esot teicis vieglprātīgā garastāvoklī, atrazdamies sabied-

rībā, kur runājuši par tukšām un pasaulīgām lietām. Par lau-

lību viņš vienmēr esot izteicies kristīgā garā.
Bruno visus apvainojumus nenoliedz. Otrādi — viņš pats

stāsta par savām šaubām. Viņš pats labprātīgi iesniedz ties-

nešiem savu darbu sarakstu, sadalot darbus divās grupās, no

kurām viņš vienu vēl tagad aizstāvot, otru vairs nē, jo tā sa-

rakstīta ~par daudz no filozofiska redzes viedokļa un nepietie-
kami kristīgā garā." Izstāstījis tiesnešiem vēl par savu nodomu
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zināmo sacerējumu veltīt pavestam, Bruno ludz tiesnešus at-

ļaut ģērbties sava ordeņa tērpā, klosterī tomēr neiestājoties.

Otrā un trešā jūnija sēdē tiesa kavējās pie Bruno mācības

par pasauli. ~Es," teica Bruno, ~atzīstu, ka pasaule ir bezga-
līga, kā Dieva bezgalīgās visvarenības radījums, jo es turu par
Dieva žēlastības un visvarenības necienīgu vienas galīgas pa-
saules radīšanu, ja Dievs līdzās tai varēja radīt citas un bez

skaita. Es apgalvoju, ka pastāv bezgala daudz pasauļu, līdzīgu
mūsu zemei, kuru es, tāpat kā Pitagors, iedomājos debesu ķer-

meņa veidā, līdzīgu mēnesim, planētām un citām zvaigznēm.
Visas tās ir apdzīvotas, to bezgalīgs daudzums neierobežotā

telpā sastāda pasauli. Tajā pastāv vispārēja Dieva gādība, ar

kuru viss dzīvais aug, kustas un kļūst pilnīgāks."

Par svēto garu Bruno nopratināšanā paskaidroja, ka viņš,

tāpat kā Zālamans, svēto garu saprot kā pasaules dvēseli. No

svētā gara nāk viss dzīvais — dzīve, dzīvība un dvēsele. Dvē-

sele ir tikpat nemirstīga, cik neiznīcināma ir miesa. Dzīve ir

izplešanās, nāve — dzīves butes saplakšana.

Aizstāvoties pret apvainojumiem, Bruno atsaucās uz di-

vējādo redzes viedokli par patiesību, ar kuru filozofija un zi-

nātne, no vienas, un teoloģija un ticība, no otras puses, var pa-
stāvēt, viena otrai nekaitējot, jo, kas var būt patiess no filozo-

fijas viedokļa, tas var būt nepatiess no ticības viedokļa, un —

otrādi. Kaut gan šādu patiesības izpratni 1512. gadā katoļu baz-

nīca savā koncilā nosodīja, Roma tomēr pa laikam turējās pie šī

viedokļa, atļaudama katoļu baznīcas locekļiem runāt arī kā filo-

zofiem. Tāpēc Bruno, atsaukdamies uz šādām atļaujām, tiesā

aizrādīja, ka to, ko viņš māca, viņš māca kā filozofs, neaizska-

rot dogmatus, kuriem viņš ticot kā katrs labs kristīgais. Uz

inkvizīcijas jautājumiem par viņa reliģiskiem uzskatiem Bruno

atbildēja kā īsts katolis. „Ko viņš domā par Vārda iemiesošanos

un tā dzimšanu?" ~Vārds bija ieņemts no Svētā gara un pie-
dzima no Sv. jaunavas Marijas". „Kas vajadzīgs, lai glābtos?"

„Ticība, cerība un mīlestība." Līdzīgā garā bija arī citas lielā

itālieša atbildes uz visiem inkvizīcijas jautājumiem par gavē-

ņiem, lūgšanām, Sv. vakarēdiena pieņemšanu v. c. Vārdu

sakot, viņš atbildēja, kā parasti atbild katēchisma stundā. Bet

nebija viegli tikt no inkvizīcijas vaļā tam, kas reiz tās rokās

bija nokļuvis. Garās nopratināšanas beigās tēvs inkvizītors

griezās pie apsūdzētā ar runu, bargos izteicienos atgādinādams

viņam visus apvainojuma punktus, it kā Bruno sev par attaisno-

jumu nekā vēl nebūtu teicis. Ja apvainotais, brīdināja inkvizī-
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tors, stūrgalvīgi noliegs visu, ko viņam vēlāk var pierādīt, tad

lai viņš nebrīnās, ja inkvizīcija pret viņu pielietos likumīgus lī-

dzekļus, kas tai doti pielietošanai pret visiem, kas negrib at-

zīt Dieva žēlsirdību un šīs svētās iestādes kristīgo mīlestību

un kas ir domāti tam, lai tumsā esošos vērstu pret gaismu, bet

no īstā ceļa nogājušos — uz mūžīgās dzīves ceļu.

Bruno saprata šo vārdu nozīmi. Nākošā dienā viņš kļuva
vēl piekāpīgāks, atstājot pavisam nomākta cilvēka iespaidu.
Viņu pratināja par attiecībām ar Navarras Indriķi, par viņa
Anglijas karalienes slavinājumu. Viņš paskaidroja, ka viņa slavi-

nājums ir vienkāršs retorisks paņēmiens antiskāgarā. Beidzot no

Bruno izspieda atzīšanos, kas bija gandrīz pilnīga atsacīšanās

no saviem uzskatiem. Visas kļūdas, ko viņš līdz šim laikam

bija pielaidis pret baznīcu, visas maldu mācības, kurās viņš
bija vainīgs, — viņš tagad atmeta un solījās turpmāk no tām

novērsties. Viņš nožēloja, ja viņš kādreiz ir domājis, teicis vai

darījis ko pret baznīcas mācību. Beidzot viņš lūdza svēto ie-

stādi, lai tā, žēlojot viņa vājību, dotu viņam iespēju atgriezties
baznīcas klēpī un baudīt Dieva žēlastību.

Dienu vēlāk bija atkal nopratināšana. Šoreiz tā bija ļoti
īsa. Pēc tam nāca astoņas nedēļas gara pauze. Šis laiks Dija
pietiekams spīdzināšanai, kuru parasti pielietoja pret tiem, kas

pārāk ātri atzīstas savos maldos.

30. jūlijā Bruno no jauna tika novests inkvizīcijas tiesā.

Šoreiz lielais cietējs liecināja, ka viņš, kaut gan neatceroties,
bet esot iespējams, ka viņš savā ilgstošā prombūtnē no baz-

nīcas kritis vēl citos maldos, bez tiem, kuros viņš jau atzinies.

Pēc tam, nokritis tiesnešu priekšā ceļos, Bruno turpināja: „Pa-

zemīgi lūdzu Kungu Dievu un Jūs, aūgsti dzimušie sinjori, piedot
visus manus grēkus; es esmu gatavs izpildīt visu, ko jūs sa-

pratīgi nolemsit un ko atzīsit par vajadzīgu manas dvēseles

glābšanai. Labāk uzlieciet man tādu sodu, kas ar savu sma-

gumu pārsniegtu parastos, nekā tādu, kas publiski mani apkau-
nos un varbūt atnesīs negodu svētam ordeņa tērpam, kuru es

valkāju. Un ja Dieva un jUsu žēlsirdība atstās man dzīvību, es

apsolos laboties un izlīdzināt visu slikto, ko agrāk esmu da-

rījis."

. Ar to process Venēcijā beidzās; visas aktis aizsūtīja uz Ro-

mu, no kurienes 17. septembrī pienāca lēmums prasīt no Ve-

nēcijas Bruno izdošanu tiesāšanai Romā.
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Venēcijas republika ilgi šaubījās, vai pildīt pāvesta prasību
vai nē, jo tā baidījās, ka Bruno izdošana varētu nākt par ļaunu
tās cieņai un radīt nelabvēlīgus precedentus. Tikai pēc tam,
kad pāvesta sūtņi vairāk reizes bija Venēcijas senātā aizrā-

dījuši, cik svarīgs reliģisks noziedznieks ir Bruno, ka viņš kā

muks ir pilnīgi padots pāvestam un ka viņš beidzot nemaz nav

Venēcijas pilsonis, tikai tad, proti, pēc vairāk kā trim mēnešiem,
1593. g. 7. janvārī, „aiz laipnības pret pontifiku" un „par zīmi

mūsu republikas pastāvīgai gatavībai būt viņam patīkamai" Ve-

nēcijas senāts nolēma Bruno izdot Romai.
1593. g. 27. februārī Bruno ieslodzīja Romas cietumā. Ro-

mas inkvizīcijas tiesa (kongregācija) sastāvēja no vairākiem kar-

dināliem pāvesta personīgā vadībā. Lielais inkvizītors Bruno

procesā bija kardināls Madruči; otrs iespaidīgs loceklis — ne-

žēlīgais kardināls San-Severino; eksperts bija kardināls Re-

barmins.

Bruno, pēc savas dabas, bija ļoti reliģiozs cilvēks. Tāpēc

viņš sirsnīgi vēlējās samierināties ar baznīcu, būdams tai pār-

liecībā, ka viņa filozofija nerunā pretī katoļu ticībai. Atklā-

dams Venēcijas inkvizītoru priekšā savu dzīvi un savas apslēp-
tākās šaubas, viņš domāja par tikumisku atdzimšanu. Taisni

ar to un nevis ar kādām nāves bailēm izskaidrojama viņa ga-
tavība atteikties no daudziem savas mācības punktiem un viņa
pazemošanās Venēcijas inkvizīcijas priekšā. Pēc šīs lielās iek-

šējās cīņas viņš bija iemantojis gandrīz dvēseles mieru. Viņam

nebija nekas pretim iegūt atkal brīvību, bet viņš bija arī gatavs

nodoties Romas inkvizīcijas rokās, ticot savai patiesībai un arī

baznīcas patiesībai. Nekad viņš tomēr nevarēja būt nepatiess

pats pret sevi, nevarēja liekulīgi atteikties no visas savas mā-

cības, mazdūšīgi bēgt no pēdējās cīņas, aizmirstot savu neuz-

varamību, savu filozofiju un prieku, ~varonīgo entuziasmu".

Visu to nebija sapratuši inkvizītori. Viņi mēģināja panākt,
lai Bruno atsakās no visas savas mācības, neatkarīgi no mācības

par divām patiesībām. Sešus gadus ilga šie inkvizītoru mēģi-

nājumi, jo katoļu baznīca gribēja panākt, lai Bruno atkal stātos

tās aizstāvju rindās — tik liela bija cienība pret viņa gara dā-

vanām pat katoļu vidu. Bruno, kaut gan smaka cietumā, tomēr

vīrišķīgi visus šos priekšlikumus visus sešus gadus noraidīja. Tā

piepildījās atkal kāda viņa latīņu valodā sarakstīta dzeja, kurā

viņš saka: ~Vīrišķīgi es cīnījos, domādams, ka uzvara ir pa-

nākama, bet miesai nebija* spēka, kas piemita garam, un ļauns
liktenis kopā ar dabu apspieda manus centienus... Es redzu,
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ka uzvara ir likteņa rokās. Bet bija manī tomēr tas, kas šajos

apstākļos varēja būt un ko man neliegs nākošie gadsimteņi,

proti: „nāves bailes viņam bija svešas, teiks pēcteči, rakstura

spēks viņam bija lielāks nekā jeb kam citam, un viņš augstāk

par visām baudām dzīvē uzlūkoja cīņu par patiesību." Tikpat
labi šai vietā varam minēt vēl kādus citus Bruno vārdus, kuros

viņš saka, ka ~ir ļaudis, kuros mīlestība pret Dieva gribu tik

liela, ka viņus nevar satricināt nekādi draudi un iebaidīšana.

Tas, kas vēl rūpējas par savu miesu, nevar just sevi vienība

ar Dievu. Tikai tas, kas ir gudrs un tikumīgs, var būt pilnīgi
laimīgs, jo viņš vairāk nejūt ciešanu."

Tā pēc sešiem gadiem, proti 1599. gada 14. janvārī,
no Bruno grāmatām ~bija sastādītas astoņas eretiskas tē-

zes, un tās nolasīja tēviem, komisāriem un Belarminam. No-

lemts: ~nolasīt apvainotam sastādītās tēzes, lai viņu pārlieci-
nātu atteikties no tām kā no eretiskām." Mēģinājums nedeva

vēlamos rezultātus. To atkārtoja vairākkārtīgi. Gandrīz pēc
mēneša, 4. februārī, pāvesta inkvizīcijas locekļu un padom-
nieku klātbūtnē vēl reizi skatīja cauri Bruno lietu un to sīki ap-

sprieda. Ikviens klātesošais nodeva savu spriedumu vārdos un

rakstos. Beidzot ~svētais tēvs nolēma, lai tēvi teologi, t. i.

tēvs komisārs un Belarmins izlasa un paskaidro viņam šīs tēzes

kā tādas, kas ir ne tikai eretiskas, bet arī nosodītas kā tādas

no visvecākiem Baznīcas tēviem, baznīcas un sv. Krēsla. Un

ja viņš tās atzīst par tādām, labi; ja nē, tad dot viņam! četr-

desmit dienas laika."

Četrdesmit dienas pagāja, pēc tam vēl citi no jauna no-

teikti termiņi, bet Bruno neatteicās. Pēc septiņi ar pus mēne-

šiem, 21. oktobrī, vēlreiz bija jāprotokolē: „Apmeklēja Bruno

Džordāno, Džovani Bruno dēlu no Nolas, dominikāniešu or-

deņa mācītāju, svētās teoloģijas doktoru. Viņš paziņoja, ka

viņš neko nenožēlojot un neko negribot nožēlot, un neesot nekā,
ko viņš varētu ņemt atpakaļ, un neesot viņam nekāda atteikša-

nās pamata, un viņš nezinot nekā, no kā viņš varētu atteikties'

un ko nožēlot". Vajadzēja uzdot vienam no tēviem vēl reiz

viņam parādīt viņa aklumu un viņa mācības nepareizību".
Taisni pēc viena mēneša Bruno atkal izsauca uz nopratināšanu,
cēla pret viņa taisnošanos iebildumus un atkal uzdeva viņu

pārliecināt dominikāniešu ordeņa ģenerālim Ikolitam un viņa

vikārijam brālim Pāvilam. Viņiem vajadzēja viņu piespiest
atteikties, apsolīt labošanos un sagatavoties svinīgam atteikša-

nās aktam. ~Un vajadzēja viņiem apsolīt viņam to žēlastību,
ka viņš dabūs brīvību".
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1600. gada 20. janvārī paša pāvesta klātbūtnē notika pēdējā
sēde. Bruno bija iesniedzis rakstisku ziņojumu. To atplēsa,
bet vairs nelasīja, jo tajā nekas jauns nebija gaidāms. Ordeņa
ģenerālis paziņoja par savas misijas neveiksmi: apvainotais
~nebija ar mieru atteikties, paziņodams, ka viņš eretiskas

tēzes nekad neesot uzstādījis, bet ka tās ir svētas Tiesas ierēd-

ņu slikti sastādītas". Noklausījies kongregācijas domas, Svētais

Tēvs nolēma šai lietā spert pēdējo soli un, ievērojot visas for-

malitātes, nolasīt spriedumu un nodot brāli Džordāno laicīgai
varai.

9. februārī Bruno nosūtīja lielā inkvizītora kardināla Mad-

rūči pilī un tur kardināla un pašu slavenāko teologu klātbūtnē

viņam lika noliekties uz ceļa un noklausīties spriedumu. Viņu
izslēdza no garīdznieku kārtas, kā arī no baznīcas. Pēc tam

viņu nodeva laicīgās varas rokās, uzdodot tai sodīt viņu ~ar

visžēlsirdīgāko sodu un bez asins izliešanas". Tāda bija lieku-

līgā formula, ar kuru pieprasīja sadedzināšanu uz sārta.

Bruno izturējās ar nesatricināmu mieru un cieņu. Tikai

vienu reizi viņš iztraucēja klusumu. Noklausījies spriedumu,

viņš lepni pacēla galvu un, draudīgi griežoties pret tiesnešiem,

izrunāja sekojošus par vēsturiskiem kļuvušus vārdus: ~Varbūt,

jūs nolasāt spriedumu ar lielākām bailēm, nekā es to uzklausu."

No Madruči pils Bruno aizveda laicīgās varas cietumā.

Sprieduma izpildīšanu nolika uz 12. februāri. Inkvizīcija vēl

nezaudēja cerības, ka tā ar mocošās nāves tuvumu iebiedēs šo

apbrīnojamo eretiķi un piespiedīs viņu atgriezties katoļu baz-

nīcas klēpī. Bet arī šoreiz tiesnešu cerības neattaisnojās. Bruno

neatteicās. ~Es mirstu labprātīgi kā moceklis," viņš teica, ~un

zinu, ka mana dvēsele ar pēdējo noputu pacelsies paradīzē."
Tādā kārtā viņam vēlreiz dotais termiņš pagāja veltīgi, un pie-

nāca 1600. gada 17. februāris.

Romas Kampānijā ziedēja un smaržoja Itālijas pavasaris.

Zilajās debesīs dziedāja cīruļi. Pašā Mūžīgajā pilsētā baznīcas

karogi un zvanu skaņas vēstīja par lielām svinībām. Klements

VII, kam bija izdevies atgriezt katoļu baznīcas klēpī Indriķi

IV, svinēja savu jubileju. Roma bija visu zemju svētceļotāju

pilna. Svinībās ieradās ap 50 kardinālu, tāpat — milzīgs skaits

citu augstāko garīdznieku, kas visi kopā ar pāvestu gaidīja
Bruno sadedzināšanu. 17. februāra rītā uz campo dci Fiori, kur

bija sakrauts sārts, pulcējās tūkstošiem ļaužu. Ļaužu pārpildī-
tas bija arī visas tuvākās ielas. Ikviens gribēja redzēt vismaz

procesiju un notiesāto. Beidzot pēdējais parādījās. Žvadzošas
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ķēdes slēdza viņa rokas un kājas. Pēc astoņiem cietumā pa-
vadītiem gadiem viņš bija stipri novājējis un novecojis. Kad

viņš bija uzvests un pieķēdēts pie sārta staba, viņam parādīja
Krustā Sistā tēlu, viņš to noraidīja. Tad aizdedzināja sārtu. Lies-

mas jau skāra viņa miesu, bet neviens lūgums, neviens vaids ne-

izlauzās no viņa krūtīm; viņa skats līdz pēdējam mirklim bija
vērsts pret debesīm.

~Nāve vienā gadu simtenī dara domātāju nemirstīgu nāko-

šiem gadu simteņiem" un ~atnāks laiks, kad visi redzēs to, ko tu

tagad redzi," bija kādreiz teicis Bruno. Tā arī tiešām ir noticis:

viņa mācība par pasauli ir jau sen pierādījusies par pilnīgi pa-
reizu. 1889. g. 9. jūnijā Romā viņam parādīja pelnīto godu,

uzceļot tai vietā, kur viņš bija sadedzināts, tā laika labākā Itā-

lijas skulptora Ettore Ferrari darinātu pieminekli. Tas gan ne-

notika bez ilgas cīņas ar Romas pašvaldības klerikāliem, kas

sīvi pretojās šī pieminekļa celšanai, neatļaujot tam pilsētā vietu.

Visa Itālija par to bija sašutusi. Romas Universitātē pat bija jā-

pārtrauc lekcijas, jo studenti boikotēja tos profesorus, kas bija

bijuši pret pieminekļa atklāšanu. 1889. g. 17. februārī, lielā do-

mātāja nāves dienā, Romā sarīkoja viņa godināšanu. Svinībās

piedalījās Itālijas ministru prezidents un izglītības ministrs. Nā-

košās Romas pašvaldības vēlēšanās Romas iedzīvotāji ievēlēja

vairākumu, kas atļāva Bruno celt Romā pieminekli. Starptau-
tiskā pieminekļu celšanas komiteja griezās pie visu valšķu in-

telliģences ar lūgumu ņemt dalību pieminekļa atklāšanas svi-

nībās. lelūgumā bija teikts: ~Ikviens, kas dosies uz Romu pie-

minekļa atklāšanas svinībās, jutīs, ka viņš ir iegājis zemē, kur

nav vairs nāciju un valodu izšķirības. Svinību dalībnieki, at-

klājot pieminekli, kas celts ar visu tautu līdzekļiem, ar savu

klātbūtni liecinās, ka Bruno ir pacēlis balsi par vārda brīvī-

bu visām tautām un ar savu nāvi Pasaules pilsētā svētījis šo

brīvību."

1889. gada 9. jūnijā Vasaras svētku dienā pieminekli at-

klājot, sešu tūkstošu deputāciju karogi noliecās tā priekšā, šeit

bija Francijas, Anglijas, Vācijas, Beļģijas, Holandes, Zviedrijas

un Norvēģijas, Dānijas, Savienoto Valstu v. c. pārstāvji. Visām

Romas ielām un laukumiem bija svētku izskats. Uz campo dci

Fiori pulcējās tūkstošiem cilvēku. Pie Bruno statujas bija novie-

tojušies ap simts mūzikas koru un ap tūkstots dažādu Univer-

sitāšu un biedrību karogi un standarti.

Atklātajā piemineklī Bruno attēlots visā augumā. Uz po-

stamenta uzraksts:
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no gadu simteņa, kuru viņš bija paredzējis, tai

vietā, kur bija aizdedzināts sārts.

Pieminekļa malas grezno bareljefi, kas attēlo Bruno dzīves

svarīgākos momentus: disputu Oksfordā, nāves sprieduma no-

lasīšanu un sadedzināšanu uz sārta. Bez tam pjedestāla malās

attēloti katrā divi Bruno priekšteči un pēcteči, kurus piemeklē-

jis viņam līdzīgs liktenis: Servēta, Pēteris Ramuss, Toms Ram-

panella, Džons Viklefs, Jānis Huss, Antonijs Paleario, Pāvils

Sārti un Jūlijs Cēzars Vanini.

Gustavs Jurevičs.



Blēzs Paskāls.

„Pensēe fait la grandeur dc I'homrae*
Doma cilvēkam piešķir diženumu.

Francija ir ne tikai intellektuālisma un skepses zeme, kā

mes to pazīstam egoistiskajā Stendālā, ne tikai pabeigtas for-

mas zeme, kā to apbrīnojam Prustā, līdzās Bodlēra rafinēti

smaržīgajai, smalkajai strūklu akas mākslai jūtam franču mis-

tiku, kas savas bezgalības alkas pārakmeņojusi katedrālēs.

No šīs Francijas izauga Vovnargs,*) kas ir teicis: ~Tikai tam,
kam ir dvēsele, var būt gaume" un: „Visas lielas domas nāk no

sirds". Šai Francijas slānī arī sakņojas Paskāls, kas mistiskā

sirds kaismē meklē lielo nezināmo dievu.

Paskāls prasa, lai mēs būtu cilvēki. Visur, kur cilvēks

brīvi lemj, piepildīdams savu gribu, viņš ir cilvēks, visur, kur

cilvēkam nav brīvas izvēles, viņš ir dzīvnieks. Cilvēka

cieņa ir domā. Augstākais tituls, ko Paskāls piešķir" cilvēkam,
ir — domātājs. Un Paskāls aicina: strādāsim, lai labi domātu.

Viņš cenšas aptvert cilvēka totālitāti, viņa asais skats visam

izurbjas cauri: „es pārmetu tiem, kas cilvēku slavē, es pārmetu
arī tiem, kas uzdrīkstas viņu pelt vai izklaidēt, es tikai tos varu

slavēt, kas viņu meklē smagās nopūtās". Paskāls gribēja iz-

zināt visu cilvēku, pārsteigt to slepenākās domās un jūtās.
Paskāla labākais sapratējs, smalki stīgotais franču esejists

Sūaress saka: Paskālam bija viss, lai taptu par svētu: viņa

ķermenis bija slimības spīdzināts jau kopš agras bērnības un

lielāka par viņa mokām bija viņa pacietība. Viņš pats gribēja
būt Svētais, bet nebija tāds, un Sūaress to motīvē: kam nav

vientiesības, kam nav bērna prāta, kam nav laimīgas neziņas,

nevar būt svēts. Paskāls bija pārāk ass domātājs, lai būtu

svētais. Paskāls visu sevī varēja pārvarēt, izņemot gara va-

renību, savu lepno saprāta torni viņš nespēja noliegt.

Viņš labprāt atkārtoja vārdus: „Es esmu atnācis jums at-

nest karu." Tikai cīņā cilvēks var dzīvot; dzīvnieks viņā tik

varens, tikko cilvēks drusku iemieg, dzīvnieks uzvar. Un pas-

*) Vauvenargue(1715.—1745.) galvenie darbi esejas „levads cilvēku

gara zinātnēs", un Makslmas".



Blēzs Paskāls

(Mesmela gleznots portrets pēc pēcnāves maskas.)
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tara dienā Dieva skumjas par cilvēka nespēku un paša cilvēka

sāpes par to appludinās zemi. Te arī radies rūgtais teikums:

~le moi est haīssable" — mans es ir nīstams. Tādēļ arī Paskāls

grib ~nogalināt miegu". Nežēlīgs pret sevi, nežēlīgs pret ci-

tiem, Paskāls neatvieglina nekā un nemierina nevienu. Ne-

drīkst apstāties, nedrīkst atpūsties, jāiet, jāiet bez gala uz

priekšu. Un ja mēs Paskālam teiktu par savu nogurumu, viņš
atbildētu: ~Ir labi būt nogurušam un nomocītam veltīgas patie-
sības meklējumos."

~Cilvēka diženums ir ieskatīt, cik viņš nožēlojams. Koks

sevi neatzīst par nožēlojamu. Patiesi ir tā, kas sevi atzīst par

nožēlojamu, arī ir nožēlojams, bet patiesība ir arī tā — dižs ir

tas, kas sevi atzīst par nožēlojamu, un visa šī nožēlojamība

pierāda viņa diženumu. Tas dižkunga (grand seigneur) posts,
no troņa gāzta karaļa posts."

Paskāla priekšgājējs ir Ijabs, kas izmisīgā atklātībā ilgojas
Dieva tuvuma. ~Ko. mana dvēsele negribēja aizkārt, tas man

jāēd līdz riebumam. Kaut Dievs mani sadauzītu un savu roku

izstieptu un mani satriektu. Vai mans spēks ir akmens spēks un

vai mana miesa ir varš?" — ~Kas ir cilvēks... ka tu viņu pie-
meklē ik rītu, viņu pārbaudi ik acumirkli?"

Ka mums latviešiem Paskāls līdz šim ir bijis svešs, tā nav

tikai nejaušība. Latviešu izpratnē stāds, dzīvnieks un cilvēks

ir ierindoti lielā visa esošā vienībā. Asa cilvēka atšķirība no

dabas nav izmanāma ne tautas dziesmās, ne arī jaunākā lat-

viešu literātUrā, vienīgi Poruka nostādījumu varētu minēt kā

Paskālam radniecīgu, jo Poruks saka:

~Pret dabu es paceļu dūri,
Tai draudēju dusmās un lādēju sauli."

Tāpat arī Rainis atdala cilvēku no dabas, nostāda cilvēku

pret dabu, prasa no cilvēka uzvarēt un pārvarēt dabu: ~Daba
tev nespēj but draugs, Draugs sevim esi viens pats*". Rainis

apzinājās savu tuvumu ar Paskālu un viņa 300. dzimšanas die-

nas piemiņai veltīja dzejoli:

~Daba nezin, cik tā liela,
Debess nezin, cik tā dziļa.
Dvēs'le zin, cik daba liela,
Dvēs'le zin, cik daba dziļa."

Šā dzejoļa ierosinājums ir bijusi Paskāla filozofijas pamat-
doma: ~Cilvēks ir tikai niedra un visvājākā dabas niedra, bet

niedra, kas domā. Visam ūniversumam nav nemaz jāapbruņo-

jas, lai viņu iznīcinātu, drusku tvaika, dažu ūdens pilienu pietiek,
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lai viņu nonāvētu. Bet kad Universs viņu samaļ, viņš cēlāks

nekā tas, kas viņu nogalina, jo zina, ka mirst."

Blēzs Paskāls ir dzimis 1623. gada 19. jūnijā Klermonā.

Māte mira, kad viņam bija trīs gadi, un tā viņš pieder tiem, kas

uzaug bez mātes glāsta, kas nepazīst sirds dzimtenes. Nebija
tās apziņas, ka ir kāds, pie kā var atgriezties visos dzīves brī-

žos, kā cīņu zaudējušais karotājs un kā nogurušais uzvarētājs.
Šie bezmātes cilts cilvēki ir visvientuļākie un parasti viņos ir

kaut kas sastindzis un pārāk skarbs. — Viņš uzaug kopā ar sa-

vām divām māsām Žilbertu un Žakelinu. Viņa tēvs ir pārticis

augstāks ierēdnis, cilvēks ar augstu prātu un plašu izglītību. Vēlāk

viņi pārgāja dzīvot uz Parīzi, kur Paskāla māja izveidojās par

vienu no mazajiem zinātnes centriem. Kardināls Rišeljē labprāt

aicināja ciemā Paskāla bērnus. Arī Ruanā, uz kurieni Paskāli

pārcēlās 1639. gadā, garīgā dzīve ir rosīga, tur toreiz dzīvoja

Korneijs, kura pirmie darbi sāka parādīties atklātībā. Tēvs

daudz nodarbojās ar dēla audzināšanu. Vēsture, filozofija, teo-

loģija tika uzskatīti kā galvenie priekšmeti. Māsa Žilberta, kas

sarakstījusi brāļa biogrāfiju (Vie dc Blaise Pascal), zina stāstīt,
ka tēvs neesot atļāvis brālim nodarboties ar matemātiku, „šo
vislieliskāko zinātni", baidīdamies, ka tā aizkavēs veco valodu

studijas. Bet kādu dienu viņš divpadsmit gadus veco zēnu at-

radis uz grīdas guļam un dažādas figūras veidojam. Uzsākot

sarunu ar dēlu, viņš redzējis, ka mazais Blēzs patstāvīgi bija

atrisinājis trīsdesmit divas Eiklida teorēmas, un māsa piebilst:

~satricināts no šā ģēnija lieluma un varas, tēvs viņam atļāva
nodarboties ar matemātiku."

Savāda bija šā ļoti slimīgā puisīša dzīve: viņš dzīvoja ti-

kai domā. Viņš gribēja pētīt un atzīt, viss cits viņam bija vien-

aldzīgs, bet nevienam jautājumam viņš nepiegāja vēsi un ob-

jektīvi. Katra doma iekveldināja viņa es. Nekad viņš neapmie-

rinājās ar konstatējumiem, viss tapa par pārdzīvojumu. Ar sep-

tiņpadsmit gadiem viņš uzrakstīja pētījumu par koniem, kur

ģeometriskā problēma aplūkota lielā asumā. Ruanā viņš savam

tēvam palīdz aplēst sarežģītus nodokļus un, lai to ātrāki veiktu,

izgudro un pats sastāda teicamu rēķināšanas mašīnu. Tai laikā

Itālijā Toričellijs bija risinājis tukšas telpas problēmu, kas vi-

sus šausmināja. Paskāls bija pirmais, kas Toričellija mēģinā-

jumu ar lielu veiksmi atkārtoja un papildināja. Apmēram tanī

pašā laikā viņš saraksta ~Lūgsnu, kā no Dieva izlūgt prasmi pa-

reizi izlietot slimības."

Kad viņam divdesmit četri gadi, viņa veselības stāvoklis

bija tik vājš, ka ilgstoši nespēja strādāt nevienu darbu. Viņu mo-
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cīja smagas hallūcinācijas un drausmīgs bezmiegs. Viņam li-

kās, ka kreisajā pusē atrodas drausmīgs bezdibens, un, lai pats
sevi apmierinātu, viņš kreisajā pusē mēdza nolikt krēslu. Viņa
draugi, māsa un biktstēvs, mēģināja viņu pārliecināt, ka tas ir

tikai slimīgas iedomas, viņš bija ar viņiem vienis prātis, bet jau
nākošā mirkli viņam atkal likās, ka kreisajā pusē rēgojas melna

bedre. Tas bija konkrētizējies šaubu bezdibens. Šai bezdibens

malā Paskāls nodzīvoja visu mūžu.

Agrā bērnībā viņš esot bijis ļoti skaists, bet slimība izpos-

tīja viņa ķermeni, un ar trīsdesmit gadiem viņš jau izskatījās
kā vecis. Sūaress mums vārdiem gleznojis tādu Paskāla port-
reju: ~Ta ir skaista piere, spogulim līdzīga, tik pareiza samēra,

tik smalki un pareizi veidota, ka spēj pāriet no mokām uz ek-

stāzi bez krunkām, un, neraugoties uz visu, šī piere ir maiga.
Starp drebošām nāsīm un bakenbārdām dziļš asaru ceļš. Un tad

šī grumba, ironijas izveidojums, kas slēdz degošās lūpas un

veido mazo, bērnišķīgo zodu." Un citā vietā: „Viņa seja ir gra-

nīta vārti, kas nekad vairs neatvērsies" un varbūt vislabāk:

~no viņa nolaistiem acu plakstiem plūst degoša gaisma, un no

viņa slēgtajām lūpām skan iekšķīguma dziesma."

Lai labāki ārsti butu pieejami, Paskāls pārceļas uz Parīzi

savas māsas Žakelinas pavadībā. Lēnprātīgā Žakelina ir viņa
drUmo domu klīdinātajā, viņa atbalsts un skaidrotāja reliģiozos

jautājumos, viņa pašaizliedzīgā kopēja slimības dienās un ga-

rajās naktīs. Lai cik liels butu kāds gars, ir vajadzīgs, lai nogu-

ruma brīžos viņu atbalstītu maiga un uzticīga roka, citādi do-

mas pārāk viegli ielūst un nespēj pacelties augsti pāri zemei.

Taisni māsa dižgaram spēj būt labākais balsts, atcerēsimies ti-

kai, ko svētam Asīzes Francim nozīmēja Klāra un cik drūmi

bijuši Nīčes pēdējie gadi bez Elizabetes gādīgās rūpības.
Parīzē Paskāls tuvāk saskaras ar augstāku sabiedrību, ar

jansenistiem un tuvāk iepazīstas ar Montēnu, kas top par viņa

garīgo draugu un ceļvedi. Nīderlandiešu bīskapa Jansenija

(1558—1638) dibinātā kustība nostājās pret oficiālo, tai laikā

ļoti izvirtušo katolicismu. Jansenisma pārstāvji galvenām kār-

tām prasīja pazemīgu lūgšanu un dievbijīgu dzīvi. Dogmatis-
kus un reliģiski zinātniskus jautājumus viņi atbīdīja, viņi neti-

cēja gribas brīvībai, pēc Jansenija mācības, jau no sākta gala
Dievs nolēmis, vai kāds tiks atpestīts vai pazudināts. Viņi neat-

zina saprātu, bet prasīja ticības absolūtu primātu. 17-tā un 18-tā

gadsimtenī jansenismam Francijā bija ļoti liels iespaids, bet

galms un valdība to vajāja. Jansenisma galvenais miteklis bija

Por-Roajala klosteris Versaļas tuvumā, kur jansenisti mēģi-
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nāja iekārtot savu dzīvi pēc. pirmo kristīgo draudžu vienkāršī-

bas un brālības parauga. Šai klosteri iestājās Paskāla māsa

Žakelina, un arī Paskāls pats kādu laiku ir šās draudzes loceklis,
kaut gan viņa kritiskais gars nekad nespēja pilnīgi pieņemt jan-
senistu vientiesību. Arī zvērestu, ka dzīvos celibātā un šķīsti,

viņš nav zvērējis, kaut gan šos likumus nekad nav pārkāpis,
bet zvēresti un dogmas viņa lepnajam individuālismam bija ne-

pieņemami. Visa viņa būtne tiecās kaut kur atrast mājas. Janse-
nisti viņu, dziļāki nesaprazdami, padarīja par savu izkārtni, bet

savās grūtākās stundās viņš palika vientuļš. Sākumā gan likās,
ka viņš Por-Roajalā atpūtīsies. Viņš pats cerēja, ka viņam
būs atņemta pārmērīgā personīgā atbildības izjūta. Bet tā tas

tikai šķita. Paskāls nebija tas cilvēks, kas spēja atteikties no

atbildības izjūtas. Tāpat kā viņš ar savu ģeometrijas garu iz-

dibināja matemātikas patiesības, viņš gribēja aptvert reliģiozās

patiesības, un šaubu bezdibens palika rēgojamies.
Franču augstākā sabiedrība Paskālam laipni atvēra savas

durvis. Bet Paskāls tur nespēja iejusties. Viņa dzīve bija pā-
rāk vērsta uz iekšu, pārāk bikls viņš bija un viņa biklumu bieži

nepareizi iztulkoja par smalkjūtības trūkumu. Kā visi matemā-

tiķi, viņš neprata orientēties reālā dzīvē, un, varbūt, tas nav tikai

anekdots, ka hercoga Roanē kalpone viņam uzbrukusi ar nazi.

Gubernators hercogs Roanē (Roannez) labprāt vizināja Pas-

kaiti savā karietē, kam bija aizjūgti seši zirgi, bet ātri vien šis

izlutinātais, bagātais, apdāvinātais aristokrāts padevās Paskāla

ietekmei: viņa dzīve gUst askētisku līniju. Un tā tas parasti:

sirdsšķīstie, paši to nemaz nezinādami, skaidro savu apkārtni.

Hercoga māsu Šarloti Paskāls pazina jau 1652. gadā, kad

uzrakstīja savu ~Runu par mīlas kaisli", un Domās mēs lasām:

~var slēpties cik grib, katrs cilvēks mīl". Apgarotā, trauslā,

Šarlote ar divdesmit trim gadiem pārdzīvo smagu krizi, arī viņa

grib iestāties Por-Roajalā, bet viņas māte to neļauj, un tā viņa
aizbrauc ar brāli uz viņa muižām. Šai laikā viņa ar Paskālu

apmainās reliģiozām problēmām, pilnām vēstulēm, no kurām

tikai daži fragmenti uzglabājušies. Bet par to mums nav ko

skumt, Paskāla garīgā seja ir objektīvizējusies viņa Domās, kas

pieder visai kulturālai pasaulei, viņa intimā dzīve piederēja ti-

kai viņam. Šarlote nepiederēja tām sievietēm, kas viegli pado-
das. Pret vacāku gribu viņa beidzot tomēr iestājās Por-Roajalā,
bet arī viņa, līdzīgi Paskālam, tur neatrod apmieru un pamet
šo jansenistu mītni. Pēc Paskāla nāves viņa apprecas ar her-

cogu La Fejadu (La Feuillad). Šī viņas laulība ir ļoti nelaimīga.

Viņas bērni mirst vai nu mazi būdami, vai arī izaug par slimi-
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gām nevarīgām būtnēm, un viņa sevi moka jautājumā: vai tas

nav sods par to, ka viņa domās arvienu vel pieder Paskālam?

Grūtā un nedziedināmā slimībā viņa mirst 1683. gadā.
Daži Paskāla biogrāfi viņam pārmetuši sausumu un ciet-

sirdību. Bet dziļāk ieejot Paskāla pasaule, mēs saprotam: viņš

negribēja ne pie viena saistīties, viņš arī «negribēja, lai pie viņa
saistās. Pēc viņa nāves viņa papīros atrada zīmīti, kas dara

saprotamu šo šķietamo sausumu. ~Es negribu, lai kads mani

mīlētu... Es pievilšu tos, kam radīsies šī tieksme, jo es esmu

personības gals un nevaru nevienu apmierināt. Vai tad es ne-

esmu ar mieru mirt? Arī tad, ja viņi pie manis būtu saistīju-
šies. Botu negodīgi no manas puses likt viņiem ticēt šiem me-

liem.
..

Kaut arī man ticētu ar prieku un kaut arī es pats pie tā

sajustu zināmu tīksmi..." Lasot šo fragmentu neviļus jādomā

par Dostojevska vārdiem: ~Tas ir ideāli, tā tad nežēlīgi."
Paskāls nevarēja savas filozofiskās domas tikai rakstīt,

katru no tām viņš arī dzīvoja. Un ja cilvēks ir nožēlojams un

iznīkstošs, kā tad var pieļaut, ka kāds mūs padara par savu

dzīves centru? Tagad mēs arī saprotam, kādēļ Melle Roanē

aizgāja klosterī. Visnežēlīgāks Paskāls bija pats pret sevi un

tad pret tiem, ko mīlēja. Domās lasām: ~Vientuļais cilvēks ir

kaut kas nepilnīgs. Viņam jāuzmeklē cits, lai būtu pilnīgi lai-

mīgs." Allaž viņš meklē kādu, kas ieņem līdzīgu stāvokli. Bet

gadās ari, ka raugās augstāk un jūt, ka liesma aizdegas un to-

mēr neko nedrīkst teikt tai, kas šo liesmu aizdedzinājusi...

~Mīlestība ir tiranns, kas necieš biedrus: tā grib būt viena un

pakļaut sev visas citas kaislības." Rakstot šos vārdus, Paskāls

laikam domājis par Šarloti.

Līdzās matemātiskiem rakstiem rodas darbi ar reliģiozu un

tīri filozofisku raksturu. Tā — Par grēcinieka atgriešanos un

tūlīt pēc tam otrs raksts Māksla pārliecināt, kur viņš, piegrie-
zies atziņas teorētiskiem jautājumiem, mēģina pierādīt, ka vēr-

tības izjūtas ietekmē racionālas atziņas. Aizkustina raksts par

jautājumu, kā bērni vieglāki iemācāmi lasīt, bet galveno laiku

aizņem domas par Kristu un cilvēku. Dienām ilgi viņš iegrimst

meditācijā par Kristu Ģetzemanes dārzā. Šī lielā vientulības

nakts atkal un atkal saista. ,Jēzus ir viens pats zemes virsu.

Nav ne tikai neviena, kas viņa ciešanas jūt un dala, bet nav

pat neviena, kas par tām zinātu. Debesis un viņš ir vieni šai

zināšanā". Un drusku tālāk ,Jēzus līdz pasaules galam bus nā-

ves bailēs. Šai laikā neviens nedrīkst gulēt. Vienmēr ir Ģet-

zemanes dārzs, vienmēr visi guļ." Ar Kristu jābūt nomodā —

kam? Protams, viņam, Paskālam. Un tad seko brīnišķīgs di-
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alogs starp Kristu un Paskālu, kur dievišķa vientulība un bais-

ma saskaras ar cilvēka vientulību un baismu. Un mēs jautā-
jam: ja savas sāpes varam iekļaut vēl lielākās sāpēs, vai tad

kļūst vieglāk? Tikai uz īsu brīdi Paskāls guva mieru. Brīnu-

mainā tuvumā viņš jūt Kristu, pāri šaubu bezdibenim dzird

balsi: ~Es esmu vairāk tavs draugs nekā tas un tas, jo es esmu

vairāk tavā labā darījis. Viņi neciestu par tevi, kā es esmu

cietis, un tai laikā, kad tu biji neuzticīgs un nežēlīgs, viņi ne-

mirtu par tevi, kā es esmu miris." Bet tad atkal atveras melnais

šaubu bezdibens un aprij visu.

Kādā naktī, kad viņu ļoti mocīja zobu sāpes, viņš sāka do-

māt par cikloidas īpašībām. Viņš sāka lēst, un pats bija pār-

steigts par saviem atklājumiem. Šai darbā viņš izteic pirmās
domas par diferenciālo lesēšanu, ko galīgi atklāja Leibnics un

Ņūtons. Bet Paskālam jau bija gluži noteikts priekšstats par

bezgalīgi lieliem un bezgalīgi maziem skaitļiem. — Pēdējos

gados nepārtrauktas fiziskas mokas pieaug, bet viņš tās panes

bez mazākā vaida. Pacietīgi viņš pilda visus ārsta aizrādījumus.
No visām ērtībām un baudām viņš stūrgalvīgi atsakās. Grīdse-

gas un priekškarus viņš lika novākt no savas istabas. Katru

smalkāku ēdienu, pēc kura prasīja viņa novājinātais organisms,
viņš atraida kā juteklisku baudu. Māsai neizdodas viņu pieru-
nāt apēst apelsīnu. Kad māsa viņam sagatavojusi kaut ko

labāku, viņš tai asi pārmet: ~Ēst, lai baudītu garžu, ir nejauki

un neatļauti". Žilberta raksta ~kad man gadījās pastāstīt, ka

kaut kur esmu redzējusi skaistu sievieti, viņš tūdaļ dusmojās,

piezīmēdams, ka tādas lietas nekad nedrīkst stāstīt sulaiņiem un

jauniem vīriešiem klātesot, jo nekad nevarot zināt, kādas domas

tas modina." Pēdējos gados viņš lielu vērību piegriež labdarībai.

Vienīgi bībeli un dažas zinātniskas grāmatas viņš sev patur, visas

pārējās grāmatas pārdod. Paskāls nekad neesot smaidījis un

nekad neesot lasījis dzejas. Dabu viņš nepazina. Kas ilgāk
dzīvo Paskāla ledus pilī, kur plandās viņa ugunsgars, neviļus
nāk pie atziņas, cik drausmi liela un kaila ir šī pasaule. Viņš
cieši bija noslēdzies pret mākslas iespaidiem, sevišķi pret mu-

ziķu. Viss tas viņam likās tikai lieki dzīves greznojumi. Vēl

stindzinošāka top viņa dzīve, kad viņa sargeņģelis māsa Ža-

kelina 1661. gadā mirst. Pēc māsas nāves viņa rakstos vēro-

jam nogurumu un depresiju. Nepilnu gadu viņš pārdzīvo savu

māsu. Vai skumjas bija tās, kas paātrināja viņa šķiršanos no

šīs zemes? Bet ziņu par Žakelinas nāvi viņš saņēma mierīgi,
tikai pateica: ~Lai Dievs dod arī mums tik labi nomirt." Pē-

dējos Paskāla mēnešus ietin dziļš klusums. Tikai ļoti reti viņš
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ver savas lūpas. Dienām ilgi nodzīvo, nerunādams neviena

vārda, arvienu dziļāk grimdams neizsakāmā noslēpumā. Pē-

dējo laiku viņš nodzīvo pie māsas Žilbertas Perjē, kas savu

brāli biogrāfijā tēlojusi kā viduslaiku svēto. Dažas dienas priekš
nāves viņš lūdz māsu, lai viņa ievieto to nedziedināmo slim-

nīcā, jo vēlas mirt kopā ar nabagiem. Māsa, protams, šo

lūgumu neizpilda, un vēl stindzinošāks top klusums ap Paskālu.

19. augustā vienos naktī 1662. gadā aizmieg uz mUžu šī pus-

nakts dvēsele.

Kārtojot Paskāla istabu, sulainis atrod viņa svārkos iešūtu

pergamenta gabalu, pedantiski sīki aprakstītu. Tas ir slavenais

Paskāla Memoriāls:

~1654. Žēlastības gads, pirmdien, 24. novembrī.

Rakstīts no apmēram pusdesmitiem līdz pusstundu pēc

pusnakts.

Uguns.
Ābrama Dievs, Izaka Dievs, Jēkaba Dievs un nevis fi-

lozofu un zinātnieku Dievs.

Drošība. Drošība. Sajuta. Prieks. Prieks.

Dievs Jēzus Kristus.

Deum meum et Deum vestrum.

Lai Tavs Dievs butu mans Dievs.

Aizmirstība pasaulei un visām lietām, izņemot Dievu.

Viņu var atrast tikai uz ceļiem, kas evaņģēlijā mācīti.

Cilvēka dvēseles diženums.

Taisnīgais Tēvs, pasaule tevi nav atzinusi, bet es tevi esmu

atzinis.

Prieks, prieks, prieks, prieka asaras.

Es biju atšķīries no viņa:
dereliquerunt mc fontem aquae vivae.

Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis?
Kaut es nemūžam vairs no viņa netiktu šķirts.
Tā ir mūžīga dzīvošana, ka viņi tevi atzīst, vienīgo, pa-

tieso Dievu un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

Jēzus Kristus.

Jēzus Kristus.

Es biju no viņa atšķīries; es bēgu no viņa; es viņu esmu

noliedzis un krustā sitis.

Kaut es nekad vairs no viņa nebūtu šķirts.
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Viņu tikai var paturēt uz tiem ceļiem, kas evaņģēlijā mā-

cīti:

Pilnīga iekšķīga atteikšanās.

Pilnīga padošanās Jēzum Kristum un maniem garīgiem

vadoņiem.

Mūžīgais prieks par vienu posta dienu zemes virsu.

Mon obliviscar sermones tuos. Amen.

Šos piemiņas vārdus Paskāls astoņus gadus ir nēsājis sev

līdz. Katru reizi, kad viņš ģērba citus svārkus, viņš pašrocīgi
šo rakstu iešuva oderē. Tie nav aizrautības brīdi rakstīti vārdi,
tā ir ilgos gados iznēsāta ticības apliecība. Cik matemātiski

sīki viņš min rakstīšanas laiku, un pirmais memoriāla vārds ir

Paskāla simbols: uguns. Paskāls stāv Dieva īstenības priekšā.

Viņš ir sastapis dzīvo Dievu, Ābrama, Izaka, Jēkaba Dievu un

nevis abstrakto filozofu ideju. Un pašā Memoriāla vidū atrodam

viņa ticības kodolu: grandeur dc Tāme humaine. Ticība cilvēka

diženumam viņam bija tikpat nepieciešama kā Dieva tuvums,

jo bez tā Dievu atrast nevar. Kas ar visu ugunīgumu sevī nes

diženumu, tas atradīs ceļu uz Jēzu Kristu, un tā sirds pildīsies
ar prieku. Sešas reizes prieks ir minēts, jo kā bez prieka var

dzīvot? Bet vai pats Paskāls, kas neprata smaidīt, izcīnījies
līdz šim priekam? Vai viņš nešaubījās par šīm atsevišķām teorē-

mās ietvertām atziņām? Ja viņš nešaubītos, viņam nebūtu

bijis vajadzīgs tik kvēli meklēt, nebūtu bijis vajadzīgs baidīties

atrasto zaudēt, nebūtu bijis vajadzīgs Memoriālu astoņus gadus
sev nēsāt līdz. Tas bija iešūts viņa svārku oderē, un viņš gri-

bēja, lai tas būtu iededzināts viņa sirdī. Bet ko sirds ugunīgiem
burtiem rakstīja, to prāta ledainība izdzēsa. Memoriāls ir

skaidrākais ievads Paskāla domu pasaulē, kura tema ir reizē

dižā un nožēlojamā cilvēka attieksme pret neatrasto Dievu.

Viņa pirmais darbs ~Provinces vēstules" 1656.—1657., kurās

viņš aizstāv jansenistus pret jezuītu uzbrukumiem, toreiz sa-

cēla milzīgu ievērību, bet šodien zaudējušas savu nozīmi. Pas-

kālam bija nodoms sarakstīt sava pasaules uzskata sintēzi, plašu

apoloģiju kristiānismam, bet viņš nepaguva to pilnīgi izvest. Pēc

viņa nāves draugi atrod lielā darba fragmentus, kurus izdod

ar kopīgu virsrakstu Pensēes — Domas. Tās tikai meti lielai

filozofijai, vēl neuzkopta darbnīca. Arī atsevišķu fragmentu
kārtība nav paša Paskāla un tomēr, kas tos visus šādā vai

tādā kārtībā izlasa, skaidri sajūt Paskāla ugunīgās personības
diženumu un viņa bezdibens malā saausto pasaules uzskatu.

Paskāls ir dižgars, ko nevar definēt. Viņš ir ievērojams mate-

mātiķis, teologs, filozofs. Franču literatūra viņu pieskaita pie
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savas prozas klasiķiem. Siiaress pat apgalvo, ko Darde nozīmē

itāļiem un Šekspīrs angļiem, to Rasīns un Paskāls frančiem.

Visas tā laikmeta zinātniskās atziņas viņš bija pārkausējis savās

smadzenēs un vienu otru vēlāka laikmeta atziņu jau nojautis,
bet savu apoloģiju kristiānismam viņš ir rakstījis ne kā zināt-

nieks, bet kā spēcīgs dzejnieks. Savas ticības pierādījumiem

viņš atrod ugunīgus vārdus un gleznas. Visabstraktāko jautā-

jumu viņš padara konkrēti saprotamu, to ietverdams metallis-

ki skaidrā, klasiski vienkāršā valodā, kas necieš nekādus iz-

pušķojumus. Viņa domas atgādina skaudrus rudens vakarus,
kad atmiņas par vasaras krāšņumu vēl nav zudušas, bet ap

mums jau rēgojas koku ģindeņi, pirmais ledus lūst zem kājām,
un augsti pār galvām melnajās debesīs uzzied zvaigznes.

Stilistiskā ziņa Paskālam ceļa rādītājs bija Montēņs,*) lie-

lākais 17. gadsimteņa esejists. Kopā ar Montēņu un Vovnargu
Paskāls pieskaitāms pie franču morālistiem, proti, pie domātā-

jiem, kas neiziet no jēdziena, bet no zināmas vērtības izjūtas.
Paskāls Parīzē aizrautīgi studē Montēņa rakstus, meklēdams

sev apstiprinājumu. Savās drUmā, vientuļā pili rakstītās esejās',

Montēņs kā augstāko zinātni nostāda zinātni par cilvēku. Mon-

tēņa grāmatās Paskālu saistīja atziņa, ka cilvēka gars nav ne

ar ko aprobežots, bet svešs viņam bija Montēņa skepticisms

un šā domātāja nemetafiziskais nostādījums. Montēņs viscauri

bija noenkurots šīspasaules dzīvē, bet Paskāls savu cilvēku

gribēja iekļaut augstākā jābutībā. Kopīgs abiem esejistiem ir

tas, ka viņi augstāk par visu nostāda gribu, tai jāpaceļas pāri
liktenim, tai jāpārspēj miesas vājums un dzīves likstas. Mon-

tēņa aforistiskā valoda ir palīdzējusi Paskālam izveidot savus

īsos, spēcīgos teikumus. Savu attieksmi pret Montēņu viņš vis-

labāki izteicis fragmentā: ~Nevis Montēņā, bet sevī es atrodu

visu to, ko viņā redzu."

Paskāla laikmeta biedrs bija Spinoza.**) Viņi abi divi sati-

kušies un kopā lasījuši bībeli. Šo grandiozo ainu varam iedo-

māties tikai rembrantiskā apgaismojumā. Trīs laikmeta biedri:

Paskāls, Spinoza un Rembrants***) ir cieši kopā saistīti ne tikai

ar laiku, bet arī garīgi. Lasot Spinozas un sevišķi Paskāla dar-

bus liekas, ka filozofu atziņās plaukst Rembranta gaisma, cil-

vēka iekšķīguma gaisma. Rembranta gleznas ir tumšas, bet

tās izstaro noslēpumainu mirdzumu: cilvēks ir pamests

*) Montaigne 1533—1592.

•») Spinoza 1632—1677.

***) Rembrants 1606.—1669.
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tumšā neziņā, sairstošā, iznīcīgā pasaulē, bet gars, meklēdams

mūžīgo, zina savu ceļu.
Savādā kārtā Rembrants, tāpat kā Paskāls un Spinoza,

mira lielā nabadzībā: ne tādēļ, ka viņš nebūtu varējis tikt pie
mantas, bet sava mūža beigās viņš, iegrimdams sevī tikpat asi

kā Paskāls un Spinoza, atzina visu zemes lietu niecīgumu. 60

reizes viņš pats sevi ir gleznojis. Tā nebija patmīlība, sevi glez-
nodams viņš gribēja pazīt sevi, satvert sevī mūžīgo. Visu viņš
cilvēciskoja. Viņa ~3 koki vētrā", liekas, nav koki, bet cilvēki

domu vētrā — varbūt Paskāls, Spinoza un viņš pats, Rem-

brants? Visi trīs viņi nevarēja dzīvot tikai šīsdienas dzīvi un

karoja domu vētrās. Savā pēdējā dzīves posmā Rembrants aiz-

gāja transcendentālā pasaulē. Ko Paskāls tvēra vārdu māk-

slā, to viņš, Rembrants, pa daļai ir tvēris krāsās. Vai Rembranta

zeltbrUnais tonis nav pasaules izjūtas krāsa?

Šie trīs 17. g. s. gari nav sava laikmeta reprezentanti. Spi-
noza bija izdzīts Portugalijas žīds. Paskāls izvirtušajā Parīzē

dzīvoja svēti šķīstu dzīvi, racionālistiskajā Francijā aizdedzi-

nādams misticisma uguni. Un kas Rembrantam bija kopīgs ar

bagātajiem Nīderlandes lieltirgotājiem?

Spinoza ir teicis: ~Kas Dievu mīl, nedrīkst gaidīt, lai Dievs

viņu arī mīlētu". Bet Paskāls nevienu stundu nedzīvoja, neil-

godamies Kristus draudzīgā tuvuma. Spinoza bija desmit gadus

jaunāks par Paskālu. Abi viņi mira jauni: Spinozam bija četr-

desmit četri, Paskālam trīsdesmit deviņi gadi. Spinoza dienā

tīrīgi slīpēja savus optiskos stiklus, naktīs savas domas, un par

Paskāla ledus pili mēs jau esam runājuši. Abi viņi bija sava

gara gūstekņi, kas visu eksta?: un dzīves saldmi, visu nežēlību

un izmisumu izbaudīja atziņās. Abi viņi ir pierādījums tam, ka

arī zinātnieka sistēma var pildīt cilvēku ar neizsakāmu kaislību.

Ne tikai dzīvs cilvēks, arī ideja, arī pilnības ilgas var mūsu

sirdi kveldināt. Spinoza un Paskāls, divi lieli svētceļotāji Dieva

ceļos. Abiem viņiem Dievs neļāva nevienu mirkli tikt pie miera.

Ap Spinozas tēlu vijas lielāka tumsa. Viņa faktiskā vientulība

bija lielāka. Izstumts no savas ģimenes, tautas, baznīcas un

pilsētas, nīsts un vajāts viņš no domu kristalliem cēla savu lie-

lisko celtni, neko negribēdams no pasaules kā vienīgi to, lai

viņam atstātu šo iespēju. Neviens cits darbs nav radīts tik as-

kētiskā atmosfairā, kā Spinozas Ētika. Taisnība E.

kad viņš Hāgā Spinozas nama priekšā izsaucās: „C* est d'ici

peut etre que Dieva ete vu dc plus pres". Spinoza domā, ka

vienīgi ar matemātisku saprātu var tikt pie atziņām, bet Pas-

kāls zināja, ka matemātiskas atziņas der tikai matemātikai. At-
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rast patiesību, pasauli uzcelt no tīras atziņas un prāta, tā Spi-
nozam likās augstākā laime. Matemātiķis un zinātnieks Paskāls

ilgojas tieša, dzīva, personīga Dieva tuvuma. Bet kopīgs abiem

ir tas, ka viņi katru stundu, katru cilvēku saistīja Dieva atziņā.

Kopīga ir arī lielā atbildība, kas uzlikta katram atsevišķam cil-

vēkam. Viņiem abiem dzīve bija brīvprātīga kalpība, abi viņi

dzīvoja dievam, abi viņi bija sava gara aprīti. Paskāls gri-

bēja but nabags, Spinoza tāds bija. Bikli un atturīgi savā

personīgajā dzīvē, viņu drosme domu pasaulē ir ārkārtīga. Abi

viņi dzīvoja bez sieviešu mīlas, Spinoza vēl lielākā mērā nekā

Paskāls, jo viņam nebija lēnprātīgas māsas Žakelinas, viņam

nebija Melle Roanē, kurai par godu varēja dedzināt savas sirds

liesmas. Spinoza bija ieslēgts kristalla prātā, Paskālam prāts

bija bezdibens, pār ko viņa sirds velti mēģināja celt tiltu.

Paskāls, lielais matemātiķis, spēj saskatīt atsevišķu, kon-

krētu cilvēku, kas pastāv no vispretrunīgākiem momentiem, un,

lai pareizi aptvertu cilvēku, šos momentus nedrīkst summēt, tos

vajag visus reizē skatīt. Ar cilvēkiem ir tāpat kā ar glēznām,
lai par viņiem pareizi spriestu, jāatrod pareizais attālums. Pā-

rāk lielais tuvums traucē, un attālumā nespējam visu saskatīt.

Ir tikai viens, „bezgala smalks" punkts, kur to gūstam.
Viena no Paskāla cilvēka galvenām pazīmēm ir kustība.

Bieži viņš to sauc par cīņu. ~Nekas mums tā nepatīk kā cīņa,

pat uzvara nē." Te saprotams, kādēļ Rainis, mūžīgā ritma

dzejnieks, viņu tā cienījis un lielais dināmiķis Dostojevskis.
~Domās" lasām: „Lielums ir jāzaudē, lai to varētu sajust. Ne-

pārtrauktība garlaiko"... ~Nekas cilvēkam nav tik nepane-

sams, kā dzīvot pilnīgā mierā bez kaislībām, bez darba, bez

izklaidēšanās, bez uzdevuma. Viņš jūt lielo neko (nēant),
savu pamestību, savu aprobežotību, savu atkarību, savu ne-

spēku, savu tukšumu. Tūlīt no viņa dvēseles pamatiem ceļas

garlaicība, iekšēja tumsa, skumjas, sirdsēsti, īgnums, izmi-

sums?" — Paskāla cilvēks tiecas atrast noteiktu pamatu, lai

varētu uzcelt savu torni, kas tiecas bezgalībai pretim, bet, tikko

viņš dažus akmeņus sanesis, fundaments sabrūk un zeme at-

veras līdz pašiem bezdibeņiem. Un izmisumā Paskāls jautā:

~Kas bUs no cilvēka? vai viņš Dievam vai dzīvniekam līdzīgs?
Kāds drausms atstatums! Par ko mēs kļūsim?" Arvienu un

arvienu atkal Paskāls atgriežas pie divām cilvēka īpatnībām,

pie divām tik nesavienojamām cilvēka īpatnībām. ~Misēre dc

l'homme" un „grandeur dc l'homme" — cilvēka nožēlojamība

un cilvēka diženums. Jo asāki viņš tvēra cilvēku, jo asāki re-

dzēja šos divus krastus. Visas viņa domas risinājās ap atziņu:
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cilvēks nav tāds, kādam tam vajadzētu but. Un šī atziņa ir

priekšpakāpe Nīčes domai — cilvēks ir kaut kas, kas jāpār-
var. Bieži Paskālam šķiet, ka cilvēks ir kaut kas, kas liek

kaunā nosarkt. ~Visu lietu tiesnesis, trulais zemes tārps, pa-

tiesību tirgotājs, nedrošību un maldu atkritumu bedre, pasau-
les gods un izkārnījums". Cilvēka miesa ir dabas daļa, padota
tās varām. Bet cilvēka gars sakņojas pats sevī un tādēļ ir

neatkarīgs no dabas. Un tādēļ cilvēks vēl bojā ejot var uz-

varēt.

~Ir bīstami cilvēkam skaidri parādīt, cik līdzīgs viņš dzīv-

niekam, neparādot viņam arī viņa diženumu. Vēl vairāk bīs-

tami ir viņam rādīt viņa diženumu, bez viņa zemiskuma. Vis-

vairāk bīstami ir viņu atstāt neziņā kā par vienu, tā par otru.

Bet ļoti derīgi viņam atgādināt kā vienu, tā otru." Un to Pas-

kāls arī dara, neiecietīgi un asi atgādinādams cilvēkam, kas

viņš ir un kādam tam vajadzētu but. Individs, kas savā niecī-

gumā pazūd bezgalīgajā pasaulē, ar savu garu spēj nostāties

pret šo pasauli. Un ar savu diženuma patosu Paskāls apgalvo

~L'homme est fait pour l'infini" — Cilvēks radīts bezgalībai.
Un te traģiskais nostādījums, ka cilvēks, trulais zemes tārps,
ir radīts bezgalībai. Viņš jūt neizmērojamu telpu, nepazīsta-
mu bezgalību. Tā viņu reizē biedē un skurbina. Nav vietas,

kur cilvēks būtu noenkurots, saplosīts starp Dieva ilgām un

savu zemiskumu, šā vārda tiešā nozīmē, viņš karājas Neku-

rienē. Bezgalības vienaldzība viņu šausmina un izmisumā

viņš kliedz: ~Bezgalīgo telpu mūžīgais klusums mani biedē".

Savā rakstā Par ģeometrijas garu viņš bezgalību ietver ne-

beidzamās, tīrīgās skaitļu rindās. Viņam patika šī doma par

bezgalīgām skaitļu rindām, kas turpinādamies top bezgalīgi

lieli, vai arī bezgalīgi mazi. Bet tikko viņa sirds apstājās pie

tā, šis ~processus ad infinitum" viņu satricināja. — Tikko cil-

vēks paliek vienatnē ar sevi, viņš apzinās savas esības niecību,

un tā izskaidrojams, ka cilvēks tik ļoti mīl troksni un kustību,

tādēļ izskaidrojams, kādēļ cilvēkam cietums nozīmē tik draus-

mas ciešanas, tā izskaidrojams, ka vientulības tīksme viņam

nesaprotama lieta. Un kas beidzot karaļu kārtu padara par

visnelaimīgāko, ir fakts, ka visi vienmēr pūlas viņus izklaidēt,

viņiem sagādāt kaut kādā veidā izpriecas. Ap karali vienmēr

ir ļaudis, kas ne par ko citu nedomā, kā tikai karali izklaidēt

un aizkavēt, lai viņš pats par sevi padomātu. Bet tikko viņš

par to padomā, viņš ir nelaimīgs un lai viņš butu karalis cik

lielā mērā būdams."

Kā cilvēka grēka galveno sakni Paskāls min lepnumu un
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slinkumu. Ar kādu rūgtumu viņš runā par cilvēka godkāri un

slavas kāri, no kuras nespēj atbrīvoties ne pavārs, ne arī filo-

zofs. Paskālam pašam nebija bailes atzīties šai vājumā, kaut

gan viņam šai ziņā nebija iemesla žēloties: viņa laikmeta biedri,

to cienīja un apbrīnoja. Paskāls gribēja būt pazemīgs, bet ne-

spēja nolikt sava saprāta ledus torni. Viņš pazina augstprā-
tības velnu sevī un tādēļ cīnījās pret to sevī un citos. Labi

pazīdams augstprātību, viņš asi to pārmeta Dekartam, pārmeta,
ka tas gribējis ar savu filozofiju pacelties pāri Dievam, un ne

jau vairs Dekartam, bet pats sev Paskāls pavēl: ~Zemojies, ne-

varīgais prāts! Ciet klusu, trulā daba!"

Paskāls tiesā cilvēka patību, bet līdz ar to apgalvo pre-

tējo, ka cilvēks ir visas esamības jēga. ~Katrs pats sev ir vi-

sums, jo kad viņš ir nomiris, arī visums viņam ir miris. Tā-

dēļ arī saprotams, ka katrs domā, ka viņš otram jau nozīmē vi-

sumu." Bet tais pašās Domās citā vietā mēs varam atrast

pretējo apgalvojumu un asus pārmetumus cilvēka patībai, kas

cenšas but tiranns par visiem citiem. Un līdzās lepniem paš-

apziņas vārdiem pazemīgais apgalvojums: ~mīlēt drīkst tikai

Dievu un ienīst — pats sevi".

Paskāla nostādījums ir radniecisks Dostojevskim, un mēs

saprotam, ka krievu mistiķis ļoti cienījis franču esejistu. Viņij
abi meklēja Kristu kā dzīvo Dievu, kā jēgas apliecinātāju. Viņi
abi ap

sevi izdedzināja visu dabu. Viņi nepazina ne visuma

šalkas, ne zāles dvašu. Akmeņainā tuksnesī viņi nostādīja cil-

vēku vaigu pret vaigu ar savu Dievu. Viņiem abiem cilvēks

bija tā būtne, kas sevī nes visnožēlojamāko dzīvnieku, bet ar

savu gara apziņu spēj nāvi pārvarēt. Viņi abi noniecināja sa-

prātu sirds valodas priekšā. Kad Noslēpumainais Viesis no-

skūpsta velnišķi intellektuālistiskā Lielinkvizītora lupas, tam

nav ko atbildēt. Un arī Paskāls zināja, ka tur, kur saprāts
šausmās sastingst, vienīgi sirds var rast izeju. Arī iekšējā
struktūrā bija zināma radniecība: ilgstošas slimības bija asinā-

jušas iekšķīgo skatu un smalcinājušas iekšķīgo dzirdi. Slimī-

bas viņus atdalīja no ārpasaules un atdeva iekšķīgam dai-

monam.

Paskāla cilvēks viens pats pie Dieva nevar aiziet, pārāk

nespēcīgs viņš. Ja Dievs pats pie cilvēka nebūtu atnācis, cil-

vēkam nebūtu iespējama kopība ar Dievu. Bet Dievs tapis

par cilvēku, lai apvienotos ar mums. Kristus visiem cilvēkiem

devis dzīves kanonu. Paskāla cilvēks atpestīšanu caur Kristu

pārdzīvo kā vistuvāko īstenību. Kas Kristum noticis, ir noti-

cis viņa, Paskāla, dēļ, ko Kristus cietis no cilvēkiem, tur bijusi
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Paskāla vaina. Paskāls nolemj iet evanģelijuma ceļu, grib pie-
pildīt pilnīgu un maigu atsacīšanos. Liels bija šis lēmums, kā

viss Paskāla dzīvē, un, kā visur, arī šeit viņš netika pāri šaubu

bezdibenim. Arī viņa attiecībās pret Dievu nav dusēšana

Dievā, bet cīņa ar Dievu, mūžīga jautāšana. Domās lasām:

~Ja cilvēks nav Dievam radīts, kādēļ tad viņš vienīgi Dievā

laimīgs? Un ja cilvēks Dievam radīts, kādēļ viņš tad tik ļoti

saslejas pret Dievu." Sirds zina savu ceļu. Sirdij ir sava tais-

nība, ko prāts nepazīst, tā Paskāls apgalvo daudzās variācijās.
Bet nebija neviena mirkļa, kur viņš savu mUžam nomodā eso-

šo saprātu spētu iemidzināt. Viņš -gribēja pazemīgi ticēt un

nespēja to. Viņš gribēja neiespējamo — ar saprātu ticēt, pie-
rādīt Kristu tā, lai arī ateisti tam ticētu un tā nonāca bezdibens

malā. Sirdij viņš piešķir lielu nozīmi. Bet ko viņš saprot ar

šo vārdu? Sirds tā viņam nav emocionālais kā pretstats lo-

ģiskam, tā nav jūtu dzīve kā pretstats intellektam, sirds ir pats

gars. Paskālam sirds ir viens no gara izpausmes veidiem. Ir

atziņas, ko var tikai ar sirdi gūt, sirds ir mīlestības orgāns,

sirds ir tā, kas reaģē uz vērtībām. Vai kādai lietai ir, vai nav

vērtība, to izšķiļ- sirds. Coeur — sirds, viņš lieto arī tādā

pašā nozīmē kā ēsprit dc finesse — smalkuma garu, kas ir pret-
stats ģeometriskam garam. Ģeometriskais gars der visām zi-

nātnēm, izņemot vienu — zinātni par cilvēku. Paskālam mī-

lēt nozīmē reaģēt uz kādu vērtību. Lai skaidrāki saprastu, ko

Paskālam nozīmē vārds sirds, atcerēsimies kā viņš par Dievu

saka, ka tas ir
,
,sensible au coeur, nona la raison" — Dievs

ir izjūtams sirdij, nevis prātam. Sirds galvenie izpausmes
veidi ir: mīlestība un iežēla.

Paskāls šķif trīs īstenības, kas viņam tēlojas trīs augšā

ejošos kāpienos: pirmā īstenība ir ķermenīgā pasaule (les

corps), otra — garīgā (les ēsprits), trešā — kristīgā mīlestība (la

charitē). Katram šim pakāpienam ir savas vērtības un arī

savs diženums. Ir jāprot atšķirt un vērtēt garīgo lielumu vai-

rāk par ķermenīgo, bet visaugstāk — mīlestības diženumu.

Karaļu un valdnieku diženumu mēs redzam miesas acīm, bet,

lai ieraudzītu gara diženumu, ir jāprot skatīties gara acīm.

~Lieliem ģēnijiem ir sava valdība, savs lieliskums un savs di-

ženums, sava uzvara, savs spožums un nekādā ziņā viņiem nav

vajadzīgs miesas lielums, kas neattiecas uz viņu valstību. Šie

gara cilvēki un viņu pasaule netiek redzēti fiziskām acīm, bet

tikai garīgām. Un ar to arī pietiek." Šeit viņš arī pasaka, ka

Archimedam būtu bijis nenozīmīgi savā ģeometrijas grāmatā

pastāstīt par savu augsto dzimumu, ar to viņa teorēmu parei-
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ziba nepieaugtu. „Archimeds nav uzvarējis kaujā, bet viņš
visiem gariem dāvājis savus atklājumus. Ai, cik gaiši viņš uz-

liesmojis tiem!" Un tālāk viņš runā par svētajiem, kurus redz

tikai Dievs un eņģeļi un kuriem pietiek ar to, ka Dievs viņus
skata. ~Jēzus Kristus bez materiālām mantām un neradot ne-

kādas citas kā tikai garīgas atziņas pieder svēto kārtai. Viņš
nekā nav atklājis, viņš ārīgi nav valdījis, bet viņš ir bijis pa-

zemīgs, pacietīgs, svēts priekš Dieva, drausms daimoniem un

bez jebkura grēka." ~Ai, kādā lieliskā krāšņumā un pārvarīgā
mirdzumā viņš nostājas cilvēku acu priekšā, kas spēj gudrību
saskatīt". Tālāk viņš uzsver, ka Kristus nenāca kā šīs zemes

valdnieks, viņš nāca sava svētuma apmirdzēts, viņš nesa

savas kārtības spožumu. Paskāla cilvēks prot apbrīnot mie-

sas diženumu, bet dziļāki viņš nolieks galvu garīga diženuma

priekšā un zinās, ka nav nekā augstāka kā kristīgā mīlestība.

~Visi ķermeņi, debesu velve, zvaigznāji, zeme un tās karaļu
valstis neatsver vismazāko garu, jo gars tos visus un bez

tam vēl pats sevi atzīst, bet ķermeņi nekā neatzīst. Visi ķer-

meņi kopā un visi gari kopā un visi viņu ražojumi neatsver

vismazāko kristīgas mīlestības izpausmi, jo tā pieder bezgala

augstākai kārtībai. No visiem ķermeņiem kopā nevar veidot

kaut arī vismazāko domu. Tas nav iespējams, jo doma pieder
citai kārtībai. No visiem ķermeņiem un gariem kopā nevar

veidot ne arī vismazāko kristīgās mīlestības izpausmi. Tas

nav iespējams, jo mīlestība pieder citai, pārdabīgai kārtībai."

— Katrai valstībai ir sava nozīme, un cilvēka uzdevums to sa-

skatīt un attiecīgi vērtēt. Izstaigājot Paskāla ledus pili, jā-
domā par Unamuno vārdiem: ~Paskāls — pretrunu un agoni-

jas cilvēks." Un tomēr Paskāla zīmētam cilvēkam, neraugo-

ties uz visām viņa pretrunām, jeb arī taisni to dēļ, ir kaut

kas, kas mūs neatvairāmi pievelk: augšanas likums. Paskāls

nnīsos iededzina atziņu: tikai garīgā augstspraigumā cilvēks

ir cilvēks. Paskāla cilvēks nav pašpieticīga būtne, bet būtne,

kas tiecas augstāk par sevi. Paskāla atziņas savā liesmainā

mirdzumā pārliecina ne tikai kristieti, bet katru cilvēku, kas

domā: ~Es varu iedomāties cilvēku bez rokām un kājām. Bet

es nevaru cilvēku iedomāties bez domas. Tas būtu akmens,

vai lops."

Zenta Mauriņa.



Žans Žaks Russo.

Žans Žaks Russo ir viena no interesantākām un ievēroja-
mākām 18. gadu simteņa, t. s. apgaismības laikmeta, personī-
bām. Viņš nesaudzīgi kritizēja tā laika politiskās iekārtas, rā-

dīja civilizācijas ļaunumus, entuziasma pilnos rakstos sludināja
cilvēkiem jaunu brīvības un laimes evaņģēliju. Viņa dzīve bija

nepārtrauktu cīņu un traģisma pilna. Ar visu to viņš kādu laiku

saistīja visas izglītotās Eiropas uzmanību. Ar savām idejām
viņš lielā mērā sekmēja Lielās franču revolūcijas izcelšanos un

vēl ilgi pēc tam iedvesmoja cīnītājus, kas cīnījās par kaut ko

labāku. Šai ziņā Russo iespaids, liekas, pat vēl tagad nav

beidzies.

1.

Žans Žaks Russo ir cēlies ģimenē, kas 16. g. s. vidu bija

ieceļojusi no Parīzes Ženēvā, lai, glābjoties no vajāšanām, va-

rētu saglabāt savu protestantisko ticību. Tā bija pārtikusi ģi-

mene, kuras vīriešu kārtas locekļi pa lielākai daļai bija pulksteņu

taisītāji. Viņi drošsirdīgi piedalījās mazās republikas iekšējās

cīņās. Pēc savas izcelšanās Žans Žaks piederēja pie Ženēvas'

augstākās iedzīvotāju šķiras. Russo māte, kas nomira drīz pēc
Russo piedzimšanas, bija skaista, dzīvas dabas un patstāvīga
rakstura sieviete. Viņa tēvs bija dzīves priecīgs vīrietis, pēc
profesijas, tāpat kā viņa priekšteči, pulksteņu taisītājs. Dažus

gadus pēc apprecēšanās viņš atstāja sievu un bērnu un devās

uz Konstantinopoli, kur nodarbojās savā arodā. Viņa atgrieša-
nās gadā, 1712. g. 28. jūnijā, piedzima viņa otrais dēls Žans

Žaks. Kad astoņas dienas vēlāk nomira māte, tēvs bērnu au-

dzināšanai ataicināja pie sevis vienu no savām māsām. Žana

Žaka audzināšanas veids ļoti agri attīstīja viņā jūtu dzīvi un

fantāziju. Ļoti agri tēvs iesāka lasīt kopā ar viņu romānus un

vēsturiskus rakstus. Dažreiz tēvs ar dēlu tā iegrima lasīšanā,
ka atjēdzās tikai no rīta, kad bezdelīgas iesāka čivināt. Tad

tēvs mēdzis teikt: ~Es esmu lielāks bērns nekā tu". Kad Ža-

nam Žakam bija 10 gadu, viņa tēvs kādas divkaujas dēļ bija
spiests no Ženēvas aizbēgt. Z. Žaks tika nodots pie kāda

radnieka — mācītāja, kas dzīvoja netālu no Ženēvas Bossē sā-
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džā. Šeit Ž. Žaks nodzīvojis divus gadus, kad viņš sācis mīlēt

dabu un priecāties par tās skaistumu. Kopā ar Ž. Zaķu auga

viņa brālēns Fransuā. Viņus abus vienojusi sirsnīga drau-

dzība. Šī draudzība un Bossē dabas jaukumi atstājuši uz

viņu neizdzēšamu iespaidu. ~Ir pagājuši 30 gadi," raksta

Russo savās ~Confessiones", „no tā laika, kopš es atstāju Bossē,
nevienu reizi pēc tam nesadūries ar kaut ko, kas man varētu

atgādināt šo laiku. Bet tagad, kad, ieejot nobrieduma gados,
es tuvojos vecumam, es jūtu, ka manī atdzimst visas šīs at-

miņas, un tai laikā, kamēr visas pārējās pamazām nobāl, šīs

izceļas manā atmiņā ar pieaugošu spēku un jaukumu". Tikai

viena atmiņa no šī laika saceļ Russo īgnumu. Tā ir atmiņa par

to, ka viņš reiz netaisni un nežēlīgi sodīts. „Šos brīžus," saka

Russo, par šo notikumu runājot, „es neaizmirsīšu, kaut arī es dzī-

votu simttūkstoš gadu. Šīs pirmās jutas par netaisnu varmā-

cību ir tā iespiedušās manā dvēselē, ka katra doma, kam ir

kāds sakars ar netaisnību un varmācību, atmodina manī tās pa-
šas pārdzīvotās un neaizmirstamās jūtas. Un Šīs jūtas, kas sā-

kumā stāvēja sakarā ar manām personīgajām ciešanām, ir tā

nostiprinājušās manā dvēselē, tā atbrīvojušās no visa personīgā,

ka mana sirds iedegas, redzot kādu netaisnību, lai kur tā no-

tiktu, ar tādu spēku, it kā es pats to izciestu. Kad redzu gaili

govi, suni, kas plosa citus dzīvniekus tikai tāpēc, ka tie

stiprāki, es nevaru atturēties neiejaucies par labu cietējam, va-

jājot dažreiz mocītāju līdz pilnīgam nespēkam. lespējams, ka

šīs jūtas man piemīt no dabas, bet dziļi iespiedusies atmiņa par

paša pārdzīvoto netaisnību bija pārāk ilgstoša un stipra, lai

neatsauktos uz visām manām jūtām un neattīstītu un nepastipri-
nātu riebuma jutas pret netaisnību un varmācību."

Drīz pēc tikko minētā notikuma Z. Zaķu un viņa brālēnu

pārvietoja uz Zenēvu pie tēvoča Bernāra. Ženēvā Žanu Zaķu

vispirms nodeva mācībā pie notāra Maserona. Kad drīzumā

izrādījās, ka viņam mācībā nav nekādu panākumu, viņu nodeva

pie kāda graviera, lai viņš mācītos graviera amatu. Darbs viņu

interesēja, bet pret viņu izturējās stingri un brutāli. Piespie-
šana un aizliegumi pamodināja viņā tieksmi pēc brīvības

un savu iekāpi apmierināšanas. Viņa vienīgais prieks bija pa-

staigāšanās svētdienās ārpus pilsētas. Bieži viņš un tāpat viņa
biedri atgriezās atpakaļ tikai tad, kad pilsētas vārti jau bija

slēgti. Vairākas reizes par to Ž. Žaks tika sodīts. Un kad viņš
vienreiz 1728. g. pavasara vakarā atkal atrada pilsētas vārtus

aizvērtus, savā izmisumā viņš nolēma pie graviera vairs neat-

griezties, bet doties projām pasaulē.
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Divas dienas bēglis klejoja Ženēvas kantonā, atrodot pār-

tiku un pajumti pie zemniekiem. Pēc tam viņš pārgāja dzimte-

nes robežas un nonāca Konfiņonā, nelielā Savojas sādžā. Šīs

sādžas katoļu priesteris sirsnīgi uzņēma Žanu Žaku. Viņam
būtu vajadzējis nosūtīt Žanu Žaku atpakaļ uz Ženēvu, bet tā kā

viņš bija katolis, tad viņš nolēma Žanu Žaku labāk nosūtīt kādā

katoļu zemē, cerēdams, ka viņu tādā kārtā varēs piegriezt ka-

toļu ticībai. Tāpēc priesteris nosūtīja Russo Annesi pilsētiņā

pie dc Varansa kundzes, kas mēdza palīdzēt jauniem cilvēkiem,
kuri vēlējās pāriet katoļu ticībā. Šī iepazīšanās ar dc Varansa

kundzi Russo dzīvē bija liktenīga. ~Šis acumirklis," rakstīja
vēlāk Russo, „bija izšķirīgs visai manai dzīvei un ar nesarau-

jamu apstākļu rindu radīja likteni, kas valdījis līdz šai dienai."

Jaunā dāmā, kas viņu tik laipni uzņēma, viņu apbūra. Vi-

ņam likās, ka viņš šeit ir atradis reizē māti un mīļāko, savas

garīgās dzīves vadītāju un gādnieci par savu materiālo eksis-

tenci. Paturējusi Russo dažas dienas pie sevis, 24. martā viņa

nosūtīja Russo piedzīvojušu pavadoņu pavadībā uz Turinu. Ceļš

gāja caur Alpiem, kas ar savu skaistumu valdzināt valdzināja
Russo jūtīgo dvēseli.

Turinā Russo apmetās klosterī, kura uzdevums bija pie-

griezt katoļu ticībai atkritušos protestantus. Šeit Russo nodzī-

voja četrus mēnešus, iepazīstoties ar katoļu ticības dogmām.
Vasaras beigās notika svinīga uzņemšana katoļu ticībā. Pēc

tam Russo iedeva divdesmit frankus un ļāva iet. Vispirms viņš

mēģināja izlietot savas nelielās graviera mākslas zināšanas.

Kāda jauna un skaista veikalniece, Russo savaldzināta, deva

viņam dažus darbus savā veikalā. Bet tas bija tikai tik ilgi, ka-

mēr atgriezās no ceļojuma veikalnieces vīrs. Tikko tas bija

noticis, Russo vajadzēja atvadīties no skaistās itālietes.

Tagad Russo, lai varētu kaut kā eksistēt, bija spiests pie-

ņemt grāfienes Verčeli mājā sulaiņa vietu. Vecā grāfiene bija
slima un viņai bija vajadzīgs cilvēks, kas viņai palīdzētu pla-

šajā politiskajā un literārajā korespondencē. Šo pienākumu tad

uzņēmās Russo, kļūstot tādā kārtā it kā par viņas sekretāru,
kaut arī ārēji viņš palika tai pašā sulaiņa stāvoklī. Šeit viņš

piedzīvoja kādu notikumu, kas ilgi mocīja viņa sirdsapziņu.
Vēlēdamies kaut ko iedāvināt vienai no jaunajām apkalpotājām,
Russo bija paņēmis kādas grāfienes kameristes rozā lenti. Ne-

jauši šo lenti atrada pie Russo. Lai attaisnotos, viņš sameloja,
ka lenti viņam iedāvinājusi Marianna, kā sauca apkalpotāju,
kurai viņš lenti gribēja dāvināt. Tā kā taisni tai laikā grāfijene
nomira, visus apkalpotājus, to starpā arī Žanu Žaku un Mari-
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Annu atlaida. ~Man nav zināms," saka Russo, „kas pēc tam no-

tika ar mana apmelojuma upuri. Nezinu, vai pēc šāda incidenta

viņa varēja atrast bez grūtībām jaunu vietu. Viņa nesa sev līdz

apvainojumu, kas visādi nomelnoja viņas godu. Pati ziādzība

šai negodā bija tas mazākais, bet tā bija zādzība ar nolūku ie-

vest kārdināšanā jaunu zēnu. Beidzot meli un liegšanās papil-
dināja smago ainu, kas neatstāja ne mazjāko cerību labot mei-

teni, kam tik daudz netikumu. Nabadzība un trūkums, kādā

varēja novest Mariannu mans apmelojums, man tēlojās kā na-

baga meitenes likteņa dabiskais sākums, bet tālāk? Kas zina,

kurp viņas gados varēja novest šis nepelnītais pazemojums?
Un ja pati doma, ka viņa varbūt ir nelaimīga manas vainas dēļ,
ir man nepanesama, tad vēl daudz grūtāk ir domāt, ka es ar

savu nelietīgo apmelojumu varēju viņu uzgrūst uz ceļa vēl vai-

rāk necienīga. Šīs nežēlīgās atmiņas mani bieži mulsināja, un

dažreiz es redzu sapnī nabaga nevainīgo Mariannu: viņa atnāk

un pārmet man manu noziegumu, kas man nostājas acu priekšā
tik dzīvs, it kā tas butu izdarīts vakar. Kamēr es dzīvoju mie-

rīgi, tas mani mocīja mazāk, bet vētrainā dzīvē tas man atņem
mierinājumu, ko dod netaisnas vajāšanas apziņa. Tas man lika

atzīt to patiesību, par kuru esmu minējis citos darbos, ka

nožēlošana snauž labu dzīves apstākļu laikā un ar visu spēku
un sāpēm pamostas nelaimē un trūkumā..."

Drīz pēc grāfienes Verčeli mājas atstāšanas Russo dabūja

sulaiņa vietu pie grāfa Guvona. Russo spējas vērsa uz sevi grāfa
dēla mācītāja Guvona uzmanību. Mācītājs gribēja papildināt

viņa izglītību, bet Russo drīz apnika sulaiņa stāvoklis, viņš il-

gojās arī satikties ar dc Varansa kundzi. Un tā viņš atstāja
Turinu un devās uz Annesi. Dc Varansa kundze bijusi pārsteigta
un iepriecināta, viņa apraudājusies un iesaukusies: ~Tagad,
kad liktenis man otro reizi sūta šo mīļo zēnu, es viņu vairs ne-

atstāšu."

Sākumā Varansa kundze gribēja, lai Žans Žaks kļūst par

mācītāju. Šis plāns Russo nepatika, un tā kā viņa skolotājiem
likās, ka viņš šim amatam neder, tad viņam izdevās Varansa

kundzi pierunāt, lai tā viņam atļauj mācīties mūziku. Izpildot
šo Russo vēlēšanos, Varansa kundze panāca, ka Russo uzņēma
Annesi dziedātāju korī. Par kora diriģentu bija kāds Lemetrs —

labs un apdāvināts mūzikas skolotājs. Viņš ļoti daudz deva

Russo, kas par to viņam no sirds pieķērās, tā ka, kad Lemetram

kādas sadursmes dēļ ar baznīcas priekšnieku vajadzēja Annesi

atstāt, tad Russo nekavējās doties viņam līdz. Lionā viņš to-

mēr Lemetru atstāja un atgriezās Annesi. Varansa kundze oa to



220

laiku bija izbraukusi uz Parīzi, un Russo dzīvoja kādu laiku Va-

ransa kundzes mājās viens pats, priecājoties par apgabala skaisto

dabu. Kad Varansa kundze ilgāku laiku neatgriezās un pēdējā

kalpone atstāja māju, tad Russo, pieņemdams kalpones uzaicinā-

jumu, pavadīja to pie vecākiem Bernas kantonā. Nionā Russo

iegriezās pie tēva, pēc tam viņš apmetās Lozannā, kur deva mūzi-

kas stundas. Viņš pat sarīkoja koncertu, kas galīgi neizdevās.

Šo neveiksmju dēļ Russo pārcēlās uz Neišateli. Šeit ar mūzikas

stundām viņam gāja jau labāk. Te Russo iepazinās ar kādu Si-

rijas mūku, kas dēvēja sevi par archimandritu un vāca naudu

Jeruzalemes reliģiskiem iestādījumiem. Russo iepatikās mūka

darbība, un viņš tam pievienojās. Bet Zoloturnā franču sūtnis

atmaskoja viltus archimandritu un pieņēma Russo pie sevis.

Pēc kādām dienām sūtnis Russo nosūtīja uz Parīzi, kur pēdējais

gribēja iestāties karaklausībā un satikt Varansa kundzi, bet vi-

ņam neizdevās ne viens, ne otrs. Russo devās atpakaļ uz Sa-

voju, kur tiešām satika Varansa kundzi, bet ne vairs Annesi,

bet citā Savojas pilsētiņā — Šamberī.

Šamberī Russo nodzīvoja gandrīz astoņus gadus, tikai re-

tumis izbraucot pie tēva uz Nionu vai uz Lionu, kur viņš bija

nodibinājis dažas pazīšanās. Viņa galvenā nodarbošanās šai

laika bija — sistemātiska pašizglītošanās. Pārējo laiku viņš vel-

tīja mUzikai un stundu došanai. Tuvāk par šo laiku Russo pa-

stāsta savās ~Confessiones".

~Parasti," raksta Russo, „es cēlos ļoti agri, pirms saules

lēkta, un devos uz savu rīta pastaigāšanos. Pa lielākai daļai

es izvēlējos šim nolūkam taciņu, kas gāja gar mūsu vīndārzu

ļoti gleznainā apgabalā un nobeidzās Šamberī. Šeit pastaigājo-

ties, vientulībā noturēju savu rīta lūgšanu. Nekādus iemā-

cītus vārdus pie tam es neizrunāju. Mana lūgšana pastāvēja
iekš tam, ka ar visu sirdi pielūdzu To, kas bija radījis šo brī-

nišķo dabu ap mani. Es nemīlu lūgt istabā: man liekas, ka

sienas un visi šie sīkumi ap mani stājas starp Dievu un mani.

Es mīlu Viņu apjaust viņa radījumos un ar sirdi pacelties pie

Viņa. Manas lūgšanas bija tīras. Sev un tai, kuru es nekad

neatšķīru no sevis, es lūdzu dzīvi nevainīgu un mierīgu, bez

netikumiem, slimībām, grūtiem trūkumiem; es lūdzu nāvi, kādā

mirst taisnie, un viņu likteni nākošā dzīvē. Šī lūgšana nebija
tik daudz lūgums, kā dievināšana un sirds aizgrābtība. Es zi-

nāju, ka nopelnīt žēlastību, kuru dod Tas, kas sadala šīs zemes

labumus, vajaga ne tik daudz ar lūgumiem, cik ar labu dzīvi..."

~No pastaigāšanās es atgriezos pa citu ceļu, izdarot ievē-

rojamu apgājienu un ar mīlestību raugoties lauku dzīves, da-
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bas, darba miera pilnās ainās, kas vienīgās nekad neapnīk.
Jau no tālienes es vērīgi aplūkoju musu mājokli, cenzdamies

saskatīt, vai manam draugam jau sākusies diena? Ja ie-

vēroju, ka viņas istabas slēģi jau atvērti, es priecīgs steidzos

pie viņas, bet ja tie bija aizvērti, gaidīju viņas atmošanos

dārzā, nodarbojoties ar dārzkopību, domās atkārtojot vakar

iemācīto. Beidzot slēģi vērās vaļā, un es steidzos pie savas

draudzenes gultas, lai viņu apskautu, bieži vēl tikai pusatmodu-
šos, pussnaudošu. Un šī rīta satikšanās, tīra un maiga, bija
apburošāka pat par visdedzīgāko kaislību."

~Parasti brokastīs mums bija kafija ar krējumu. Tas bija
mūsu vismierīgākais brīdis dienā, kad mēs visbrīvāk pavadījām
laiku divatā vien... Stundas divas mēs pavadījām kopā pie

brokasta, pēc tam es devos pie grāmatām savā istabā, kur

nodarbojos līdz pusdienām. Es sāku ar filozofiskiem sacerē-

jumiem, tādiem kā Lokka Essays, Malbranša, Leibnica, De-

karta un citu darbiem. Es, saprotams, nevarēju neredzēt, ka

šie autori pastāvīgi runā viens otram pretī. Sākumā man bija
chimērisks plāns viņus saskaņot. Es paguru šai pārmērīgā darbā

un pazaudēju daudz laika. Es apjuku un savā filozofiskā attī-

stībā nevirzījos uz priekšu. Beidzot atteicos no šīs chimēras

un izvēlējos Citu mācīšanās metodi, kam man ir jāpateicas par

savām sekmēm šai ceļā un kas bija visvairāk piemērota man,

vispāri uz mācīšanos maz spējīgam. Ķeroties pie kaut kāda

autora, uzstādu par savu uzdevumu izprast viņa redzes vie-

dokli, viņa idejas un sekot viņam, nepiejaucot ne savas, ne

kāda cita domātāja idejas, nekad necenšoties viņu apstrīdēt,
vai viņam runāt pretī. Es teicu sev: Sāksim ar to, ka uzkrāsim

galvā veselu patiesu un maldīgu, bet katrā ziņā skaidru ideju

krājumu, un ļausim nākotnē ar idejām piepildītai galvai tikt ar

tām skaidrībā un izvēlēties pareizākās. Es apzinos, ka šai me-

todei ir savas neērtības, bet tā man daudz palīdzēja manā paš-

izglītībā. Pēc dažiem gadiem, kas bija veltīti citu domu izse-

košanai gandrīz bez kritikas un paša novērtējuma, es izrādījos

pietiekami liela ideju un metožu kapitāla īpašnieks, lai varētu

piegriezties paša domai bez citu palīdzības. Vēlāk klejošana un

darīšanas neļāva man nodoties grāmatām kā agrāk, manas do-

mas neviļot un pastāvīgi atgriezās pie izlasītā, pie salīdzinā-

šanas, pārbaudīšanas, kritikas. Es pamatīgi apsvēru pierādī-
jumu spēku, es tiesāju savus skolotājus. Diezgan vēlu devu

brīvību savai kritiskai domāšanai, bet tas, liekas, to nebija

vājinājis. Un kad es biju publicējis savas paša idejas, mani ne-

viens neapvainoja, ka butu kaut ko aizņēmis, akli sekojis sko-

lotājiem, zvērējis m verba maģistri."
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„No filozofijas es pārgāju pie elementārās ģeometrijas. Es

nekad nepacēlos šai mācībā augstāk. Atmiņas trūkums lika man

daudz reiz atgriezties pie sākuma un no jauna atkārtot iz-

ņemto ... Ģeometrijai sekoja algebra ... Algebrai sekoja latīņu
valoda. Šīs man bija visgrūtākās mācības stundas, un daudz

šai priekšmetā es nepanācu."
~Pirms pusdienām es atstāju grāmatas un, ja vēl atlika laiks,

gāju apmeklēt savus draugus baložus un apkopu stādus dārzā.

Pusdienās parasti ierados lieliskā gara stāvoklī un ar labu

ēstgribu. Vispāri ēstgriba mani neatstāja, pat kad biju slims.

Mes ēdām pusdienas vispatīkamākā kārtā, jautrās sarunās, ne-

steidzoties. Divas vai trīs reizes nedēļā, atkarībā no laika, mēs

dzērām pēcpusdienas kafiju dārzā, ēnainā un vēsā lapenē, ko

biju apstādījis ar apiņiem un kas karstā laikā sagādāja mums

daudz prieka. Pēc tam mēs apskatījām savu sakņu dārzu, savas

puķu dobes, dārzu, pļāpājām par savu laimīgo dzīvi, un šīs

sarunas lika mums vēl vairāk izjust tās priekus un mierīgo laimi.

Dārza galā man bija otra maza ģimene: tās bija manas bites.

Es apmeklēju tās katru dienu, un bieži mēs abi. Ar interesi es

sekoju viņu darbam; man patika novērot, kā viņas atgriezās
tik lielā mērā ziedu sulas piesūkušās, ka tikko varēja kustēties.

Pirmā laikā mana ziņkārība viņām likās uzbāzīga, un divas vai

trīs reizes viņas man iedzēla. Bet pēc tam mēs tik labi sadrau-

dzējāmies, ka varēju pieiet tik tuvu, cik gribēju: viņas mani

neaiztika. Un lai cik pilni būtu bijuši stropi, kad bites gatavojās

spietot, lai kā bites mani aplenca, sēdās man uz rokām, drē-

bēm, rāpoja pa seju, viņas nekad nedzēla. Visi dzīvnieki ne-

uzticas cilvēkam. Viņiem ir liels pamats tā darīt. Bet ja viņi
reiz pārliecinās, ka cilvēks viņiem nevēl ļaunu, tad viņi pilnīgi
uzticas tam, un jābūt tiešām mežonim, lai pieviltu šo uzti-

cību."

~Pēc šīs atpūtas es atkal atgriezos pie grāmatām. Manu

pēcpusdienas nodarbošanos var drīzāk saukt par atpūtu un

prieku nekā mācīšanos. Sistemātisks darbs pēc pusdienas,
karstā laikā mani apgrūtināja, un es vienkārši lasīju bez mā-

cīšanās nolūka. Mani interesēja sevišķi ģeogrāfijas vēsture, un

tā kā tas man neprasīja prāta piespiešanos, cik man atļāva at-

miņa, bija labi rezultāti. Es gribēju arī izstudēt Peto un no-

gremdējos chronoloģijas tumsā, bet kritika bez gala un malas

man nepatika. Mani vairāk saistīja laika mērīšana pēc debesu

spīdekļu kustības. Mani aizrāva arī astronomija, bet instru-

mentu trūkums kavēja šo aizraušanos. Bija jāapmierinās ar

vispārējiem jēdzieniem, kas bija iegūti no grāmatām, un ar
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vispārēju iepazīšanos ar debesīm, lietojot nelielu tāļskati, kas

man, kā īsredzīgam, bija nepieciešams. Es nevaru atcerēties

kādu komisku notikumu, kas atgadījās sakarā ar manu astrono-

misko novērošanu. Lai iepazītos ar zvaigznājiem, es ieguvu

ziemeļu debess karti. Es to uzvilku uz rāmja un skaidrās

zvaigžņainās naktīs gāju dārzā, kur to piestriprināju pie četrām

mana auguma garām kārtīm, pagriežot kārti uz leju un apgais-

mojot to no apakšas ar sveci, kas bija paslēpta spainī, lai vējš
to nenopūstu. Pēc tam, vērojot karti ar neapbruņotu aci, bet

debesi ar tāļskati, es mācījos pazīt zvaigznes un zvaigznājus.
Musu dārziņš atradās uz paaugstinājuma, un no ceļa bija re-

dzams viss, kas tajā notiek. Vienreiz nokavējušies zemnieki,
ejot garām, ieraudzīja mani pie manas nodarbošanās. Gaisma,
kas no apakšas apgaismoja manu karti, pie kam gaismas avots

viņiem nebija redzams, četras kārtis ar milzīgo kaut kādām zī-

mēm apklāto karti, beidzot tāļskaša atspīdumi, kas kustējās
līdz ar tāļskaša kustēšanos, viss tas radīja viņos domas par bur-

vību. Viņi ārkārtīgi nobijās, un mans apģērbs nekā viņus ne-

varēja nomierināt: nakts cepure galvā un vatēti dāmas rīta

svārki uz pleciem (tos man piespieda uzģērbt rūpīgā draudzene)

viņus galīgi pārliecināja, ka viņu priekšā ir burvis, bet pus-
nakts laiks radīja viņos domu par burvju sanāksmes sākšanos.

Izbijušies viņi steidzās aiziet un uzmodināja kaimiņus, pastāstot
tiem savus briesmīgos novērojumus. Nākošā rītā visa ap-

kārtne zināja, ka pagājušā naktī mūsu dārzā bijusi burvju
un raganu sanāksme. Nezinu, ar ko butu beigušās šīs bau-

mas, ja viens no zemniekiem, kas bija redzējis manas bur-

vības, nebūtu par to paziņojis diviem jezuītiem, kas mus mē-

dza apmeklēt. Vēl nezinādami, kas par lietu, viņi pasteidzās
zemnieku nomierināt. Viņi pastāstīja man šo gadījumu, es

viņiem paskaidroju cēloni, bet tomēr nolēmām, ka turpmāk es

neriskēšu un pametīšu savu asprātīgo izgudrojumu.. ,

v

~Tāds bija mans dzīves veids Šamberī, kad mani neaizka-

vēja lauku darbi, kas man vienmēr patika. Cik man atļāva vā-

jie spēki, centos darīt visus zemnieku darbus. Tiesa, šie spēki

bija tik mazi, ka es drīzāk varu runāt par savu vēlēšanos šai

ziņā, nekā par izpildīšanu."
Tāda bija Russo dzīve viņa paša tēlojumā Šamberī pilsē-

tiņā no 1733. līdz 1739. gadam. Nākošā 1740. g. Russo devās uz

Bezansonu, lai tur konsultētu kādu pazīstamu ārstu sakarā ar

savu neapmierinošo veselības stāvokli. Viņa prombūtne ieilga,

un, kad viņš atgriezās, izrādījās, ka Varansa kundze savu mīles-

tību un uzmanību veltī vēl kādam citam. Kaut gan Varansa
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kundze lūdza Russo palikt joprojām pie viņas, Russo atteicās

un drīzumā pārcēlās uz Lionu, kur viņam bija daži intelliģenti

paziņas. Ar viņu palīdzību Russo dabūja mājskolotāja vietu

abata Mabli ģimenē. Šeit viņš nodzīvoja apmēram gadu, no-

beidzot savu izglītību un nodibinot dažas jaunas pazīšanās, to

starpā arī ar filozofu Kondiljaku. Turpinot savu nodarbošanos

ar mUziku, Russo nāca uz domām radīt jaunu nošu sistēmu.

Šo domu Russo tiešām realizēja, pēc kam, uz savu jauno atra-

dumu lielas cerības likdams, 1741. gadā devās uz Parīzi. Pa-

rīzē nonācis, Russo ar savu Lionas draugu palīdzību tūlīt iepa-
zinās ar Parīzes augstāko intelliģenci un tās saloniem. It visur

viņu labprāt uzņēma un runāja par viņa jauno nošu sistēmu, iz-

pildīja dažus viņa sacerētos mūzikas gabalus. Uz rakstnieka

Didro aicinājumu Russo sastāda dažus rakstus' par mUziku En-

ciklopēdijai. Akadēmija pārbaudīja viņa jauno nošu sistēmu,

uzslavēja to, tomēr bija tais domās, ka tās dēļ atmest veco

nošu sistēmu, pie kuras cilvēki jau sen pieraduši, nav iespējams.
Savu eksistenci kaut kā ar mUziku, nošu pārrakstīšanu, ar sī-

kiem literāriem darbiem uzturot, Russo turpināja paplašināt

savu paziņu skaitu, viņš iepazinās ar Grimmu, Dalambēru, Hol-

bachu, Helveciju. Viņš gribēja gūt panākumus kā mūziķis un

komponists. Tas viņam neizdevās, tāpēc 1743. gadā viņš pie-

ņēma viņam piedāvāto franču sūtniecības sekretāra vietu Ve-

nēcijā. Šai vietā viņš darbojās vairāk kā gadu, parādot labas

diplomāta spējas un iegūstot venēciešu simpātijas. Tomēr strī-

dus ar franču sūtni piespieda viņu 1744. g. atgriezties Parīzē,
kur kādu laiku darbojās finanču resorā. Joprojām Russo nodar-

bojās arī ar mUziku un rakstīja dažas sīkas ludziņas, no kurām

dažas ar panākumiem arī izrādīja.

2.

1749. gadā Russo pansijā, kur viņš dzīvoja, iepazinās ar

jaunavu Terēzi Levaser, kas pēc profesijas bija veļas mazgātāja
un pansijā pārzināja veļu. Viņa ēda pie kopēja galda, nereti

kļūstot šeit citiem par izjokošanas un izzobošanas objektu. Russo

arvienu mēģināja viņu aizstāvēt, un tā viņu starpā drīzumā no-

dibinājās tuvākas attiecības. Terēze kļuva viņa sieva. Vēlāk

Russo paskaidroja, ka viņš patiesībā Terēzi nekad nav mīlējis,
bet ka viņam bijis vajadzīgs cilvēks, kuru viņš varētu ar sevi

saistīt, un kas nāktu pie viņa ar tādu pašu vientiesību un sirdsi

atklātību, kāda viņam bijusi pret Varansa kundzi. Šai ziņā
Russo nebija maldījies: Terēze bija pati vientiesība un vienkār-
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šiba. Bet tai pašā laikā viņa bija pilnīgi neizglītota, nespēja
iemācīties kaut cik apmierinoši lasīt un rakstīt. Tāpēc, kaut

gan viņa rUpējās par Russo materiālo eksistenci, īsts dzīves

draugs viņa Russo nekad nebija un Russo savā ģimenes dzīvē

jutās pilnīgi vientuļš. Lielā mērā šo dzīvi apgrūtināja vēl Terē-

zes radinieki, kas visādi mēģināja Russo materiāli izmantot.

Tai pašā gadā par grāmatas „Vēstules par akliem" klajā
laišanr Didro bija ieslodzīts Vensenas pilī, kur viņam bija at-

ļauts pieņemt arī savus draugus. Un, lūk, reiz Russo, ejot uz

turieni pie #Didro, ceļā izlasa avīzes ~Mercure dc France" nu-

muru, kur uzduj-as uz Dižonas akadēmijas izsludināto sacen-

sības tematu ~Vai zinātņu un mākslu izplatīšanās ir uzlabojusi
vai sabojājusi cilvēku tikumus." ~Ja kādreiz pasaule ir redzē-

jusi pēkšņu iedvesmu," saka Russo, ~tad tā bija dvēseles kus-

tība, kas mani šai brīdī aizgrāba. Manā prātā it kā pēkšņi
uzliesmoja gaisma, kas visu apgaismoja. Spilgtu un dzīvu ideju

masa pēkšņi stādījās man priekšā ar tādu spēku un tādā dau-

dzumā, ka samulsums un drebēšana sagrāba manu dvēseli. Es

it kā noreibu no domu un jūtu uzplūduma. Sirds stipri sitās,

spiežot krūtis, apgrūtinot elpošanu... Es nokritu zālē zem koka

ceļa malā un nosēdēju šeit tādā uztraukumā, ka pēc pusstundas

pieceļoties, lai turpinātu ceļu, es ieraudzīju, ka mans apģērbs ir

slapjš no asarām, kas neapzinīgi bija plūdušas no acīm. Ak

augsti godātie kungi, ja es spētu uzrakstīt kaut vienu ceturto

daļu no tā, ko es ieraudzīju, pārdomāju un izjutu zem šī koka,

ar kādu skaidrību es tad liktu visiem saprast mUsu sabiedriskās

organizācijas pretrunas, ar kādu spēku es parādītu mūsu iestāžu

nelaimes un netaisnības, ar kādu acīm redzamību un vienkār-

šību es liktu sajust, ka cilvēks pēc dabas labsirdīga un laba

būtne un ka vienīgi viņa paša iestādes dara to ļaunu un sliktu."

Tā pamodās Russo ģēnijs. Ātri uzmetis ar zīmuli uz papīra

to, ko bija šai brīdī pārdzīvojis, Russo vienu daļu no tā lika

Dižonas Akadēmijas uzstādītā disertācijas temata pamatā. Di-

žonas akadēmija piesprieda disertācijai prēmiju un nākošā gadā

(1750.) laida to klajā. Grāmatas pamatā Russo bija licis tikko

minēto ideju, ka cilvēki pēc dabas ir labi un tikai cilvēku iestā-

des tos padara ļaunus. Šīs idejas apstiprinājumu Russo redz

vēsturē. Tai laikā, kad mākslas un zinātnes vēl nebija attīstī-

jušās, cilvēki bijuši gan pēc dabas rupjāki, bet toties sirsnīgi

un patiesi. Izšķirības cilvēku starpā diktēja daba. Tagad, kad

ir attīstījušās mākslas un zinātnes, visu noteic sabiedriskais

stāvoklis. Interešu saduršanās ir iznīcinājusi pirmatnējo patie-

sīgumu, kopdzīves prasības ir aizklātas ar liekulīgu smalkjūtību.
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Cilvēki ir kļuvuši melīgi, ir radusies savstarpēja neuzticība,
slepens ienaids, apmelošana, dažādi netikumi un noziegumi,

„
Valstis un to likumi," saka Russo, ~nodrošina drošību un lab-

klājību cilvēkiem, kas apvienojušies zem to varas. Bet mazāk

despotiskās un tomēr vēl varenākās zinātnes, literatūra un

māksla grezno ar puķu vītnēm važas, kas uzliktas cilvēkam,
tās nomāc brīvības jūtas, liek mīlēt verdzību un rada būtnes,

kuras sauc par civilizēto cilvēku. Vajadzība radīja varu, zi-

nātnes un māksla to apstiprināja." ~Citas vēl sliktākas sekas,"
saka Russo disertācijas otrā daļā, ~rada mākslas un zinātnes,
tā ir greznība, ko, tāpat kā tās, ir radījusi bezdarbība un sla-

vas kāre. Greznība reti attīstās bez zinātnes un mākslām, bet

mākslas un zinātnes nekad neattīstās bez tās. Es zināju, ka

musu filozofija, kas vienmēr atrod oriģinālus spriedumus, ap-

galvo, pretēji visu laiku un tautu piedzīvojumiem, it kā grez-
niba ir valšķu labums. Bet, neņemot pat vērā visur apzināto

vajadzību izdot likumus pret greznību, vai kāds uzdrošināsies

noliegt tikumības vajadzību valsts stiprumam un greznības un

tikumības nesaderību? Lai greznība ir bagātības mēraukla!

Lai viņa pat veicina tās augšanu! Kas tad izriet no šī musu lai-

kam tik raksturīgā paradoksa? Un kas notiks ar tikumību, ja

vajadzēs meklēt bagātību par katru cenu." Agrāk politiķi ru-

nāja par tikumību un tikumiem. Tagad viņi runā par tirdznie-

cību un bagātību... Ja viņiem var ticēt, valsts cilvēku vērtē

pec tā, cik viņš patērē. Tādā kārtā sibarits ir trīsdesmit špatr
tiešu vērts! Lai viņi tomēr atceras, kura no divām republi-
kām — Sibarisa vai Sparta — gāja bojā zem sadumpojušos zem-

nieku pulciņa sitieniem un kas lika drebēt visai Āzijai... Lai

musu politiķi uz laiku atstāj savus rēķinus un aprēķinus un pa-

domā par šiem piemēriem un lai viņi atceras reiz par visām

reizēm, ka ar naudu var iegūt visu, izņemot tikumību un pilso-

ņus. .. Mums ir fiziķi, matemātiķi, ķīmiķi, astronomi, dzejnieki,
muziķi, gleznotāji. Mums nav pilsoņu. Bet ja tādi ir vēl pa-

likuši izkaisīti mūsu aizmirstajās sādžās, tad tie tur iet bojā trū-

kumā un nicināšanā. Tāpēc ka taisni trūkumā, taisni nicinā-

šanā atrodas pie mums tie, kas mums dod maizi, kas ar pienu
baro mūsu bērnus."

Tā kā Russo grāmata bija aizkārusi daudz sasāpējušu jau-

tājumu, bija uzrādījusi lielu netaisnību, kas valdīja Francijas

sociālajās attiecībās, bez tam bija sarakstīta ļoti dedzīgā stila,

tad tai bija lieli panākumi un tā ar rāvienu padarīja Russo par

slavenu vīru, par kuru tagad visi runāja, visi intreresējās. Līdz

ar to grāmatai bija izšķirīga nozīme visā Russo dzīvē: Gribe-
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dams savus uzskatus ne tikai sludināt, bet arī piepildīt tos savā

personīgā dzīvē, Russo tūlīt pēc grāmatas iznākšanas atsakās

no samērā labi algotās vietas finanču resorā, jo viņam likās,

ka viņš nedrīkst strādāt vienā no iestādēm, kuras uzskata par
visas netaisnības un ļaunuma avotu. Kā entuziasts, viņš tagad
atsakās no jebkāda komforta, ģērbjas vienkāršās pelēkās drē-

bes un dzīvo galvenā kārtā no līdzekļiem, ko viņam dod nošu

pārrakstīšana. Savu aristokrātisko draugu mēģinājumus viņam
materiāli oaiidzēt viņš noteikti noraida, iedams savā konsek-

vencē pat tik tālu, ka nepieņem pat kā dāvanu viņam sūtītu

medījumu vai augļus. Šāda izturēšanās atstāja lielu iespaidu un

līdz ar viņa rakstu panākumiem darīja Russo par Parīzes die-

nas varoni. ~Metiet pie malas nošu pārrakstīšanu," teicis viņam
Grimms, „un pārdodiet limonādi: visa Parīze skries pie jums to

pirkt, un jūs kļūsit bagāts." Russo, protams, šādu priekšli-
kumu noraidīja.

Russo nākošais darbs bija opera ~Le Devin dv Village"

(Sādžas burvis), ko viņš sarakstīja uzturoties kādu laiku uz

laukiem. Operā bija daudz poēzijas, daudz svaigu jutu, un

tā daudziem patika. Operu noklausījās arī karalis Ludviķis XV,

M-me dc Pompadur. Dienu pēc tam Russo vajadzēja stādīties

priekšā karalim, un bija sagaidāms, ka karalis viņam piešķirs

pensiju. Bet Russo atteicās no šī goda un atgriezās Parīzē ar

karali nesaticies.

Dižonas akadēmija šai laikā publicēja jaunu sacensības te-

matu: ~Par nevienlīdzības pamatiem un izcelšanos cilvēku

starpā". Russo arī piedalījās šai sacensībā, liekot sava raksta

pamatā jau iepriekšējā disertācijā izteikto ideju. ~Es izšķiru,"
saka viņš, „divus nevienlīdzības veidus: dabīgo jeb fizisko

vecuma, veselības, spēka, prāta nevienlīdzību, un otru —

mākslīgo, ko var saukt par politisko vai morālisko, jo tā

atkarājas no sava veida līguma vai vismaz no cilvēku vienoša-

nās. Šī pedeja nevienlīdzība pastāv dažādās privilēģijās, kas

pieder vieniem par sliktu otriem: tādas ir — bagātība, dižcil-

tība, vara. Nevar jautāt par dabiskās nevienlīdzības cēloni, jo
atbilde ir dota pašā definīcijā. Vēl mazāk iespējams meklēt

sakaru starp abiem nevienlīdzības veidiem. Tāpēc ka tas nozī-

mētu, ka ir jāpielaiž, ka tie, kas pavēl, vienmēr ir cienīgāki

par tiem, kas paklausa, vai ka fizisks spēks, prāts, tikumība un

gudrība atrodas cilvēkos proporcionāli viņu bagātībai un varai!

šādu jautājumu var apspriest vergi, kad viņi domā, ka kungi

tos dzirdēs. Tam nav vietas starp saprātīgiem un brīviem

cilvēkiem, kas meklē patiesību... Nepavairojot šos piemērus,
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mēs varam pilnīgi skaidri redzēt, ka verdzības važas var celties

tikai cilvēku savstarpējā atkarībā sakarā ar vajadzībām, kas

viņus apvieno, un ka nevar cilvēku citādi padarīt par vergu, kā

nostādot to stāvoklī, kurā viņš nevar iztikt bez citiem." Sa-

biedriskā organizācija, pēc Russo domām, ir tādā kārtā

galvenais cilvēku mākslīgās" nevienlīdzības cēlonis. Disertā-

cijas otrā daļā Russo apskata jautājumu par sabiedriskās orga-

nizācijas izcelšanos. Un Russo saka: „Tas pirmais cilvēks, kas

norobežoja zemes gabalu un teica: šis lauks ir mans, un

atrada cilvēkus, pietiekami netāļredzīgus, lai viņam noticētu,

bija īstais pilsoniskās sabiedrības dibinātājs". Tagad, pēc Russo

domām, ir tikai divi ceļi, kā iziet no šī stāvokļa: ja nav cita

mērķa, kā vienīgi rUpes par savas dvēseles mieru, tad jāat-
kāpjas dabas vientulībā; kam turpretim ir spējas aktīvi uzstā-

ties, tas lai paliek sabiedrībā un cenšas mazināt ļaunumus, kas

tajā pastāv.
Kaut arī Dižonas akadēmija šoreiz Russo disertāciju negod-

algoja, tomēr tās iespaids publikā bija ļoti liels. Lasītāji gāja
tālāk par pašu autoru, secinādami, ka sabiedrisko ļaunumu iznī-

cināšanai ir jāatmet jebkāda sabiedriska organizācija vai arī

vecā jānomaina ar jaunu. Tā tika sēti dīgļi nākošajai Lielajai
franču un amerikāņu revolūcijai.

Vēl pirms otrās disertācijas iznākšanas Russo 1754. g. kopā
ar Terēzi devās uz savu dzimteni Ženēvu. Rakstnieka slava

sagatavoja viņam labu uzņemšanu, un viņam bija liels

prieks but atkal Ženēvā. Rūpes darīja viņam vienīgi tas, ka

ar pāriešanu katoļu ticībā Russo bija zaudējis savas pilsoņa
tiesības. Lai tās atgūtu, viņš pārgāja atpakaļ protestantu ticībā.

To Russo izdarīja bez sevišķas iepriekšējas cīņas, jo viņš bija
tai pārliecībā, ka ārējam, kultam un dogmām ticībā ir maza

nozīme. Savās ~Confessiones" Russo par šo gadījumu saka:

~Es domāju, ka evaņģēlijs visiem kristīgiem ir viens un tas

pats, ka dogmas savā būtībā atšķiras tikai tad, kad mēģina
izskaidrot to, ko nespēj saprast, un ka tāpēc zemes suverēnam

piekrīt noteikt kultu un nesaprotamo dogmu... Satiksme ar

enciklopēdistiem manu ticību nebija satricinājusi, drīzāk to stip-

rinājusi tās nepatikas dēļ, kādu es jutu pret disputiem un par-

tijām. Cilvēka un pasaules novērošana rādīja man dabas mēr-

ķus un lika ticēt saprātam, kas to vada. Bībeles, sevišķi evaņ-

ģēlija lasīšana, kurai es jau kopš vairākiem gadiem biju node-

vies, pamodināja manī nicināšanu pret tiem maziskiem un muļ-

ķīgiem Kristus vārdu izskaidrojumiem, kurus deva cilvēki, kas

bija vismazāk cienīgi saprast Jēzu Kristu. Filozofija vispār
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mani saistīja ar reliģijas būtību, atbrīvoja mani no maziskām

formalitātēm, ar kurām cilvēki bija reliģiju aptumšojuši. Un

tā kā es domāju, ka saprātīgam cilvēkam nav divu veidu, kā

viņš varētu būt kristīgs, tad es arī domāju, ka viss, kas at-

tiecas uz formu un audzināšanu, ir atstājams katras zemes li-

kumu autoritātes zināšanā. No šī skaidrā, mieru nesošā un so-

ciāla principa, kas man sagādāja tik briesmīgas vajāšanas, iz-

rietēja, ka man, kad es vēlējos būt savas tēva pilsētas pilsonis,

bija jākļūst par protestantu un jāatgriežas pie tur pastāvošā
kulta."

Savā dzimtenes pilsētā uzturoties, Russo dzīvi interesējās

par tās iekšējām politiskajām attiecībām, kopā ar dažiem opo-

zicijas vīriem studēja Žeņēvas konstitūcijas vēsturi. Šīs studi-

jas viņam vēlāk noderēja ~Sabiedrisko līgumu" rakstot. Uz

Parīzi atpakaļ braucot, Russo laivā apbrauc apkārt Ženēvas

ezeram, redz daudz skaistu dabas vietu, kur vēlāk liek darbo-

ties ~Jaunās Eloizes" varoņiem. Šai pašā atpakaļceļojumā Russo

pēdējo reizi satiekas ar Varansa kundzi un sniedz viņai no sa-

viem naudas līdzekļiem nelielu materiālu pabalstu, jo Varansa

kundze, neapdomīgi un nemākulīgi rīkojoties, bija izputinājusi
savus īpašumus un nonākusi sliktā materiālā stāvoklī.

Atgriezies Parīzē, Russo domāja nokārtot savas lietas tā,
lai varētu galīgi pārcelties uz Ženēvu. Šis nodoms tomēr ne-

piepildījās, jo otrās disertācijas dēļ, kas pa to laiku bija nākusi

klajā, valdošās Ženēvas personas kļuva pret Russo naidīgi no-

skaņotas. Turklāt Ženēvas tuvumā bija apmeties Voltērs, un

Russo domāja, ka tagad Ženēvā sāks izpausties viņa uzskatiem

naid:gs gars.

Parīzi tomēr Russo atstāja, pārceldamies uz kādu nelielu

mājiņu Mont-Morancy mežos, kurp viņu bija uzaicinājusi pār-
iet aristokrāte d'Epinē kundze.

Russo šeit ļoti patika, viņš staigāja pa mežiem, sapņoja par

laimi un mīlestību, pašam nezinot veidoja savu nākošo darbu

tēlus un idejas. Viņš šeit pārdzīvoja savu pēdējo mīlestību,

šis mīlestības objekts bija d'Epinē kundzes radiniece, jaunā
grāfiene dc Udeto. Grāfiene nebija no skaistajām, bet viņa

bija jauna, jautra, simpātiska, dzīva rakstura, grācioza dejo-

tāja, literāri izglītota un pat pa druskai dzejniece. Pārlieci-

nājusies pai sava vīra neuzticību, viņa pieķērās aristokrātam

un rakstniekam marķizam Sen-Lamberam. Pēdējais bija ar

Russo labās attiecībās un iepazīstināja viņu ar grāfieni dc Udeto.

Pēc Sen-Lambera aizbraukšanas karā grāfiene turpināja pazī-
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šanos. Grāfienes rakstura īpašības apbūra Russo. Viņa pirmā
apmeklēja viņu viņa mājiņā. Tas bija vakarā. Ekipāžu viņa
bija atstājusi krietnā attālumā un pati atnākusi kājām, sasarkusi,
nepiespiesta, un piepildīja Russo mājokli ar jautrību un smiek-

liem. Drīz viņa atkal ieradās pie viņa jāšus uz zirga vīrieša

drēbes, ar parasto sirsnību atdodoties jaunajai draudzībai, ko

viņa juta pret Russo. Šoreiz viņa nebija tik jautra un dzīva,
toties sirsnīga un atklāta. Viņa daudz runāja par savu dzīvi,
par vīru, par Sen-Lamberu, par savām domām un jutām, tā ka

aizbraucot atstāja nabaga Žanu Žaku pilnīgi savaldzinātu. Viņa
pati domāja par Sen-Lamberu. Pēdējā trūkumi arī lika viņai
meklēt draudzīgu līdzdalību. Bet pie Russo viņa to neatrada.

Jau trešā satikšanās reizē Russo neizturēja un atzinās viņai sa-

vās jutās. Viņa draudzīgi noraidīja Russo mīlestību. Bet satik-

šanos nepārtrauca. Otrādi, Žans Žaks kļuva pastāvīgs viesis

viņas ārpilsētas pilī, pavadīja tur veselas dienas, vedināja viņu
pastaigāties. Gan viņš mēģināja viņā pamodināt pienākuma
jutas pret vīru un pārliecināt, lai viņa izbeidz sakarus ar Sen-

Lamberu, gan atkal lūdza, lai viņa nenoraida viņa, Russo, mī-

lestību. Reiz, kad Russo, pie viņas kājām nokritis, kaislīgos
izteicienos stāstīja viņai par savām jūtām, jaunā sieviete bija
dziļi aizkustināta. Viņa apraudājās un apskāva savu pielūdzēju.
~Nekad neviens vīrietis nav mīlējis labāk un maigāk"! viņa
iesaucās. Šī glāsta apreibināts, Žans Žaks jau turēja savos skā-

vienos mīļoto Sofiju, kad pēkšņi aiz dārza sētas atskanēja va-

žoņa lamāšanās. Tas lika viņai atjēgties no jūtam, kas viņu bija
pārņēmušas,. un palikt uzticīgai Sen-Lamberam.

ši kaislība pilnīgi aizrāva Russo, un drīz par to runāja visa

sabiedrība. Sen-Lambers saņēma anonimu vēstuli. Grāfiene

bija spiesta vairs nesatikties ar neuzmanīgo pielūdzēju. Kad

Sen-Lambers atgriezās no kara lauka, grāfienei izdevās viņu ar

Russo ārēji samierināt. Viņi pat abi bija pie Russo ciemos. At-

vadoties grāfiene Russo noskūpstīja, bet pēc tam satikšanās

tika pārtraukta uz visiem laikiem.

Šinī pat vasarā Russo sanāca naidā ar vairākiem saviem

draugiem. Vispirms tas notika ar d'Epinē kundzi. Tam par
cēloni netieši bija viņa romāns ar dc Udeto kundzi. Russo, da-

būjis zināt, ka Sen-Lambers saņēmis anonimu vēstuli, kurā vi-

ņam bija ziņots par Russo un grāfienes dc Utedo attiecībām,
turēja aizdomās d'Epinē kundzi, ka viņa rakstījusi šo vēs-

tuli. Nepārliecinājies par aizdomu dibinātību, Russo uzrakstīja
d'Epinē kundzei apvainojošu vēstuli. D'Epinē kundze apvai-
nojumu stingri noraidīja, tomēr Russ'1 piedeva. Bet kad pēc
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kāda laika d'Epinē kundze dabūja zināt, ka Russo savas aiz-

domas bija izteicis ari rakstniekam Didro, tad viņa nolēma

ar Russo pārtraukt jebkādus sakarus. Sakarā ar to pašu Russo

sanāca naidā ari ar d'Epinē kundzes draugu, literātu Melckioru,
Orimmu, un drīz pēc tam arī ar Didro. Šai sakaru pārtraukša-
na ar enciklopēdistiem, ar kuriem Russo sākumā tik ļoti drau-

dzējās un kufi viņam bija devuši dažu labu ierosinājumu, bija at-

balstījuši viņa pirmos soļus literatūras laukā, ir izskaidrojama
pa daļai ar to, ka Russo nevarēja paciest šo draugu daž-

brīd aizbildniecisko toni, reizēm pat zobgalības, pa daļai ar to,
ka Russo bija pavisam citādas dabas un rakstura cilvēks nekā

enciklopēdisti. Kamēr enciklopēdisti lika vislielāko svaru uz

bel ēsprit, t. i. uz prāta asumu, tikmēr Russo bija galvenais
belle āme, skaista dvēsele. — Ar saviem draugiem sanīdies,

gluži viens, apvainots un saniknots, viņš 1757. gada 15. de-

cembrī atstāja ~Ermitāžu".

3.

No ~Ermitāžas" Russo pārcēlās uz kādu sādžiņu turpat kai-

miņos. Viņš tur apmetās vienkāršā lauku būdiņā, kas bija tik

niecīga, ka Terēzes māte bija spiesta pāriet dzīvot uz Parīzi.

Šai būdiņā Russo nodzīvoja pusotra gada, sarakstot šai laikā

pazīstamo atklāto vēstuli D'Alamberam, kurā uzstājās pret no-

domu atklāt Ženēvā teātri. Šis uzbrukums bija netieši vērsts

pret Voltēru, kas atbalstīja jauno projektu un skaitījās par tā

laika ievērojamāko dramaturgu. Ar šo sacerējumu Russo ie-

guva sev jaunu ienaidnieku Voltēra personā. Bet tai pašā
laikā Russo arī ieguva lasītāju starpā daudz draugu, kas jūs-

moja par viņa republikāniskās demokrātijas vienkāršo un stingro
tikumu tēlojumu. Bez šīs vēstules Russo bija jau agrāk sarak-

stījis vairākas vēstules saviem kritiķiem, to starpā redaktoram

Reinalam, abatam Gotjē, poļu karalim Staņislavam Poņatovskim.
Visās šais vēstulēs Russo dedzīgi aizstāv savas tēzes.

1759. gadā Russo pavisam negaidīti iekļūst visaugstākās

aristokrātijas aprindās. Monmoransi apgabals, kur dzīvoja
Russo, tai laikā piederēja Luksemburgas hercogam, kas šai

gadā atbrauca savā Monmoransi pilī, lai tur pavadītu vasaru.

Kā Francijas maršals, karalistes pērs, karaļa tuvinieks, kara-

liskās mājas radinieks, Luksemburgas hercogs bija viena no

ievērojamākām personām Francijā. Viņu uzlūkoja arī par vienu

no sava laika visizglītotākiem un humānākiem cilvēkiem. Cie-

nīdams Russo, viņš tūlīt pēc atbraukšanas devās pie viņa ar
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vizīti. Russo viņam atbildēja ar pretvizīti, un hercogienes vies-

mīlīgā laipnība panāca, ka viņš turpmāk ļoti bieži apmeklēja

pili. Beidzot Russo pieņēma hercogienes priekšlikumu pāriet
dzīvot vienā no pils paviljoniem ar tiesību jebkurā laikā apmeklēt

pili un iepazīties vai neiepazīties ar hercoga viesiem, šeit, pils

paviljonā, Russo tad arī saraksta savus nākošos lielākos dar-

bus: ~Jaunā Eloiza", ~Sabiedriskais līgums", ~Emīls".

~Jaunās Eloizas" sižets ir vienkāršs, saturs turpretim

dziļš un daudzpusīgs. Līdz šim Russo savos darbos nebija
aizkāris mīlestības un laulības jautājumus. Tas bija liels trū-

kums, ko jaunajam romānam vajadzēja aizpildīt. Kontrasts

starp dabiskām jūtām, kas savieno vīrieti un sievieti laimīgā

ģimenē, un tām pašām jutām, kad tās civilizācijas apstākļos
nes nelaimi un pat noziegumus — romāna pamata temats. Sen-

Pre, izglītots, visādā ziņā cēls jauns cilvēks, bet nabags un

no zemas kārtas, māca Jūliju, dižciltīgu un bagātu jaunavu,
kurai autors piešķir; arī vislabākās rakstura īpašības. Jaunie
cilvēki viens otrā iemīlas. Visā romāna pirmā dāļā autors rāda,

kā šī mīlestība dzimst, attīstās un beidzot izpaužas. Jūlijas tēva

griba stājas ceļā jauno cilvēku mīlestībai. Kaut gan pilnīgi go-

dīgs un cēla rakstura, kā aristokrāts, viņš nevar piekrist meitas

laulībai ar zemākas kārtas cilvēku. Sen-Pre tad aiziet un mē-

ģina aizmirsties pasaules ceļojumā. Jūlija apprecas ar Vol-

māru, kas dižciltības un bagātības ziņā ir viņas rokas cienīgs.
Vīra mīlestība un cēlums, vēlāk bērni, beidzot daba un lauku

dzīve daudzmaz samierina jauno sievieti ar viņas likteni. Paiet

gadi, un Sen-Pre atgriežas. Pats Volmārs viņu ieved savā māja.

Jūlija un Sen-Pre sākumā mēģina savas attiecības dibināt uz

tuvas draudzības pamatiem, tomēr nekad neapdzisušās jūtas
uzliesmo ar jaunu sparu. Vesela drāmatisku situāciju rinda ved

Jūliju pie nodoma upurēt savas dzīves vienīgajām īstajām jū-
tām savu ģimeni, bet pēdējā mirklī, otrādi, viņa upurē savas

jūtas ģimenei... bet par dārgu maksu. Viņa mirst, padarot

nelaimīgus visus tuvos un mīļos cilvēkus, savu iemīlēto, vīru,

bērnus. Visas romāna personas — godīgi, labi, cēli ļaudis. Visi

sirsnīgi cits citu mīl un cienī. Visiem ir vislabākie nodomi.

Un tomēr visas šīs labās un cēlās jūtas nes bēdas un nelaimi,

gandrīz kaunu un noziegumu! Tā cēlonis — civilizācijas ap-

stākļi, kas sagandē vienkāršo un tīro jūtu attīstību. Tāda ir

romāna galvenā ideja.

~Jauno Eloizi" Francijā nebija iespējams iespiest, jo Fran-

cijas lauku dzīves šausmīgais stāvoklis bija romānā attēlots tik

spilgtās krāsās, ka valdības iestādes baidījās, ka romāns varētu
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pārāk uztraukt iedzīvotāju prātus. Bez tam Russo bija licis

Jūlijai izteikt sekošus vārdus: ~Es drīzāk piekritīšu būt par
vienkārša strādnieka sievu nekā par karaļa mīļāko". To varēja
uzskatīt par karaļa mīļāko apvainojumu, jo Francijas karaļiem
parasti bija varenas un iespaidīgas mīļākās.

Romānu iespieda Amsterdamā, bet to izlasīja visa Franci-

jas intelliģence, un tam bija ārkārtīgs iespaids. Tiklīdz tas bija

iznācis, to izpārdeva vienā rāvienā. Par atlikušajiem eksem-

plāriem grāmatu pārdevēji ņēma maksu par stundām. Kāda

aristokrāte, iesākusi romānu pāršķirstīt tai laikā, kad jau bija

pilnīgi gatava, lai brauktu uz balli, arvienu atlika aizbraukšanu,
kamēr galīgi nokavēja balli un beidza romāna lasīšanu gulta.
Dāmas rakstīja autoram vēstules, jūsmoja par viņu, viņu per-

sonīgi nepazīstot. Sevišķi kāda jauna aristokrāte, dc Latur dc

Frankevil kaislīgi iemīlējās ~Jaunās Eloizes" autorā. Viņas jū-
tas pārcieta visus pārdzīvojumus, — Russo atbilžu skarbumu,

nepatikšanas mājā, apvainojumus un apmelojumus, kas bira pār
Russo galvu. Viņa redzēja Russo tikai trīs reizes dzīvē, sa-

niknotu, gandrīz rupju, dzīves un gadu sagrauztu, fiziski un

garīgi slimu. Tas tomēr nevājināja viņas jūtas, kas neizbeidzās

līdz pašai nāvei.

Šādu vispārēju aizraušanos franču literatūra līdz šim nebija

pazinusi. Voltēra un voltēriāniešu ļaunie sarkasmi tikai vēl

vairāk izcēla šo aizraušanos, novedot to līdz entuziasmam. Tas

izskaidrojams ar to, ka franču publika bija izslāpusi pēc

vārdiem, kas runā uz sirdi. Russo romāns atbilda šai vajadzī-
bai. Viņš uzrādīja civilizācijas ļaunumus, bet viņš ar liesmainu

daiļrunību runāja arī par mīlestību, patriotismu, pienākumu, uz-

upurēšanos. Tāpēc viņš atrada ceļu taisni uz lasītāju sirdīm un

ar savu romānu visus apbūra.
1762. gada sākumā nāca klajā ~Sabiedriskais līgums" un ta

paša gada pavasarī Emīls. Sabiedriskā līgumā Russo rāda

pilsoniskās sabiedrības izcelšanos un attīstību. Cilvēki, pēc

Russo domām, dzimst brīvi, bez netikumiem, vienlīdzīgi. Brī-

vība un vienlīdzība ir cilvēka ~dabiskais stāvoklis", tāpēc brī-

vība un
vienlīdzība ir arī cilvēka ~dabiskās tiesības". Nav ne-

kādu citu tiesību, un taisnība pastāv tikai šo dabisko tiesību at-

zīšanā un citu vēsturisku, chartijās rakstītu tiesību un paražu
atcelšanā. Ir pielaižami tikai tādi dabisko tiesību ierobežojumi,
kuriem kopējo interešu labā ir piekrituši paši pilsoniskās sa-

biedrības locekļi. Tas arī ir sabiedriskais līgums viņu starpā,

un tas ir visu pilsonisko iestāžu un likumu vienīgais sankcio-

nētājs.
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Emils, pēc Russo paša izteiciena, ir filozofisks darbs, kas

grib rādīt, kā saskaņojams pieredzē sastopamais ļaunums ar

ticību, ka cilvēks pēc savas dabas ir labs. Russo iesāk ar pa-

skaidrojumu, ka cilvēki ļoti slikti pazīst bērna dabu. Bet taisni

bērna dabas pazīšana, pēc Russo domām, ir svarīgāka par
audzināšanas metodi. Svarīgākā audzināšana ir tā, ko pati
daba sniedz ar brīvo dziņu un spēju attīstīšanos. Visi citi ie-

spaidi un iejaukšanās ir jāpakļauj tai. Skolniekam ir jāmācās
no paša pieredzes un pašdarbības, viņam jābūt dabas un ne-

vis cilvēku skolniekam, tāpēc pirmā laikā audzināšanai jābūt

negatīvai, t. i. tai jāpaglabā bērns no sliktiem iespaidiem, bet

nav nekas pozitīvi jāmāca. Russo piešķir lielu nozīmi tam, ka

katram cilvēkam ir īpaša daba, kam jānoteic, kā ar viņu lai

apietas. Arī katram dzīves periodam ir sava īpatnēja daba un

līdz ar to sava īpatnēja pilnība. Neviens dzīves periods, arī

bērnība, nav uzskatāms vienīgi par līdzekli nākošajam. ~Mana
metode," saka Russo, „pastāv cilvēka spēju izzināšanā dažādos

dzīves vecumos un šīm spējām atbilstošas nodarbošanās at-

rašanā." .

Pirms Sabiedriskā līguma un Emīla klajā nākšanas Russo

draugi ieteica viņam nelikt uz šiem sacerējumiem savu vārdu.

Tad autors butu varējis pasmieties par grāmatas konfiscēšanu

un mierīgi skatīties, kā bende to sadedzina uz sārta. Tas

grāmatas izplatīšanos neapstādinātu, bet drīzāk veicinātu. Ne-

reti tā bija rīkojies Voltērs.

Russo tomēr kategoriski atteicās no šī padoma, paziņo-
dams, ka nākot klajā ar nesaudzīgu apsūdzību pret pastāvošo
iekārtu un tās atbalstītājiem, no viņa puses būtu negodīgi slēp-
ties no apsūdzētājiem. Lai viņi zinot, ar ko viņiem darīšana.

Viņš nebaidoties no viņu kritikas un dusmām. Gan viņš mācēšot

aizstāvēt savas idejas. Ja viņa pretinieki izlietošot neliterārus

un nefilozofiskus cīņas paņēmienus, tad jo sliktāk tiem! Ar

to viņi paši sevi nosodīšot.

Russo pretinieki no pašnosodīšanas nesabijās; grāmatu

konfiscēja un nodeva Parīzes parlamenta tiesai, kas lika grā-
matu sadedzināt bendes rokai, bet tās autoru par uzbrukumu

reliģijai un tikumībai iemest cietumā. Princis Konti, dabūjis
laikus zināt par šo lēmumu, nekavējoties paziņoja Luksembur-

gas hercogienei. Ziņa pienāca naktī. Hercogiene tūlīt modināja

Russo, lai viņš varētu sagatavoties bēgšanai. 1762. g. 10, jūnijā
Russo atstāja viesmīlīgo pili un devās uz Francijas dienvidiem,
lai tālāk nokļūtu dzimtajā Šveicē, kur cerēja atrast patvērumu.

Viņu gan pazina daudz vietās, bet valdības iestādes nesteidzās
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izpildīt parlamenta dekrētu. Tam par iemeslu bija Russo lielā

popularitāte, kā arī tas, ka viņš bija draugos ar tik ievēroja-
mām un varenām personām kā princis Konti un grāfs Luksem-

burgs. Nonācis Šveicē, Russo uz Ženēvu doties neuzdrošinājās,
jo Ženēvas konservatīvās valdības ienaids un Voltēra naidīgā
propaganda nesolīja viņam nekā laba. Russo nobrauca Vodu-

azas kantonā Iverdinā, kur apmetās pie sava vecā drauga Ro-

gēna. Tas bija 14. jūnijā, bet pēc nepilna mēneša Russo va-

jadzēja glābties no šī patvēruma. 19. jūnijā Ženēvas valdība

izdeva dekrētu, ar kuru lika sadedzināt Emīlu un Sabiedrisko

līgumu un autoru izraidīt no kantona robežām. Ženēvas pa-

raugam sekoja Berne, pie kuras toreiz piederēja arī Voduāzas

kantons.

16. jūlijā Russo atstāja brīvo Šveici un iebrauca Neišate-

les kantonā, ko toreiz pārvaldīja Prūsijas karalis. Izglītotais
angļu lords Georgs Keits bija šeit gubernators. Viņš piedāvāja

dzenātajam filozofam šeit patvērumu, un Fridrichs II gribēja
pat piešķirt viņam pensiju, bet Russo, palikdams uzticīgs sa-

viem principiem, no tās atteicās. Viņš apmetās Motjē sādžā,
kur drīz pēc tam no Parīzes pie viņa ieradās arī Terēze. Šeit

Russo nodzīvoja trīs gadus.

Pirmajā laikā Russo pilnīgi lika pie malas literatūru un filo-

zofisko cīņu. Viņš nodevās mūzikai, draudzīgām sarunām ar

zemniekiem, fiziskam darbam. Vēl vairāk viņam patika staigāt

pa šī oriģinālā Alpu apgabala kalniem un mežiem. Patiesi re-

liģiozs cilvēks būdams, Russo apmeklēja baznīcu, gāja pie
dievgalda un ņēma arī citādu dalību draudzes reliģiskajā dzīvē.

Russo izmocītā dvēsele atpūtās un atspirga lauku idilliskajos

apstākļos. Russo vēlējās aiziet no pasaules nemiera un uztrau-

kumiem un mirt kaut kur dabā, neviena nepazīts, starp tādiem

pat pasaulei nepazīstamiem cilvēkiem. Bet tas nebija vairs ie-

spējams. Viņu jau pazina visa pasaule. Amerikāņu puritāņi

jau gatavojās cīnīties ar ieročiem rokā par viņa idejām. To

pašu jau loloja darīt franču jaunatne. Korsikānieši un poļi grie-
zās pie viņa ar lūgumu sarakstīt viņiem konstitūcijas kodeku;

karaļi un prinči lūdza norādījumus' bērnu audzināšanā; rakst-

nieki un filozofi vēlējās ar viņu sarakstīties un satikties. Arī

dzimtajā Zenēvā demokrātija uztraucās, pieprasot Russo izrai-

dīšanas dekrēta atcelšanu.

Tai pašā laikā katoļu prelāti, protestantu mācītāji, neti-

cīgie filozofi turpināja uzbrukt Russo un viņa idejām. Parī-

zes archibīskaps Christofs-de-Bomons, neapmierinādamies ar ne-

literārajiem cīņas līdzekļiem, kādus pielietoja katoļu baznīca,
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nāca klajā ar Russo ideju literārisku kritiku. Russo atbildēja vi-

ņam ar atklātu vēstuli, kurā asprātīgi atspēkoja archibīskapa uz-

brukumus. Arī šo vēstuli Parīzes parlaments konfiscēja un sade-

dzināja. Līdzīgu dekrētu izdeva arī Ženēva. Tas tā saniknoja
Russo, ka viņš svinīgi atteicās no Ženēvas pilsoņa tiesībām.

Dekrēts bija radījis sašutumu arī Ženēvas demokrātiskajās aprin-

dās, un tās atkal pieprasīja atcelt pret Russo izdotos dekrētus.

Trīs reizes Ženēvas demokrātija uzstādīja savas prasības, trīs

reizes valdība tās noraidīja. Pilsēta sadalījās divās partijās,
un rēgojās jau pilsoņu kafa spoks. Russo mēģināja nomierināt

savus piekritējus, kad pēkšņi kādreizējais Russo draugs Tron-

Šens laida klajā veikli sarakstītu rakstu pret Russo ar nosau-

kumu ~Lettres ēcrites dc la Campagne" (Vēstules no laukiem).
Russo nepalika atbildi parādā un laida klajā savas slavenai»

~Lettres ēcrites dc la Montagne" (Vēstules no kalna), ar kurām

pilnīgi sagrāva Tronšena uzbrukumu. ~Vēstules no kalna" nāca

klajā 1764. gadā un protestantu starpā radīja ārkārtīgu uztrau-

kumu. Tā sekas dabūja nekavējoties just pats Russo. Neišate-

les sinode lika Motjē draudzes mācītājam sasaukt draudzes kon-

sistoriju, uzaicināt Russo uz tiesu un pieprasīt viņam publisku
atteikšanos no pēdējā rakstā izteiktiem uzskatiem. Atteikšanās

gadījumā viņš bija izslēdzams no baznīcas. Mācītājs Monmo-

lens sasauca konsistoriju, kas sastāvēja no septiņām personām
ar viņu pašu kā priekšsēdi. Russo uz tiesu neieradās, paziņo-

dams, ka ~savos ticējumos viņam jādod norēķins tikai Dievam".

Monmolenam tomēr neizdevās panākt Russo nosodīšanu. Četri

zemnieki, kuriem bija jātiesā filozofs, atteicās viņu tiesāt, aiz-

bildinādamies ar nekompetenci. Lietu pārnesa valdības padomē;
un tā to izšķīra Russo par labu, atļaujot ~Vēstules no kalna"

izdot arī otru reizi. Šī Russo uzvara saniknoja protestantu ga-

rīdzniecību vēl vairāk. Sākās sprediķi, kas bargi nosodīja
Russo ~negodīgumu un bezdievību". Neizglītotos iedzīvotājus
sistemātiski kūdīja pret Russo. Šai kūdīšanai, kaut arī pama-

zām, bija panākumi. Apkārtējiem iedzīvotājiem sāka nepatikt,
ka viņu novadā dzīvo baznīcas nosodīts cilvēks. Šī nepatika

pamazām pārvērtās naidā, kas it sevišķi pieauga, kad bija nā-

kusi klajā Voltēra anonimā grāmata ~Sentimens des Citovens",
kurā Voltērs apvainoja Russo dažādos noziegumos. Uz Russo

un Terēzi sāka sviest ar akmeņiem, draudēja viņus nošaut.

Naktī uz 7. septembri Russo mājai tika izdarīts vesels uzbru-

kums: visi logi tika izdauzīti, mājas galerija akmeņiem piemē-

tāta, daži akmeņi ielidoja arī iekšējās istabās. Stāvoklis ap-

draudēja dzīvību, un Russo vajadzēja no Motjē sādžas aiz-
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braukt. Pagaidām viņš aizbrauca uz sv. Pētera salu Vienas

ezerā, šī sala piederēja Bernes kantonam, un tā valdība drī-

zumā lika Russo priekšā atstāt kantona territoriju. Velti

Russo solījās neko vairāk nerakstīt; velti viņš lūdza valdību

kaut ieslodzīt viņu cietumā, bet nedzīt laukā no dzimtenes kal-

niem, — kantona valdība nebija pielūdzama. Divus mēnešus

Russo palika uz šīs salas. 1765. g. novembrī viņš to atstāja un

uz visiem laikiem izbrauca no savas tēvzemes.

Kurp viņam tagad doties? Francijā, Šveicē, Itālijā, dien-

vidu Vācijā, Holandē, kur valdīja katoļu baznīca un kal-

vinistiskās sinodes, viņam nebija vietas. Viņu aicināja pie se-

vis poļu un krievu aristokrāti, bet tur valdīja verdzība un tum-

sība, tur bija sveša un barga daba. Russo izšķīrās par Angliju,
kurp viņu aicināja angļu filozofs Jums. Ar savu aristokrātisko

draugu palīdzību viņš bez starpgadījumiem un nesteidzoties

izbrauca caur Franciju. Strasburgā viņam sarīkoja ovācijas un

godināšanu. Parīzē viņš nodzīvoja ap mēnesi prinča Konti pilī,
kur viņu godināt ieradās ~visa Parīze".

1766. gadā Russo ieradās Anglijā, kur apmetās Derbi grā-
fistes Vuton'as sādžā. Šeit viņš sāka rakstīt savu pēdējo lielo

darbu ~Confessiones" (Atzīšanās). Te viņš arī sāka noteikti sli-

mot ar vajāšanas māniju. Viņš redzēja hallūcinācijas, visur

atrada vajātājus un spiegus, izdomāja veselas pret viņu vērstas

sazvērestības v. t. ļ. Ar nervu sasirgšanu arī izskaidrojams

viņa strīdus ar Jumu. Russo tomēr vēl bija tik stiprs, ka attei-

cās no Anglijas karaļa piedāvātās pensijas, tāpat kā viņš bija
atteicies no Prūsijas un Francijas karaļa pensijas. Russo sa-

sirgšana noveda pie tā, ka 1767. g. maijā viņš slepeni pazuda no

Vutonas sādžas. Kādu laiku viņš klejoja pa Angliju, kamēr

beidzot pēkšņi pārbrauca uz Franciju. Te viņš nejauši nokļuva

pie Mirabo, kas viņu uzņēma, nomierināja un paziņoja par viņa
ierašanos Parīzes draugiem. Princis Konti viņu noslēpa vie-

nā no savām provinces pilīm; šeit viņš dzīvoja ar pieņemtu
vārdu un pirmā laikā atlaba no savām hallūcinācijām. Viņš

atpūtās, baudīja dabas jaukumus un turpināja iesākto darbu. Bet

slimība uzliesmoja no jauna, un 1768. gadā viņš pēkšņi atstāja

viesmīlīgo pili. Ap divi gadi pēc tam viņš pavadīja pastāvīgā

klejošanā dienvidu Francijā. Viņš bija Lionā, Marseļā, mīļajā

Šamberi, Grenoblā un citās vietās. Atlabšanas brīžos viņš tur-

pināja rakstīt ~Confessiones". Šādos gadījumos viņu sameklēja
Terēze un palika pie viņa tik ilgi, kamēr jaunā hallucināciju
lēkmē viņš kaut kur atkal pazuda.



238

1770. gadā Russo ieradās Parīze. Hallūcinācijas lēkmes bija

mitējušās un slimība iegājusi mierīgā stadijā. Viņš varēja atkal

rakstīt, tomēr viss, ko viņš rakstīja, bija vērsts uz savas va-

jāšanas idejas noskaidrošanu. Tāda ir viņa grāmata ~Žan Žaku

tiesā Russo", ~Pastaigāšanās". Viņa personīgā dzīve šai laika

ir faktiem nabaga. Visu laiku viņš nodzīvoja vienā un tai paša
mazā vienistabas dzīvoklītī ielā, ko tagad sauc viņa vārdā;
eksistences līdzekļus viņš sev ieguva ar nošu pārrakstīšanu;

viņš rakstīja minētos darbus, pieņēma arī savus nedaudzos drau-

gus; dažreiz viņš gāja sabiedrībā, kur lasīja priekšā kaut ko no

savām ~Confessiones". Neilgi pirms nāves, 1778. g. pavasari,

laipni aicināts, Russo pārcēlās uz laukiem — uz Ermenovilu, lai

būtu tuvāk viņam arvien mīļajai dabai. Šeit, pēc pusotra mē-

neša, 2. jūlijā, viņš pēkšņi mira, kā domā — triekas ķerts.

�

Russo nomira, bet viņa sludinātas idejas turpināja dzīvot

un iedvesmot cilvēku sirdis un prātus. Tādā kārtā tās, kā teikts

ievadā, veicināja lielās franču revolūcijas izcelšanos. Revolu-

cionārā Francija prata novērtēt šo Russo nopelnu un, viņa pie-

miņu godinot, novietoja viņa pīšļus panteonā. Restaurācija
1821. g. tos no turienes izmeta laukā. 1830. g. revolūcija tos

atkal novietoja agrākā vietā, kur tie atrodas vēl tagad.

G. Jurevičs.



Imanuels Kants.

Imanuēls Kants pieder pie lielākiem un cēlākiem gara un

domu milžiem, kādus pazīst cilvēces vēsture. Viņa vārds, bla-

kus Sokrāta, Platona, Aristoteļa, Spinozas vārdiem, pazīs-
tams katram kaut cik izglītotam cilvēkam. Viņa vārdam ir

simpātiska un īstas cieņas apdvesta skaņa arī latviešu intelli-

ģences aprindās. Kas iepazīsies tuvāk ar ģeniālā filozofa dzīvi,
personību un domām, tas patiesi redzēs un pārliecināsies, cik

liels un skaidrs, cienījams un apbrīnojams ir viņa garīgais tels,

cik nemirstīgi dziļas, īpatnējas un iekšēji dzīvas viņa domas

un mācības; tas redzēs, ka Kants sniedz arvienu jaunus iero-

sinājumus patiesību meklētājai domai un dod arī ļoti vērtīgas
atbildes uz mUsu personīgiem pasaules uzskata jautājumiem
un — var teikt — uz musu tagadējās kultūras dzīves sasāpēju-
šām problēmām. Pakļaut visu dzīvi un visas cilvēcīgās vērtības

prāta autonomai likumībai un sirdsprāta absolūtām tiku-

miski-reliģiskām normām, ienest augstākas un vienotājas jē-

gas gaismu nejaušu uzskatu un instinktu patvaļas chaosā, cienīt

cilvēcību, pildīt taisnības, mūžīga miera un brīvības prasības
cilvēku un tautu starpā — šīs Kanta vadošās idejas, šie viņa

aicinājumi ir tuvi un simpātiski katram apzinīgam arī mūsdienu

cilvēkam. Kā spoža bāka staro savu gaismu uz jaunāko laiku

krēslainām krustcelēm Kanta nemirstīgo filozofisko domu sistē-

ma. Viņa filozofiskās mācības pieder pie tām, kuras visvairāk

pētī, iztirzā, studē, popularizē. Sevišķi spēcīgu iespaidu darīju-
šas Kanta idejas uz vācu filozofiju un vācu tautas tikumisko ap-

ziņu. Taču lielais karalaučietis bija tik dziļš, Universāls un brīvs

gars un domātājs, ka viņa ģēnijs ar visiem saviem elementiem

un savu pozitīvo iespaidu pieder visai kulturālai pasaulei. Vācu

rakstnieks Žans Pauls kādu reizi sajūsmā par Kantu izsaucās:

~Kants nav pasaules spīdeklis, bet vesela mirdzoša saules sis-

tēma uz reizi". Mēs, protams, šinī sistēma palikt nevaram, —

ir jāiet tālāk — cauri tai; bet garām paiet tai nav

iespējams — tāds ir gandrīz visu mūsu laiku filozofu un zi-

nātnieku atzinums.

Mums latviešiem Kants ir sevišķi simpātisks un ievērības

cienīgs — kā to uzsvēra prot". P. Zālīte oficiālā apsveikuma runā
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Kanta dzimšanas 200. g. piemiņas svinībās Karaļaučos 1924. g.
22. aprīlī — arī ar to, ka viņš noteikti aizstāvēja cilvēku un

tautu pašnoteikšanās tiesības un formulēja mūžīgā
miera projektu, ar to pravietiski likdams idejiskus pamatus
tam tautu un valšķu miera organizēšanas darbam uz Tautu sa-

vienības pamatiem, kam ar gandarījumu, nopietnu uzmanību un

lielu atbildības apziņu seko arī Latvija.

Kanta vecāki un viņa bērnība.

I. Kanta senči cēlušies Skotijā un viņa vecvectēvs Ri-

chards Cant's (rakstīts arī Kandt) 1667. g. nometies par
krodzinieku Verdenā (Werden) pie Sila kroga (Hevdenkrug).
I. Kants tā tad nav uzskatāms par tīru vācu tautas locekli. R.

Kanta dēls Ansis (Hans) Kants izmācījās sedlinieka amatu, kā

amata māceklis apceļoja svešas zemes un pēc ~meistarstiķa"
izturēšanas Tilzītē apmetās ap 1670. g. uz dzīvi Klaipēdā. Drīz

pēc tam viņš apprecēja kāda vietējā pilsoņa meitu, no kuras kā

otrais dēls, 1683. g. 3. janv. piedzima mūsu filozofa tēvs Jo-
hans Georgs. Ansis Kants apprecējās otru reizi 1698. g. un

varbūt tāpēc Johans Kants aizgāja no Klaipēdas uz Karaļaučiem,
kur viņš 33 gadu vecumā apprecēja kāda Nūrnbergas amatnieka

meitu Annu Reginu Reuter'u, 18 gadus vecu. No šīs

laulības cēlušies 9 bērni, starp tiem Imanuēls kā ceturtais

pēc kārtas. Vārīgās mātes pirmais bērns — meitiņa piedzima

nedzīva, viens brālis nomira, nesasniedzis pilnu dzīvības gadu.

Viņa piecus gadus vecākā māsa saucās Regina. No 5 bērniem,
kas dzimuši pēc Imanuēļa, savus vecākus pārdzīvoja divas

māsas un brālis Johans (dz. 1735. g.).
Karita vecāki bija stingri reliģiozi cilvēki, pietisma garā.

Par to starp citu liecina arī reliģiskas atzīmes par ģimenes noti-

kumiem mājas resp. lūgšanas grāmatā. Par Imanuēlu at-

rodama plašāka piezīme, kas sākas šādiem vārdiem: ~1724.

gadā 22. aprīlī sestdienas rītā ap pulķsten 5 piedzima šinī pa-
saulē mans dēls Imanuēls un 23-ā saņēma svēto kristību" un

nobeidzas ar aizlūgumu: ~Dievs lai uztur viņu savas žēlastības

derībā līdz viņa svētīgam galam iekš Jēzus Kristus. Amen."

Pietistiski-reliģiskā mājas atmosfēra un audzināšana šādā

garā atstājusi uz Kanta bērnības dvēseli neizdzēšamu iespaidu,
ko viņš arī lielā vecumā piemin ar dziļāko cienību un patei-
cību. Viņš savam biogrāfam (Borovskim) atkārtoti liecināja,
ka viņš no saviem vecākiem nav ne reizi dzirdējis, ne arī re-

dzējis kaut ko nepieklājīgu vai necienīgu. Kādā vēstulē Zvied-
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rijas bīskapam Lindblomam Ķants starp citu raksta: „Abi mani

vecāki, būdami priekšzīmīgi godprātībā, tikumiskā pieklājībā
un kārtīgumā, neatstādami mantojumu (bet arī ne parādus), ir

snieguši man tādu audzināšanu, kas, aplūkota no morāliskās

puses, nemaz nevarēja labāka būt, un ko atceroties mani katru

reizi aizkustina vispateicīgākās jūtas." Par pašu pietisma at-

mosfēru, kādā Kants auga un tapa audzināts, viņš savam kol-

lēgam Rinkam izsakās šā: ~Lai saka par pietismu, ko grib.
Diezgan! Cilvēki, kas to ņema nopietni, izcēlās jo cienījamā
kārtā. Viņiem bija tas augstākais, kas cilvēkam var būt, —

tāds miers, tāda līksmība, tāds iekšējs miers, ko nesaviļņoja
nekādas kaislības. Nekāda nelaime, nekāda vajāšana nedarīja

viņus saīgušus, nekāds strīdus nebija spējīgs viņus pamudināt

uz dusmām un naidu... Vēl atceros, ka starp siksninieku un

sedlinieku amatniekiem izcēlās strīdi savstarpējo tiesību dēļ, pie
kam arī mans tēvs stipri cieta. Bet ar visu to, pat pie mājas

pārrunām par šo strīdu, izturēšanās pret pretinieku bija tik pilna
saudzības un mīlestības un paļāvības uz Dieva prātu, ka domas

par to, lai gan es tad biju bērns, mani tomēr nekad neatstās."

Imanuēla tēvs bija vīrs ar veselīgu un taisnu prātu, kas visu

tikumu priekšgalā stādīja darbu un godīgumu un šos tikumus

pirmā kārtā prasīja arī no saviem bērniem. Ar sevišķu cieņu

un maigu atzinību Kants nesa sirdī piemiņu par savu māti, kas

esot bijusi sieviete ar lielu dzīves saprātu, cēlu sirdi, dziļu,

īstu, nebūt ne sapņotāju reliģiozitāti ūn samērā pietiekamu iz-

glītību. Pats Kants par savu mātes svētīgo audzinošo iespaidu
uz savu garu liecina šā: ~Savu māti es nekad neaizmirsīšu, jo

viņa dēstīja un audzināja manī pirmos labā dīgļus, viņa atvēra

manus nojēgumus un viņas mācībām bija nezūdošs, svētīgs

iespaids uz manu dzīvi." Arī dažas savas miesas ārējās īpat-

nības, kā, piem., sejas pantus un vājās, iekritušās krūtis viņš
bija mantojis no mātes, kuru viņš zaudēja jau savā 13. dzīves

gadā. Viņa mirusi 18. decembī 1737. g. ar tīfa drudzi, kas

viņai pielipis no kādas draudzenes. Kanta māte ar savu ~Man-
uēlīti" bieži gāja staigāt brīvā dabā, darīja viņu uzmanīgu uz

dažādiem dabas priekšmetiem un parādībām, iepazīstināja ar de-

rīgām zālēm, stāstīja viņam par debess telpas uzbūvi un slavēja
Dieva visspēcību, gudrību un labumu. Dievbijīgā māte, kopā

ar saviem bērniem, apmeklēja ievērojamā pietista un vē-

lāk Kanta skolas priekšnieka Dr. theol. Franča Alberta Šulca

lūgšanas stundas, kurš 1731. g. kā konsistorijas padomnieks un

mācītājs bija pārnācis uz Karaļaučiem. Šulcs pievērsa uzma-

nību mazajam bailīgajam Imanuēlam, kurš tomēr jau izcēlās ar
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savam saprašanas spējam un asprātību. Šulcs sagājās ar Kanta

vecākiem arī mājās un ieteica tiem Imanuēlu sagatavot Univer-

sitātes studijām. Šis nodoms sevišķi saskanēja ar Kanta mā-

tes sirds vēlēšanos. Pec tam, kad Imanuēls pirmmācību bija

baudījis tuvējā priekšpilsētas hospitāļskolā (Hospitalschule),

viņš 8 gadu vecumā iestājās ģimnāzijā — Coliegium Friderica-

num, kuru vēl tagad sauc par Frīdricha kollēģiju (Friedrichs

Kollegium).

Kants Frīdricha kollēģijā.
Šo skolu kopš 1733. g. vadīja F. A. šulcs, kurš ap 20

gadu spēcīgi ietekmējis Karaļauču un to apkārtnes garīgo
dzīvi. Viņš Hallē bija studējis pie pietistu profesoriem teoloģiju
un pie apgaismības laikmeta slavenā filozofa Kristjāņa Volfa,

Leibnica piekritēja, filozofiju. Savā dzīves un pasaules uzskatā

viņš tiecās apvienot pietismu un racionāl i s m v, —- filo-

zofisku uzskatu, kas īstu atziņu meklēja tīrā prāta principos,

noraidīja reliģijā brīnumu un pārdabiskā elementu, tiecoties

visu izskaidrot un saprast dabiskā, prātam pieņemamā kārtā.

Viņa zinātniskais pētījums (habitācijas raksts), ar kuru viņš ie-

guva tiesības lasīt Universitātē teoloģijas priekšmetus, bija šinī

ziņā raksturīgi nosaukts: ~Prāta saskaņa ar ticību."

Pateicoties ķēniņa Frīdricha Vilhelma I labvēlībai, Šulcam

samērā īsā laikā tika piešķirta vesela rinda augstāku amatu: bez

skolas direktora amata viņš bija Universitātes teoloģijas profe-

sors un 1737. g. kļuva par visas Austrum-Prusijas baznīcas skolu

ģenerālinspektoru. Visos savos pienākumos, gan kā profesors,

gan arī skolotājs, gan dvēseļu kopējs, kā arī administrators

viņš esot' darbojies enerģiski un teicami. Viņš izvedis skolu un

baznīcas lietās daudz derīgu reformu un 8 gadu laikā savā pār-
valdes rajona (Austrum-PrUsijā) licis atvērt pāri par 1500 sko-

lām. Šis izcilais sava laika cilvēks, kā redzējām, ievadīja
Kantu labāka skolā, uzmanīgi sekoja viņa tālākai garīgai attīs-

tībai un bērnu bagātai I. Kanta ģimenei palīdzēja pie gadī-

juma arī materiāli, piegādājot, piem., bez atlīdzības malku.

Ar visu augsto stāvokli, Šulcs turpināja šad un tad arī

personīgi apciemot vienkāršā sedlinieka māju. Paša vadītā

ģimnāzijā Šulcs sevišķu vērību piegrieza tam, lai reliģija būtu

noteicējs spēks visās dzīves un darba attiecībās, lai visa dzīve

tiktu veidota kristīgi-praktiskā gara. Savās reliģijas stundās

Šulcs mēģināja dabiski izskaidrot bibliskos notikumus, izslēdzot

mistiskos un brinumīgos elementus. Šulcs bija pie tam ekstrēmi
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pietistisks gars, kas radīja viņa noteikta skolas režīma, mācībās

un audzināšanā arī savas ēnas puses. Visa skola, var teikt,
pārsātināta ar reliģiskiem vingrinājumiem un mācībām, ar

daudz ārišķīgi, mēchaniski piesavināmiem mācības materiāliem

un "kazarmiski uzspiestām reliģiskām nodarbošanām, dažādiem

sodiem, un šur tur parādījās ari liekulības gars.

Tāpēc nav brīnums, ka Kanta dvēselē tas radīja zināmu

pretestības un atvēsinājuma reakciju, attiecībā pret reliģijas
kultisko un emocionālo pusi, pret baznīcu, draudzes dziesmām

un lūgšanām. Visumā viņam nebija gaišu, patīkamu atmiņu par

pietistu ģimnāzijā pavadīto laiku. Savam draugam Hippelim

viņš kādu reizi izteicas par šo savas jaunības posmu, ka viņu

pārņemot bailes un drausmīgums, kad viņš atceroties šo jau-
nības verdzību. Kauču gan l. Kants nedzīvoja skolas internātā,

viņš tomēr ik uz soļa bija spiests just un ieverot skolas pietis-
tiski reliģisko režīmu un iekārtu, kamēr viņš atradās skolas

telpās. Internāta dzīvojošiem skolniekiem dienas darbs sākās

ar pusstundu ilgu rīta lūgšanu starp p. 5 un 6 un noslēdzās ar

vakara lūgšanu pīkst. 9. Tāpat katra mācības stunda tika sākta

un pabeigta ar īsu lūgšanu. Pirmās pieci klasēs katru dienu no

pīkst. 7—B rītā pasniedza ~teoloģiju" jeb katēchismu; augstā-
kās klasēs tam pievienojās ~pamatīgāka un sistemātiskāka die-

višķo patiesību un Vecās un Jaunās Derības bīblisko grāmatu
zināšana." Ari citi priekšmeti tika pēc iespējas saistīti ar reli-

ģiju un tās atziņu un faktu materiālu. Tā, piem., grieķu va-

lodu tikai mācīja pēc Jaunās Derības, bet grieķu klasiķus igno-

rēja. Tāpēc arī izskaidrojams tas apstāklis, ka Kanta darbos,
samērā ar latīņu autoriem, grieķu klasiķi tiek daudz mazāk iz-

mantoti. Pat vēstures pasniegšana tika saistīta ar Veco un

Jauno derību un atbildes prasīja pēc iespējas latīņu valodā.

Bez šīs reliģiskās mācības katru nedēļu piekopa vēl šā-

dus reliģiskus vingrinājumus: pirmdienās no 6—7 vakarā

sirds pacelšanas stunda (Erbauungsstunde), piektdienas rītos jau

no 5—6 lūgšanas stunda skolotājiem un pieaugušiem skolnie-

kiem; katru nedēļu vienu reizi direktora katēchizācija un sestdie-

nās priekšpusdienā, nedēļas darbu noslēgumam, skolas inspektora

piemērota atgādināšana un pamācīšana ar dziesmām un lūg-
šanu. Svētdiena it sevišķi tika veltīta dvēseles kopšanai. Zi-

ņās, ko uzrakstījis šīs skolas inspektors Šiffers (Schiffert),
mēs par svētdienas kārtību lasām: ~Svētdienās no pulk-
sten B—9 tiek publiski katēchizēts (ar jauniešiem). Pēc tam viņi
uzklausa sprediķi, kas tūlīt tiek atkārtots ar jautāšanu jaunie-
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šiem; un tāpat tika darīts ar priekšpusdienas sprediķi. Beidzot

svētdienu noslēdza ar dzirdēto sprediķu atkārtošanu, pie kam

skatījās arīdzan uz jauniešu dvēseles stāvokli, dzirdētās pa-

tiesības piemērojot viņiem un viņus mīlīgi paskubinot." Sa-

gatavošanos uz sv. vakarēdiena baudīšanu iesāka jau 4 ne-

dēļas iepriekš, pie kam noteiktās dienās ierīkoja paskubi-

nāšanas, pašpārbaudīšanas un ~modināšanas" (Enveckungsstun-

den) stundas. Šī uzkrītošā reliģiskā elementa pārmērība tad

arī radīja Kanta dvēselē uz visu mUžu zināmu nepatīkamu no-

vērsmi no dažādām reliģiskās dzīves parādībām un izpausmes

formām, noteica viņa noliedzīgo stāvokli pret „s tatutā r o"

reliģiju ar tās noteiktu ārēju iekārtu.

Bez paša Šulca, krietnas zināšanas un mācības Kants man-

toja no latīņu valodas skolotāja Š. Heidenreicha, kurš savus

skolniekus ievadīja pamatīgās romiešu klasiķu studijās.
Romiešu dzejniekiem un filozofiem Kants nodevās ar se-

višķu interesi un mīlestību. Vēl lielā vecumā viņš no galvas

varēja citēt garus izvilkumus no viņu rakstiem. Lukrēcija filo-

zofisko poēmu ~Dc rerum natūra" viņš zināja vai pilnīgi no

galvas. Šeit viņš piesavinājās teicami latīņu valodu arī stila

ziņā. Augstākās klasēs Kants kopā ar skolas biedriem, kas

arī jūsmoja par latīņu klasiķiem, brīvā laikā studēja arī tā-

dus autorus, kurus skolā nemācīja. Starp tiem Dāvids Rūn-

kens (Ruhnken) apgādāja grāmatas, jo viņš bija bagātākais.
Vēlāk viņš kļuva par slavenu filologu un darbojās par profe-
soru Leidenas Universitātē. Matemātika un loģika Frīdricha kol-

lēģijā neatradās sevišķi labās rokās. Rūnkenius (kā viņš vēlāk

saucās) ielūdza 1771. gadā Kantu apciemot viņu Holandē un

ceļot arī pa Angliju, bet Kants nebija izkustināms — tas bija

viņa dabā. Visā savā mūžā Kants netika atstājis savas dzimtenes

šauro novadu.

No sākuma Kants attīstījās pagausi, bet drīz vien viņš
aizsteidzās citiem priekšā un gandrīz vienmēr bija pirmais skol-

nieks klasē. Viņš izcēlās ar savu labo uzvešanos, uzcītību,
teicamo atmiņu, atjautīgo prātu un spīdošām sekmēm mācībās.

Šinī laikā vēl neviens necerēja, ka Kants izvēlēsies filozofiju

par savu galveno studiju mērķi, bet drīzāk cerēja un gaidīja,
ka no viņa iznāks teicams filologs, valodnieks.

Ir drošas ziņas, ka Kants ļoti labprāt un dažu reizi pat līdz

aizrautībai mīlējis rotaļāties ar saviem biedriem. Kādu reizi

viņam pat uzlikts sods par to, ka viņš ceļā uz skolu rotaļu priekā
tā aizmirsies, ka atnācis uz skolu bez grāmatām, kuras bija kaut

kur uz ceļa nolicis. Ceļš uz skolu un pilsētas galvenām daļām
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veda pāri ~zaļam tiltam", kas atradās viņa vecāku mītnes tu-

vumā, šeit koncentrējās visa Pregeles upes kuģniecības dzīve,
kas bez šaubām saistīja viņa uzmanību un sniedza vienu otru

ierosinājumu prātam un fantāzijai. Te bija redzami lielā vai-

rumā plosti un plostnieki no Polijas un arī tāļbraucēju kuģi
no Anglijas, Holandes, Skandināvijas v. c, pie kam bija dzirda-

mas dažādas valodas, redzami īpatnēji tērpi un ļaužu paražas.

Kants universitātē.

Beidzis Collegium Fridericanum, Kants tanī pašā 1740. g.
16 ar pus gadu vecs iestājās Karaļauču Universitātes filozo-

fiskā fakultātē; viņš immatrikulēts 24. septembrī. Kants nodevās

galvenā kārtā matemātikas, filozofijas un dabas zinātņu studi-

jām, jo sevišķi tāpēc, ka ģimnāzijā matemātikas un filozofijas

pasniegšana bija vājās rokās, bet dabas zinātņu trūka. Kanta

prātam slāpa pēc visaptverošām un dziļām zināšanām un atzi-

ņām. Viņš klausījās arī teoloģiju pie sava iecienītā labvēļa

profesora Šulca. Uzskatu, ka Kants pa priekšu būtu iestājies

teoloģijas fakultātē, nav iespējams pierādīt. Kants patstāvīgi

un īpatnēji nosprauda savu studiju plānu, sekodams savām iek-

šējām prāta un gara tieksmēm, un viņš klausījās teoloģijas

priekšmetus tikai aiz tīrām zināšanu slāpēm. Karaļauču Uni-

versitātei vairumā nebija ievērojamu un zinātniski krietnu mā-

cības spēku, sevišķi veco profesoru skaitā. Vislielākā nozīme

Kanta filozofiski-zinātniskā attīstībā starp mācības spēkiem pie-
krita ārkārtējam profesoram Mārtiņam Knutcenam, kas

bija apdāvināts un izcils spēks loģikā un metafizikā. Viņš arī

bija pietists un Volfa-Leibnica racionālistiskā virziena filozofs,
ar ļoti daudzpusīgām zināšanām un ievērojamu paidagoģisku
talantu. Šis mācības spēks uzturēja ar Kantu arī svētīgu per-

sonīgu satiksmi, dzīvi rūpēdamies par viņa intellektuālo attīs-

tību. Bez tīri filozofiskām disciplīnām Kants klausījās pie
Knutcena arī matemātiku un, domājams, arī augstāko astrono-

miju, psīcholoģiju, dabas filozofiju, dabisko tiesību mācību, re-

toriku v. c, jo visus šos priekšmetus Kanta iemīļotais profe-

sors nolasīja vēl viņa studiju laikā.

Knutcens, tāpat kā Kants, dzimis Karaļaučos, 10 gadus

priekš sava ģeniālā audzēkņa. Jau 15 gadu vecumā viņš iestā-

jās dzimtās pilsētas Universitātē, to spīdoši beidza un tikai 21

gadu vecs ieguva tanī ārkārtēju profesūru loģikā un metafizikā.

Knutcens tā tad attīstījās un zinātniski nobrieda ārkārtīgi agri,
Kanta ģēnijs turpretim izraisīja savu bagātību un oriģinalitāti
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lēna pakāpeniskā gaitā, un lēnām arī nodzisa viņa spožums un

spēks, bet Knutcens, strādādams pāri speķiem, pāragri izde-

dzināja savu dzīvības enerģiju un nomira tikai 37 gadus vecs,

1751. gadā; periodiem viņš lasījis līdz 6 lekcijas dienā. Ar Kantu

viņam vienā ziņā arī tā līdzība, ka arī Knutcens nodevās tikai

klusai filozofa — zinātnieka un profesora dzīvei un nekad ne-

atstāja savu dzimto pilsētu tālāk par dažām jūdzēm. Viņš tāpat
kā Kants, bija Fr. Šulca stipri ietekmēts un, līdzīgi pēdējam,
centās filozofiski apvienot pietismu ar apgaismības virziena ide-

jām un uzskatāms par vienu no ievērojamākiem Volfa skolas

piekritējiem, kurš uzrādīja arī zināmu patstāvību un dziļumu,
atšķirdamies ar to no parasto filozofu-eklektiķu tipa. Viņa lo-

ģikā sastopami arī empīristiski domu gājieni, angļu filo-

zofa empīrista Loka garā, kā, piem., apgalvojums, ka iekšējā
un ārējā pieredze ir visas musu atziņas avots. Viņš augsti cie-

nīja Ņūtonu un centās popularizēt un izplatīt šī ģeniālā dabas

pētnieka nemirstīgās atziņas. Savā habilitācijas rakstā (1733.)
Knutcens aplūko jautājumu par attiecību starp miesu un dvēseli

un noteikti atraidīja Leibnica mācību par prestabilēto, Dieva

iepriekš noteikto harmoniju starp dvēseli un miesas kustībām.

Zināmā mērā zem Ņūtona domu iespaida, viņš šo sakarību uz-

skata kā pasaules doto lietu vispārīgās savstarpējās iedarbības

īpašu gadījumu, tā ka miesa un dvēsele atrodoties tiešā iedar-

bības sakarā. Savus filozofiskos uzskatus Knutcens izteicis pē-

tījumā, ~Darbīgo spēku sistēma" (1745.), kas uzskatāms par

viņa galveno darbu. Tam apstāklim, ka Knutcens piegrieza
Kanta interesi angļu filozofijai un Ņūtona dabas matēmatiski-

eksaktām teorijām, bija ļoti dziļa un tāli ejoša nozīme Kanta

filozofiskā attīstība un viņa filozofisko problēmu uzstādījumā
un aplūkojuma īpatnībā. Dabiskā tieksme izlīdzināt to izglī-
tības vienpusību, kādu bija radījusi ģimnāzija, sevišķi mudināj i

Kantu nodoties arī fizikas un matemātikas studijām, un šo zi-

nātņu saistīšana ar filozofijas problēmām bija tas, kas sevišķi

pievilka Kantu pie Knutcena. Knutcens lasīja, tāpat kā vēlāk

Kants, ļoti daudzus un dažādus priekšmetus: loģiku, augstāko
matemātiku, fiziku, praktisko filozofiju, racionālo psīcholoģiju,

astronomiju, dabas filozofiju, dabiskās' tiesības, rētoriku, al-

ģebru v. c, un lekcijas par šīm disciplīnām Kants, pēc Bo-

rovska aizrādījuma, esot ~bez izņēmuma apmeklējis." Liela

nozīme Kanta filozofiskā attīstībā piekrita arī Knutcena un

Kanta draudzīgai personīgai satiksmei. Par šo apstākli biogrāfs
Borovskis saka: ~Knutcens, gudrais prātu" pārbaudītājs, atrada

viņa teicamās spējas, uzmudināja viņu privātās pārrunās, aiž-
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deva viņam Ņūtona darbus un, tā kā Kantam bija patika pie
tiem, viņš deva tam visu, ko viņš prasīja no viņa lieliskās, ba-

gātīgi apgādātās bibliotēkas." Pie tam Knutcens nemeklēja un

negaidīja, lai Kants butu viņa akls piekritējs un pielūdzējs, bet

centās izaudzināt no viņa patstāvīgu domātāju, kāda vir-

zienā raisījās arī Kanta ģēnijs, drīzi pārspēdams savu apdāvi-
nāto skolotāju. ~Knutcens," saka Borovskis, „vēl piedzīvoja,
ka jaunais koks, ko viņš bija dēstījis un maigi kopis, nesa

augļus, kam vajadzēja radīt apbrīnošanu: jo četri gadi pēc ie-

stāšanās Universitātē mūsu filozofs sāka apstrādāt darbu par

~dzīvo spēku vērtēšanu..." No šī laika filozofija, matemātika,
sevišķi arī astronomija bija vienmēr un visu mūžu viņa sirds

lieta." Sakarā ar to jāatzīmē, ka Kanta pirmie 11 darbi, izņe-
mot habilitācijas rakstu 1755. g., visi veltīti dabaszinātniskiem

jautājumiem.

Kantam, kā studentam, nācās pastāvīgi pārvarēt materi-

ālās dzīves grūtības un dzīvot ļoti šauri un trūcīgi, tāpēc ka

tēvs maz varēja viņu pabalstīt. Studiju laikā Kants nedzīvoja
vairs pie vecākiem, bet īrēja atsevišķu istabu un bieži dzīvoja
kopā ar savu labāko studiju biedru un draugu Vlomeru.

Kanta labvēlis Šulcs pabalstīja reizēm materiāli arī pašu Kantu,

liekot pievest viņam malku istabas apsildīšanai. Viņš pasniedza
stundas par lētu maksu un repetēja ar bagātiem kommīlitoņiem

lekcijas, kuras tiem bija grūtākas. Kad Vlomers pārgāja uz

Berlīni, kāds viņam labvēlīgs kommīlitonis, no juridiskās fa-

kultātes, izgādāja viņam brīvu dzīvokli un sniedza ievērojamu

pabalstu. Arī vel viens otrs studiju biedrs 1 dažādā veidā pie

gadījuma viņu materiāli pabalstīja, tā mediķis Trummers v. c.

Cik grūti .Kantam nācies sisties cauri, liecina tādi fakti, ka

viņam dažu labu reizi vajadzēja sēdēt majā, kamēr drēbnieks

izlabo viņa vienīgo svārku, vai arī aizgūt svārkus, bikses vai

zābakus no kāda kommīlitoņa. Kad kāds apģērba gabals bija

pavisam nonēsāts, tad draugi sameta līdzekļus jauna iegādā-
šanai. Jau kā students, Kants dzīvoja ļoti kārtīgi un solidi.

Viņš nebija drUms un vienpusīgs, bet nemīlēja studentu parastās

izpriecas un nakts jautrības. Viņa iemīļotā atpūta un izklaidē-

šanās bija biljarda spēle, kurā viņa pastāvīgie dalībnieki bija

draugi Vlomers un Heilsbergs. Šinī spēlē Kants un viņa draugi

bija tā ievingrinājušies, ka reti kad gājuši uz māju bez peļņas.

Studiju laika beidzamajā posmā Kanta tēvu ķēra trieka, un tas

kļuva darba nespējīgs, tā ka viņš nekā nevarēja palīdzēt savam

dēlam — Studentam. Viņš mira 1746. gada martā un apglabāts
klusi kā nabags bez līķa nodevām. Atzīmēdams šo notikumu
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ģimenes blbelē, Kants piemetina, ka Dievs aizgājušam nav

ļāvis piedzīvot šinī dzīvē daudz prieka. Arī viņa māte, kas

mira 1737. g. decembrī, tikusi tāpat, nabadzības dēļ, klusi un

bez garīdznieka apglabāta. Tā grūtos ārējos apstākļos pagāja
Kanta bērnība, tā pagāja arī viņa jaunība studiju laikā. Bet

Kants nebija gļēvulis un nezaudēja dūšu, bet ar pacietību un

stingru uh noteiktu gribu cīnījās uz augšu par spīti visām grū-

tībām, likstām un likteņa sitieniem. Viņa iemīļotā devīze jau
tanī laikā bijusi romiešu dzejnieka Verģilija vārdi: Tu ne

cede malis, sed contra audentior ito (Tu nepadodies likstām, bet

jo droši tām pretim stājies). Tā nesteigdamies, pacietīgi
un intensīvi strādādams, Kants absolvēja studijas" Karaļauču
Universitātē 1746. gadā, iesniegdams zinātnisku rakstu ar no-

saukumu: ~Gedanken von der vvahren Schatzung der leben-

digen Krafte". Šis pirmais Kanta zinātniskais darbs tika ie-

spiests ar viņa tēvoča kurpnieku meistara Richtera palīdzību
1749. g. Šis pētījums aplūko tanī laikā dzīvi pārrunātu mēcha-

nikas strīdīgu jautājumu — kā izmērīt dabas kustinātāju spēku

lielumu, pie kam Kants mēģināja atrast izlīdzinājumu (kas to-

mēr nav uzskatāms par pareizu) starp Dekarta un Leibnica uz-

skatiem šinī lietā. Darbā izmanāms jaunības dedzīgums un

stipra pašapziņa; te redzama arī Kanta ciešā apņemšanās ziedot

sevi zinātniski-akadēmiskai gaitai, meklēt, pētīt un sludināt

droši patiesību, neklausot nekādām autoritātēm, kā tikai prāta

aizrādījumiem. ~Es esmu sev nospraudis ceļu," raksta šeit

Kants, ~kuru es gribu iet. Es sākšu savu gaitu, un nekas ne-

drīkst mani kavēt šo gaitu turpināt." Pagāja tomēr ilgs laiks —

9 gadi, līdz Kants guva iespēju iesākt akadēmisku darbību savas

dzimtās pilsētas Universitātē. Lai gan pirmais zinātniski-

literāriskais mēģinājums visumā nav izdevies, tomēr tanī sa-

stopami atsevišķi asprātīgi un dziļi domu gājieni un vērojama
liela zināšanu bagātība filozofijā, matemātikā un dabas zinātnēs.

Te arī sastopams pirmais mēģinājums atrisināt jautājumu par

telpas būtību, sakarā ar norādījumu, ka telpas trīs izmērījumi

(dimensijas) un citas tās īpašības atkarājas, varbūt, no se-

višķas priekšstatīšanas formas, kas īpatnēja mūsu dvēselei.

Sekodams savam skolotājam Knutcenam, viņš noteikti aizstāv

Ņūtona mācību par pasaules gravitāciju (pievilkšanas spēku)

pret Dekarta un Leibnica piekritējiem. Kants atzīmē arī val-

došās metafizikas nezinātnisko stāvokli un progresa trū-

kumu tanī, viegli izskaidrodams jau problēmu par atziņas ne-

pieciešamām robežām, kas vēlāk kļuva par viņa kritiskās filo-

zofijas dzīvības nervu.
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Mājskolotāja un privātdocenta gadi.
Pēc studiju beigšanas Kants, līdzīgi daudziem citiem ma-

teriāli nenodrošinātiem kandidātiem, bija spiests nodarboties par

mājskolotāju vairākās Austrum-Prūsijas turīgās aristokrātu ģi-
menēs. levērojot satiksmes neērtības un citus saimnieciskus

apstākļus, Austrum-Prusijas muižnieki un citi turīgi ļaudis ļoti
bieži audzināja un mācīja savus bērnus pašu mājās, uzticot šo

uzdevumu mājskolotājiem — ~informatoriem vai hofmeista-

riem", kā toreiz viņus apzīmēja. Bez Kanta, arī tādi slaveni

vācu filozofi kā Fichte, Šellings, Hegels un Herbarts kādu

laiku darbojušies par mājskolotājiem. Vispirms Kants bija par

mājskolotāju reformēto mācītāja Anderša ģimene, kas dzī-

voja kādā ciemā Jutšenā (Jutschen) starp Insterburgu un Gumbi-

nenu. Kants mācīja Anderša trīs dēlus, apm. līdz 1750. g. Šis

mājskolotāja laiks Kanta dzīves gājumā ir tas posms, par kūjai

uzglabājies ļoti maz drošu ziņu. Pēc tam viņš turpināja savu

paidagoga amatu majora fon H ii 1 z c n a ģimenē Gross-Arnsdorfā

pie Elbingas, mācīdams 2 Huizena mazos dēlus (6 un 10 g. ve-

cumā). Šeit Kants darbojās ilgāku laiku, iekāpdams šīs ģime-

nes siltu pateicību, sirsnīgu cieņu un mīlestību. Ilgā sarakstī-

šanās starp Kantu un Hiilzenu pēc tam, kad viņš beidzis darbo-

ties viņa ģimenē par mājskolotāju, arī liecina par sakaru ciešumu

un sirsnību. Atzīmējams, ka vecāko dēlu Frīdrichu Hiilzenu

Kants uzņēma pie sevis pansijā, kad šis atnāca uz Karaļaučiem
un iestājās Universitātē. Fr. Hiilzens, domājams zem sava hu-

mānā audzinātāja svētīgā iespaida, vēlāk dāvāja brīvību sa-

viem dzimtļaudīm, par ko ķēniņš Frīdrichs Vilhelms 111 iecēla

viņu grāfu kārtā. Par trešo — grāfa Joh. Keizerlinga
dzimtu Rautenburgā nav droši zināms, vai Kants tanī bijis arī

par mājskolotāju. Ar šo augsti izglītoto ģimeni Kantam bija
tuva satiksme arī pašos Karaļaučos, kur grāfs ar savu ģimeni
mēdza pavadīt ziemu. Grāfiene Keizerlinga bija gudra, apdā-
vināta un ļoti izglītota sieviete, ar stipri attīstītām filozofiskām

interesēm, un viņa nodarbojusies arī literāriski un gleznieciski.

Viņa uzgleznojusi Kanta portreju ar ļoti jauneklīgu izskatu,
kas rāda viņu ne vecāku par 30 gadiem. Grāfienes mājā Kants

piesavinājās ārēju izveicību un galantas manieres sabiedriskā

un viesīgā satiksmē. Kants augsti stādīja uzvešanās smalkumu

un spēju savaldīt sevi, kas esot nepieciešamas īpašības katram

attīstītam cilvēkam, bet ienīda uzpūtīgu iedomību, tukšus kom-

plimentus ūn liekas ceremonijas. Savas smalkās un atjautīgās
uzstāšanās dēļ Kantu pivātdocenta gados daudzināja arī par

~eleganto maģistru". Grāfienes Keizerlingas mājā Kantu
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saistīja an interesantās sarunas, sevišķi pie pusdienas galda,

par franču, itāļu un angļu literatūru. No šī paraduma Kants

bija ieguvis stipru tieksmi uz ilgām galdu sarunām labu draugu
un paziņu vidū, sevišķi paša mājā.

Par saviem mājskolotāja laikiem Kants mēdza runāt jo-
kodams un izteicās, ka laikam nekad neviens nav bijis tik slikts

Hcfmeister's kā viņš. Šis darbs esot liela māksla, lai piemē-
rotos bērnu nojēgumiem un sekmīgi ar viņiem nodarbotos. Par

šī Kanta dzīves posma iekšējo nozīmi Borovskis atzīmē: ~Klusā
dzīve uz laukiem noderēja viņam uzcītības veicināšanai. Šeit

viņa galvā tika vilktas līnijas dažam labam pētījumam, dažs

pat pilnīgi izstrādāts," kas pēc 1754. g. sāka drīz cits pēc
cita parādīties klajā, šo laiku Kants intensīvi izlietoja savu

zināšanu paplašināšanai, smeldamies atziņas no visu zinātņu
avotiem.

1755. g. Kantam pēc ilgas gaidīšanas beidzot izdevās sais-

tīties pie Karaļauču Universitātes par privātdocentu. Maģistra

grāda (tagadējā vācu doktora grāda) iegūšanai viņš tā gada
17. aprīlī iesniedza filozofijas fakultātei zinātnisku rakstu par
tematu: Dc ingugi — ~Par uguni". Uz šī raksta pamata fakul-

tāte vienbalsīgi piešķīra Kantam maģistra (magistcr artium)

grādu. Svinīgais publiskais promocijas akts notika tā paša gada
12. jūnijā, uz ko bija ieradušies ļoti daudzi pilsētas ievēro-

jami mācīti viri un jauno maģijstru uzņēma ar dziļas cieņas

pilnu atzīšanu. Jāatzīmē, ka Kanta vārds mācīto vīru aprindas

bija kļuvis diezgan pazīstams ar viņa pirmiem zinātniskiem rak-

stiem, kas modināja uzmanību. Tā paša gada 27. septembrī

no pulksten B—l28 —12 priekšpusdiena Kants pub'iski aizstāvēja savu

disertāciju jeb habilitācijas rakstu: Principiorum primorum

cognitionis metaphvsicae nova dilucidatio — ~Metafiziskās at-

ziņas pirmprincipu jauns apgaismojums", ar ko ieguva tiesības

docēt Universitātē. Ar 1755./56. g. ziemas semestri Kants uz-

saka akadēmiskā darbinieka gaitu un turpināja to bez pārtrau-
kuma 40 gadus — līdz 1796. g. ziemas semestrim. Dažādu ārēju

nelabvēlīgu apstākļu dēļ slavenais filozofs 15 gadus nostrādāja

par privātdocentu, līdz tikai savā 47. dzīvības gadā ieguva kār-

tēju profesūru.
Kants lasīja daudz un dažādas disciplīnas. Jau pirmā se-

mestrī viņš lasīja loģiku, metafiziku, matemātiku un,

varbūt, ari fiziku; bet nākamā semestrī ari jau fizisko ģeo-

grāfiju. Šis bija viens no viņa iemīļotiem kursiem, ar kuru

viņš dzīvi saistīja dažādo aprindu klausītājus ar visdažādākām

intellektuālām interesēm. Bez šiem priekšmetiem Kants vairāk
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vai mazāk bieži lasījis vēl par šādām zinātņu nozarēm: filo-

zofijas enciklopēdiju, dabisko teoloģiju, morāles filozofiju, da-

biskam tiesībām, \ienu semestri mēchaniku, mineraloģiju (vienu

semestri) un antropoloģiju, kura blakus ģeogrāfijai bija viņa

iemīļotas kurss. Savu apbrīnojamo daudzpusīgo zināšanu un

dziļo domu bagātību Kants prata ļoti sistemātiski, dzīvi un

skaidri celt priekšā klausītajiem, saistot tos, sevišķi antropoloģijas
un ģeogrāfijas lekcijās, ar dzīvu atjautību, smalku asprātību un

popularitāti.

Herd c r s, kurš arī kādu laiku bija Kanta klausītājs un

piekritējs, zīmīgi apraksta savu iespaidu no Kanta, kā skolo-

tāja un filozofa (skati viņa ~Briefe zur Beforderung der Huma-

nitat'
,

29. vēstule): ~Man bija laime pazīt filozofu, kurš bija
mans skolotājs. Viņam dzīves ziedošākos gados piemita jau-

nekļa možums, kas, kā es ticu, pavadīja viņu līdz vissirmam

vecumam. Viņa atklātā, domāšanai veidotā piere, bija neiznī-

cināma gaiša gara un prieka miteklis; no viņa lūpām plūda

visbagātāko domu pilna runa; humors, asprātība un atjautība

bija viņr- rīcībā, un viņa mācības priekšnesums bija vissaistošākā

satiksme. Ar to pašu garu, ar kādu viņš pārbaudīja Leibni»cu,

Volfu, Bauingartenu, Krūziju, Jūmu un sekoja Keplera, Ņūtona,

fiziķu dabas likumiem, viņš uzņēma arī tanī laikā klajā nā-

kušos Russo rakstus, viņa Emīlu un Heloizi, kā arī katru

viņam zināmu kļuvušu dabas atklājumu, novērtēja to un vien-

mēr atgriezās atpakaļ pie dabas brīvas pazīšanas un cilvēka

morāliskās vērtības. Cilvēces, tautu, dabas vēsture, da-

bas mācība, matemātika un pieredze bija tie avoti, ar kuriem

viņš darīja dzīvu savu priekšnesumu un satiksmi; nekas zinā-

šanas cienīgs nebija viņam vienaldzīgs; nekāda intriga, nekāds

aizspriedums, nekāda godkārība ar savu vārdu nebija viņam

ne mazākais viļinājurnj> salīdzinot ar patiesības paplašināšanu
un noskaidrošanu. Viņš uzmudināja un patīkami spieda uz

pašdomāšanu (Selbstdenken); despotisms bija viņa dabai svešs."

Atalgojums, ko Kants kā privātdocents saņēma par sa-

vām lekcijām, bija ne'iels un svārstīgs, bet, ievērojot prāvo klau-

sītāju skaitu, sava izlikšana viņam bija droša, jo vairāk tāpēc,
ka viņš prata kārtīgi un taupīgi dzīvot, pat iekrājot vēl jaunības

gados zināmu summu nebaltām dienām. Bez tam Kants pelnījās
klāt ar privātstundām, ko pasniedza dažiem turīgiem studen-

tiem, un ar privātlekcijam (privatissima), kuras lasīja izmeklē-

tām personām. Kants pasniedzis stundas matemātikā un forti-

fikācijā ari krievu virsniekiem, kad septiņgadu karā Austrum-
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Prūsiju līdz ar Karaļaučiem bija okupējis krievu karaspēks

(Karaļauči tika ieņemti 1758. g. 22. janvārī).
1758. g. kļuva brīva kārtēja profesora katedra loģikā un

metafizikā. Kants iesniedza lūgumu uz krievu ķeizarienes Eli-

zabetes vārda ļaut ieņemt viņam šo vakanto amatu. Tomēr

Kantam nelaimējās: krievu gubernators ģenerālis Korfs jautā-

jumu izšķīra tīri ārišķīgi un formāli, atdodams priekšroku pāris

gadu vecākam, bet zinātniski neievērojamam privātdocentam

Bukam, kurš līdz ar Kantu sacentās uz šo katedru. Savus eksis-

tences līdzekļus mazliet pavairot Kantam izdevās 1765. g., kad

viņam, uz paša lūgumu, tika piešķirts ķēnišķīgās pils bibliote-

kāra palīga amats — par niecīgu — 62 dālderu lielu atlīdzību

gadā. Jau 1762. g. ar profesora Boka (Bock) nāvi kļuva brīva

profesūra poēzijā, kas kara apstākļu dēļ kādu laiku tika

atstāta neieņemta. 1764. g. šī katedra tika piedāvāta Kantam,
bet pēdējais no tās atteicās, atrazdams sevi pēc gara spēju

īpatnībām par nepiemērotu poēzijas profesūrai, jo vairāk tā-

pēc, ka šīs katedras pārstāvim vajadzēja cenzēt dzejojumus,
kas rakstīti akadēmisku jubileju gadījumiem, kā arī pašam sa-

cerēt dzejas latīņu un vācu valodā oficiāliem svētkiem un no-

tikumiem.

Kanta slava ar katru gadu pieauga un viņa zinātniskie no-

pelni tika oficiāli atzīmēti arī ķēniņa pavēlē. 1769. g. viņš sa-

ņēma uzaicinājumu pieņemt kārtēju profesūru Erlangenas Uni-

versitātē, bet 1770. g. viņš tika uzaicināts arī uz Jēnu. Kants

jau taisījās aiziet uz Erlangenu, bet drīz pašos Karaļaučos kļuva
brīva katedra loģikā un metafizikā, ko atstāja viņa agrākais

sāņcensis Buks, pāriedams uz matemātikas katedru. Ar ķē-

niņa "Frīdricha Lielā pavēli Kants 1770. g. 31. martā tika apstip-
rināts par kārtēju profesoru loģikā un metafizikā pie Karaļauču
Universitātes. Ar šo gadu sākas jauns un svarīgākais posms

Kanta dzīvē un darbā, ne tikai akadēmiskā stāvokļa, bet arī

filozofiskās attīstības ziņā, noslēdzot priekškritisko un ie-

vadot kritisko periodu viņa domāšanā, kuras ģeniālais un

pamazām nobriedušais auglis bija 1771. g. iznākušā ~Tīrā prāta

kritika", kas nozīmēja veselu apvērsumu filozofisko atziņu

pasaulē.
No priekškritiskā perioda Kanta rakstiem kā galvenie un

raksturīgākie būtu minami šādi,:

Dabas zinātņu laukā — sevišķi ievērojams ar savu oriģi-
nalitāti ir viņa 1755. g. iznākušais pētījums: „Allgemeine Na-

turgeschichte und Theorie des Himmels". Šeit Kants izveido

ģeniālu kosmogonisku mācību par pasaules izcelšanos mēchanis-
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kā ceļā no pirmatnējas kopmasas miglāja stāvoklī. Šī vielu

masa pamazām sacietē, atdalās pateicoties centrbēdzēja spēkam
atsevišķas matērijas daļas, no kurām izveidojas planētas, kas

top pievilktas no centrālā kodola jeb saules un sāk riņķot ap to

pēc Ņūtona formulētiem debess mēchanikas likumiļem. Līdzīgu
mācību, kā zināms, vēlāk izvirzīja franču dabas pētnieks La p-
lass. ~Ja visas planētas cēlušās no saules matērijas," saka

Kants, ~tad jāpieņem, ka saules blīvums līdzinās visu atsevijsķo
planētu vidējam blīvumam, ņemot tās kopā." Attiecīgie iz-

mērojumi apstiprināja Kanta hipotēzi. Pats Kants pie tam ir

pārliecināts, ka pasaules mēchaniskās izcelšanās hipotēze pil-
nīgi savienojama ar uzskatu par dievišķo gribu, kas valda pār
pasauli ar stingru noteiktu likumību, un izmanāma arī tai kār-

tībā, kā izceļas un harmoniski kustas debess spīdekļi un citi

ķermeņi.
Tuvā sakarā ar minēto kosmogonisko darbu stāv 1763. g.

iznākušais apcerējums: ~Der einzig mogliche Bevveisgrund zu

einer Demonstration des Daseins Gottes" — ~Vienīgi iespēja-
mais pierādījuma pamats Dieva esamības demonstrēšanai". Šis

pierādījums pastāv atzinumā, ka pasaules iespējamība domājama
tikai pieņemot, ka ir Dievs. Viņš šeit asi kritizē agrākos Dieva

esamības pierādījumus. Šo rakstu viņš nobeidz ar raksturī-

giem vārdiem: ~Visnotaļ vajadzīgs pārliecināties par Dieva esa-

mību, bet nebūt nav tikpat vajadzīgs viņa esamību demons-

trēt" (t. i. prāta līdzekļiem pierādīt). Šis sacerējums daudz

sekmēja Kanta vārda popularitāti vācu mācīto vīru starpā.
1764. g. sākumā nāca klajā neliels apcerējums, kas uzrakstīts

franču elegantu eseju garā, — viegli, dzīvi, atjautīgi un po-

pulāri, ar daudz konkrētiem piemēriem un cilvēku praktisku

pazīšanu; tas saucas ~Beobachtungen ūber das Gefūhl des

Schonen und Erhabenen." Te Kants no psīcholoģiskā viedokļa

aplūko, pa daļai zem angļu filozofu iespaida, daiļuma un cil-

denuma jutas to dažādās nokrāsās, sakarā ar cilvēku īpatnī-
bām pēc dzimuma, temperamenta un tautības. — Metafizikas

problēmas tiek apgaismotas ~Pētījumā par dabiskās teoloģijas

un morāles principu skaidrību", kur svarīgs ir norādījums, ka

matemātikas priekšmeti nav reālas lietas, bet ideāli veidojumi,
kas satur to, ko ar definīcijām viņiem piešķir; tāpēc matemā-

tiskos nolikumus iespējams noteikti pierādīt. Metafizikas uzde-

vums turpretim izpētīt pašu īstenību, un tāpēc te ar tīru

jēdzienisku domāšanu vien nav īstas atziņas iegūstamas. Te

jau vērojamas dažas kriticisma domu ieskaņas. Vēl noteiktāki

pret spekulētāju metafiziku un šaubīgu misticismu Kants uz-
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stājas satiriskā rakstā ~Trāume eines Oeistersehers,

erlautert durch Traumē der Metaphvsik" 1766.

gadā) — ~Garu reģa sapņi, izskaidroti ar metafizikas sapņiem."
šeit Kants asprātīgi izsmej tanī laika ārkārtīgi populāro garu

ieģi (spīritistu), zviedru Svedenborgu, kas ari daudz rakstījis

par visādām mistiskam parādībām. Kants atzīst, ka nav iespē-

jams ar .zinātnisku drošību kaut ko noskaidrot par reliģiskas ti-

cības lietām, kas stāv ārpus reālās pieredzes. Visas spekulācijas
šinī virzienā par viņpasauli esot neauglīgas un bīstamas fantā-

zijas. Šeit Kants vēl vairāk tuvojas savai kriticisma pamatdomai

par metafiziku: tai nepiekrīt uzdevums uzstādīt pozitīvas at-

ziņas par pārjuteklisko pasauli, bet sistemātiski aprādīt cilvēka

prāta atziņas robežas.

Kants — profesors un filozofiskā kriticisma pamatu licējs.
■

Saskaņā ar Universitātes noteikumiem, Kants jauno profe-

sora amatu uzsāka ar publiskas disertācijas aizstāvēšanu Uni-

versitātes lielajā klausītavā 1770. gada 21. augustā. Latīņu va-

lodā sarakstīta, Frīdricham Lielajam veltītā disertācija saucas:

~Dissertatio dc mundi sensibilis atque intelligiblis forma et prin-

cipiis" (Disertācija par jutekliskās un intelligiblās pasaules
formu un principiem). Šis pētījums tad nu arī uzskatāms par

pirmo kritiskā perioda darbu, kur noteikti un sistemātiski

top izvirzīta doma par to, ka laiks un telpa nav par sevi esošas,

no izzinošā subjekta neatkarīgas īstenības, bet apziņas sub-

jektīvās formas resp. kārtības veidi, kuros top tvertas

skatāmas parādības. Pēc šī pētījuma Kants zinātniski-literā-

riskā ziņā apklust uz 11 gadiem, kamēr 1781. g. parādās klajā

viņa lēni un klusi nobriedušais galvenais darbs: ~Tīrā prāta
kritika". Pa šo starpu Kants publicējis pāris neliela apmēra

gadījuma apcerējumus. Profesora Kantam nodrošināja bezrū-

pīgāku ārēju eksistenci un lielāku, kauču arī tikko pietiekamu,
algu, tā ka viņš lekciju skaitu nedēļā varēja tagad pamazināt.
Un tomēr Kants vēl lasīja caurmērā ap 14 stundu nedēļā un pa
lielākai daļai no pīkst. 7—9 rītā. Kants lasīja paša dzīvoklī

īpaši šim nolūkam ierīkotā klausītavā. Kad 1783. gadā Kants

par ietaupīto kapitālu nopirka nelielu 2 stāvu māju ar dārziņu,

arī tanī viņš lika ierīkot klausītavu un pastāvīgi savas lekcijas

lasīja tanī. Mūsu filozofs lasīja pilnīgi brīvi; uz nelielas lapi-

ņas, ko viņš mēdza ņemt līdz, bija īsumā atzīmētas tikai va-

došās domas. Viņš pūlējās lasīt, piemērojoties vidusmēra klau-

sītāju izpratnes līmenim. Kants mēdza teikt: ~Es nelasu ģe-



257

nijiem, jo tie paši sev izlauzīs ceļu; arī ne muļķiem, jo tie

nav pūliņu vērts, bet tiem, kas stāv vidū un kam jāsagata-
vojas savam nākamam arodam." Savos priekšlasījumos par
tikumību Karaļauču gudrais runāja ne tikai uz prātu, bet saviļ-
ņoja arī savu klausītāju sirdis, jo viņa paša personības būtībā

dega tikumiskais spēks un patoss, kas tikumības praktiskos

principus nostāda visus viņa filozofijas centrā. Lasot Kants sē-

dēja aiz zemas katedras, bet tā, ka viņš pāri tai varēja pārre-
dzēt visus klausītājus, pie kam savu skatu viņš mēdza fiksēt

uz kādu no tuvumā sēdošiem klausītājiem. Ja pie šāda klausī-

tāja kaut kas nebija pieklājīgā kārtībā, tad tas profesoru trau-

cēja un izklaidēja. Viņa balss bija klusa, bet skaidra un pa-
tīkama. Savās lekcijās viņš mīlēja arī mazus atjautīgus eks-

kursus jeb novirzījumus no galvenā temata, tā radīdams priekš-

nesumā zināmu dažādības dzīvumu. Klausītāju skaits viņa gal-

venajos kursos (par loģiku un metafiziku) svārstījās starp 70 un

100, tā tad viņa klausītava visus pat nevarēja ietilpināt un dau-

dziem bija jāstāv priekštelpā. Kants interesējās ne tikai par

savu studentu mācības gaitu, bet arī par viņu personīgo lab-

klājību. Studenti Kantu ļoti cienīja un mīlēja un savu uzmanību

pret viņu izpauda atsevišķos gadījumos svinīga pagodinājuma
veidā. Savā akadēmiskā darbā, kā visur, Kants bija ļoti ap-

zinīgs un punktuāli kārtīgs. Kāds viņa klausītājs un cienītājs —

biogrāfs liecina, ka 9 gadu laikā Kants neesot izlaidis nevienu

lekcijas stundu, ne arī nokavējis ceturtdaļstundas.
Kanta vārds ar katru gadu kļuva pazīstamāks un plaši at-

zīts. Viņš saņēma vairākus uzaicinājumus pāriet darboties citās

izglītības iestādēs ārpus viņa dzimtās pilsētas. 1775. g. viņam

piedāvāja akadēmiskās ģimnāzijas direktora amatu Jelgavā,
Kurzemes hercogistes metropolē. Bet Kants šo aicinājumu ne-

pieņēma, bet norādīja uz savu brāli Johanu. Direktora pa-

līga vietu Jelgavas pilsētas skolā (ne akadēmijā) pieņēma Kanta

brālis teologs Johans Heinrichs Kants, kurš vēlāk bija par mā-

cītāju Jaun-Saules un Vec-Saules draudzēs (pie Bauskas) un

mira 1800. g. Ar savu brāli Latvijā (Kurzemē) ģeniālais Kara-

ļauču filozofs diezgan daudz korespondējis.
Lieli Kanta cienītāji bija arī Prūsijas kanclers fon Šrēters

(Schroter) un sevišķi Fridricha Lielā izglītības ministrs fon

Cedlics (Zedlitz), kuram Karaļauču ģēnijs veltījis savu ~Krit-
ik der reinen Vernunft". Cedlics piedāvāja Kantam spīdoši

atalgotu (800 dālderu) filozofijas profesūru Halles universitātē,

Kas bija ievērojamākā un visvairāk apmeklētā Prūsijas valsts

universitāte. Vilinošie noteikumi un spožās perspektīvas tomēr
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neuzvarēja Kantu, un viņš no šī godinošā aicinājuma atteicās.

Viņš bija pieticīgs cilvēks, kas nemeklē plašu arēnu, plašus lī-

dzekļus un sakarus, bet mierīgu dzīvi un klusu koncentrētu

darbu iemīļotā dzimtā pilsētā, kur viņam bija arī savs labu

un mīļu draugu pulciņš. Bez tam, kā pats filozofs atzīstas,
katra pārmaiņa radot viņā bailes un viņš palika uzticīgs dzim-

tai pilsētai un tās augstskolai līdz mūža -galam.'
Kanta iekšējā interese un intellektuālā enerģija kopš 1770.

gada galvenā kārtā veltīta nepārtrauktām intensīvām pārdomām

par sava galvenā darba filozofiskām problēmām. Savu jauno
kriticisma uzskatu par atziņas būtību un tās robežām Kants

no sākuma domāja izteikt samērā nelielā darbā, kam pro-

jektēja nosaukumu ~Par cilvēka atziņas robežām". Bet jaunās

atziņas mācības doma auga arvien dziļumā un plašumā, pra-

sīja arvienu jaunas koncentrētas pārdomas un pētījumus, kas

beidzot tikai pēc 11 gadiem kā apžilbinoša saule parādījās visā

savā ģenialitātes briedumā un spēkā — viņa nemirstīgā ~Tīra

prāta kritikā". Šī darba izcelšanās un nobriešanas vēsturei ļoti

svarīgas ir Kanta vēstules, kuras viņš rakstīja Markam Hercam

Berlīnē par savu kritisko uzskatu iekšējās veidošanās gaitu.

Hercs, pēc aroda ārsts, bija viens no Kanta mīļākiem audzēk-

ņiem, kas uzstājās arī kā oponents pie viņa disertācijas aizstā-

vēšanas 1770. gadā.
Kādā savā vēstulē drīz pēc disputa Kants aizrāda, ka

ne tikai filozofu, bet vispāri visu cilvēcīgo uzdevumu labā sva-

rīgi esot zināt izšķirību starp to, kas pieder musu atziņas spējai
kā tādai, un to, kas pieder pie pašu priekšmetu būtības; tāpat
esot jāzin, kas dibināts uz cilvēka gara spēju subjektīviem

principiem, ciktāļ tie sakņojas ne tikai juteklībā, bet arī prāta

funkcijā. 1772. gadā rakstītā vēstulē Kants raksta: ~Ilgu laiku

man vēl kaut kā būtiska trūka, kas īstenībā ir atslēga visiem

metafizikas noslēpumiem, kura līdz šim pati nav sapratusi.
Es proti, sev jautāju: uz ko pamatojas priekšstata attiecība

pret priekšmetu." Tas ir modernas atziņas teorijas centrālā

problēma, kas formulējama arī tā: kā atziņas attiecas pret
īstenību? kā izzinošais subjekts ar saviem priekšstatiem un sa-

vām domām spēj aptvert lietas? Kad Kants savas kritikas filo-

zofijas pamatuzskatu bija sev noskaidrojis, viņš cerēja savu

reformatorisko darbu uzrakstīt, ieskaitot arī tikumības filozo-

fiju (~praktiska prāta kritiku"), apmēram 3 mēnešu laikā. Bet

pagāja vēl veseli 9 gadi, pirms Kants savu ilgo pārdomu augli

varēja sniegt atklātībai — un pie tam pagaidām tikai par teorē-

tisko filozofiju. Kants bija pārliecināts, ka viņa pētījums dos



259

filozofijai jaunu virzienu, un tāpēc, apzinādamies lielo

atbildību, kas guļ uz viņa, izvairījās no enerģijas un laika

šķiešanas sīkāku rakstu apcerēšanā un centās pēc iespējas
rūpīgāki nobriedināt un iekšēji iznēsāt sagatavojamo pamat-
darbu. Visa viņa pārdomā notika tikai viņa galvā, un viņš ne-

rakstīja un nepārlaboja uzrakstīto. Ne tikai problēmu dziļums
un viņu aplūkojuma rūpība neļāva Kantam ātrāk nākt klajā ar

ģeniālo darbu, bet arī nestipras veselības apstākļi spēlēja šinī

ziņā zināmu lomu, kā tas redzams no viņa vēstulēm.

Beidzot 1780 i g. vasarā Kants stājās pie ilggadīgā pē-
tījuma uzrakstīšanas. Pats Kants liecina, ka viņš ~Tīrā prāta
kritiku" sarakstījis apm. 5 mēnešu laikā, pie tam ar vislielāko

uzmanību pret tā saturu, bet ļoti maz rūpēdamies par izteiksmi

un pieietamību lasītājam. Mūsu metropolei Rīgai pieder gods
būt par to vietu, kur šis, filozofijā jaunu laikmetu ievadītājs
darbs, tika vispirms apgādāts. Šī viņa darba izdevējs bija
Hartknochs Rīgā (vēlāk Kimmeļa grāmatu veikals), kas

lika iespiest plašo manuskriptu 1780. g. decembrī un laida to kla-

jā 1781. g. jūlijā. Iznākušā grāmata aptvēra 55 loksnes, pie kam

Kants no izdevēja saņēma tikai 4 dālderus par loksni, tā tad

kopsummā 220 dālderus un ap 12 brīveksemplāru. Šo vācu fi-

lozofijas ģeniālāko darbu no sākuma uzņēma gandrīz ar pilnīgu
klusu ciešanu un viņa oriģinalitātes un nozīmes neizprašanu.
Samērā maz ievērojamais filozofs H ama n s skeptiski pazobojās
kādā vēstulē Herderim par šo lielo darbu un nosauca Kantu par

~prūšu Jumu", tā tad neliegdams viņam arī izcila domātāja no-

zīmi. Asprātīgais filozofs Mendelsons atzinās, ka viņš ne-

esot spējīgs šo darbu saprast, bet viņš tomēr cerot sava mūža

laikā izsekot šī pētījuma domām. Pirmo recenziju, redaktora

ļoti sakropļotu, 1782. g. janvārī publicēja filozofs Garve „G6-

tingenas mācīto ziņās", redzēdams ~Tīrā prāta kritikā" angļu
filozofa Bark 1 c ja domu atkārtojumu. Vēlāk Garve atzina

savas atsauksmes vienpusību un nepareizību un augsti cienīja
Kantu kā filozofu. Lielā mērā piepildījās paša Kanta vārdi, ka

viņš ar saviem pētījumiem nācis gadu simteni par agru un ka

tikai pēc simts gadiem viņa darbus pareizi sapratīs, par jaunu

pētīs un atzīs. Kants saprata, ka viņa domu izteiksme un va-

loda ~Tīrā prāta kritikā" tiešām ir pārāk grūta un komplicēta
un vietām neskaidra. Tāpēc viņš nolēma sarakstīt populārāku

un īsāku ~Tīrās prāta kritikas" domu attēlojumu. To viņš arī iz-

darīja savā nākamajā grāmatā: ~Prolegomena zu einer jeden

kūnftigen Metaphvsik die als Wissenschaft wird auftreten kon-

nen", kas parādījās 1783. gadā un ļoti sekmēja Kanta domu
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popularizēšanu un saprašanu. lepazīšanos ar Kanta filozofiju
un viņa slavu ļoti veicināja Kārlis Reinholds Jēnā ar sa-

vām „Vēstulēm par Kanta filozofiju", kuras viņš iespieda, sākot

ar 1776. gadu, savā laikā ievērojamā nedēļas laikrakstā ~Teut-
scher Merkur". Reinholds prata attēlot Kanta uzskatus ar lie-

lisku daiļrunību, pārliecības siltumu un lielu izteiksmes skaid-

rību un vienkāršību. Viņš uz šo rakstu pamata ieguva profe-
sūru turpat Jēnas Universitātē un bija pirmais, kas mācīja Kanta

filozofiju no augstskolas krēsla. Šie raksti un priekšnesumi ra-

dīja vispārīgu interesi par lielā karaļaucieša filozofiju. Viņa
slava un iespaids sāka nu pieaugt ar apbrīnojamu plašumu un

spēku, un arī ārpus Vācijas viņš kļuva jau pazīstams. Jēna

kļuva uz vairāk gadu desmitiem par Kanta un vispāri vācu fi-

lozofijas centru, kas pulcēja sevī sava laika vācu ievērojamā-
kos garus. Pie tādiem piederēja arī dzejnieks Ši 11 er s, kurš

ieņēma ārkārtēju profesūru Universitātē un bija Kanta filozofisku

ideju dedzīgs piekritējs, bet vienā otrā ziņā mēģināja tās arī

pārveidot, saskaņā ar savām dzejnieka gara īpatnībām, mīk-

stinot, piem., Kanta ētikas rigorismu (stingrību) ar „daiļā gara"'
(Schone Seele) jēdzienu. Ar dziļu pārliecību un valodas spēku
Šillers arī no savas puses ļoti veicinājis Kanta filozofisko uz-

skatu izplatīšanu.
Pats Kants vairs nerūpējās par to, lai savu jauno mācību

darītu pieietamāku plašākai izpratnei, bet, iegājis septītā gadu

desmitā, visu savu atlikušo dzīves laiku centās taupīgi un ap-

domīgi izlietot sava filozofiskā pasaules uzskata tālākai izvei-

došanai un noslēgšanai. Sakarā ar to, arī ar savām vēstulēm

viņš kļūst skopāks gan biezuma, gan arī garuma ziņā. Savā

literāriskā darbībā Kants sistemātiski attiecina ~Tīrā prāta kri-

tikā" iegūtās filozofiskā kriticisma resp. transcendentālā ideā-

lisma pamatdomas uz visiem galvenajiem filozofiskas domāša-

nas un zinātņu novadiem. 1786. gadā iznāk pētījums ~Met a-

phvsische Anfangsgrūnde der Naturwi s s c n-

schaft", ko varētu nosaukt arī par ~dabas metafiziku"; te

Kants kriticisma garā mēģina noskaidrot dabas fizioloģijas gal-

venās problēmas un pamatjēdzienus, saprotot pie tam matēriju
dinamiskā nozīmē kā spēku centru sistēmu. 1784. gadā
žurnālā ~Berlinische Monatschrift" viņš publicē rakstu par vēs-

tures filozofijas jautājumiem ar nosaukumu: ~Idee zu ei-

ner allgemeinen Geschichte m vveltbūrgerlicher
Absicht"; kā ievads kriticisma ētikā 1775. gadā parādījās
neliels darbs: ~Grundlegung zur Metaphvsik der Sitten" —

~Tikumu metafizikas pamatojums". Viņa galvenais darbs ētikā
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tika izdots 1788. gadā ar nosaukumu: ~Kritik der prak-
tischen Vernunft" — ~Praktiskā prāta kritika". 1787.

gadā jau otrā izdevumā iznāca ~Tlrā prāta kritika", kur

Kants bija izdarījis vienu otru labojumu un jaunu uzsvērumu,

piešķirot lielāku nozīmi arī Ding an sich — sevī esošo lietu — jē-
dzienam. Kanta mūžā viņa galvenais darbs iznāca pēc tam vēl

trijos izdevumos, kas saskan ar otro. Savu aistētikas filozo-

fiju un dziļu teoriju par mērķpiemērības principu dabas aplū-
košanā Kants izteicis, 1790. gadā iznākušā, pētījumā „Kritik
der Urteilskraft" — ~Spriešanas spējas kritika",
kas, blakus ~Tīrā prāta kritikai", uzskatāms par dziļāko un

ievērojamāko Kanta darbu. Savus uzskatus par reliģijas bū-

tību un nozīmi musu filozofs galvenā kārtā attēlojis darbā:

~Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft" —

~Reliģija tīrā prāta robežās" (1793. g.), kurš uzskatāms par
beidzamo no viņa ievērojamākiem darbiem. Tuvāk izveidotu

mācību par tikumību, tiesībām un valsti atrodam vienā no vē-

lākiem Kanta darbiem, kas iespiests 1797. g. 2 daļās ar nosau-

kumiem: ~Metaphysische Anfangsgrūnde der Rechtslehre" un

~Metaphysische Anfangsgrūnde der Tugendlēhre", bet 1798. ga-

dā, otrā izdevumā apvienotas pētījumā ar vienu nosaukumu:

~Metaphysik der Sitten, m zwei Teilen". Kanta darbs par antro-

poloģiju iznāca 1798. g. un saucās: ~Anthropo!ogie m prag-

matischer Hinsicht". No mazākiem pēdējā laika darbiem īpaši

atzīmējams apcerējums par mūžīgo mieru — ~Zum evvigen
Frieden" (1795. g.), kur Kants izteic savu projektu, kā novērst

karu iespējamību un likt drošus pamatus tautu un valstu mie-

rīgai kopdarbībai un attīstībai. Kanta cēlās ģeniālās idejas šinī

jautājumā ar Tautu Savienības nodibināšanu ir pa daļai atra-

dušas praktisko piepildījumu un piepildījuma sistemātiskus mē-

ģinājumus.

Kanta dzīves pēdējais posms. Viņa dzīve.

Kantam nācās vairākas reizes izpildīt arī Universitātes ad-

ministratīvus amatus. 1776. g. vasarā viņam pirmo reizi bija

jāuzņemas filozofijas fakultātes dekāna amats.. Saskaņā ar fa-

kultātē noteikto satversmi, viņš, ievērojot savu rindu, līdz

1791. g. vēl 5 reizes ieņēma dekāna amatu, kas ar daudzajām

sīkajām un apgrūtinošajām darīšanām nemaz nebija viņam pa-

tīkams. Vēlāk filozofijas fakultāte, nākot pretim paša Kanta

noteiktai vēlēšanai, nolēma viņu pilnīgi saudzēt šinī ziņā un

vairs neuzlika viņam dekāna pienākumu izpildīšanu.
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1786. g. Kantu pagodināja pirmo reizi ar augstākā akadē-

miskā amata piešķiršanu — viņš tiek ievēlēts par Universitā-

tes rektoru un uzņemas šo amatu savā 62. dzimšanas dienā.

Šinī dienā sevišķi dedzīgie cienītāji pasniedza viņam šim no-

tikumam sacerētu dzejoli, kurā cildināja savu filozofu kā jau-
natnes tēvu, vadoni, draugu un skolotāju. 1788. g. vasarā

Kantam otru reizi tika piešķirts rektora amats. Ari rektora pie-
nākumu izpildīšanu lielais filozofs izjuta kā nepatīkamu nastu,
kas viņu stipri atrauj tīri filozofiskam pētīšanas darbam; šie

pienākumi, starp citu, esot viņu traucējuši pienācīgi nodoties

~Tīrā prāta kritikas" otrā izdevuma sagatavošanai. Bet kamēr

Kants bija administratīvā amatā, viņš to -pildīja ar lielāko apzi-
nību, taisnīgumu un cienīgumu. Arī Berlīnes zinātņu

akadēmija, ievērodama Kanta lielos zinātniski filozofiskos

nopelnus, ievēlēja viņu 1786. gadā par savu locekli. Par savu

locekli vēlāk ievēlēja Kantu arī Pēterpils, Sijenas un, īsi priekš
nāves, arī Parīzes akadēmijas. Akadēmiķa titulam pats Kants

nepiegrieza nekādas vērības un arī nemēdza to piemetināt savu

darbu tituļlapās un parakstos. — Atzīmēdama Kanta v sevišķos

nopelnus, valdība ar 1779. g. piešķīra Kantam arī sevišķu algas

palielinājumu par 220 dālderiem. Bet apmēram ap to pašu laiku,

kad Kants piedzīvoja goda un atzinības apliecinājumus, viņa
kluso, mierīgo, tikai patiesības pētīšanai ziedoto dzīvi ap-

tumšoja un sarūgtināja konflikts ar reakcionāri-klērikālo izglī-
tības ministru Volneru, kurš ar īpašu rīkojumu 1794. g. nolie-

dza Kantam lasīt un publicēt kaut ko par reliģiju, atrazdams, ka

Kants ar saviem uzskatiem noniecinot un satricinot kristīgās
mācības un ticības pamatus. Tāpat tika noliegts Karaļauču Uni-

versitātes filozofijas un teoloģijas fakultātes pasniedzējiem lasīt

par Kanta reliģijas filozofiju, kā tā izteikta darbā ~Religion
innerhalb der Orenzen der blossen Vernunft".

Prūšu valdības politiskā kursa straujā maiņa stāvēja ciešā

sakarā arī ar lielās franču revolūcijas izcelšanos 1784. g., no

kuras iespaida uz vācu sabiedrību šī valdība ļoti baidījās. Šī

revolūcija no sākuma tika vācu progresīvi domātāju pilsoņu
aprindās uzņemta ar simpātiju, kā brīvības un taisnības ne-

sēja. Arī Kants no sākuma iekšēji simpatizēja šai kustībai un

tās ideāliem, kuros redzēja tikumisko ideju lielo cēlo varu.

Bet Volneram apgaismības laikmeta idejas bija bīstami spēki,
kas sekmēja revolucionāru un naidīgu kustību pret valsti un

baznīcu. Tāpēc viņš sāka niknu cīņu pret apgaismības brīvdo-

mātājiem un brīvdomības tendencēm Prūsijā. Vispirms viņš ie-

veda ārkārtīgi stingru cenzūru pret preses un vārda brīvību.
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Tam sekoja famozais rīkojums par reliģiju 1788. g. (Religions-
edikt), ar kuru tika noteikta birokrātiska kontrole par amata

personu reliģisko pārliecību un uzticamību.

Kanta darbu par reliģiju (~Religion innerhalb v. 1.1.") Ber-

līnes cenzūra noliedza publicēt, bet ar Karaļauču teoloģijas fa-

kultātes atbalstu šis darbs tomēr parādījās klajā un guva lielu

piekrišanu. Pec viena gada tas piedzīvoja jau otru izdevumu.

Tas bija kā dadzis acīs reakcionāram prūšu ķēniņam Frīdricham

Vilhelmam 11. Viņš pavēlēja Volneram asāk uzstāties pret
Kantu, un sekas bija jau minētā 1794. g. oktobrī izdotā ķē-
niņa pavēle ar Volnera līdzparakstu. Šī pavēle sākās rakstu-

rīgiem vārdiem: ~Mūsu augstākā Persona jau kopš ilga laika

ar lielu nepatiku novēroja, ka Jūs savu filozofiju nelietīgi izlie-

tojat svēto rakstu un kristietības dažu pamata mācību sakrop-

ļošanai un nonicināšanai, kā sevišķi Jūs to darījuši savā grā-
matā „Religion innerhalb der blossen Vernunft", tāpat citos sa-

vos apcerējumos".

Atbildē uz šo pavēli Kants ar cienīgu un skaidru paš-

apziņu atraidīja viņa domu un nodomu negatīvu iztulkojumu,
bet apsolīja padoties ķēniņa prasījumam kā ~viņa majestātes
uzticamākais pavalstnieks". Kants klusēja, negribēdams savas

atziņas par reliģijas jautājumiem piemērot pret savu sirdsapziņu,
kā viņam šķita, nepamatotiem prasījumiem. Pēc ķēniņa Frīd-

richa Vilhelma II nāves (1797. g.), viņš neuzskatīja sevi vairs

par saistītu ar doto solījumu un atkal brīvi pauda savas domas

arī reliģijas jautājumos. Kā Kanta reakcija uz šo konfliktu uz-

skatāms viņa 1798. g. iznākušais raksts ~Der Streit der Fakul-

tāten" — ~Fakultātu strīdus", kur, starp citu, principiāli ap-

lūkots jautājums par attiecību starp teoloģisko un filozofisko

fakultāti, bīblisko un filozofisko teoloģiju, ticību un prātu

un aizrādīts, kādiem līdzekļiem un kādā veidā jācīnās zinātnes

laukā.

Smagais 1794. g. konflikts ar PrUšu reakcionāro valdību

manāmi atsaucās arī uz Kanta veselību un spēku. Kopš šī laika

vecuma vājums Kanta garīgā un miesīgā personā sāka arvien

redzamāki pieņemties. 1795. g. viņš jau stipri ierobežoja savu

lekciju skaitu, bet 1796. g. 23. jūlijā nolasīja beidzamo lek-

ciju — par loģiku. Sakarā ar Kanta šķiršanos no akadēmiskās

mācības darbības, Karaļauču studenti 1797. g. 14. jūnijā sarī-

koja atvadīšanos no sava ievērojamākā un slavenākā profesora,
ierazdamies, mūzikas pavadībā, svinīgā gājienā pie Kanta dzī-

vokļa un pasniegdami vecajam filozofam cildinošu dzejojumu.
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Kā spilgtākās vecuma zīmes bija vērojamas atmiņas
un redzesspējas pakāpeniska mazināšanās. Vēlāk tam

pievienojās pieaugošs ēstgribas trūkums, netīksme izkustēties,
vispārīgs gurdenums, garīga apātija un nevarība. Kopš 1798. g.
Kants nepieņēma nekādus uzaicinājumus kaut kur ciemoties un

pats pie sevis mājās pieņēma tikai tuvākos draugus. 1799. g.

viņš saviem draugiem saka bēdīgus vārdus: ~Mani kungi, es

cbmu vecs un vājš; jums jāskatās uz mani kā uz bērnu." Tam

paši gadā viņš bija spiests izbeigt mazus pastaigāšanās gājienus

pec tam, kad reizi bija pakritis uz ielas.

Neskatoties uz pamazām pieaugošo spēku sabrukumu, Kants

pulējās veikt vēl lielāku nodomu — formulēt kopsakarā visu

savu filozofiju, sarakstīt ~Tīrās filozofijas sistēmu tās vi-

sumā." Bet šis darbs palika nepabeigts, un atrastie fragmenti
liecina, ka te mums darīšana ar agrāko uzskatu vāju atkārto-

jumu. Viņa garīgā enerģija bija par daudz jau izšķiesta. Sakarā

ar ārkārtīgi intensīvo intellektuālo darbību, Kants uz vecuma

dienām arvienu jo vairāk cieta no spiediena galvā, kura cēloni

viņš pats gan iedomājās citur esam — pie šīm grūtībām esot

vainīga gaisa elektrība!

1803. g. 22. aprīlī, gadu priekš nāves, Kants savu galda'

draugu intimā pulciņā nosvinēja 79. dzimšanas dienu, uz kuru

viņš ar rUpību un priecīgu interesi bija sataisījies. Bet šis sa-

rīkojums atnesa viņam maz prieka, jo neparastā viesību atmos-

fēra viņu ļoti nogurdināja un it kā apdullināja. Kad tā paša gada
1. augusta viņu apmeklēja viņa audzēknis un draugs Ja di-

rn ani s, Kants viņu nekādi vairs nevarēja pazīt. Par savu ie-

spaidu savā Kanta biogrāfijas 17. vēstulē Jachmanis izsakās

šā: ~Ak, Dievs! kas ir cilvēks un kas ir liels cilvēkā? Sava

laika lielākais gars, kura skatam nekas nepalika apslēpts, kurš

ar savu spēku aptvēra visu dabu, visu celvēciskas zināšanas

lauku, kurš caur maldu dziļo tumsu atklāja saulaino ceļu Uz de-

bess gudrību, uzcēla filozofijas nesatricināmu celtni un apgais-

moja pasauli ar gaišo patiesību, šis gars daudzus mēnešus

priekš šķiršanās no sava miesīgā orgāna nevarēja saistīt savā

starpā nedaudzus jēdzienus un pacelt tos apziņas skaidrībā.

Šim cilvēkam, kurš ar savu mācību modināja Eiropas gudrajos

apbrīnošanu, vajadzēja ļauties, lai viņa vecā māsa teiktu vi-

ņam priekšā atsevišķus vārdus gluži parasto domu apzīmē-
šanai."

Kanta māsa, par kuru te runa, bija viņa jaunākā, 1731. g.

dzimusi, māsa Barbara, kura bija apprecējusi amatnieku Teneru,
bet drīz kļuva atraitne. Viņa vēl bija stipra sieviete. Pēdējā
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Kanta dzīvības gadā tā pārnāca viņa mājā, lai koptu neva-

rīgo, lēni nīkstošo brāli. Šo pienākumu, ko viņa bez kur-

nēšanas uzņēmās, viņa pildīja ar lielu pacietību, rūpību un

maigumu. Uzticīgs un ļoti vērtīgs palīgs un draugs Kantam,
kopš 1790. g., bija viņa agrākais klausītājs Vasianskis, pēc
amata* diakons. Viņš baudīja Kanta absolūtu uzticību, un 1801. g.
Kants uzticēja Vasianskim savas saimniecības un naudas lietu

pārzināšanu. Vasianskis rūpējās par Kantu ar lielāko uzmanību,
taktu un mīlestību. Vasianskis pats sīki un pareizi aprakstījis
Kanta dzīves pēdējos gadus, viņa mājas dzīvi un raksturu ļoti

vērtīgā biogrāfiskā darbā, kas iznācis jau Kanta nāves gadā
(1804.) un saucas: ~Immanuel Kant m seinen letz-

ten Lebensjahren. Ein Beitrag zur Kenntnis seines Cha-

rakters im hāuslichen Leben aus dem taglichen Umgange mit

ihm." Slikti sāka kalpot Kantam viņa sulainis Mārtiņš Lam p c,

kurš jau 40 gadus bija saistīts darbā pie vientulīgā filozofa —

vecpuiša. Viņš izmantoja sava kunga labsirdību, palika arvienu

nekārtīgāks, rupjāks, sāka dzert, tā ka ne vienmēr varēja
palīdzēt Kantam pakustēties no vienas vietas uz otru, jo pats
dažu reizi nebija stingrs uz kājām. Kants, pateicoties ilgajiem
dienesta gadiem, bija par daudz pieradis pie Lampes un vi-

ņam nebija viegli atlaist viņu un ņemt mājā jaunu sulaini. Bet

viņš tomēr 1802. g. sākumā bija spiests beidzot darīt to. Vasi-

anskis bija jau laikus parūpējies par jauna krietna sulaiņa apgā-
dāšanu. Pašā beidzamā laikā Kanta kopšana par labu atlīdzību

piedalījās arī kāds viņa māsas dēls, jo arī naktīs vajadzēja būt

nomodā pie viņa gultas. Sakarā ar spēku sabrukumu, Kants

arī gulēšanu lika ierīkot savā darba istabā; turpat viņš arī ēda.

Viņa pēdējie mēneši bija jau lēna miršana. 1803. g. oktobrī

bija pirmo reizi triekas lēkme, pēc kuras viņa spēki sāka

straujāki dzist. Decembra mēnesī viņš vairs nevarēja uzrakstīt

salasāmā veidā savu vārdu. Viņa jutekļi gandrīz beidza dar-

boties; balss kļuva tikko sadzirdama. Beidzamās divi ne-

dēļas viņš vairs nepazina savu apkārtni. Kopš 3. februāra

1804. g. viņš gandrīz vairs nekā neēda. Pēc 8. februāra viņš

uz īsu brīdi pat piecēlās no gultas. Periodiem viņš gulēja ne-

maņā. Pāris dienas priekš nāves Vasianskis jautājis Kantam,

vai viņš pazīstot viņu, mirstošais sirmgalvis nekā nav varējis

pateikt, bet sniedzis viņam savu muti — domājams pateicības

skūpstam. Pēdējo nakti viņa uzticamais draugs un kopējs Va-

sianskis palicis pie viņa gultas. Vasianskis vairākas reizes Kan-

tam pasniedzis slāpju apmierināšanai vīnu, jauktu ar ūdeni.

Viņš no tā mazliet it kā atžirdzis un spējis vēl pateikt: ~I r la-
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bi" (Es ist gut). Tie bijuši viņa pēdējie vārdi. Pret rīta pusi,
it kā sagatavodamies lielajam šķiršanās brīdim, viņš savu izkal-

tušo ķermeni izstiepis pilnīgi taisnā un kārtīgā stāvoklī un pa-

licis tā līdz pašam nāves brīdim, kas iestājusies tā paša, 12. feb-

ruāra rītā, taisni vienpadsmitās stundas beigās. ~Viņa nāve —

saka Vasianskis — bija dzīvības izbeigšanās, bet ne dabas var-

mācīgs akts, — tik mierīgi, tik klusi šķīrās no šīs pasaules lielā

domu ģēnija dvēsele." Un tas notika klusā saulainā dziļumā. Kādā

rītā, kad tikai viegls mākonītis peldējis debess dziļumā. Kāds1

kareivis, stāvēdams uz tilta un redzēdams šo mākonīti, esot

tuvumā stāvošajiem teicis: ~Redziet, tā ir Kanta dvēsele, kas aiz-

lido debesīs." Pilsētā jau vairākas dienas iepriekš gāja valodas

par Kanta nāvi. Kad šī ziņa kļuva skaidri zināma, tā ātri apli-

doja visu pilsētu un iespiedās arī tautas vienkāršās aprindās.
Visi juta un zināja, ka Karaļauči un pasaule zaudējusi vienu no

lielākiem un garīgi skaidrākiem ģēnijiem, kādi jeb kad dzīvo-

juši.
Kanta mirstīgās atliekas guldītas zemes klēpī ar lielu svi-

nību 28. febr., īpašā profesoru kapu vietā pie paša Doma resp.
universitātes baznīcas. Vēlāk 1880. g. tika uzcelta īpaša kapliča

pie šīs baznīcas austrumu stūra un šinī kapličā par jaunu apgla-

bāja viņa pīšļus. Šīs kapličas sienā bija iezīmēti pazīstamie
vārdi no ~Praktiskā prāta kritikas" noslēguma: „Zvaigžņotā
debess pār mani un morāliskais likums manī". Šī kapliča sa-

mērā ātri sabojājās no atmosfēras apstākļiem, un to nojauca.
Tanī pašā vietā, 1924. g., Kanta dzimšanas 200 g. piemiņas
svinību laikā, 21. aprīlī, atklāja un nodeva pilsētas sargāšanā
jaunu, daudz cienīgāku kapliču. Tā atrodas klusā sētā pie Doma

stūra un rāda aiz dzelzs sētiņas šķirstveidīgu akmeni, zem kura

paglabāti Kanta pīšļi. Pār šo akmeni sedzas neliels jumts uz

slaidām, apm. 10 metru augstām, četrstūrainām kolonnām no

Saksijas sarkanīgā porfira. Jaunais Kanta mauzolejs pieskaņots
Doma architektoniskām līnijām un krāsai un atstāj cēli vien-

kāršu iespaidu.

Kanta dzīves veids.

Kanta dzīve bija prāta diktētas likumības apbrīnojami no-

teikts iemiesojums. Nekas viņa dzīvē gandrīz nekad nebija pa-

dots nejaušībai, bet izrietēja no principiem un rēgulām, ko viņš

bija atzinis par pareiziem un kā konsekventa ievērošana ie-

nesa arī viņa ikdienišķā dzīvē ļoti stingru, var teikt, pat pedan-
tisku noteiktību un kārtību. Kants bija pamatīgi un vispusīgi

izpētījis sava vājā organisma īpatnības un prasības un atzinis,
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ka tikai ar stingri noteiktu dzīves veidu viņš varēs uzturēt

veselu savu miesu uh padarīt to par gara darbības pakalpīgu
un drošu orgānu. Ar to pa daļai, blakus vispārīgai iedzimtai

prāta principu un kārtības mīlestībai, izskaidrojama Kanta dzī-

ves veida ārkārtīgā noteiktība.

Viņa dienas gaita noritēja pēc stingri noteikta iedalījuma.
Kā ziemā, tā vasarā viņš cēlās augšā pulksten 5. Viņa sulai-

nim Lampem bija jāpamodina kungs ceturksni priekš piecieml
,

un tas nedrīkstēja aiziet no guļamistabas, kamēr kungs , ne-

bija piecēlies. Tad Kants gāja uz savu darba istabu, kur ie-

baudīja 2 tases vājas tējas un izsmēķēja pīpi tabakas; kafiju
viņš uzskatīja par veselībai kaitīgu dzērienu. Pēc tam līdz

pīkst. 7 viņš gatavojās uz savām lekcijām; tās viņš lasīja paša

mājas klausītavā no pīkst. 7—ll. Pēc 1789. gada viņš lasīja
tās tikai līdz pīkst. 9. Pēc lekcijām viņš devās atkal uz savu

darba istabu un strādāja pie saviem pētījumiem un pārdomām
līdz pīkst. 12 vai arī 3/4i. Tad nāca pusdienas, ko viņš ietu-

rēja vai nu viesnīcā vai arī ciemos, kur viņš diezgan bieži

tika ielūgts. Kants palika vecpuisis un ilgu laiku — līdz 1787. g.

viņš nebija ierīkojis pats savu saimniecību. Viņam bija intere-

santi pusdienot ārpus mājas, jo tad viņš dabūja novērot dažā-

dus cilvēku tipus. Mājās viņa pusdienu biedrs no sākuma bija
profesors Krauss; vēlāk viņš mēdza pulcēt pie sava pusdienas
galda 2—5 draugus un paziņas — cilvēkus no dažādām ap-
rindām: te bija gan redzami ierēdņi, gan profesori, gan ār-

sti, garīdznieki, gan izglītoti tirgotāji, reizēm arī studenti, lai

sarunās butu vairāk interesantas dažādības. Starp Kanta drau-

giem un galda viesiem minami tirgotāji Jakobijs, Moter b i j s

(Motherbv), bankas direktors Rufmans, pilsētas prezidents un

asprātīgais rakstnieks Hipp c 1 s, ārsti Hagens, Elsners, Mo-

terbijs jaunākais, Reušs; bez tam brāļi Jachmaņi v. c. personas.

Sevišķi tuvu Kants bija sadraudzējies ar angļu tirgotāju Grīnu

(Green), arī ļoti gudru un pedantiski kārtīgu cilvēku. Tuvā

draudzībā Kants bija arī ar tirgotāja Moterbija ģimeni, kur

bija arī mazi bērni; ar šiem Kants esot pratis ļoti labi apieties
un jokot, piemērojoties bērnu saprašanas spējām. Kants vis-

pār prata ieiet otra cilvēka personībā, atrast tājā daudz intere-

santa un vērtīga un cienīt to. Tāpēc tik dzīvi un interesanti

ritēja laiks arī pie Kanta pusdienas galda. Tas bija Kantam

īsts omulības un atpūtas laiks. Šīs pusdienas, kad nedrīkstēja
runāt par filozofiskiem jautājumiem, vilkās parasti
līdz pīkst. 4, dažu reizi pat līdz pīkst. 6. Pats Kants sevišķi!

mīlējis runāt par politikas jautājumiem un bezbailīgi iestājies
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par franču revolūcijas idejām. Pusdienas bija vienkāršas: 3 gar-

žīgi pagatavoti ēdieni un 2 pudeles vīna. Kants ēda ar lielu

apetīti un ļoti priecājās, kad arī viņa viesi netaupīja maltīti.

Kā interesants sīkums atzīmējams, ka Kantam ļoti garžoja stiprs
siers un sinepes, ko viņš pats mīlēja pagatavot. Pēc pusdienas
maltītes Kants mēdza kādu laiku lasīt vai arī nodevās iekšējām

pārdomām.

Pulksten 7 Kants gāja 1 stundu pastaigāties un to viņš da-

rīja kārtīgi katru dienu, ziemu vai vasaru, neskatoties uz laika

apstākļiem. Viņa iemīļotais ceļš bija tā sauktais ~filozofu dam-

bis", pa kuru staigājot, kā pats Kants atzīstas, izdomājis' „Tīrā

prāta kritikas" galvenās domas. Viņa pastaigāšanās notika tik

punktuāli noteiktā laikā, ka Karaļauču pilsoņi pārbaudījuši pēc
tā savus pulksteņus. Stāsta, ka viņš tikai vienu reizi nokavējis
savu pastaigāšanos, aizrautībā lasīdams tikko saņemto Russo

~Emīlu". Viņa gaita bijusi lēna un viņš gājis ar noliektu, drusku

sāņis pagrieztu galvu. Reizēm viņš atsēdies arī uz sola, lai

atzīmētu svarīgākās domas, kādas staigājot ienākušas galvā.

Pārnācis mājās, viņš nokārtoja saimnieciskās darīšanas un

pēc tam lasīja jauniznākušās grāmatas, žurnālus un politiskus

laikrakstus, ceļojumu aprakstus, dabas zinātniskus un higiēnis-
kus rakstus. Dažu reizi šinī laikā pieņēma arī viesus vai aiz-

gāja ciemā pie labiem paziņām. Krēslas stundās Kants mēdza

pārdomāt lasīto vai arī loģiski veidot savas lekcijas un nā-

kamos rakstus. Šādā pārdomu stundā viņš mēdzis stāvēt at-

spiedies pie krāsns un caur logu fiksēt skatu uz tuvējās baz-

nīcas torni. Kad kaimiņa dārzā augošās papeles bija pastie-

pušās tik augstu, ka sāka aizsegt Kanta skatam minēto torni,

viņš jutās traucēts un nelaimīgs. Dabūjis to zināt, laipnais kai-

miņš, Kantam par patikšanu, licis apcirst papeļu galotnes.
Taisni pulksten 10 vakarā Kants likās uz nakts dusu; beidzamos

dzīves gados viņš gājis gulēt jau pīkst. 9 un vēl agrāk. Un tā

stingri noteiktā kārtībā un laikā ritēja lielā filozofa dzīves stun-

das un dienas, ārēji samērā vienmuļi, bet pilnas auglīga intel-

lektuāla darba sprieguma, gara dzīvības, radošu domu dziļuma

un bagātības. Arī savu darbu veidošanā viņš turējās pie zinā-

miem kārtības un taupības noteikumiem; tikai tad, kad plāns
bijis noskaidrots un visos sīkumos izdomāts cauri un apcera-

mais darbs kā kaut kas vesels nostājies viņa garīgā skata priek-

šā, viņš stājās pie tā uzrakstīšanas. Un šim darbam vajadzēja
būt apstrādātam līdz beidzamajam punktam, tikai tad viņš to

deva iespiešanā. Taupīdams laiku savu vērtīgo domu un atziņu
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sistemātiskai izveidošanai, Kants savu sarakstīšanos ierobežoja
uz minimumu un tāpēc vēstuļu skaits, ko viņš mums atstājis,
nemaz nav liels.

Kanta personība.

Kants, šis gara milzenis, domu tītāns, savā miesīgā personā
bija sīkas un vājas, asteniskas konstitūcijas un pamaza auguma.

Viņa galva bija ne visai liela, krūtis šauras un iekritušas, stāvs

drusku salīcis, viens plecs drusku saliekts. Piere izcēlās ar

savu augsto un plašo veidojumu un zilām, starojošām, dziļi vē-

rīgām acīm. Viņa mati bija gaiši, sejas krāsa svaiga un ve-

selīga; balss paklusa, bet skaidra un izturēta. Visa seja, acis

un balss izteica skaidras un asas domas koncentrēto spēku,

augstu ideālu apgarotību un rakstura noteiktību. Pats Kants

liecina, ka viņš neesot nekad slims bijis. Viņš mācēja valdīt

par savu vājo organismu un pats bija tā ārsts, jo viņa rīcība

bija tāds spēcīgs un drošs līdzeklis — kā viņa paša stiprā

griba un ciešā apņemšanās. Ar gribas un pašsuģestijas spēku
Kants sekmīgi pārvarēja vienu otru fizisku grūtību, slimīgu kai-

rinājumu un prata pasargāt savu organismu no pārāk agra

novecojuma. Viņa jutekļu asums, kā zināms, arī sāka mazinā-

ties tikai pašos beidzamajos dzīves gados.
Prāta valdīšana, prāta suverenitāte un bezgalīga pietāte

pret tā likumību, iekšējās gribas spēks un sirdsapziņas tiku-

miskais smalkums un skaidrība bija Kanta garīgās personības

pamatelementi. Objektīva prāta, patiesības, pienākuma un cil-

vēciskās cieņas idejas pilnīgi noteica viņa domas, dzīvi un rak-

sturu, piešķirot viņa personībai apbrīnojamu vienību, konsek-

venci un cēlu vienkāršību. Viņš nebija sauss kabineta filozofs,
bet vispusīgi un dzīvi atsaucīgs domātājs un īsts dzīves gudrais,
kurš dzīvoja tā, kā mācīja, un mācīja vienīgi to, ko savos prāta
un sirdsapziņas dziļumos bija atzinis par patiesu un vērtīgu.
Un viņa filozofijas un personības centrā dzīvo ne torētiskās at-

ziņas, bet tikumiskās pārliecības spēks, tikumiskais patoss,
praktiskā prāta primāts (pirmība). Par visu augstāk viņš stāda

cilvēka tikumiskā uzdevuma skaidru izpratni, labo gribu un tās

konsekventu piepildījumu. Tikumisko vērtību viņš apzinās un

izjūt kā absolūtu un svētu vērtību, uz ko pārnes jau reli-

ģiskās pietātes iezīmes. Savā būtībā Kants bija dziļi reliģiozs

cilvēks, kas ticēja Dievam kā pasaules radītājam un tiku-

misko likumu devējam; viņš ticēja arī dvēseles nemirstībai, bet

arī te reliģijā morāliskais pamats un saturs bija viņam no-

teicējs moments. Baznīcas gars un reliģijas kultiskā forma, atse-
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Višķu dogmu saturs viņam personīgi bija svešs un pat nepatī-
kams. Šinī ziņā viņš izturējās brīvi un kritiski; no baznīcas

viņš vārda burtiskā nozīmē bēdzis. Lai to saprastu, jāņem vērā

viņa skolas gadu vienpusīgās mācības un pārmērības audzinā-

šanas reliģiskā režīmā.

Kanta intellekta īpašībās uzsverams kritiskās analizēs

asums, domu īpatnība un ģeniāls dziļums, apbrīnojams abstrak-

cijas spēks un metodes apziniba. Tālāk viņa domāšanā un at-

ziņas īpatnībās jāatzīmē reta daudzpusība un īpatnēja asprā-
tība, kā arī lielas architektoniskas veidošanas, sistematizē-

šanas un kārtošanas kāre. Raksturīgs viņa domai ir tas, ka

tā reizēm izvēršas arī pārāk pedantiskā schēmatikā; neskato-

ties uz visu satriecošo, nežēlīgo kritiku, arī tendence meklēt,

ja iespējams, pretējo domu un uzskatu izlīdzinājumu un sintēzi;
tādas sintezēs auglis, kā zināms, ir viņa paša nodibinātais kri-

ticisms. Bet noteicējs viņam visur ir tīrais lietišķības un pa-
tiesības gars.

Kanta atmiņa pārsteidza ar savu plašumu, daudzpusību un

precizitāti, nesdama sevī milzīgus erudīcijas un smalku un kon-

krētu novērojumu krājumus. Viņš interesējās ne tikai par filozo-

fiski abstraktu lietu pētīšanu, bet arī reālās pieredzes pazīšanu
un eksaktas likumības izzināšanu uz novērojumu pamata. Un

šinī ziņā viņa atmiņas spēja — labi paturēt sevī arī konkrētos

datus — nāca pateicīgi pretim viņa prāta uzdevumiem. Arī

Kanta fantāzija, sevišķi vizuālās (redzes) iedomas spēja bija ļoti
dzīva un bagāta, kā tas, starp citu, redzams no viņa lekcijām

par antropoloģiju un fizisko ģeogrāfiju. Aistētiskā izjuta Kantam

bija diezgan vāji attīstīta, bet ar prāta palīdzību un dažu reizi

ar laimīgām intuicijām viņš tomēr dziļi un ģeniāli pareizi izprata
mākslas un aistētiskā pārdzīvojuma būtību, tā kļūdams par mo-

dernās aistētikas zinātnisku nodibinātāju. Raksturīgi, ka viņam
patika tikai didaktiskā dzeja, bet mUziku viņš nevarēja ciest.

Viņa sirds bija bērnišķīgi skaidra, gaiša un atsaucīga. Laip-
nība, pazemība, uzticēšanās un cieņa vērojama viņa attiecībās

pret citiem. Tuvāku draugu un paziņu sabiedrībā Kants bija

ļoti omulīgs, atjautīgs un dzīvs un labprāt veda galantas un

asprātīgas sarunas ar dāmām, sevišķi interesēdamies par kuli-

nāro mākslu. Apprecējies viņš nav aiz principa, sevišķa prāta
atzinuma, ka laulības dzīvē viņš nevarētu tik nedalāmi un pil-

nīgi nodoties lielās filozofijas misijas piepildīšanai. Viņa bio-

grāfs apstiprina, ka Kants 2 reizes bijis iemīlējies. Viņa dziļi

nopietnā raksturā nebija nekā drūma un smaga. Viņa līdzsva-

rotās dabas harmonija, pieticība un gaišums,, priecīgs sirds-
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prāts, ko viņš apzinīgi uzsvēra, neļāva manāmi izteikties dvē-

seles dziļumos apslēptai melancholijas stīgai, kas pie ģēnijiem
tik bieži sastopama!

Gudra pieticība, saprātīga mērenība, kluss darba, lietišķī-
bas un pienākuma hēroisms ieslēdz Kanta dzīvi un personību
cēlas cilvēcības un vienkāršības viengabalainā lokā. Viņš nebija
godkārīgs un nemeklēja slavas spožumu, bet tikai darbu — pa-

tiesības un cilvēcības vārdā. Tāpēc viņa vārds arī spīd lielo

garu vēsture ar tik skaidru, pievilcīgu un nedziestošu spožumu.

Kanta filozofiskā mācība.

Kants, līdzīgi Sokrātam savā laikā, gribēja glābt zinātni,
filozofiju un tikumību no skepticisma un subjektīvisma maldiem

un postošām galējībām. Viņa kritiskā jeb transcendentālā ide-

ālisma pamatdoma ir tā, ka īstu, patiesu atziņu un tikumiski

pareizu vērtēšanu un darbību rada un noteic pats atziņas un

darbības subjekts ar tajā iemītošā objektīvā, parindividu-
ālā saprāta ideālo, no pieredzes neatkarīgo, aprioro likumību.

Ar šo viņa pamatdomu tālāk saistās svarīgā pārliecība, ka musu

teorētiskā resp. tīri zinātniskā atziņa ir imane n t a, t. i. ap-
robežota ar laika un telpas kārtībā doto parādību pasauli, ko

tveram ārējā un iekšējā pieredzē. Bet saprātīgā, tikumiski pa-
matotā ticība ar autonomās, brīvas gribas, tikumiskā likuma,

nemirstīgas dvēseles un Dieva idejām modina atskārtumu par

pārjuteklisku, augstāku garīgu pasauli, kur sakņojas cilvēka īstā

būtība un uzdevums. Šīs atziņas pamazām nobrieda un īpat-

nēji izkristallizējās Kanta uzskatos kā to dažādo vadošo filo-

zofisko mācību un tendenču apvienojums un pārkausējums, kas

raksturo tā laika intellektuālo atmosfēru un filozofiskās strā-

vas: tās bija, no vienas puses, Leibnica-Volfa skolas dogma-
tiskais racionālisms, kas bez atziņas spēju pārbaudīša-
nas jeb kritikas iedomājas aptvert visu lietu dziļāko būtību, cen-

tās atrisināt visus metafiziskos jautājumus ar tīrās, spekulatīvas
domāšanas palīdzību — un rezultātā radīja nepamatotu un

pretēju uzskatu jucekli. Tam pretim stāvēja Loka empīrisms
un Hjūma skepticisms, kas noveda pie uzskata, ka droša

atziņa par reālām lietām, objektīvo īstenību vispār nav iespē-

jama un ka mums dota tikai personīgā, subjektīvā pieredzes

parādību nejauša plūsma. Bez tam Kanta uzmanību lielā mērā

saistīja un viņa domāšanu ietekmēja matemātikas un matemā-

tisko dabas zinātņu neapšaubāmie un eksaktie sasniegumi — Ņū-
tona debess mēchanika, tikumiski-reliģiskie sirds prasījumi (ie-
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dzimtā reliģiozitāte, pietisma tendences), Russo brīvības, tiku-

miskā cilvēka primāta jeb pārākuma un dabiskas attīstības ide-

jas, angļu filozofu Hāteesona, Berka, Šeftsberija tikumiski-aistē-

tiskās mācības. Sevišķi bez HjUma un Ņūtona, Leibnica un Volfa

Kanta filozofijas izcelšanās un īpatnējais raksturs nemaz nav

domājams.
Kants pats apzīmē savu viedokli kā kritisku un nostāda

to pretim dogmatismam, no vienas, un skepticismam, no

otras puses; viņa kriticisms, var teikt, oriģinālā veida apvieno
racionālisma un empīrisma uzskatus. Pirms mēģinājuma izzi-

nāt lietas un pasaules būtību, pirms ceļ filozofisku sistēmu, jā-
atbild uz svarīgo un izšķirīgo jautājumu: kas ir atziņa? Kā tā

iespējama? Cik tālu sniedzas tās robežas? Ko vispāri ~mēs

varam zināt?" Tāpēc Kants iesāk ar atziņas iespējamības un

tās sastāva, tās avotu un formu un noteikumu pārbaudi un

analizi no tīri lietišķā, objektīvā, gnoseoloģiskā viedokļa. Kā

ir iespējama objektīva atziņa? Kā ir iespējama
zinātne? — tā ir viņa ~Tīrā prāta kritikas" galvenā, centrālā

problēma.
īsta, stingra atziņa, pēc Kanta uzskata, dota vispārnozīmīgu

un nepieciešamu, aprioru un sintētisku spriedumu veidā. Sin-

tētiskie spriedumi pretēji analitiskiem jeb paskaidrotājiem, ir

tādi spriedumi, kas subjekta jēdzienam pievieno kādu jaunu pa-

zīmi un tā paplašina mūsu atziņu par zināmu lietu. Piemērs:

spriedums —

~v
isi ķermeņi izplatīti" ir analitisks apgalvo-

jums, jo, domājot ķermeni, mēs domājam to kā kaut ko iz-

platītu; turpretim spriedums: „ķermenim piemīt smagums", ir

sintētisks spriedums, jo smaguma pazīme, būtiski neietveras

paša ķermeņa jēdzienā. Vispārnozīmīgas, loģiski nepiecieša-

mas un sintētiskas atziņas rodamas matemātikā un matemā-

tiskās dabas zinātnēs, kas vienīgi stingras, eksaktas zinātnes

vārda ideālā nozīmē. Tādi spriedumi kā 5-1-7=12, „divas ma-

las trīsstūrī savā kopsummā ir garākas par trešo", ~katrai pār-

maiņai ir savs cēlonis", ~matērijas daudzums (substance) pa-

saulē nevairojas un nemazinājās" un tiem līdzīgi spriedumi ir

vispārnozīmīgas un aprioras atziņas, kas uz pieredzes novēro-'

jumiem nepamatojas, bet gan katrā pieredzē attaisnojas un

dara iespējamus pieredzes spriedumus (aposterioro atziņu, piem.,

~dzelzs izplešas no karstuma")". No pieredzes neatkarīgas

aprioras atziņas iespējamas uz tā pamata, ka pašā izzinātajā ap-

ziņā funkcionē iekšēji nepieciešami kārtības likumi, vie-

nības un saistījuma (sintezēs) formas, kas vienotas izzinātajā

subjekta apziņas pirmveidībā. Visa mūsu sajūtu, vērojumu un
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priekšstatu viela (materiāls) nepieciešami iekļaujas un izkārtojas
izzinātajās apziņas formās un tādā ceļā kļūst par noteiktu atziņu.
Un vispār priekšmeti izzināmi tikai tiktā], ciktāļ tie ir sub-

jekta priekšmeti, izveidoti pēc mūsu apziņas formām. Nav

objekta bez subjekta, kas to uztver vai domā; par lietu īstenību

ārpus apziņas loka jeb „lietām pašām par sevi" (Dinge an sien)
mēs nek< nevaram zināt. Par lietām mēs varam zināt tikai to,
ko mēs paši tām piešķīruši, tajās iezīmējuši ar savas apzi-
ņas īpatnējc zīmogu. Savu jauno uzskatu, ko viņš pielīdzina
Kopernika reformatoriskam viedoklim astronomijā, Kants pats
formulē šādi savā „Tīrā prāta kritikā": „Līdz šim pieņēma, ka

Katrai mūsu atziņai jāpiekārtojas priekšmetiem; tomēr ar šādu

pieņēmumu visi mēģinājumi sasniegt apriori, ar jēdzieniem
kaut ko, kas paplašinātu mūsu atziņu, cietuši neveiksmi. Tāpēc
reiz jāmēģina, vai mēs netiksim tālāk uz priekšu metafizikas

uzdevumu atrisināšanā, ja pieņemsim, ka priekšmetiem jāpie-

kārtojas mūsu atziņai, kas tādējādi jau labāk saskan ar prasību

pēc aprioras priekšmetu izziņu iespējas, proti, izziņas, kam kaut

kas jānoteic par priekšmetiem, pirms tie mums doti. Šeit ir

tāpat kā ar Kopernika pirmo domu: nevarēdams pietiekami
labi izskaidrot debess kustības ar pieņēmumu, ka visi zvaigžņu
bari griežas ap novērotāju, viņš mēģināja, vai neizdosies gūt
labākus panākumus, ja novērotājam liktu griezties, bet zvaig-

znes turpretim atstātu mierā".*)
Atziņas spējas satur divus elementus jeb puses — jutek-

lību (Sinnlichkeit) un sapratni (Verstand). Katrai šai pu-

sei piemīt īpatnēji apriori kārtošanas un saistīšanas veidi: laika

un telpas kārtībā kā tīrās uzskates (Anschauung) un uztveres

nepieciešamas formas un domāšanas kategorijas (pa-

matjēdzieni, saprašanas un viedokļi, piem., cēlonība, substance,

vienība, nepieciešamība, iespējamība v. ci). Bez šīm uzskates un

sapratnes kārtotajām formām pasaulē musu priekšā butu neap-

tverams un nesaprotams, akls sajūtu chaoss. Laiks (tīrās secī-

bas kārtība) ir iekšējās uztveres, telpa ārējās uztveres formas

jeb schēmas, kurās ietverta katra sajutu daudzējādība kā re-

ālas atziņas saturs, kas dots neatkarīgi no subjekta pateicoties

sevī esošo lietu (Dinge an sich), irracionālās, nezināmās īste-

nības iedarbībai. Matemātika ir apriora zinātne, tāpēc ka tajā
attēlo un formulē tās attiecības, to struktūru un likumību, kas

piemīt laika un telpas formām, kā priekšmetu konkrētās uzska-

tāmības tīrām vispārējām schēmām. Katrs reālās atziņas sa-

*) Tīrā prāta kritika. Tulk. A. Rolavs, Rīgā, 1931.
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turs, kā jau teikts, top dots šinīs formās, bet loģiski saistīts

un saprasts tas tiek pateicoties domāšanas kategorijām. Mes,

piem., nesaprastum notikumu virkni, ja neattiecinātum uz to

cēlonības jēdzienu (kategoriju), jautādami: kāpēc tas

notika tā un ne citādi un tagad un ne agrāk? Kāpēc tik ātri

nokalta te dārzā šis bērzs? — Bez uzskatēm (intuiciju materi-

āla) jēdzieni ir tukši, bet uzskates, vērojumi bez jēdzieniem ir

akli — tā ir viena no raksturīgākām Kanta domām viņa atziņas
mācībā. Šīs apriorās formas ir pieredzes un līdz ar to arī pie-
redzes priekšmetu iespējamības nepieciešami pirmnoteikumi.

Tīro vērojumu (intuiciju) un sapratnes pamatjēdzienu (ka-

tegoriju) saistījumi veido dabas zinātņu aprioros pamatlikumus,
kuri izteic dabas vispārējās kārtības formas un likumus, piem.:
~katrā parādības maiņā substance paliek, un tās lielums daba

nedz vairojas, nedz mazinās" (substances pastāvības likums)*)
vai arī: ~visas pārmaiņas notiek pēc cēloņa un veices saistī-

juma likumā"**) (cēlonības likums). Domāšanas kategorijas
attiecas tikai uz vērojumu formām un uztveres dotībām, — ār-

pus pieredzes, ārpus parādībām tās neko nevar sintezēt, saistīt.

Tādēļ cilvēka atziņa aprobežota tikai ar pieredzes faktu un pie-
redzes aprioru noteikumu un formu zināšanu. Bet evidenti un

absolūti droši zināmais ir tikai paša uztvērēja un zinātāja sub-

jekta uztveres un saprašanas tīras vispārīgas formas un vispā-

rīgi principi, un tāpēc stingras, drošas zinātnes ir tikai for-

mālās zinātnes un uz tām pamatotie atziņu novadi — matemā-

tika, matemātiska fizika, loģika un kritiskā transcendentālā fi-

lozofija. Transcendentā metafizika, kas iet pāri pieredzes un

parādību robežām, mācība par lietu pārjuteklisko būtību un

pirmpamatu, nav iespējama kā zinātne. Transcendentās metafi-

zikas galvenie jēdzieni — substanciālā, nemirstīgā dvēsele, pa-

saules visums un Dievs ir saprāta (Vernunft) idejas tikai ar rē-

gulātīvu nozīmi, citiem vārdiem — tās izteic vadītājus vie-

dokļus, ar kuru palīdzību prāta darbībā, tā jēdzienos un

kārtulās tiek ienesta pilnīga sintezē, sevī noslēgta atziņas vie-

nība. Neempīrisko, pārjuteklisko lietu esamību var domāt,

problemātiski pieņemt, bet noteikti zināt par tām neko nevar.

Izeju un ceļu uz pārjuteklisko, ~intelligiblo" pasauli atver

un rāda sirdsapziņas gaisma, tikumiskā pārliecība un re-

liģiskā ticība, kas saistīta ar cilvēka kā saprātīgas būtnes aug-

stākā uzdevuma izpratni un piepildīšanu. Kanta ētika iziet no

*) Tīrā prāta kritika. 174. lap. p.

**) Turpat, 178. lap. p.
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tikumiskās apziņas īpatnējā fakta un mēģina apgaismot un for-

mulēt tikumiskās vērtēšanas un darbības pamatlikumus un no-

teikumus. Arī šeit Kanta galvenais jautājums skan: 1) Kā ir

iespējama tikumība un morāle? — un 2) kāds ir tikumiskās ap-

ziņas pamatlikums? Arī tikumiskās apziņas sfairā, praktiskā,
t. i. gribu noteicošā prātā Kants atklāj aprioro, no pieredzes

neatkarīgo momentu, tikumisko pamatlikumu jeb kategorisko

imperatīvu, vispārīga pienākuma ideju, kā vienīgo principu,
kas tikumiskā nozīmē spēj noteikt musu gribu. Kanta ētika ir

1) absolūta, t. i. tās pamatprincips prasa darīt labu paša labā

dēļ, neatkarīgi no blakus aprēķiniem, 2) formāla —tā sniedz

tikai vispārīgu formālu mērauklu tikumiskas resp. netikumiskas

darbības pazīšanai, tā neraksta konkrēti priekšā, ko darīt, bet

kā jāpārbauda mūsu darbības konkrētie mērķi, lai tos va-

rētu tikumiski attaisnot, tālāk — treškārt, šī ētika ir auto-

noma, t. i. dibināta uz cilvēka tikumiskās pašnoteikšanās

principa un 4) tā ir rigoris t i s ka, ļoti stingra, kas nepielaiž

kompromisu ar pienākumu cilvēka personīgās laimes tieksmēm

par labu. JābUtības pamatnormas, tikumiskie likumi, kas pavēl

vispārnozīmīgi un kategoriski, ko cilvēkam darīt vai neda-

rīt, nav atvasināmi no faktiskās pieredzes, jo tā rāda tikai, kā

cilvēki darbojas, ko tie dara un darījuši, bet nenoteic un nespēj
sankcionēt to, kā jādarbojas un kas jādara vienmēr un visur,
katram cilvēkam. Tikumiskā darbība nes savu vērtību un savu

attaisnojumu sevī pašā; tā nevar vadīties no subjektīvām tiek-

smēm, nejaušiem un mainīgiem afektiem, ārēju panākumu un

laimes aprēķiniem — labais tikumiskai gribai ir pats par sevi

labais. Absolūta vērtība un absolūti labais ir pati labā, auto-

nomā griba, kas piepilda un tiecas piepildīt tikai savas

pašas iekšējās konsekvences un saprātīgas vienības likumību.

Būdams vispārnozīmīgs, tikumiskais likums jeb kategoris-
kais imperatīvs noteic tikai gribas formu, t. i. tas prasa,

lai pavēlei varētu piešķirt vispārīgas saistības pazīmi, bet ne-

noteic saturu, jo to var sniegt tikai konkrēta pieredze un atse-

višķu mērķu gadījumi, kuriem vienmēr vairāk vai mazāk indi-

viduāls un nejaušs raksturs. Kanta kategoriskā imperātīv vis-

pārpazīstamā formula skan* tā: ~Darbojies tā, ka tavas gribas
maksima katrā laikā var tikt pacelta par vispārīgās likumdoša-

nas principu", t. i., lai tā bez iekšējas pretrunas būtu attiecināma

uz katru cilvēku resp. saprātīgu būtni. Šim imperatīvam ir

zināma radniecība (savā vispārīgā formālā rakstura ziņā) ar

pazīstamo principu: ~Ko tu negribi, lai tev dara, to nedari arī

citiem".
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Cilvēks, kā tikumiskā likuma autonoms nesējs un pildītājs,
ir personība ar pašvērtīgu nozīmi un cieņu; brīvā, augstākā
cilvēcība, kas realizējas tikumiskā darbībā, tajā neaizkarama,
svēta. Tāpēc cilvēku darbības kategoriskais imperatīvs iztei-

cams arī šādā veidā: ~Darbojies tā, ka tu cilvēcību savā un

citu cilvēku personā nekad neizlietātu tikai kā līdzekli, bet vien-

mēr ari kā mērķi". Tikumības iespējas iekšējais noteikums ir

brīvība, kā spēja noteikt sevi, savu gribu neatkarīgi no ju-
tekliskām dziņām vienīgi ar tikumisko likumu jeb pienākuma
tīro ideju. Kants saka: ~Dv sollst, denn dv kannst" — Tavs

pienākums to darīt, jo tu to vari. Ja cilvēks nedarbojas aiz

tīras cieņas pret objektīvi saistītāju tikumisko likumu un viņa
darbība tikai ārēji saskan ar pienākuma prasību, tad tai piemīt

gan legā 1 i tā te, bet ne morāl i tā te (īsta, tīra, tikumiska

vērtība). Ja tirgotājs tikai tāpēc nemelo un nekrāpj, ka viņam
bail no praktiski nepatīkamām sekām, tad šādam viņa ~godīgum-
am" nav nekādas tikumiskas vērtības. Kants izjuta bezgalīgu,
var teikt pat reliģiozu pietāti pret tikumisko likumību. ~Divas
lietas," saka viņš savā „Praktiskā prāta kritikā", ~pilda manu

apziņu ar pastāvīgi jaunu un pieaugošu apbrīnošanu un godbi-

jību, jo biežāki un ilgāki mana pārdomā tām

piegriežas: zvaigžņotā debess pār mani un mo-

rāliskais likums manī. Abas šīs lietas es nedrīkstu mek-

lēt ārpus mana redzes aploka it kā tumsā tītas vai kādā nepie-
ejamībā un pieņemt tikai kā šķietamas; es redzu tās manā priekšā
un saistu tās ar manas esamības apziņu."

Pēc savā pieredzē tveramā, empīriskā rakstura cilvēks ir

nebrīvs, padots dabas likumībai, bet savā dziļākā būtībā viņš ir

ideālās, intelligiblās pasaules pilsonis un šinī ziņā viņš ir brīvs —

brīvs no dabas cēloniskā spaida. Pilnīga iekšējā saskaņa ar ti-

kumisko likumu, augstākā tikumiskā pilnība un brīvība nav šinī

empīriskā pasaulē sasniedzama, bet šādu pilnību jeb svētumu

prasa cilvēka iekšējā balss un tāpēc saprātīga ticība postulē dvē-

seles personīgu nemirstību kā tikumiskās pašpiepildīšanās me-

tafizisku noteikumu. Arī Dieva esamību Kants postulē uz prak-

tiskā, tikumiskā prāta pamata kā absolūti pilnīgu, visgudru, vis-

taisnigu un visspēcīgu būtni, kas spējīga nodrošināt cilvēkam

pilnu augstāko labumu, kā tikumības un svētlaimes vie-

nību. Cilvēkam vajaga būt laimes cienīgam, un svētlaimes cie-

nīgs viņš kļūst tikai ar tikumības piepildīšanu. Tā tad augstākā
labuma iekšējais pamats ir pilnīga tikumība, bet tā iespējamī-

bas, absolūtais, metafiziskais pamats — Dievs kā pilnīgākā
būtne. ~Morāle neizbēgami noved pie reliģijas," saka Kants,
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Bet morāle nav balstāma uz reliģijas, bet gan reliģija uz mo-

rāles pamata.

Reliģijā, pēc Kanta uzskata, vērtīgs un īsti nozīmīgs ir tas

tikumiskais saturs, bet ne teoloģiskās dogmas, baznīcas konfe-

sionālie nosacījumi, iestādījumi un ārējās formas. Prāts paliek

dogmu augstākais tulkotājs un novērtētājs. No šī viedokļa iz-

ejot, ir tikai viena reliģija un, proti, prāta ticība (Ver-
nunftglaube), kas atzīst visus mUsu tikumiskos pienākumus par
Dieva pavēlēm. Sekojot šīm pavēlēm, cilvēks izcīna sevī tra-

ģisku cīņu ar viņā iedzimto sākotnīgo, radikālo ļaunumu.
Reliģijā cilvēks meklē un atrod atpestīšanu no šī ļaunuma
un piedzīvo iekšēju atdzimšanu. Kants atzīst, ka cilvēks

ar saviem spēkiem vien to nespēj panākt, — tam vajadzīga
Dieva žēlastība. Bet šīs žēlastības cienīgs kļūst tikai tas, kurš

iespējami vairāk pūlas cīņā ar ļauno un netikumīgo; Dieva

žēlastība var nākt tikai par to, kas ir jau uzsācis ceļu uz pilnību
un svētumu. Kristus ir ' tikumiski-pilnīgas cilvēcības ideja, un

ticība ir šādai idejai nepieciešama. ~Neredzamās baznīcas no-

jēgumā izteicas ideja par pasaules tikumiskās un dievišķās kār-

tības vienību."

Tā Kants mēģina saskaņot loģiskās domāšanas un ticības,

prāta un sirds neatvairāmos prasījumus. Viņa valsts filozofija
stāv ciešā sakarā ar viņa autonomo praktiskā prāta ētiku. Val-

stij jābūt tiesiskai valstij, kuras iekārta dibināta uz tiesību,
taisnibas un brīvības principiem. Valsts ir zināma cilvēku ko-

puma apvienojums pēc tiesību likumiem. Tiesības izteic notei-

kumus, pie kādiem viena individa patvaļa var tikt savienota ar

katra cita individa patvaļu pēc vispārēja brīvības likuma. Valstī

jāizpaužas tautas suverēnai gribai. Arī tautu un valšķu attiecī-

bās jāvalda prāta tiesiskiem principiem, bet ne kailas varas

tieksmēm, lai vadītu cilvēci pretim mūžīgā miera ideālam.

Lai sekmīgi tuvotos mūžīgam mieram, tad jāpiepilda šādi priekš-
noteikumi: 1) katras valsts satversmei vajaga būt republikā-
niskai, 2) starptautiskām tiesībām vajaga dibināties uz brīvu

valšķu federācijas jeb tautu savienības pamatiem, 3)

valšķu un tautu attiecībās jāvalda vispārīgas hospititātes jeb
viesmīlības garam.

Pēc briesmīgā pasaules kara radītais Tautu savienības in-

stitūts (Ženēvā) kā miera un tautu sadarbības instruments zi-

nāmā mērā piepilda un cenšas piepildīt to ideālu, par kuru sap-

ņoja lielais Karaļauču filozofs, kam viņš pirmais deva vadošās

līnijas.
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Kanta idejas un uzskati pieder pie tām filozofiskām mācī-

bām, kas nekad nenovecojas, bet ar savu īpatnību, dziļumu un

kritisko asumu arvienu atjauno, ierosina un padziļina pilsonisko

problēmu nostādīšanas veidus un atrisināšanas ceļus un atklāj
arvienu jaunu domu iespējas un dziļumus līdzīgi zvaigžņu pa-
saules neizsmeļamām dzīlēm. Par Kantu izaugusi tik neap-

tvepami plaša literatūra, ka tā spētu pildīt veselas bibliotēkas —

un tomēr vēl arvienu par viņu un sakarā ar viņu ir tik daudzko

pētīt! Visas 19. un 20. gadu simteņa filozofiskās strāvas, it se-

višķi Vācijā, ir lielākā vai mazākā mērā Kanta kritiskās filozo-

fijas vai nu pozitīvi vai negatīvi ierosinātas un noteiktas. Tagad
katram skaidrs, ka bez atziņas principiālas analizēs un kritikas

filozofija neizbēgami top dogmatiska un neauglīga. Var nepie-
krist (un ar dibinātu pamatu) viņa gnoseoloģiskam subjektīvis-

mam un agnostiskam fainomenālismam (uzskatam, ka mēs zi-

nām tikai lietū parādības, fainomēnus); hipotētiskas un induktī-

vas metafizikas iespējamību Kants nav varējis iznīcināt. Var

Kritizēt daudzu viņa domu gājienu vienpusīgos un schēmatiskos

konstruējumus, dažu svarīgu jēdzienu (Ding an sich, Affektion,

Gemūt, Erfahrung v. c.) neskaidrību un pretrunīgumu, var pār-
mest viņam pārmērīgu racionālismu un formālismu un apriori-
tātes jēdziena attiecināšanu tikai uz atziņas formu, — bet neap-
strīdama vērtība pieder pašam galvenās problemātikas īpat-

nējam nostādījumam, transcendentālam izejas viedoklim, ka

atziņa un tikumība nav iespējama bez pārimdividuālās, ideāli-

objektīvās jēgas un likumības gaismas, kas iestaro mūsu apziņā
un sirdsprātā. Arī atsevišķās filozofijas un speciālo zinātņu no-

zares ir guvušas no Kanta Universālā ģēnija jaunas atziņas, me-

todes, pamatojumus un paliekošus ierosinājumus. Lai minam

aistētiku (tīru skaistumu spējam tvert tikai neieinteresētā

konkrētā skatījumā, kur harmoniski sadarbojas prāta un fantā-

zijas spēki), reliģijas filozofiju, tiesību un valsts mācību, audzi-

nāšanas teoriju, dabas filozofiju, antropoloģiju, fizisko ģeo-
grāfiju.

Bez Kanta nav domājami un saprotami Fichte, Hegels, Šel-

lings, Herbarts, Šopenhauers v. c; arī Šillers, kā zināms, ar.

sajūsmu uzņēma Kanta vadošās domas. Pagājušā gadu simteņa
60. gados Vācijā atjaunojās un pastiprinājās sevišķa interese

par Kanta filozofiju; atskanēja sauciens: ~Atpakaļ pie Kanta", —

sākās jaunkantistu kustība, kas dažādos virzienos un no-

krāsās iztulkoja, attīstīja tālāk, korriģēja un papildināja Kanta

kriticisma vispārējās un atsevišķās domas un tendences, pie
kam tās piekritēji svērās vai nu vairāk uz absolūtā ideālisma un
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racionālisma vai ari kritiskā un transcendentāla reālisma pusi.
Atzīmēsim šim sakarībā tikai pazīstamākos vārdus, kā: Līb-

mani, Kohenu, Natorpu, Vindelbandu, Rikertu, Rīlu, Faihin-

geru, Renuje (Renouvier) un Lašelje (Lachelier). Arī Loces,
Paulsena, Vundta tā sauktās imanentās skolas' (Šuppe v. c),
un arī E Huserļa fainomenoloģiskā filozofijā vērojama stipra
Kanta domu ietekme. No latviešu filozofiem vistuvāk Kantam

pieslejas prof. P. Zālīte. Latvijas Universitātē Kanta filozofijas

studijām piegriež nopietnu vērību, ne tikai tās lielās vēsturiskās

nozīmes dēļ, bet arī tāpēc, ka Kanta darbu analizē ļoti veicina

kritiskas zinātniski-filozofiskas domāšanas attīstību.

Prof. P. Dāle.



Tomass Karlails.

Ja šī grāmata ir ziedota pasaules lielajiem gudrības mācī-

tājiem, tad par tādu, vārda vistiešākā nozīme, jānosauc sevišķi
Karlailf. Visi citi, par kuriem šeit ir runa, gan arī mācīja lielu

dzīves gudrību, bet bez tam viņi bija arī vēl kas cits: zināt-

nieki, filozofi, dzejnieki, paidagogi, valstsvīri, baznīcas tēvi. Kar-

lails, ar visu, ko savā mūžā sarakstījis, gribēja pirmā kārtā mācīt,
ka cilvēkam 'jādzīvo.

Ja viņš sarakstījis arī, piem., šillera biogrāfiju, tad viņu

par literatūras vēsturnieku tomēr nevar nosaukt, jo viņam trūka

gan plašas un dziļas vēstures izpratnes un izjūtas, gan arī me-

todes, ar kādu literatūras vēstures pētnieki stājas klāt savam

pētīšanas objektam.
Par zinātnieku vēsturnieku vispār viņu nevar nosaukt, kaut

gan viņš sarakstījis grāmatu par Kromvelu, par lielo franču

revolūciju un par prūšu ķēniņu Frīdrichu Lielo. Viņam nebija
zinātniekam nepieciešamās stingrās objektivitātes vēsturisko no-

tikumu raksturošanai un novērtēšanai. Tā tad arī savos vēstu-

riskos darbos Karlails pirmā kārtā gribēja būt audzinātājs, mā-

cītājs, augsta ētosa un dzīves gudrības sludinātājs.
Stāstot par Kromvelu, viņš gribēja rādīt īsta tautas vadoņa

ideālu un tautām mācīt savus vadoņus godāt un tiem klausīt;
Frīdricha personā tēloja varena gribas spēka iemiesojumu un

gribēja rādīt skaistas kalpošanas piemēru un paraugu savai ide-

jai; franču revolūcijā centās rādīt, kā nekas ļauns nepaliek be/

soda, lai to izdarītu augstmaņi vai lielais pūlis, karaļi vai

übagi, un ka pasaule valda un valdīs neaizkarama dievišķa
kārtība.

Tāpat savos rakstos par sociālpolitiskām problēmām. Ja

viņš ir laidis klajā savu darbu par lielo sociālpolitisko kustību,

par čartismu, tad viņš tomēr nebija sociālpolītiķis šī vārda īsta

nozīmē. Viņam trūka sociālpolitiķim nepieciešamā reālista

skata sabiedriskās dzīves īstenībā. Viņš bija kluss, vientulīgs

domātājs un nekad nav piedalījies plašākā sabiedriskā un poli-
tiskā dzīve.

Arī filozofs vārda parastā nozīmē viņš nebija. Viņam pa-

visam nebija dāvanu sistemātiskai domāšanai un domu kārto-
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(Dr. Vestlera glezna Glazgovas mūzejā.)
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šanai, viņš pats allaž ar nicināšanu runāja par ~sistēmu-meistar-

iem", aiziedams tik tālu, ka zinātniskās, sistemātiskās filozo-

fijas vajadzību un nozīmi pavisam noliedza. Filozofija viņam
neko citu nenozīmēja, kā dzīves gudrību, un lielo pasaules fi-

lozofiju mācības viņu tikai tik tālu interesēja, cik tās cilvēkam

deva rokā mērogus dzīves parādību pareizai vērtēšanai un mā-

cīja ideālas personīgas dzīves mākslu. Karlails, līdzīgi Gē-

tem, nīda abstraktu spekulēšanu, teoretizēšanu, neticēja, ka

ar prāta palīdzību vien butu iespējams atrisināt dzīves mīklas,
atrast pareizas dzīvošanas likumus un normas. Viņam domā-

šana, arī visa filozofija likās vērtīga tikai tad, ja tā cilvēku pa-

darīja spējīgāku labu dzīvi dzīvot. „Cilvēks nav radīts, lai justu,
domātu, spekulētu un sapņotu, bet lai darbu darītu," viņš teica.

Kas dzīvē jāmīl un kas jānīst, kas par svētu jāuzskata, kam

jākalpo, kam jāziedo savi spēki? Tie ir Karlaila jautājumi,
kurus viņš sev un citiem stādīja, un kuriem viņš atbildi meklēja
nevis teorētiskas domas, abstraktas spekulācijas ceļā, bet tiešā,

aktīvā, bagāti cilvēcīgā dzīvē.

Ar nāvīgu nopietnību Karlails cīnījās ap šīm problēmām,

par ko stāsta savā autobiogrāfiskā romānā Sartor resartus.

Viņš stāsta, ka viņš šiem jautājumiem atbildi tiešām tad arī

atradis, ka viņam tad nekādu šaubu vairs nav bijis, ka gluži
skaidrs viņa acu priekšā stāvējis viņa paša dzīves ideāls un

visu cilvēku dzīves pēdējais mērķis: dzīvot garā un patiesībā,

palīdzēt zemes virsu nodibināt gara un patiesības valdību. Viņš

patiesības mīlestību un kalpošanu līdz mūža galam mācīja ar

tādu karstu aizrautību, Ica Gēte viņu tāpēc nosauca par ~pirmā
lieluma ētisku varu pasaulē."

Šis lielais mācītājs, audzinātājs, patiesības un taisnības

sludinātājs dzimis Skotijā, 1795. gadā. Viņa tēvs bija vienkāršs

zemnieks un mūrnieks, nopietns, stingrs, mazrunīgs, bet sirdī

labvēlīgs, izpalīdzīgs un īsts godavīrs, dziļi reliģiozs, kādas

puritāņu sektes padevīgs, gandrīz fanātisks loceklis. Par savu

māti pats Karlails izteicās, ka tā esot piederējusi pie visaugstā-
kās aristokrātijas, proti, pie taisnības, dievbijības un gudrības
cilvēkiem. Viņš visā savā mūžā neesot sastapis cilvēka, kas

butu tā ar visu sirdi un prātu ticējis Kristum un arī dzīvojis
tādā saskaņā ar Kristus mācību, kā viņa māte. Šī vienkāršā

zemniece jau bija labi gados, kad sāka mācīties rakstīt, lai va-

rētu sarakstīties ar savu dēlu, kas toreiz bija students. Viņa
daudz lasīja un sekoja visam, ko viņas „mācītie" dēli darīja, vai

par ko rakstīja. Pēc smaga dienas darba laukā un mājās, viņa
vakaros vēl lasīja Gētes Vilhelmu Meistaru, sava dēla tulko-
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jumā, smeldama šinī grāmatā gudras pamācības un mierinā-

jumu. Tāpat viņa ar interesi lasīja sava Tomasa lielo franču

revolūciju, un viņas dēls izteicās, ka viņa to tik labi sapratusi,
tik dziļi iedzīvojusies šīs grāmatas garā, kā reti kāds cits la-

sītājs.

Tomass, nobeidzis tā saukto „latīņu skolu" Annana, iestā-

jās Edinburgas Universitātē, kur studēja teoloģiju. Te viņš veda

īstu nabaga zemnieku puiša — studenta dzīvi. Viņa studiju
biedri gandrīz visi bija tādi paši ~übagi" kā viņš, kas lekcijas

klausījās tikai mēnešus piecus gadā, bet visu citu laiku strādāja
uz laukiem, palīdzot saviem vecākiem, vai nodarbojās kaut kur

citur, dienišķu maizi pelnīdami. Visi gandrīz uz Edinburgu
nāca kājām, 'ar maisu uz muguras, kurā atradās visa viņu
manta, dzīvoja nabadzīgās istabiņās un barojās no tā, ko bija

paņēmuši līdz, vai ko tiem piesūtīja no laukiem.

Visi viņi bija ļoti jauni, dažiem bija tikai 14 vai 15 gadi.

Viņu dzīve bija, kaut gan nabadzīga un ārkārtīgi vienkārša, tad

tomēr garīgi saturīga. Viņi čakli apmeklēja lekcijas, savos pul-

ciņos pārrunāja visādas, gan filozofijas un reliģijas, gan saim-

niecības, politikas un sociālās dzīves problēmas, brīvdienās

kārtīgi sarakstījās, apmainīja savas domas un stāstīja par sa-

viem piedzīvojumiem. Karlaila biogrāfs Frauda (Froude) stāsta,

ka šo jauniešu korespondencē nekad neesot runa par kaut kā-

dām palaidnībām, tanī neesot atrodams neviens frivols vārds,

bet tikai nopietna domu apmaiņa par personīgo dzīvi, litera-

tūru, zinātni, filozofiju, vai par tā laika slaveno vīru dzīvi un mā-

cībām. Šo jauniešu vidu Karlails bija pirmais, visi viņu tu-

rēja par visgudrāko un arī rakstura par visnosvērtāko, pie viņa
visi griezās visādās lietās, kā pie īstas autoritātes, un visi

viņam pareģoja spīdošu nākotni.

No ļoti nabadzīgās dzīves, sliktā dzīvokļa, kārtīgās badoša-

nās Karlails ieguva mocošu kuņģa kaiti, no kā viņš velak

visu mUžu cieta un kas bieži bija par iemeslu viņa drūmajam

garastāvoklim. Daudz sāpju jaunajam Karlailam tanī laikā

radīja dziļi dvēseles konflikti, mocoši jautājumi par paša per-

sonīgās un par visas dzīves jēgu un mērķiem. Ne katrs cilvēks

šos konfliktus pārdzīvo vienādi asi un strauji. Karlails, pec

visas savas iekšējās satversmes, pēc savas dabas un rakstura

pamatnoskaņojuma, visu pārdzīvoja smagi. Šaubas un nezinā-

šana viņu daudzreiz aizveda līdz pilnīgam izmisumam, tā ka

viņš sāka nīst savu un visu dzīvi, noliegt tās vērtību un katru

jēgu. Teoloģija viņam ne tikai kā nedeva skaidrību, bet tā

sacēla vēl lielāku, vēl sāpīgāku šaubu nemieru. Viņš sāka no
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doties citām zinātnes nozarēm — jurisprudencei un matemāti-

kai, cerēdams tur atrast nesatricināmus pamatus un drošu pie-
turu. Bet ari tur piedzīvoja vilšanos, jo kā gan tieslietu zinības

vai matemātika butu varējusi izkliedēt viņa šaubas par dzīves

jēgu, dot rokā mērogus, ar ko visu vērtēt, ar kā palīdzību
atrast dzīvei mērķus un augstāku attaisnojumu?

Smagi viņu nosipieda arī materiālās rUpes. Atrisinājis kādu

matemātikas sacensības uzdevumu, viņš dabūja matemātikas

stundas, vairāk gadus strādāja dažādās skolās, pārtulkoja kādu

tranču ģeometrijas skolas grāmatu, darbojās arī par mājskolo-
tāju gan Edinburgā, gan Londonā, un tikai tad drusku uzlabojās
viņa grūtais materiālais stāvoklis. Bet tad viņš jau bija sa-

sniedzis savu 30-to dzīves gadu.

Šinī laikā ar viņu notika romānā Sartor Resartus aprak-
stītais iekšējais apvērsums, kad viņam uzreizi skaidrs kļuva
dzīves mērķis, saprotama paša un visas dzīves jēga — nesav-

tīgi kalpot patiesībai, pašam arvienu censties but patiesam vi-

sās lietās, domās, vārdos un darbos un, aizmirstot sevi, atdot

visus savus spēkus cīņai par patiesību. Tas viņam šķita esam

Dieva svēts likums un tam padoties — dzīves visaugstākais uz-

devums.

Šinī laika viņš iepazinās ar lielā vācu ideālista ŠiTlera

darbiem, iemīlēja šo „svēto" vīru, dedzīgo patiesības, brīvības,
cilvēcības idejas cīnītāju, šo ~svētā gara bruņinieku" un viņa
rakstos atrada apstiprinājumu savām paša domām un centie-

niem.

Viņš sarakstīja šillera biogrāfiju, bet drīz pēc tam, iepazi-
nies ar otra lielā vācu dzejnieka -domātāja Gētes rakstiem,
pārtulkoja angļu valodā viņa romānu ~Vilhelms Meistars". Tanī

viņš atrada vēl stiprāku balstu savām idejām, vēl drošāku pa-

matu, vēl lielāku skaidrību par to, kādai jābūt paša un visai

dzīvei.

Šinī laikā iesākās Karlaila sarakstīšanās ar Gēti, kas iz-

beidzās tikai neilgi priekš Gētes nāves, un kas abiem arvienu

bija īsta dvēseles prieka avots. Kādā 1831. gadā rakstītā vēs-

tulē Gētem Karlails savu stāvokli pret lielo vācu dzejnieku-

domātāju izteica tā: „Ja es dzīvē esmu no tumsas nokļuvis

gaismā, ja esmu pats sevi mācījies pazīt, un ja nu zinu, kāds

mans dzīves uzdevums un aicinājums, tad par to man jāpateicas

Jums, vairāk nekā kam citam pasaulē. Vairāk nekā jeb kam

man jāsaka paldies Jums un jājūt pret Jums godbijība, kā skol-

niekam pret skolotāju, kā dēlam pret tēvu."
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1826. gadā Karlails apprecējās ar kāda ārsta Velsa (Welsh)
meitu Džemu, skaistu, izglītotu, asprātīgu un sirsnīgu jaunavu.
Kādu laiku dzīvoja Edinburgā, bet tad ar savu jauno sievu no-

metās Krēgenputokā, tālā, klusā, viņa sievai piederošā mui-

žiņā, kur viņš pavadīja savas dzīves vislaimīgākos gadus. Te

viņš sarakstīja daudz lielākus un mazākus darbus, gan par vācu

dzejniekiem, gan par savu vismīļāko angļu rakstnieku Bernsu

(Burns) un te lika pamatus savam vislielākajam darbam — lielās

franču revolūcijas vēsturei.

Viņa dzīves biedrene viņam palīdzēja nest visas dzīves

grūtības, sekoja viņa darbībai ar dzīvu interesi un dzīļu izpratni,

strādāja un gādāja par viņa ārējo labklājību, ērtībām un vese4

lību, bet daudz cieta no viņa straujā un drūmā rakstura, no

viņa neapvaldītā temperamenta, no viņa pēkšņām garastāvokļa

maiņām. Kopējā dzīve brīžiem bija abiem grūti panesama,
daudzreiz viņi, mīļā miera dēļ, uz ilgāku vai īsāku laiku šķīrās,
katrs dzīvoja citā vietā, uz savu roku. Bet arī tas nebija viegli

panesams, atkal abi ~nervozie" draugi sadevās kopā, un atkal

sākās nemiers un visādas grūtības un konflikti. Ar humoru, kas

Karlaila kundzei piemita lielā mērā, tomēr viņai nepietika, tāpat
kā viņam nepietika ar filozofiju, kas viņam gan palīdzēja atri-

sināt visgrūtākās mīklas par dzīvību un nāvi, par vēsturi un

cilvēci, par Dievu un par cilvēku likteņiem, bet nepalīdzēja

pārvarēt nepatikšanas, uztraukumus un dusmas par to, ka dzī-

voklī izrādījās ieviesušās blaktis, vai kad sētā, agrā rītā, dzie-

dāja gailis un neļāva gulēt.

Ja Karlailam gluži skaidri bija saredzams viņa dzīves aici-

nājums, mērķis un ceļš uz to, un ja par to viņam vairs nenācās

izcīnīt iekšējas cīņas, svārstīties, šaubīties un ciest, tad visu

cauru mūžu viņš cieta no visādiem dzīves sīkumiem un nie-

kiem. Ja viņš varonīgi prata panest patiesi smagus un vissma-

gākos likteņa sitienus, tuvu cilvēku nāvi un ciešanas, sāpīgas
vilšanās gadījumus satiksmē ar cilvēkiem, tad viņš bija pavisam

nevarīgs kā izlutināts bērns, kad nācās panest visādas ārējas

neērtības, ikdienas sīkas nepatikšanas, visādas niecīgas klizmas

un ķibeles.

Viņš bija dzīvē nepraktisks, bikls, bieži nervozi uztraukts,
bet tad atkal varēja būt bargs, nežēlīgi neiecietīgs, ass, pat
brutāls strīdos par svarīgām problēmām, tā ka bija maz cil-

vēku, kas viņu silti būtu mīlējuši. Gandrīz visi viņā redzēja

savādnieku, it kā baidījās no viņa, jutās viņa klātbūtnē nor

spiesti. Viņš pats to manīja, no tā cieta, bet bija pilnīgi ne-

spējīgs izlikties, spēlēt kādu lomu, būt laipns tad, kad tāds
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nevarēja būt, laipni sarunāties ar cilvēkiem, kurus nemīlēja
vai necienīja, jo but īstam un patiesam līdz galam, to viņš tu-

rēja par pirmo un svētāko uzdevumu un to lūkoja pildīt katrā

vietā un lietā ar patiesi fanātisku stingrību pret citiem un pret
sevi pašu.

Viņa rakstīšanas un arī publisko lekciju veids, kādas viņš

turēja vairāk pilsētās, bija neparasts, viņa stils smags, dīvains,
bieži nesaprotamu simbolu, tumšu allegoriju, pie tam daudzreiz

rūgtas satīras, dzēlīgas ironijas piesātināts. Kad parādījās drukā

viņa autobiogrāfiskais romāns, ar dīvaino nosaukumu Sartor

resartus, t. i. ~Salāpītais skroderis", tad gandrīz nebija neviena

lasītāja, kas to butu slavējis, kas to butu patiesi sapratis.
Šī grāmata radīja sašutumu, modināja izbrīnu un pat īgnumu.
Viņš ar to neieguva draugu, bet gan lielu pulku sīvu pretinieku,,

jo tanī katrs varēja justies apvainots, katras ļaužu šķiras, katru

aprindu, katras profesijas, katras konfesijas cilvēks. Visiem te

viņš acīs saka, ka tie vai nu gļēvuļi vai liekuļi, ka nevienam

nav drosmes dzīvot ~garā un patiesībā", ka neviena dzīve un

darbi nesaskan ar viņa vārdiem, ka visi negodīgi un neīsti,
iekšķīgi izjukuši, ~salāpīti", pastāvot no nesakarīgiem, pavirši

sadiegtiem gabaliem. Visu sabiedrību, visus cilvēkus viņš ap-

sūdz, sevišķi par to, ka tiem nav drosmes būt patiesiem, ka

viņos nav ne drusciņas varoņu gara. Un arī pats par sevi šinī

autobiogrāfiskā romānā viņš stāsta, ka esot bijis nožēlojams,

gļēvs, muļķīgs ~divkājis", kas pratis tikai smilkstēt, gauzties,
un vaimanāt, ka ne ar ko nav bijis apmierināts, ka visā tikai

ļaunu redzējis, tāpēc arī dzīvi noliedzis un uz visu teicis — ~nē!"
Bet tagad viņš dzīvei sakot ~jā", jo dzīve esot svēta, tā esot

jāatzīst, jāpieņem, jāsaprot un skaisti un svēti jādzīvo. Dzīve

taču neesot cilvēkiem dota, lai to izputinātu, bet lai no tās ko

labu un skaistu iztaisītu. Ja cilvēks ar dzīvi neesot apmieri-

nāts, tad tā neesot dzīves vaina, bet viņa paša vaina, muļķīgās

dabas, viņa gļēvā rakstura vaina. Godīgs un drosmes pilns
cilvēks dūšīgi stājoties dzīvei klāt un lūkojot un protot ar tās

prasībām galā tikt, nelaužot lieki galvu par neizdibināmām

problēmām, tā tad nešķiežot velti savas garīgās enerģijas.
Karlails stāsta, ka viņš agrāk neesot saskatījis šo dzīves

diženumu, skaistumu un svētumu, bet arvienu tikai redzējis to,

kas tanī ļauns un neskaists. Tagad viņš redzot arī labo un gaišo

un ticot, ka tā būšot arvienu vairāk, ja mēs, cilvēki, to paši
dzīvē nesīšot iekšā. Nevis sātāna varu, bet Dieva garu vajaga

stiprināt. Sātāns grauj, posta, nicina, nāvē — Dievs rada.

Vajaga radīšanu veicināt, nevis graušanu. Vajaga Dievu mīlēt,
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Dievam kalpot, milet viņa radību un tai kalpot. Es nīstu, nīstu

tevi, Sātan, es piederu ne tev, bet Dievam, bet tevi nīstu

mūžīgi mUžos!

Karlails stāsta, ka tanī brīdī, kur viņam tas, kā gaišā at-

klāsmē, kļuvis skaidrs, pār viņa dvēseli brāzušies un šalkuši

kā ugunsviļņi un aiznesuši projām uz visu mūžu senās šaubas.

Viņš sevī sajutis varenu spēku, sajutis Dievu visu savu dvēseli

pildām. No tā laika viņš zinājis, ka viņam ar ugunīgu naidu

janist ļaunais un tas jāapkaro un ar karstu sajūsmu jāatdodas
dievišķīgajam un jāpalīdz, lai tas dzīvē arvienu vairāk nāktu pie
uzvaras.

ŠO skaidrību par lielo Dieva patiesību un taisnību, par to,

kas dzīvē tiešām labs un kas jādara, lai tas pastāvētu un nostip-

rinātos, Karlails nu apzinīgi mācīja visos savos rakstos, vis-

iespaidīgāk un aizrautīgāk savā franču revolūcijas vēsturē,

grāmatā, kas no visiem viņa darbiem, blakus viņa grāmatai par

varoņiem un varoņu godināšanu, visvairāk ieteicama katram

intelliģentam lasītājam. Tā vislabāk un vispusīgāk raksturo

arī Karlailu pašu. Ja viņa franču revolūcijas vēsture ir mazāk

zinātniska, bet vairāk tēlotāja mākslinieka darbs, ja autors arī

bieži ir stipri subjektīvs savos spriedumos un vērtēšanā, tad

revolūcijas laika cilvēku dzīvi, viņu cīņas, ciešanas, uzvaras,

bojā eju viņš tēlo varenās aizrautīgās, sasprindzinātas drama-

tiskas darbības pilnās ainās. Tās paliek ilgi atmiņā, saviļņo

jūtas un modina sirdsapziņu, piespiež lasītāju meklēt drošus

ētiskus mērogus sociālās un politiskās dzīves parādību vērtē-

šanā un ieņemt stāvokli pret tām.

Ja viņa tēlojumi arī ne arvienu atbilst īstenībai, ja stingri

objektīvai zinātnei viens otrs fakts un notikums jāapzīmē par

nepareizi atstāstītu, tad tomēr tēlotā aina visā visumā dod

dzīvu priekšstatu par vēsturisko momentu, liek sajust un sa-

prast tā laika tautas psīches vispārīgo noskaņojumu, liek pār-
dzīvot liela vēsturiskā momenta spraigo drāmatismu un dvē-

selei liek spēji uz visu atsaukties. Pat ja mēs piekristu dažu

zinātnieku domām, kas Karlaila grāmatu nosaukuši par lielu

eposu, par lielu „dzeju prozā", par vēsturisku romānu, tā tad

ne par zinātnisku, bet par dzejas darbu, arī tad nav noliedzams,
ka tā mus ieved tā laika dzīvē, liek saskatīt tanī valdošos un

vadošos spēkus, idejas, principus un kā tie iemiesojušies zinā-

mās spilgtās personībās un izpaudušies viņu darbībā. Kas ar

interesi un koncentrētu uzmanību būs izlasījis šo lielo darbu,

tas daudz būs sapratis par to, kā ceļas revolūcijas, kas pie tām

vainīgs, vai un kā tās novēršamas, vai tās nes tikai ļaunumu,
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vai ari rada ko labu, un ko no tām var mācīties nākamās pa-
audzes. Un visvērtīgākais, ko šī grāmata katram var dot, ir

tas, ka tā katrā modina personīgas atbildības un sabiedrisko

pienākumu apziņu, ka tā uzmodina sociālo sirdsapziņu un ne-

ļauj būt un palikt vienaldzīgam pret to, kas notiek tautas dzīvē.

To pirmā kārtā Karlails ar savu grāmatu arī gribēja panākt.
Gribēja cilvēkiem atgādināt Dieva likumus, tos brīdinot no šo

likumu pārkāpšanas un rādīt, ka tas nekad bez soda nepaliek.
Tev bUs godā turēt Dievu, savu Kungu! Tev jārunā patiesība!
Tev jābūt taisnīgam pret līdzcilvēkiem! Ja tu to nedarīsi, bet

ja tev paša labums būs augstāks nekā patiesība, taisnība, vī-

rišķība, hēroisms, nesavtīga kalpošana augstai Dieva idejai, tad

zini: ir tādas aukas un vētras, kas tevi samals putekļos! To

Karlails gribēja mācīt. To savā grāmatā sludināja tādā karstā

aizrautībā, kā apgarots Dieva sūtnis.

Savu grāmatu nobeidzis, viņš savai dzīves biedrenei teicis:

~Es nezinu, kā pasaule uzņems šo manu darbu, bet to es zinu,
ka kopš 100 gadiem pasaule nav redzējusi grāmatu, kas tā būtu

dzimusi un kā liesma uzšāvusies dzīva cilvēka sirdī."

Ar šo grāmatu Karlails nodibināja savu rakstnieka slavu,

kļuva pazīstams visā kultūras pasaulē un ieguva siltus draugus
malu malās.

Visi, ja tie arī brīžiem nevarēja piekrist vienai otrai Kar-

laila domai, apbrīnoja viņa heroisko cīņu par to, ko pats turēja

par patiesību un taisnību. Visi juta, ka tas, ko viņš rakstīja,

bija viņa svēta pārliecība un ticība, un ka viņš no tā nekad

nevienu vārdu neatsauks. Viņš nemaz necentās pēc lētas popu-

laritātes un pretinieku kritiku un uzbrukumus panesa mierīgā

garā. ~Es šeit sēdu," tā lasām kādā viņa vēstulē, „un rakstu,

mierīgs savā sirdī, un jūtos atbildīgs vienīgi savas sirdsapžiņas
un Dieva priekšā. Šīs zemes izdevēji, kritiķi, tirgotāji, afišu

līmētāji ap mani mudž, bet pāri man, pie debesīm — zvaigznes

un zilā mūžība! Būsim pateicīgi!"'
Viņa draugu skaits vēl vairojās, kad viņš šinī laikā Londonā,

kur viņš toreiz dzīvoja un arī sarakstīja savu franču revolūciju,

noturēja vairākas publiskas lekcijas par vispārīgo un par vācu

literatūru, par Eiropas revolūcijām, kā arī par varoņiem un va-

roņu godināšanu.
Lielu iespaidu atstāja tai pašā laikā sarakstītā grāmata

par čartismu,*) kā arī vēlāk sarakstītā ar nosaukumu „Senāk

un tagad", kurā viņš sniedza satricinošu tēlojumu par sava laika

sociālās dzīves ēnas pusēm. Tanī izpaužas karstas dvēseles

varens protests pret sociālo netaisnību, un tā sludina augstu
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sociālu etosu, sludina, kā kads kritiķis par to izteicas, nevis

parastā cilvēku valodā, bet „zibeņos un pērkonos".

Šinī pat laikā viņš laida klajā sava mirušā drauga Džona

Šterlinga dzīves aprakstu, par kuru Karlaila biogrāfs Frauds

saka, ka tā esot visjaukākā biogrāfija, kāda tanī gadsimteni

parādījusies Anglijā.

Karlails, kuram, viņa lielās kautribas dēļ, nebija viegli drau-

dzēties ar cilvēkiem, tiem, kurus viņš iemīlējis, ar kuriem pa-
tiesi sapratās, bija līdz nāvei uzticīgs un ar visu sirdi padevīgs.
Karlails vispār uzticību turēja par vienu no visskaistākām rak-

stura īpašībām, par cēla rakstura galveno iezīmi. Neuzticību

draugiem viņš turēja par nepiedodamu grēku, neuzticīgus cil-

vēkus neturēja par spējīgiem dzīvē kaut ko labu un lielu radīt.

Viņš pats bija silti un mūžīgi uzticīgs visiem, kurus patiesi bija

mīlējis, vecākiem, jaunības draugiem, pat bijušai kalponei
Braida kundzei. Kad viņš mira, klausot viņa noteikumam, viņu

paglabāja nevis kādā slavenā vietā, kur citu lielu vīru atdusas

vietas atradās, bet Eklefechanas sādžas kapsētā, blakus viņa

māmiņai.

Dziļi satriekts Karlails bija, kad 1866. g. nomira viņa dzīves

biedrene. Viņš līdz mūža galam cieta domās par to, ka viņš
to pastāvīgi mocījis ar savu drUmo omu, smago raksturu, sli-

miem nerviem un savā dienas grāmatā izteicās, ka ar viņa lau-

lātās draudzenes nāvi arī viņa dzīvības svece apdzisuši.
īsi pirms viņa laulātās draudzenes nāves viņš tika ievēlēts

par Ēdinburgas Universitātes rektoru. Kaut gan viņš nemīlēja
augstus un oficiālus amatus, tad tomēr jutās pagodināts ar to.

Nākošos gados viņš sarakstīja savas atmiņas, visādus sīkus

rakstus par aktuāliem sabiedriskiem un politiskiem jautājumiem
un uzturēja ļoti plašu sarakstīšanos ar daudziem sava laika sla-

veniem vīriem.

Viņš mira 1881. g. 2. februārī, astoņdesmit piecus gadus
vecs.

Viņa dzīve, tā saka par to viņa biogrāfs Frauds, bija uzticīga

kalpošana savam Radītājam, bija gara, smaga darba diena, karsta

cenšanās labu un tikai labu darīt un būt līdz galam patiesam
vārdos un darbos.

* *

�

Karlails stāsta par sava autobiogrāfiskā romāna ~Sārtot*
Resartus" varoni, ka tas visā savā mUžā vienu vienīgu reizi esot

smējies.
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Kad mes skatāmies paša Karlaila sejā, sevišķi Uistela glez-
notā ģīmetnē, tad neviļus ienāk prātā doma: šis cilvēks visā

savā dzīves laikā no visas sirds gan nav smējies nevienu pašu
reizi.

Tiešām: lasot kaut kuras Karlaila grāmatas kaut kuru la-

pusi, mēs jūtam, ka viņš no visiem nopietniem rakstniekiem

ir visnopietnākais. Nelaipns un skarbs viņš ir, kā viņa ziemeļu
dzimtenes Skotijas drūmā daba. Viss, ko viņš runā, skan ne-

pielūdzami stingri, daudzreiz kā satricinošs sprediķis, kā barga
pamācība, daudzreiz kā kliedziens, kā nāvīga apsūdzība.

Modernā lasītāja ausīm, kas pieradis pie izsmalcinātas'

mākslas maigās valodas, sāpīgi klausīties tādās skaņās.
Bet Karlails pavisuvisam nav aistēts, viņš vismazāk domā

par savas valodas skaistumu, maigumu un daiļskanību. Arvienu

izejot uz katras lietas pašu centru un īstāko būtību, ko viņš

grib uztvert un atvērt, viņš nedomā par formu, kādā tērpsies

viņa domas. Vienu viņam tikai gribas: vienkāršu domu izteikt

vienkārši un pārliecinoši. Lai tas viņā neklausās, kas ne pa-

tiesību meklē, bet tikai aistētisku baudu!

Karlails dziļi ticēja, ka viņam no paša Dieva uzdota misija
cilvēkiem mācīt lielo patiesību par dzīvi.

Par to, ko viņš turēja par dzīves īsto jēgu un mērķi, viņš

runāja dedzīgi, kaislīgi, nežēlojot neviena, nebaidoties, ka viņu

pārpratīs, izsmies vai nīdīs. Viņš nekad neskaitījās ar valdo-

šiem ieskatiem, ar populārām domām, ar sabiedrības simpāti-

jām vai antipātijām. Viņš nezināja ne aristokrātu, ne demokrātu,
ne sociālistu, neprasīja ne ticības, ne politiskas programmas,

viņš neredzēja ne katoļu, ne protestantu, neprasīja ne pēc dzi-

muma, ne sociālā stāvokļa, viņš zināja tikai cilvēku un vienu

vienīgu mūžīgu patiesība, kuru viņš tad sludināja atklāti un

bezbailīgi, vienkāršā, neaptēstā zemnieku valodā, itin kā viņa

klausītāji butu tādi paši vienkārši zemnieku cilvēki, kāds viņš
pats.

Viņš bija un gribēja būt cilvēku skolotājs un audzinātājs
un saviem vārdiem gribēja iededzināt viņu sirdis.

Viņam pašam, tiešām, ~sirds dega". Un nevarēja viņš nedz

uzrakstīt, nedz izteikt neviena vārda, kas nebūtu dzimis no

šām dvēseles ugunīm. Viņa patoss ir īstas dvēseles kaislī-

bas patoss; viņa vētrainā valoda — dziļi pārdzīvotu dvēseles

vētru un negaisu izpaudums. Viņa valoda ir skaļa, bet viņš

nerunā ārējā efekta dēļ, bet tādēļ, ka viņš saviem smagiem

vārdiem, kā smaga āmura sitieniem, grib sadragāt visus melus,

viltību, nepatiesību un liekulību.
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Būt patiesam un īstam — tas ir viss.

„Viņš bija liels cilvēks, tāpēc ka bija dziļi patiess" — tā

viņš izteicās par vienu no saviem iemīļotiem varoņiem. Tas,
kas īsts un patiess visur, arvien, visā, tas, pec viņa domām, ir

varonis. Katra dzīve var but varonīga dzīve. Vajaga tikai but

pavisam un līdz galam pašam sev uzticīgam. Vajaga nomest

nost visu, kas nav organiski izaudzis no musu dzīvās, patiesās l
būtības pašām saknēm, bet kas iedvests no ārienes, kas ārēji

patapināts no citiem, uzspiests, svešas varas uztiepts. Vajaga
nomest nost ~visas lupatas, kas apsedz tukšumu", bet nekā

neizteic par iekšējiem saturiem. Vajaga mest iekšā „grieķu

uguni vispasaules garderobē", lai reiz parādītos pats īstais cil-

vēks.

Lielākā daļa cilvēku māna paši sevi un citus ar savu tērpu.
Cilvēku dzīves ārējās formas daudzreiz tik maz ko izteic par

tās īsto saturu, ka visa dzīve ir kā vieni meli, viena liela lie-

kulība.

Vajaga prast redzēt cauri visiem tērpiem, lai ieraudzītu pašu
cilvēku. Kas tā prot vērot, tas dažreiz „lielā pasaules skatu-

ves varonī ierauga mazu un sīku cilvēciņu, un pašā pēdīgajā

zemes rūķī vai paša rupjākā darba darītājā — karali."

Vajaga lūkot iespiesties iekšā pašā cilvēka centrā, „caur

papīra tapētēm, caur akmens sienām, caur bieziem sabiedrisku

formu aizkariem. Ārējais tērps maldina. Kas to vienu redz, ne-

redz tā, kas patiesībā ir. Tas redz tikai maskas, fantomus, spo-

kus. Fantomus nīst, fantomus mīl, no fantomiem baidās, ar

tiem ved cīņu."
Jājautā, kas paliks pāri no karaļa, kad tam atņems nost

viņa valdības zizli, ja tiesnesim atņems viņa ķēdi un zīmogu,
skolotājam viņa tiesības un varu pār skolniekiem? Vai katrs

karalis tiešām arī ir karalis savā dzīvē? Vai katrs tiesnesis

patiesi arvienu ir taisnīgākais par visiem? Un vai tas, kas citus

audzina, pats tiešām ir labāk audzināts, gudrāks un labāks par

tiem, kurus tas audzina? Ja tiešām tā ir, tad viņu „tērps" ir

~ievērojams simbols", bet ja tā nav, tad visi viņi ir tikai ~putnu

biedēkļi" sakņu dārzā, un mēs, kas viņiem paklausām, esam

tītari, kurus ar rīksti dzen tirgū."

Ārējs augsts stāvoklis dod spēku, garantē labus panāku-

mus personīgā dzīvē, un tādēļ cilvēki tik daudz par to domā

un pēc tā cenšas. Un tādēļ visas viņu dzīves centrs nav vis iek-

šējais, bet ārējais. Viņi aizmirst to, kam jābūt galvenajam: savu

dvēseli. Un cilvēku dvēseles itin kā aizmieg. Tur, kur valda

~ārējais", tur cilvēku dzīvās dvēseles mirst, vi*ju gars nīkst,
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cilvēcības ideja nepiepildās. Cilvēks vairs nav svētās derības

šķirsts, kurā dzīvo pats Dievs".

Katrā dvēselē ir guldītas savas īpašas iespējas. Katra dvē-

sele ir sava īpaša pasaule, katrai savs īpašs uzdevums, sava

~ideja", kas jāpiepilda. Un katram cilvēkam tik labi pazīsta-
mās dvēseles skumjas, ilgas, meklēšana un sāpīga neapmieri-
nātība liecina, ka viņa dvēsele tiecas uz savu mērķi, grib sevi

atrast un piepildīt, grib dzīvot savam likumam, savai patiesī-
bai, savai taisnībai, savam skaistumam. Tā grib atbrīvoties

no svešā, neskaidrā, acumirklīgā, kas to kavē atvērties un

dzīvot pašai sevī. Katra dvēsele grib pilnīgi un līdz galam
izteikt sevi pašu, izpaust savu īstāko un dziļāko būtību, grib
~savu tīro tēlu radīt."

Cilvēki neklausās diezgan uzmanīgi uz šām iekšējām bal-

sīm un tāpēc tās daudzreiz pārprot vai nesaprot, bet ar laiku

pat pavisam vairs nedzird.

Bet tas, kā dvēselē šās balsis nav apklusušas, kas sauc uz

viņa būtības piepildīšanu, uz savas dziļākās idejas pārvēršanu

par dzīvi, un kas šo savu ~ideju" mīl, tai kalpo un visu pilda
ar tās garu, kam šī ideja tiešām top par dzīvi radošu spēku
un nesatricināmu pamatu, tas ir — varonis.

Hero is he who is immovablv centred — varonis ir tas, kam

ir savs negrozāms centrs. No šā centra iziet visas viņa domas

un tieksmes, no tā visa viņa dzīve dabu savu attaisnojumu un

sankciju, tas noteic visas viņa dzīves raksturu un virzienu, no

tā plūst gaisma uz visu viņa dzīves ceļu.
Varonis ir tas, kam ir augsta un svēta ideja par viņa paša

un par visas dzīves pēdējo nozīmi un jēgu, un kas šās idejas
vārdā tiešām dzīvo un citādi nemaz negrib dzīvot.

Varonis ir tas, kā dvēselē dzīvo ~Dievs", kuru tas mīl un

kura ~likumu" tas pilda tīrā mīlestībā, tāpēc ka šis likums sa-

skan ar viņa paša dvēseles dziļākām ilgām un tieksmēm.

Varonīgi katram jānes tas, ko augstākas varas viņam lē-

mušas. Varonīgs cilvēks negaida, neprasa, pat negrib, lai vi-

ņam dzīvē tikai labi un viegli būtu. Vislielākās ciešanās dzimst

visaugstākās atziņas, vissmagākās grūtībās norūdās stiprākais

spēks. Cilvēkam nevajaga domāt par personīgo laimi, par ārē-

jās labklājības laimi. Tāda cilvēku padara gļēvu, nevarīgu un

nevīrišķīgu. Manā dzīvē, saka Karlails, vislabākais pie manis

arvienu nāca kādu lielu skumju tērpā, un man šķiet, ka viss

lielais un dievišķīgais dzīvē arvienu ir skumju apdvests. No

tām nevajag bēgt, tās vajag svētīt.
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Katra cilvēka, kā arī katras tautas dzīvē — saka Karlails —

ir varonīgi laikmeti, laikmeti, kuros dzīve plaukst, un ir nīk-

šanas un sabrukuma laikmeti. Tie laiki, kur cilvēku dvēselēs

valda karsta tiekšanās uz absolūto patiesību, uz mūžīgo tais-

nību, kas augstāka par visām atsevišķu cilvēku un sabiedrisku

grupu taisnībām, kas augstāka par visām laika patiesībām, kur

cilvēki meklē absolūto, meklē „Dievu" un viņā dzīvo, tie ir

cilvēces ziedu laiki, bet tie, kur cilvēki dzīvo ~bez Dieva", ir

nīkšanas un sabrukuma laiki.

Šeit Karlails atsaucās uz sava lielā skolotāja Gētes vār-

diem, kurš saka: ~Galvenais, vienīgais, pats augstākais pasau-

les un cilvēces vēstures priekšmets, kas aptver visus citus vēs-

tures momentus, tas ir — ticības un neticības pretstati. Visi

laikmeti, kuros valda stipra ticība, dziļa reliģiozitāte, vienalga,
kādā veidā, ir spīdoši, spilgti un spēcīgi, tie paceļ un dara

bagātus sava laika cilvēkus un ir spēka avots nākamiem dzi-

mumiem."

Cilvēku dvēselēm jādeg mīlestībā uz to, ko saucam un tu-

ram par dievišķu, saka Karlails.

Viņš rāda simts piemēros, ka dzīvē arvienu iesākas satri-

cinājumi, chaoss un nāve, tiklīdz cilvēki novēršas no šā aug-
stākā, no dievišķā, no tā, kas augstāks par personīgām, šauri

partejiskām, savtīgām interesēm, bet neļāva vadīties no pār-
personīgiem, pārpartejiskiem mūžīgu, vērtību viedokļiem.

Nevienu lielu musu dzīves jautājumu nedrīkst izšķirt izejot

vienīgi no relatīviem, laika un vietas tiešas lietderības motī-

viem, bet visiem jātop saistītiem ar mūžīgo un absolūto. Visās

svarīgās sadzīves lietās, kā personīgās, tā sabiedriskās, nepie-
ciešama šāda orientēšanās absolūtā. Tā visas mazās zemes

lietas tiek saistītas pie mūžības, visi zemes darbi top darīti

mūžības garā, tā viss acumirklīgais top savienots ar bezgalīgo,
uz visiem mūsu darījumiem plūst mūžības mirdzums un dara

skaistu mazāko mūsu dzīves stūrīti, ~lejot zeltu uz mūsu laicī-

gās dzīves mazo saliņu..." un ļaujot ~skanēt mūžības melodijai
visās mūsu dziesmās un valodās."

Tādā pilnībā un skaistumā dzīvo tie, kas ~grib un prot
dzīvot absolūtā."

Tādu dzīvi māca Karlails.

Mūsu dienās, kur visas līdzšinējās relatīvās mērauklas par

to, kas labs, patiess un taisnīgs, ir sarautas, un kur cilvēka

gars sāpīgākā nemierā kā jebkad meklē galīgās, pēdējās at-

bildes un skaidrības, mūžīgi un absolūti atzīstamas, tur Kar-

lails, kas pats tā „dzīvoja absolūtā", kas mācīja turp raudzīties,
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tur orientēties, mums tagad varētu but tuvāks un saprotamāks
kā jebkad.

Mēs tagad dziļāk saprotam tādus garus, kāds viņš bija,
siltāk izjūtam tās noskaņas, kas viņus pildīja, jutām dvēseles rad-

niecību ar tiem.

Neapmierināti ar to savu skolotāju mācībām, kas tikai sī-

kākās zemes lietas zināja un tikai ar mazām zemes mērauklām

visu mēroja, mēs tagad ilgās un gaidās vēršam skatu uz tiem,
kas Sēd pie pašiem mūžības avotiem.

Tādos laikos, kā tagad, kur mums tik daudz nākas lasīt

grāmatas, kas sarakstītas acumirklim, kas apskata tikai tekošā

momenta jautājumus un visus tos tikai no šauru acumirkļa in-

terešu viedokļa, ir sevišķi svētīgi atkal reiz paņemt rokā grā-
matu, kas, Reskina vārdiem runājot, „rakstīta mūžībai."

Viena no šādām ~mūžības grāmatām" ir ari Karlaila grā-
mata par varoņiem un varoņu godināšanu.

Tā nav stingri zinātnisks pētījums. Karlails tai uzstāda

jautājumus, kurus atrisināt zinātne pat nemaz nespēj. Viņš te

nebūt negrib atklāt vēsturisko notikumu cēloniskos sakarus, iz-

skaidrot vēsturiskās dzīves formu celšanos un attīstību un rādīt,
kāda vēstures gaitā bijusi nozīme lielajiem vīriem.

Viņa problēma ir pavisam cita nekā zinātnes problēma. Viņš
nejautā: kā norisinājās un attīstās cilvēces vēsturiskā dzīve?

Viņa jautājumi ir šādi: kas dzīvē ir visvērtīgākais? kas tajā
vislielākais un skaistākais? kā jādzīvo? kā ir vērts dzīvot?

kam jākalpo, kas jādievina? kam jāatdod sava dzīvība?

Uz šādiem jautājumiem zinātne nedz spēj, nedz grib atbildēt.

Viņa tādus jautājumus nemaz nestāda. Tie ir vispārīgā pasaules
uzskata jautājumi, praktiskas dzīves gudrības, pašā savā pa-

matā reliģiski jautājumi.

Zinātne uz visiem šiem jautājumiem neņemas atbildēt. Bet

mēs nedrīkstam zinātni par to pelt, nedrīkstam tai pārmest,
vai vispār tās pētīšanas darbu zemu vērtēt un tās rezultātus

nicināt. Kā reliģija un metafizika, tā arī zinātniska domāšana

izpauž cilvēka gara dziļas prasības. Visas šīs garīgās funkcijas
ir vienādi vērtīgas un vienādi nepieciešamas, lai cilvēks varētu

gūt skaidrību par dzīvi. Un visām netikvien nevajaga citai citu

noliegt un izslēgt, bet, taisni otrādi: tām vajaga citai citu

papildināt, padziļināt un vēl vairāk noskaidrot.

Tā mēs ar visu sirdi varam ticēt, ka cilvēks ir ~dievišķības

simbols", bet pie tam mums nebūt nav jānoliedz viss tas, ko

zinātne mums saka par cilvēku celšanos un par viņu individu-
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ālās un sociālās dzīves attīstību. Mums tikai nepietiek ar to,
ko saka zinātne. Mums tā ir par maz. Mēs, pilnīgi atzīstot

zinātnes uzstādītos likumus materiālās dzīves apjomos, tomēr

varam ticēt, ka cilvēkam ir augstāks mērķis, ka viņa dzīvē

ir augstāka jēga, un ka visas cilvēces vēsture nav vis tikai mē-

chanisku faktoru nejauša kombinācija, ka tā nenorisinājās vis

tikai pretišķu mēchanisku spēku nejaušās sadursmēs, ka cilvēks

ir netikvien saistīts ar materiālo pasauli un tās mēchanisko

likumību, bet reizē arī ir augstākas garīgas pasaules pilsonis.
Mēs varam ticēt un mums jātic, ka cilvēks lielā mērā var at-

svabināties no materiālās zemes mēchaniskās varas, ka, jo spē-
cīgāka viņa garīgi tikumiskā dzīve, jo spēcīgāk viņš var izcelt

savu garīgo ~es", un tā savukārt apzinīgi darīt iespaidu uz

visu ārējās dzīves gaitu.
Karlails ticēja, ka šai garīgās pasaules pilsonībai arvienu

skaidrāk jāparādās un arvienu ciešāk jānodibinājas. Cilvēkiem

arvienu un arvienu jāatgādina, ka viņi nav tikai pie matērijas
saistīti, bet arī pie gara, un ka, jo stiprāks būs gars, jo dro-

šāk tas valdīs pār matēriju. Un jo vairāk cilvēki dzīvos „garā",
~Dievā", jo vairāk tie būs „dievības idejas" nesēji, jo lielāka

tiem vara būs arī par materiālo dzīvi. Garā lieli cilvēki, ap-

garoti, dievības idejas pildīti, patiesībā ir tie, kas ~vēsturi
taisa" vai, mazākais, kas uz tās gaitu var darīt lielu, dažreiz

izšķirīgu iespaidu.

Protams, visspēcīgs nav neviens, un arī vislielākais, ap-

garotākais, spēcīgākais savā dvēselē galu galā ir un paliek

~tikai cilvēks". Bet katrs liels cilvēks ir kaut kāda viena jauna
liela spēka, kaut kāda ne ar kādiem mēchaniskiem cēloņiem ne-

izskaidrojama vēsturiskas dzīves faktora nesējs. Nekādā veidā

nav iespējams viņa lielo individualitāti izkausēt ārējās vēsturis-

kās gaitas mēchaniskā plūsmē.
Ir lieli cilvēki pasaulē, un lielu cilvēku nozīme, loma un

iespaids uz dzīvi arī ir varen lieli. Tie, kas vēsturē zin rē-

ķināt tikai ar ~lielajiem skaitļiem", ar ~lielām masām" un visu

vēsturisko dzīvi raduši vienīgi izskaidrot no šo masu rosībām,

šādu ~lielo vēsturisko personību" nozīmi, zināms, noliedz. Un

tie ir Karlailam pretinieki.
Un pretinieki viņam arī ir tie, kas viņa lielo personību kulta

iedz ļaunu aristokratismu, bīstamu musu demokrātiskā laikmetā.

Patiesībā Karlaila mācība par lielo vīru nozīmi vēsturē ne

tikai nav bīstama demokrātisma principiem, bet, taisni otrādi,
tā mums palīdz noskaidrot īsta un patiesa demokrātisma

būtību.
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Karlails taisni līdz pamatam noliedza vecās viltus mācības

par to „aristokratismu", kuru saistīja ar augstu dzimumu un

bagātību. Karlails apkaroja visas neīstās vērtības un rādīja, ka

tikai liels gars un liela dvēsele var but īstas dižciltības iezīme.

Tā viņš tīrīja un atvēra ceļus īsta demokrātisma valdībai,
kas nezin un neatzīst nekā cita, kā tikai to, kas iekšķīgi īsts

un liels, bet ne to, kas grib būt liels ar augstu sabiedrisku stā-

vokli vai lielu mantu un ārēju godu.
Un uzsverot un uzrādot lielās starpības, kas pastāv starp

cilvēkiem pēc viņu iekšķīgās satversmes, Karlails reizē ar to

modināja neapmierinātību ar visu mazo un vidējo, modināja
gribu censties uz augsto un lielo, skatoties patiesi lielu cilvēku

dzīves piemērā.
Redzēt, atzīt un uzsvērt īstenībā pastāvošās starpības cil-

vēkos un arī ticēt, ka nekad un nemūžam cilvēki nebūs un ne-

var but vienādi, tas vēl nenozīmē būt ~demokrātisma" pretinie-
kam, īstā demokrātisma, kas uzstājas pret katrām kārtu un

šķiru, dzimuma un bagātības priekšrocībām un prasa visiem tās

tiesības, kas tiem pienākas samērā ar viņa spējām un patie-
siem nopelniem. Šāda demokrātisma pretinieks Karlails nekad

nebija. Un vēl mazāk Karlailu var nosaukt par lielo masu, par
zemāko šķiru, par vienkāršās strādnieku tautas pretinieku.

Vienkāršai tautai nevarēja būt dedzīgāka aizstāvja un drauga,
kāds viņš bija. Kalpinātas un verdzinātas darba tautas labā,

varbūt, nekad nav teikti ugunīgāki vārdi par tiem, kurus la-

sām Karlaila grāmatā ~Senāk un tagad" vai viņa grāmatā par

čartismu. Svētās dusmās, dziļi satricināts, viņš kā pērkona grā-
vieniem valdošām un turīgām šķirām trieca acīs nāvīgu apsū-
dzību par viņu nežēlīgi auksto un egoistīgo dzīvi.

Viņš nebija revolūcijas draugs un aizstāvis. Viņš neticēja,
ka sociālā lielo masu taisītā revolūcija dzīvi labos. Taisni ot-

rādi. Viņš bija pārliecināts, ka tā tikai postu virs zemes vairos,

un viņš uz revolūciju skatījās kā uz nelaimi un uz revolūcijas

sprediķošanu kā uz nežēlīgu pārpratumu vai noziedzību. Viņš

ar visu sirdi pretojās visām mācībām, kas kaut kā aizstāvēja vai

sludināja brutālo lielo masu varu un proletāriski revolucionāro

ideoloģiju līdz pamatam noliedza.

Bet taisni tāpēc, ka viņš no masu revolūcijām un šķiru dik-

tārūrām tikai ļaunu vien sagaidīja, tikai postu vien, tikai vecās

varmācības turpinājumu, tikai dzīves chaosa un jaunas un vēl

lielākas sociālas netaisnības veicināšanu, taisni tāpēc viņš tik

bargi apkaroja katru netaisnību no valdošo šķiru puses, kas

apspiestās šķirās nevar nemodināt naidu un atriebības kāri.
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Rupja masu revolūcija, pēc viņa domām, nekad un nemū-

žam nekā cita nevar radīt, kā tikai tādu pašu pretēju rupju
varu. Sociālā taisnība nav nodibināma netaisnības ceļā un ne-

taisnīgiem līdzekļiem. Izlietas asinis prasīs atkal tikai jaunas
asinis, terrors izsauks jaunu terroru, un tas, kas izvelk zobenu,

pats no zobena mirs. Un netaisnība virs zemes bus vēl lielāka.

Bet pilnīgi un līdz galam atmetot, noliedzot un apkarojot
katru apzinīgu masu revolūcijas cildināšanu, viņš, no otras pu-

ses, tikpat pamatīgi un līdz galam noliedza un apkaroja to dzīvi,
kādu dzīvoja mantīgās šķiras, nezinot un nekā negribot zināt

par to, kas notiek „dzīves pagraba dzīvokļos".
Revolūcija ir grēks un noziegums un briesmīga nelaime,

bet noziedzas netikvien tie, kas to sludina, bet arī tie, kas savā

egoismā dzīvi dara nežēlīgu un varmācīgu un tā modina naida

un atriebības kāri un revolūcionāras tieksmes.

Nekad un nekādi nesimpatizēdams tiem proletariāta ideolo-

giem, ka: Jz dažādiem, gan cēliem, gan daudzreiz arī ļoti ze-

miem iemesliem uzmetas par viņa pārstāvjiem un savā aklumā

itn noziedzīgā stulbumā tikai vienu mācību vien atzīst, vienu

vien sludina: rupjo, brutālo varu; viņš no otras puses dziļi un

sāpīgi līdz asinīm žēloja ~izstumtos un apspiestos" un bija un

palika līdz mūža galam viņu draugs un aizsstāvis, un līdz mūža

galam nemitējās mantīgām šķirām turēt acu priekšā viņu lielos

sociālos grēkus.
šis gars pilda visas viņa grāmatas, arī viņa franču revolū-

cijas vēsturi, un šis lielais žēlums un šās lielās dusmas ir dziļi

aizgrābjošā, satricinošā tēlojuma patoss.
Ārprāts ir saukt uz revolūciju, bet tāds pat ārprāts ir —

dzīvot tā, ka revolūcija pati nāk, nesaukta.

Visiem, kas lieli domā, kas dziļi prot žēlot, kuru sirdīs

deg augsta ideja par lielu taisnību, visiem jādara viss, lai šī

lielā sociālā netaisnība mazinātos un zustu. Un. jāmeklē un

jāatrod citi līdzekļi jaunas taisnības nodibināšanai, nekā rupjas

masu revolūcijas metodes. Ja citu nebūs, tad visai cilvēcei

jāiet bojā, jo ar brutālas varas un netaisnības līdzekļiem tais-

nība vēl nekad nav nodibināta virs zemes. Karlails ticēja lielu

personību nozīmei un viņu lieliem iespaidiem uz cilvēkiem.

Tādēļ viņš griezās pie tiem, kas lieli savā garā un dvēselē. Tos

meklēja, tos sauca, uz tiem lika savas cerības. Tie atradīsl
citus, pareizus līdzekļus, tie rādīs jaunus ceļus.

Un lieli cilvēki, pēc viņa domām, bija visur. Augstās kār-

tās un zemās, bagātnieku un nabagu, karaļu un übagu starpā.
Un tiem visiem jāapvienojas. Tiem jārāda ceļš, pa kuru iet,



299

un pašiem viņiem jāiet pa priekšu. Un arvienu vairāk un vairāk

būs tādu, kas viņiem sekos. Lielas idejas vārdā, lielas taisnības

vārdā, ar tīru sirdi un ar tīrām rokām tie stāsies pie jaunas
dzīves radīšanas.

Ne kā tādi, kas zin tikai aizstāvēt zināmu grupu tiešās in-

tereses, ne kā dogmātiķi, sektanti un partijas fanātiķi, bet ~Dieva
vārdā" tie savu darbu darīs. ■

Jo varmācīgāka līdz šim ir bijusi dzīve, jo lielāka nozīme

tajā līdz šim ir bijusi rupjai egoistīgai varai, un jo skaidrāk

redzami top šādu līdzekļu lietošanas šausmīgie rezultāti, jo gai-
šāka aust pārliecība, ka šās „vecās metodes" vairs neder, ka

jāmeklē un jāliek lietā citas, jaunas, labākas. Tādas, kas liktu

līdzcilvēkā un arī pretiniekā redzēt ~ne vilku, bet cilvēku-

brāli". Tādas, kas citus gribētu nevis iznīcināt, bet pārliecināt
un pārvērst. Tādas, kas nekad neliktu novārtā cilvēka cieņu
un neapvainotu viņa lepnumu, kas neapgānītu neviena cilvēka'

dvēseli, šo „dievības templi".
Līdz ar viņu arī musu acis nu ir vērstas uz tiem, kas lieli

savā sirdī, uz tiem, kas tiešām prot ceļus radīt un vadīt, uz

īstiem un patiesiem „vadoņiem", uz īstiem un patiesiem va-

roņiem".
Nevis uz tiem, kas zin un atzīst tikai zināmu grupu tiešās

intereses, bet uz tiem, kas zin un atzīst tikai to vienu, lielo

„Dieva taisnību" un kas tās vārdā, arī pret vienas vai otras

grupas interesēm, sauc uz to, kas augstāks par visu.

Nevis ~nobalsot", nevis ar balsu vairākumu var izšķirt, kas

labs, kas taisnīgs, un kas tagad darāms, kurp tagad ejams, bet

to var pasacīt tikai tie, kas lieli, dziļi un tīri savā sirdī.

Tiem jāklausa, no tiem jāprasa, tiem jāseko. To, ko saka

savas tautas visgaišākie cilvēki, tas ir taisnība, bet nevis tas,
ko nolemj ar balsošanu. Tā māca Karlails, par visu ko vairāk

nīzdams ~balotēšanas bumbiņas", kas gan „var izteikt to, kā

daudziem gribas, bet ne to, kas ir taisnība".

Taisnību, īstu cilvēcību un gara valdību zemes virsu, tā

Karlails saka, nekad un nemūžam nenodibinās nekāda cita vara,

kā vienīgi tikai augstsirdīgas, nesavtīgas lielas personības. Pa-

saules likums ir un mūžam paliks tas, ka jāvalda gudriem pār

muļķiem, taisnīgiem pār blēžiem, patiesīgiem pār meļiem, vai

ar pēdējo piekrišanu, vai pret viņu gribu. Tas ir visas dzīves

mūžīgais un svētīgais likums, ko egoistīgie, kārīgie, pļāpīgie
cilvēki savā egoismā, kārē un mūžīgās pļāpās par brīvību, vien-

līdzību un brālību aizmirsuši.
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* *

Tautai vajadzīgi vadoņi. Tauta nevar but un arī negrib
but bez vadoņiem. Vel nekad neviena tauta nav neko lielu iz-

darījusi un sasniegusi bez lieliem vadoņiem.
Bez vadoņiem un varoņiem nav nevienas tautas vēstures,

nav karu un uzvaru vēstures, nav zināmi un domājami nekādi

lieli darbi un notikumi pasaulē.
Un vadoņi un varoņi ir vajadzīgi arī ikdienas dzīvē, un bez

viņiem arī šī dzīve sastingtu un pārvērstos par purvu. Visa

dzīve stāvētu uz vietas, sekli viduvējais visur valdītu, ja visur,
visos dzīves novados nebūtu lielu pionieru, priekšteču, iesācēju,
ierosinātāju, saucēju un ceļa rādītāju.

But vadonim un varonim ne arvienu nozīmē but kareivim,
but cīnītājam ar ieročiem rokā. Karš un rovolncijas mūs ir

ieradinājušas tā domāt. Kari un revolūcijas tiešām arī ir lielu

varoņdarbu laiki, un tajos tiešām parādās daudz varonīga ideā-

lisma. Bet tie ir arī lielas šausmīgas maldīšanās, noziedzības un

grēku pildīti laiki. Tādos laikos nereti tiek aptumšota un sa-

grozīta īstās un patiesās varonības ideja, mostas nepareizs, vien-

pusīgs un lielā mērā kaitīgs sajēgums par cīņu un varonību.

Cilvēks var būt varonis arī bez šķēpa un dzelžu bruņām,
var būt kluss, neredzams, nedzirdams un nemanāms varonis.

Varbūt neviens nekā nezin par viņa varonību, varbūt nezin pat

viņa vārdu. Un tomēr no viņa gara un dvēseles lielā spēka var

iziet tādi ierosinājumi, kas visu dzīvi ap viņu var ieviļņot, un

neviens nezin, kā tas noticis, no kurienes tas nācis.

Nekādā ziņā, protams, varonība un īstā dižciltība neatka-

rājas no cilvēka augstā dzimuma vai augstā sabiedriskā stāvokļa.
Tikai ~kambarsulaiņa acīs", tā saka Karlails, varonis ir tas,

kas ~augstu dzimis", kam purpura mētelis un kas lieliski un

svinīgi prot uzstāties. Vislepnākā hercogiene, tā viņš saka, var

būt augsti cienījama, bet nekad ne viņas zīdu, pērļu un dārg-
akmeņu dēļ, un visaugstākā lorda ordeņi nav vairāk vērts par

lielām svina pogām uz cirkus klauna smieklīgi raibā mēteļa.
Tikai garīgā, mūžīgā paša cilvēka būtība, tas, kas viņā

nekad nemainās un paliek viens un tas pats, vienalga kāds būtu

cilvēka ārējais ietērps, tikai tas rāda viņa īsto dižciltību.

Cilvēks, kas stiprs garā, kam liela, karsta un sevī apvienota

dvēsele, tas ir dižciltīgs. Tas ir varonis.

Un Karlails tic, ka katrs cilvēks var tapt par varoni, ka

cilvēkus var mācīt tapt par varoņiem, dzīvot varonīgi.

Vispirms tiem jārāda varonīgas dzīves ideāls, jāliek sajust,
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cik liels un varens un skaists ir cilvēks ar stipru, vienbutīgu
dvēseli, iekšķīgi brīvs, bezbailīgs, kungs par savu likteni. Jā-
rāda, kas ir liels cilvēks, kas tiešām ir liels cilvēks, liela per-
sonība, lai visi to iemīļotu un censtos tai tapt līdzīgi.

It īpaši jaunatnei jārāda šādu lielu personību varoņtēli.
Jaunatne mīl visu lielo, vareno, varonīgo. Tā mīl aizrauties,
dievināt, mīlēt. Kas tā butu par jaunatni, kam nebūtu savu

varoņu, kuriem tā ~gatava sekot uz Olimpu"!

Nabadzīga, tukša un auksta ir tā dvēsele, kas neprot die-

vināt, mīlēt.

Viss stiprais, cēlais un skaistais, kas ir un kas jebkad ir bijis
pasaulē, ir un bija lielu cilvēku dvēselē. Lasīt šo dvēseļu grā-
matu, saka Karlails, tas nozīmē — lasīt visas cilvēces vēsturi.

Dzīvot viņu pasaulē, intimā satiksmē ar viņiem, nozīmē —

izjust un saprast cilvēces garu.

To, kas ilgi dzīvo šo dižvīru atmosfairā, aizrauj līdz

viņu gars, viņu radošā enerģija, viņu darba prieks. Jo katrs

liels vīrs ir liels darbinieks. Vienalga kādā veidā izpaužas viņa
darba enerģija, bet katrs rada, veido un pārvērš dzīvi. Un

radīšanas ekstāzē aizmirst pats sevi. Aizmirst visu sīki perso-

nīgo. Un neprasa un negaida personīgas laimes, un ir laimīgs
nelaimē. Stiprāks viņš ir par likteni. Uzvarētājs viņš ir. Sā-

pes un ciešanas to nevājina, bet vēl stiprāku dara. Mierīga,
skaidra un gaiša ir viņa dvēsele. Viss, kas notiek viņa dzīvē,
nāk tam par labu. Visu viņš prot izmantot savas iekšķīgās
dzīves izkopšanai. Nekas viņu nevar salauzt. Pats viņš kaļ
savu likteni.

Cik aizrautīgs ir šis spēks, kā šādas gaišas dvēseles ugunis

apgaismo un silda visu mūsu dzīvi!

Sēdēt vajaga pie šādu lielu cilvēku kājām un klausīties viņu
gaišajā gudrībā. Viņi taču tuvāk dzīvo pie visa esošā avotiem,

pie visa sākuma un pamata, viņi „tuvāki ir Dievam". Tiešām,

viņi „no paša Dieva" mums sūtīti, pie saviem mazākiem brā-

ļiem. Viņi mums nes Viņa vārdu, Viņa garu. Un saprotot viņu

vārdus, jūtoties viņiem tuvi un radniecīgi, mēs jutām un apzi-

nāmies, ka mēs radniecīgi dievībai.

Liels cilvēks, saka Karlails, apbrīnojami tuvs un radniecīgs
visiem cilvēkiem. Un reizē viņš ir Dieva bērns un mīlulis. No

Viņa tas dabū savu spēku, nes to mums kā zibeni, un mēs no tā

aizdegamies.
Un visur Karlails redz lielus cilvēkus. Prot ieraudzīt un

iemīļot bagātu dvēseli vislielākā pretiniekā. Un sajūsmā un aiz-

rautībā to teic un slavē un rāda visiem. Karlails savā dzīves



302

laikā nebaidījās ortodoksu katoļu priekšā slavēt ievērojamus pro-
testantisma pārstāvjus, kristīgo sapulcē runāt par muhāme-

dānisma dziļumiem, radikāļiem rādīt pārliecināta konservatora

stipro garu, aristokrātiem atvērt demokrāta karsto un cēlo

dvēseli.

No visiem lieliem cilvēkiem var un vajag mācīties. Tie visi

zin kādu vienu lielu patiesību, visi ir kādas vienas lielas taisnī-

bas nesēji. Mēs varam vienam vai otram no tiem nepiekrist,
bet mācīties varam no visiem.

Ne tas vien ir no svara, kam kas tic, bet kā viņš tam tic,
un kā savā ticībā dzīvo. Un lai arī viņa mācība visā visumā

butu nepareiza, un lai mēs to neatzītu, tad mūžīgi vērtīga,

pareiza, atzīstama un mīlama var būt siltā sajūsma, ar kādu

viņš pieķeras savai idejai un padevībai, kādā viņš tai kalpo.
Karlails patiesā sirds ģenialitāte prata cienīt cilvēku, „kura

mācībā katrs burts bija nepareizs", jo „ne burts krīt svarā,

bet gars".

Jācienī nav kāda cilvēka programma, bet tas, kā viņš to

uztver, izdzīvo un pilda.

~Viņa pārliecība nav mana pārliecība, viņa domāšanas veidi

un paņēmieni nav mani, bet es pazīstu, cienīju un mīlu

viņa dziļās sirds patiesības nesatricināmos pamatus, viņa de-

dzīgo ticību, un tāda nemūžam nevar but neauglīga", tā viņš
saka par Džonstonu.

„Paša zābakos viņš stāvēja uz zemes, — tā viņš par to tur-

pina — bija auksts, un ielas bija dubļainas, un zābaki tam bija

saplīsuši, bet tie bija viņa paša zābaki. Sakait, vai tāda stipra,
drosmes pilna cilvēka visa dzīve jau nav liela pamācība, ja
mēs arī neatzītu par pareizu ne vienu pašu viņa programmas

pantu? Cik žēl, ka mēs neprotam un negribam iepazīties ar to

cilvēku dzīvi, kas ir mūsū pretinieki! Cik bieži mēs viņos at-

rastu kaut ko tādu, kas var būt daudz vērtīgāks un lielāks par

viņu idejām, proti, lielu, skaidru un stipru dvēseli!"

Meklējot lielus garus visur, kur cilvēki ir ko lielu gribējuši,
tam ticējuši un savu dzīvi atdevuši, mēs varam gut pareizus
ieskatus par to, kas ir liels cilvēks, kas ir īsta garīga dižciltība.

Nav nekas bīstamāks, kā nepareiza izjuta par īstu cilvēcīgu
lielumu un varonību.

Visur ir neīsti, ~uzpūsti", viltus varoņi. Tie, kā Karlails

saka, ir līdzīgi viltotai naudai vai pilnīgi bezvērtīgām papīra
naudas zīmēm: ar tādām var dzīvot zināmu laiku, bet, no tām1
vien dzīvojot, neizbēgami jānāk pie bankrota.
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Kā ~kambarsulainis" sev nevar iedomāties varoņa „bez
zelta valdības zižļa, miesas sargiem un tauru pūšanas", tā arī

daudzu teorētiķu, formālistu, dogmatiķu, t. i. „garīgu kambar-

sulaiņu" acīs varonis ir tas, kas izteic varonīgus principus, kas

uzstāda lieliskas programmas, runā varenas runas par brīvību

un ciņu, kas uz sava karoga raksta kliedzošus lozungus.
Karlails saka, ka īsts varonis ir kautrīgs, pazemīgs, kau-

nīgs un mīl klusu ciest.

„Viņš klusumā domā, klusumā strādā, un rīta avīze par viņu
nekā nestāsta."

Karlails katrai tautai novēl daudz tādu klusu varoņu.
Tur, kur lielu troksni taisa, tur ne arvien notiek lielas

lietas. Vārdi var but tikai zari un lapas, bet saknes ir — klusais

darbs. Un bez saknēm visi meža koki nokalstu.

„Viņš klusu ciešot ilgus gadus staigāja Dieva priekšā,"
saka Karlails par Kromvelu. „Viņa visdziļākā dzīves gudrība
dzima klusumā, klusuciešanā."

īst< varonis nemīl plātīties. Tas nekad nesaceļ dūmus, tikai

iededzina ugunis.

Ja kāds jūtu pārpinībā, saka Karlails, raustās krampjos, tā

ka seši cilvēki viņu nevar noturēt, tad tā nav spēka zīme.

Krampji un raustīšanās ir nespēka zīme. Spēcīgs ir tas, kas

zem vissmagākās nastas iet mierīgi, drošiem soļiem.

Fanātiķi nemēdz būt stipri. Katrā cīņā paši stiprākie mēdz

būt paši mierīgākie un paši taisnīgākie pret savu pretinieku.
Katrs īsts varonis zin pazemību.

Viņš nav iedomīgs, viņš nezin pašdievināšanas. Liels zi-

nātnieks, jo plašākas top viņa zināšanas, jo dziļāk arī izjūt
savu lielo nezināšanu; katrs liels mākslinieks pazīst mūžīgas

neapmierinātības jūtas ar sevi. Ģeniālais Fausts, līdzīgi Sokrā-

tam, saka: es zinu, ka es nekā nezinu, ka mēs nekā nevaram

zināt; bet mācītais muļķis Vāgners sajūsmā iesaucas: cik tālu

mēs esam kļuvuši!
Katrs gudrs cilvēks jūt, cik niecīgs ir katra atsevišķa cil-

vēka spēks, salīdzinot ar viņam uzticētiem uzdevumiem, kas

arvien lielāki un plašāki top. Tikai mazs cilvēks, mazs gars

un raksturs nostājas varoņa pozē, un pats sevi pieviļ un pie-

māna citus tādus pašus sīkus cilvēciņus, kāds viņš pats.
Karlaila varonis ~zin, atzīst un ievēro savas robežas". Viņš

negrib vairāk kā spēj, nesola vairāk kā var pildīt. Varonis

ir gudrs. Viņš nešķiež neauglīgi savus spēkus. Dzīvā aktivi-

tātē viņš ir izmēģinājis un pārbaudījis savas spējas un tāpēc
arvienu ir skaidrībā par to, ko dara. Viņa dvēsele ir karsta, bet



304

nav neprātīga. Viņa jūtas ir spilgtas un spēcīgas, un viņa fan-

tāzija lido augstu, bet reizē viņš izjūt un izprot visas reālās cil-

vēku savstarpējās attiecības. Viņš pazīst dzīvi. Viņš reizē ir

karsts ideālists un reizē gudrs reālists. Viņš nenicina zemes

lietas, bet tikai no lieliem augstumiem uz tām skatās un lielā:

garā tām kalpo. Savu augstāko ideju par dzīvi un cilvēkiem

mīlot, viņš ik brīdi sajūt savu atbildību šās idejas priekšā un

nevienu acumirkli neaizmirst, ka tai labi kalpot nevarēs, ja
dzīvos vienās illuzijās, nepazīs un neatzīs konkrēto dzīves īste-

nību un nepratīs skaitīties ar to.

Varonis nav fantasts, varonis ir darba darītājs, dzīves vei-

dotājs un jaunradītājs. Viņš dzīvo ~reizē debesīs un virs ze-

mes". Dzird ~Dieva balsi", kas tam saka, kā visa dzīve jā-
dzīvo, uz kādiem mērķiem visa dzīve jāvirza, bet arī dzird

~visu sīko zemes lietu valodu", kas viņu māca, kā tām jā-
ķeras klāt, „lai no tām ko iztaisītu".

Bet ,Jāiztaisa" ir kas no visa. Viss jāpārveido, jāizdaiļo,

jāapgroza. Visa dzīve jāpilda ar garu.

Jāuzvar ~nedzīvās matērijas šausmīgais despotisms". Dzīvē

kungs un valdnieks lai būtu brīvais cilvēka gars. Tas nozīmē—

nodibināt „Dieva valstību virs zemes".

Tā domā un jūt un tādā gārā dzīvo visi lielie cilvēki. Visi

viņi ir ~taisīti no viena materiāla". Un visi viņi ir brāļi. Un lai

tie arī cits citu nīstu, cits pret citu karotu, tad tomēr viņi
ir brāļi. Katoļu bīskaps un Mārtiņš Luters — brāļi. Muhameds

un Kalvins un Jānis Slatousts, visi viņi brāļi. Mums' visiem

Dievam jāpateicas par to, saka Karlails, ka visi viņi reiz ir

dzīvojuši mūsu vidū un dzīvo vēl līdz šai baltai dienai. Lai arī

viņu mācību burts mirtu — viņu gars mūžīgi dzīvos.

Lai cilvēks varētu dzīvot lieli, skaisti un varonīgi, viņam

vajadzīgs kaut kas tāds, kā vārdā viņš gribētu dzīvot un visus

savus darbus darīt.

Cilvēks, kas savā personīgā, kā arī visu cilvēku dzīvē ne-

redz nekādas dziļākas jēgas un mērķa, nemaz nevar dzīvot

varonīgi. Viņā jābūt stiprai ticībai kaut kam tādam, kas ab-

solūti, nelokāmi, negrozāmi un mūžīgi patiess, kas visai viņa
dzīves darbībai dotu pamatu, virzienu un augstāko sankciju.

Viņam jātic visas garīgās dzīves augstai mūžīgai kārtībai un

viņam jāgrib izprast šo dzīves mūžīgo dievišķo likumu un tam

brīvprātīgi padoties un kalpot.
Neviens nevar but varonis, kam nav šādas stipras ticības.

Varonis nešaubās, nesvārstās, bet stipri tic. Šaubās un
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neskaidrībā par visas dzīves jēgu, nozīmi, mērķiem un abso-

lūto vērtību neviens nevar varonīgi dzīvot.

Vai visam, kas ir, tiešām nav dziļākas jēgas? Vai visai

cilvēces dzīvei tiešām nav augstāka mērķa, kas cilvēku paceltu
pāri par viņu pašu? Vai cilvēki kopojas un apvienojas sabied-

rībās, nokārto savu kopdzīvi, noteic tās normas un likumus,
ir labi vai ļauni, cits citu mīl vai nīst., pēc tādas pašas mē-

chaniskas likumības, kāda valda visās materiālās dzīves parā-
dībās?

Vai visa cilvēces dzīve tiešām ir tikai aklu un mēchanisku

spēku bezprātīga nejauša kombinācija.

No atziņas, ka tas tā ir, un ka cilvēku garīgā dzīvē nav

nekādu citu spēku kā tie, kas akmenim liek velties, Ūdenim

salt un ledum kust, un ka visam tam nav ne kaut kādas dziļākais

jēgas un mērķa, var mosties tikai bezgalīgs skepticisms, apā-

tija vai bezbēdīga patvaļība, bet nekad un nemūžam ne varo-

nīgs ideālisms.

Tā mācība, kas pataisa dzīvo cilvēku personību par akla

gadījuma un nedzīvu mēchanisku spēku rosības nebrīvu re-

fleksu, nespēj modināt radošus spēkus un personīgas brīvības

un atbildības sajūtu, un no tādas nekad nevar izaugt lepna
pašapziņa un varonīga dzīves izjūta.

īstas varonības tur nevar but, kur cilvēks pārliecināts, ka

viņš nav nekas cits kā krītošs akmens, kā kūstošs ledus, kā

lūstošs zars, un ka viņš nekā jauna nevar ienest dzīvē, nevar

brīvā gribā tās formu bagātību vairot, to pārveidot un atjau-
not. Tikai tāds cilvēks var but varonis, kas tic savam spēkam
un tam, Tca viņam ir pildāms savs īpašs dzīves uzdevums,,

brīvprātīgā kalpošanā augstākam garīgās dzīves likumam.

Tas, kas visu atzīst un saprot tikai kā relatīvu, kam nav

nelokāmas, negrozāmas, dziļas, iekšķīgos pārdzīvojumos pār-
baudītas pārliecības par to, kas absolūti un visos gadījumos
labs vai ļauns, un kas tāds būs un paliks mūžīgi, tas arvienu

šaubīsies, tam nekad nebūs pilnīgas skailrības par to, kas da-

rāms, tas nekad nezinās droši, pa kuru ceļu iet.

Bet tas, kam ir šāda pārliecība un ticība, tas ir stiprs, un

to šāda spēcīga ticība var padarīt par varoni.

Tikai tie cilvēki dzīvo varonīgi, saka Karlails, „kuru dvē-

selēs deg mīla uz mūžīgo un absolūto". Tie, kas dzīvo tikai

laicīgā, relatīvā, pārejošā, un kas visu pie tā vien' mēro un

pēc tā vien vērtē, tie sīkās zemes lietās apmaldās, un

pastāvīgā domāšanā par acumirkļa vajadzībām un ticībā vie-
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nīgi relatīvam patiesībām „aizmirst dievišķo, un viņu dvēseļu
liesmas izdziest un dvēseles top aukstas un tukšas".

Bet ~tikai karsta dvēsele rada varonību". Un tāpēc Kar-

lails mīl un apsveic un veicina visu to, kas dvēseles silda un

karsti saviļņo.
Pārāk lielais prakticisma gars, no vienas puses, un ab-

straktās, sausās zinātnes pārmērīgais kults, no otras puses, pēc
Karlaila domām, dvēselēm neļauj ~uzliesmot karstā mīlestībā uz

absolūto un dievišķo". Cilvēki ir pārāk ~prātīgi" un pārāk

~gudri", bet ~viņu dvēseles tomēr nav gudras".

Abstraktā, teorētiskā zinātne, lai tās nozīme dzīvei arī būtu

nez cik liela, tomēr cilvēku var atstāt aukstu un vienal-

dzīgu. Zinātne ir, tā sakot, neutrāla un tā nevienam nekādu

pienākumu neuzdod. Cilvēks var zinātniski kaut ko par pa-
reizu atzīt un tomēr palikt vienaldzīgs un pasīvs. Un vislie-

lākā prāta gudrība cilvēku var pat padarīt par ~zvēriskāku
nekā zvēri".

Zinātne mus nekad nekurp nesauc un nekad mūs nepie-

spiež iet pa vienu vai otru ceļu. Tā ir itin kā ģeogrāfiskā
karte, kura mums rāda, kas ir un kur kas ir: ciemi, pilsētas,

kalni, ceļi, upes. Es skatos un redzu, kurp nokļūšu, ja iešu pa

labi, kurp, ja iešu pa kreisi. Bet šī karte pati man nevar sacīt,

kurp man jāiet, un to man teiks vienīgi paša sirds, manas kar-

stākās ilgas, mana dziļākā ticība.

Stipra ticība nav vis ~neutrāla" kā zinātne, bet tā sauc,

aicina un pavēl.

Un arvienu sauc uz darbu.

Tāda ticība, tāda reliģija, kas mūs atstāj pasīvus, mums

nav vajadzīga. Ja mēs savā ticībā absolūtai patiesībai un dzī-

ves mērķim un vērtībai nekā neda>r ā m, lai šo vērtību rea-

lizētu, tad mUsu ticība ir slikta, ir nedzīva, neauglīga, neva-

jadzīga.

īsta un dziļa reliģiozitāte arvienu ir dzīva, radītāja aktivi-

tāte un tieša kalpošana tam, ko mēs atzīstam par visvērtīgāko
dzīvē. Reliģija ir radītājs, dzīvi ik brīdi atjaunotājs spēks.

Karlailam bija nepanesama miglaina reliģiska jūsmoņa. Jūs-

mīgi aistētizējošas deklamācijas par reliģiju tam šķita esam no-

ziedzīga zaimošana.

Tikai varonīgā ideālismā viņš sajuta īsto reliģijas spēku, un

katrs varonīgā entuziasmā padarīts darbs tam bija reliģiozs.

Reliģija viņam bija dievības mūžīga likuma pildīšana, un tikai
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tas viņam šķita dzīvojam reliģijā, kas patiesības, taisnības un

skaistuma daudzumu dzīvē vairo, tā varu izplata un nodi-

bina. Un katrā cēlā dvēseles kustībā, kas cilvēkiem liek darīt

kaut cik mazu darbu skaisti, nesavtīgi, viņš redzēja mirdzam

dievības garu.

Reliģijā, Dievā dzīvo tas, kas dzīvo ~garā un patiesībā".
Un īsti reliģiozs cilvēks apsveic visu, kas vairo un stiprina gara
valdību virs zemes. Karlails naidu pret zinātni un tās pētī-
jumu rezultātu neatzīšanu turēja par dziļi pretīgu īstai reliģijai.

Reliģijai viss ir dārgs, kas ir garīgs, kas kalpo garam, kas garu

dara stipru. Tā apsveic katru jaunu zinātniskas domas iegu-

vumu, kā gara uzvaras zīmi. Un tāpat reliģija apsveic visu,
kas veicina sociālo progresu un sabiedriskas dzīves nokārto-

šanu augstākās taisnības garā.
Karlails nīda tādas reliģijas mācības, kas nicināja praktisko

sabiedrisko darbu un kas dzīves mērķi redzēja vienīgi perso-

nīgas dvēseles dzīves izkopšanā. Aiziet projām no cilvēkiem un

no sabiedriskās dzīves, lai vienīgi dzīvotu sev un savas dvē-

seles likteņiem, viņam likās cietsirdīgi, egoistīgi un „pašam Die-

vam nepatīkami".

Reliģija, kas cilvēku dara sociāli neauglīgu, viņa acīs nav

nemaz īsta reliģija, jo reliģija arvienu ir „sociāla kalpošana
Dieva vārdā".

Viduslaiku mūku mācība: orare est laborare — Dievu lūgt,
tas nozīmē strādāt — tam likās dziļi patiesa un skaista.

Kas dzīvo reliģijā, tas dzīvo ar cilvēkiem, kalpo cilvēkiem

un visu dzīvi grib celt uz arvienu augstāku cilvēcīgas pilnības

pakāpi.
Karlails bija pārliecināts, ka gars mirst „netīrībā un tum-

sībā", un zināja, ka ceļot materiālo kultūru, kārtojot ārējo dzīvi,
mazinot tumsību, nabadzību, materiālo postu, mēs kalpojam

garam.
Ar katru jaunu uzvaru materiālās dzīves sfairā gars top

stiprāks. Atbrīvojoties no ārējās, materiālās pasaules važām,
kur valda nedzīvās mēchanikas akla likumība, cilvēka gars top
arvien vairāk spējīgs pildīt cilvēces ideālās prasības un abso-

lūtos uzdevumus. Katra jauna uzvara par materiāliem spēkiem,

par nedzīvo matēriju liek nedzīvām lietām kalpot cilvēka gara

mērķiem.
Cilvēkiem jācīnās pret viņus apkaunotāju un pazemotāju

atkarību no ārējiem, materiāliem spēkiem, un „kad tie Dievu

ludz, tad viņiem jālūdz spēks, kas vajadzīgs šai cīņai gara brī-

vības dēļ".
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Tie, kas negūst valdību pār matēriju, tie paliek par tās

vergiem, un mūžīgi tiem ir jādzīvo tumsībā un tikai reti tiem

iegribas un izdodas „pacelt acis uz mūžīgām zvaigznēm..."
Bet kārtojot ārējo dzīvi, cilvēks nekad nedrīkst aizmirst,

ka šī kārtība nav vajadzīga tās pašas dēļ, bet ir tikai līdzeklis

un ceļš gara uzvarai. Un ja cilvēki, cenšoties uz sadzīves ārējo
formu pārveidošanu, un saimnieciskās iekārtas pārtaisīšanu un

uz visādām sociālām pārbūvēm, šinī jaunā sabiedriskā iekārtā

i ašā redz gala mērķi, tad tie arī slikti kalpo garam. Jauna sa-

biedriska iekārta, kurā nedzīvo Dieva gars, kurā nedzīvo „Dieva

bērni", var nest tādu pašu garīgu verdzību, kā pavisam neno-

kārtota un netaisnīga sociālā dzīve.

Sociālā taisnība, materiālā labklājība, miers un kārtība vien

cilvēkus vēl nepadarīs par augstākām, garīgākām būtnēm, bet

tos pat var padarīt stulbi pieticīgus un garīgi kūtrus.

Un tāpēc materiālas dzīves nokārtošana vien, bez cilvēku

gara un dvēseles izkopšanas un izdaiļošanas nav nekas, un

var būt pat par ļaunu, jo pieticībā un pilnīgā apmierinātībā ar

ārējo dzīvi cilvēkā daudzreiz mirst visas augstākās tieksmes un

svētās ilgas.
Sociālā kārtība, technikas pilnība, saimnieciskā labklājība —

viss tas var garīgo dzīvi gan veicināt, gan arī kavēt. Bīstama

un ļauna var but gan visa tā pārmērība un patvaldība, gan

arī visa tā trūkums vai nepilnība. Vajaga būt smalkjūtīgi uz-

manīgam un vērot, kad un kur un kā draud briesmas nosvēr-

ties uz vienu vai uz otru galējību.

Tas, „kā dvēselē dzīvo Dievs", saka Karlails, tas gan ik-

kurā katrā gadījumā zinās izšķirt, vai ārējās dzīves nokārto-

šanas darbs tiešām atbrīvo garu, jeb vai tas pats sevī redz

gala mērķi, vai tas cilvēcei tikai nes mīļu mieru un pieticību un

audzina nevis ~Dieva valsts pilsoņus", bet „ar dzīvi un sevi

apmierinātus mietpilsoņus".
Katrai tautai ir sava kultūra, un katras kultūras darbi var

nosvērties vairāk uz vienu vai vairāk uz otru pusi. Tā tauta

sasniegs visaugstāko īstas kultūras pakāpi, kas neaizmirsīs „Dieva
likumu" un kas arī savas sabiedriskās dzīves nokārtošanas un

izveidošanas darbā arvienu uz ~jauno dzīves iekārtu" skatī-

sies ne kā uz gala mērķi, bet kā uz līdzekli un ceļu uz augstāko

garīgo pilnību.
Katra tauta, lielākā vai mazākā mērā, var tuvoties šim

ideālam. Visas tautas, kas cenšas tādā garā dzīvot, var kļūt

par ~Dieva saimi". Visas ir aicinātas, lai piepildītu Dieva gri-
bēto lielo vienību, lai realizētos pasaulē cilvēces ideja.
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Ja tautu starpā arvien ari būs cīņas, tad būs arī sadar-

bība, un citai no citas būs jāmācās. Cīņas, apvērsumi, ka-

tastrofas notiek arī dabā, bet tā tomēr ir un paliek viena, vie-

nota, nedalāma. Tāpat cilvēce ir viena. Un ne tikai tagadē-
jās tautas, bet arī sen mirušās un arī visas tās, kas dzīvos tālā

nākotnē, visas ir un būs un paliks viena liela saime. Viss kas

bija, ir vēl tagad un būs mūžīgi. Visos mūsos vēl dzīva ir pa-

gātne, un viss tagadējais atdzīvosies nākotnē. Neviena doma

nemirst. Jau sen miruša varoņa sirds vēl pukst mūsu krūtīs,

jau sen aizmigušās acis mūsos no jauna visu redz. Ap mums

ir arvienu mūsu mirušie brāļi, un mūs apdveš viņu gars. Senā

pagātne runā ar mums, un mēs runāsim ar tālo nākotni, un visu

cilvēku valodu dzirdēs visa pasaule.
Un cilvēku dzimumi ir itin kā darba cilvēces austošas un

rietošas dienas: nave un dzimšana ir itin kā vakara un rīta

zvani, kas sauc cilvēkus doties pie miera, uz atpūtu un tad at-

kal tos modina, lai tie spirgti celtos augšā jaunam darbam, jau-
nai gaitai.

Zenta Mauriņa.



Volfgangs Gēte.

i

Dzīves gājums.

Ir daudz cilvēku, kas nezin pieejas Gētem, bet tie, kas

reizi ir atraduši ceļu uz viņu, kas reizi dzīvojuši viņa mājās, tie

no viņa vairs nevar aiziet projām nekad. Citi lieli gari, zem kuru

iespaida mēs augam, topam, dzīvojam, mūsu gaitās mus mēdz

pavadīt tikai kādu laika sprīdi. Viņu pasaulē dzīvojuši, ņē-
muši no viņiem to, kas mums zināmā mūsu garīgās attīstības

laikmetā bijis vajadzīgs, mēs no tiem atvadāmies, un viņu vietā

tad citi kļūst par mūsu vadoņiem vai pavadoņiem. Reiz atra-

duši Gēti, mēs katrā turpmākā dzīves posmā gribam but un

palikt pie viņa. Jo katrā viņš mums var teikt un dot to, kas

mums tanī brīdī taisni vajadzīgs.
Nevienā garīgā dzīves novadā Gēte nav radījis nekā tāda,

kas butu nesasniegts vai nepārspēts. Arī katrā dzejas nozarē

pasaules literatūrā atrodam darbus, kas varbūt dziļāki un krāš-

ņāki par attiecīgiem Gētes darbiem. Arī kā cilvēkam viņam

nav piemitušas nekādas sevišķas un pavisam ārkārtīgas īpašības,
kādu nevarētu atrast daudz citos lielos cilvēkos. Daudz lieli vīri

ir tikpat dziļas un dziļākas domas izteikuši, tikpat skaistas un

skaistākas ainas tēlojuši, daudzos ir bijis tikpat daudz un vai-

rāk dvēseles un gribas spēka nekā viņā. Bet ja viņā tā tad

arī nebij'! nekā ~pārcilvēcīga", tad jāsaka, ka viņa dabā un

raksturā netrūka nevienas spējas, īpašības, tieksmes, neviena

vilciena, tikai vareni kāpinātā veidā, kas butu svešs vienkāršam

caurmēra cilvēkam. Gēte bija cilvēka būtības normas visaugstā-
kais kāpinājums un tādēļ viņš katram var būt saprotams un ar-

vien katram var ko dot. Viņš arvien atrod īsto izteiksmi, for-

mulu, vārdu tam, ko katrs varbūt jau tumši nojauta, bet nespēja
to stingrā un skaidrā formā tērpt.

Gētem nepiemita nekas no tādu lielu garu kā Nīčes vai

Tolstoja drausmīgi ģeniālās vienpusības, kas monumentālā pār-

spīlējumā izcēla un mācīja tikai kaut kādu vienu patiesību

par dzīvi un kas, uz dzīvi skatoties tikai no viena observā-

cijas punkta, to tādēļ arī varēja rādīt tikai no vienas puses.



J. V. Gēte.
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Gēte redzēja un saprata un tādēļ var arī mācīt saprast visu

cilvēcīgo. Un var mācīt visus, jo, ar visiem sava gara
varenajiem apjomiem, viņš patiesībā ir pieejams katram.

Katrā savas tapšanas posmā mēs, protams, varam mīlēt

un vislabāk saprast tikai zināmus Gētes darbus. Mūsu gaitās
mūs pavadīs ne arvien vieni un tie paši Gētes raksti, bet viņš
pats bus un paliks arvien pie mums.

Revolucionāri noskaņotos laikos un jauna, topoša cilvēka

~vētras un dziņu" posmā visvairāk lasīs un cienīs viņa jaunības
drāmas, viņa paša garīgās revolūcijas un protesta dzeju. Mie-

rīgas darba dzīves apstākļos un nobriedušos vīra gados mīlēs

viņa harmonisko, sevī vienbūtīgi noskaņoto domu vai viņa ve-

cuma dienu noskaidroto dzīves gudrību. Bet katrs, kas viņu
būs sapratis, katrā tapšanas gaitas momentā, viņā, šinī tipiskajā

cilvēkā, atradīs un ieraudzīs arvien arī sevi pašu, savas paša
būtības apstiprinājumu un reizē ar to mierinājumu un mudinā-

jumu tālāk iet, sevi kāpinot.
Katrs arvien jutīsies nevis Gētes diženuma nospiests, bet

savā būtībā padziļināts, garā un dvēselē pacelts. Tāda visdzi-

ļākā vārda nozīmē cilvēcīga cilvēka tuvumā, kāds bija Gēte,
vismazākais cilvēks nesajūt savu mazumu kā kaunu un pats
sevi nebūt nepazaudē, bet jūt augam savus spēkus un plašākus

kļūstam savas dvēseles apjomus.
Taisni tas, ka Gēte, kā tipisks un pavisam normāls cil-

vēks, kam piemita arī visas cilvēcīgas nepilnības un vājības,
tomēr ilgā neatlaidīgā pašaudzināšanas darbā ir varējis sasniegt
tādu garīgu diženumu, katram ir kā drošinājums tāpat neatlai-

dīgi iet pa savu ceļu, darīt savu darbu, strādāt pie savas perso-

nības izveidošanas un ticēt, ka arī viņa, vismazākā cilvēka,
dzīve var būt vērtīga un skaista. Gēte ticēja, ka katrs cil-

vēks kaut ko dzīvē saprot tā, kā neviens cits, ka katrā ir kaut

kas, kā nav nevienā citā, ka katrs kaut ko tādu var padarīt, ko

neviens cits visā pasaulē nespēj. Un pats līdz sava mūža ga-

lam, līdz pēdējam elpas vilcienam, apzinīgi un nenogurstoši

pats pie sevis strādādams, redzēdams visas savas dzīves jēgu
šinī sevis paša nemitīgā kāpināšanā, Gēte ar savas brīnišķīgi

bagātās dzīves piemēru rāda un māca pašaudzināšanas un paš-

izglītības ceļus un gudrību.
Kā viņš pats allaž sacījis, visi viņa darbi, viss, ko viņš

savā garajā mūžā rakstījis, nav nekas cits, kā šā pašaudzināšanas

darba dzīvi dokumenti un noietā ceļa rādītāji.
•Šinī ziņā ir varen liela starpība, piem., starp Gēti un Šek-

spīru. Par cik Šekspīrs pilnīgi atdevās objektīvās pasaules vē-
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rošanai un attēlošanai, pats par sevi nemaz nedomādams, pats
sevi aizmirsdams, itin kā sevi izdzēsdams, izkausēdams visdzlvē,

par tik Gētem visa ārpasaule galu galā bija tikai viela savas

personības uzbūvei, izveidošanai, piepildīšanai, lai viņš tā, ar-

vien vairāk tuvodamies savai personības pilnībai, arvien vairāk

varētu būt un dot arī citiem, „saviem brāļiem".

~Wozu sucht ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brūdern zeigen soli?"*)
Lielais ~individuālists" Gēte bija tikpat dziļi un plaši „so-

cials" cilvēks, visur un arvien apzinājās gan savu atkarību no

citiem, gan savus pienākumus pret tiem.

Un tādēļ, ka Gētes dzīve un darbi var but ne ar ko citu

nesalīdzināms paraugs tiem, kas paši cenšas uz tādu indivi-

duālās un reizē sociālās dzīves pilnību, kas paši sevi apzinīgi au-

dzina un cenšas sasniegt patiesu izglītību, taisni jaunatne

jāved pie viņa. Ari latviešu jaunatnei, līdz ar viņas pašas tau-

tas lielajiem gariem, domātājiem, dzejniekiem un audzinātājiem,
nav vēlams labāks vadonis kā Gēte, šis viscilvēcīgākais no

visiem lielajiem cilvēkiem, par kādiem mums zin stāstīt vēsture.

* *

�

Gēte savu bērnību un agro jaunību pavadīja Frankfurtā

pie Mainas, kur viņš 1749. g. 28. augustā dzimis kā turīga un

godāta pilsoņa, ķeizariska padomnieka, nopietna, darbīga, pēc
dabas atturīga, pat nelaipna un pedantiska vecāka tēva un

mīļas, jautras, ar pāri kūsājošu temperamentu apbalvotas jaunas
mātes vecākais bērns.

Tēva mājās mazais Volfgangs nodzīvoja laimīgu bērnību

un dabūja bagātus garīgus ierosinājumus. Tēvam, lielam ceļo-

tājam un mākslas mīļotājam, bija liela bibliotēka, gleznas un

mākslas priekšmetu kollekcijas. Arī pilsētas vēsturiskie piemi-

nekļi, lielās bagātās tirgoņu pilsētas ļaužu satiksme, svētki un

procesijas, viss zēna garu stipri ierosināja un saviļņoja. Jau
zēns būdams viņš rakstīja romānu, franču lugu, reliģiska sa-

tura eposu.

Skolā nevienā neiestājās, bet baudīja vislabāko mācību

privātā ceļā. Savā 17. dzīvības gadā iestājās Leipcigas Uni-

versitātē, kur straujā aizrautībā nodevās jautrai studentu dzī-

vei, kuras sekas bij garīgs un fizisks nogurums un dziļa iek-

šķīga neapmierinātība. Mājās, mātes un jaunākās māsas mīļi

*) Kādēļ gan tādās ilgās ceļu esmu meklējis, ja to saviem brāļiem

nerādītu.
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kopts, atpūtās, nomierinājās un tad devas uz Strāsburgu
studēt tieslietu zinātnes. Strāsburgā lielu iespaidu uz viņu at-

stāja lielais teologs un filozofs Herders, kurš viņā modināja
interesi par tautas mākslu un dzeju, par Šekspīru un Homēru.

Šinī laikā sāka arī parādīties Russo iespaids, kā uz vācu

jaunatni vispār, tā arī uz Geti un ievadīja tā saukto ~Sturm
und Drang" (vētras un dziņu) laikmetu, jūsmīgi romantiski re-

volucionāro kustību, kurā arī Gēte karstā aizrautībā ņēma
dalību un toreiz uzmeta plānus titāniskā revolucionāra Prome-

teja, brīvības cīnītāja Geca un absolūtās dzīves patiesības un

jēgas meklētāja Fausta tēliem.

Tā padziļinājās Gētes dzejiskās tieksmes un noskaidro-

jās un izsmalcinājās viņa mākslas izpratne. lerosinājumus dze-

jiskai radīšanai bez tā laika idejiskām cīņām viņam deva arī

personīgi mīlestības piedzīvojumi, kādi viņa garajā mūžā ļoti
bieži atkārtojās, un šinī laikā viņš sacerēja vienu otru brīniš-

ķīgu lirisku dzejoli. Nobeidzis Universitāti, viņš lielā sajūsmā
un ar svaigu enerģiju sāka nodarboties dzejas laukā, un nāka-

mie gadi pieder pie visražīgākajiem visā viņa mūžā.

Frankfurtā, advokāts būdams, viņš sarakstīja savu ~brīvības*'
drāmu ~Berlichingenes Gecs". Pirms tam, vēl dzīvodams Vec-

lārā kā tiesas praktikants, viņš karsti bija iemīlējies sava drauga
Kestneraa līgavā un tad, šīs saites sāpēs sarāvis un atgriezies

atpakaļ uz Frankfurti, šos dvēseles pārdzīvojumus pārkausēja

pazīstamā romānā ,Jaunā Vērtera ciešanas", kas iznāca 1774.

gadā. Gandrīz tanī pašā laikā radās lielas ~Fausta" nodaļas, tika

sarakstīts dramatiskais fragments ~Prometejs" un „Mahomets".
Frankfurtas sabiedriskās dzīves bālums un sastingums viņu

pamudināja doties ceļojumā uz Šveici, no kurienes atgriezies

mājās pieņēma Veimaras hercoga Kārļa Augusta aicinājumu
iestāties viņa valsts dienestā, un 7. novembrī 1775. gadā Gēte

ieradās Veimarā, kas nu palika par viņa dzīves vietu līdz mūža

galam. Še, Veimarā, bija dota iespēja brīvi un plaši rosīties

viņa garīgām enerģijām, straujam temperamentam, tieksmēm uz

daudzpusīgu un krāšņi bagātu dzīvi.

Līdz šim Gēte gandrīz visur bija juties aprobežots, ne-

brīvs, kā gūstā. Tēva māju stingrais režīms, tēva labi domā-

tais, bet nospiedējs pedantisms viņam jau agrā jaunībā bija

bijis nepanesams, Nepanesama viņam ātri bija kļuvusi arī Leip-

cigas sabiedriskās dzīves formālā ārišķība. Strāsburgā, it īpaši
Herdera iespaidā, viņa gars tad bija pacēlies augstā lidojumā,

viņš bija dzīvojis brīvā un plašā pasaulē un tur arī tad bija
smēlies ierosmi un spēkus savai jaunajai dzejai, ar kuru aiz-
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rāva visu savas tautas jaunatni. Bet Frankfurtā, šinī pārmērīgi

konservatīvā, īstā garīgā provincē, viņš bija juties vientulīgs

un nepanesami ierobežots. Tikai Veimarā viņam likās atvera-

mies lielā pasaule, viņam vajadzīgie plašie horizonti, tikai te

varēja cerēt atrast iespēju stāties sakarā ar visu tautu, ar Ei-

ropu, ar visu pasauli.

Veimarā viņš ar katru gadu ieņēma augstāku stāvokli, pē-

dīgi kļuva par patieso valsts vadītāju, bet pie tam hercogs vi-

ņam deva gandrīz neaprobežotu brīvību, un daudzpusīgā dar-

bība viņam ļāva novērot cilvēkus un dzīvi no visām pusēm,
visādos apstākļos, kas viņa domai, gan praktiskai, gan arī zi-

nātniskai un dzejiskai, deva varen lielu ierosmi.

Nāca klāt viņa mīlestība uz Šarlottu fon Šteina kundzi,

kuras iespaidā pamazām sāka noskaidroties un stabilizēties viņa
līdz šim vēl pārmērīgi straujā, pavisam vēl nenoskaņotā dvē-

seles dzīve. Viņa to mācīja visā vēroties ar mierīgāku, no

jutām un afektiem neapmāktu taisnīgu skatu, ieturēt skaistu

mēru un smalku taktu gan savos darbos, gan arī attiecībās ar

cilvēkiem.

Butu jādomā, ka še Veimarā nu arī viņa dzeja būtu varējusi
krāšņi uzplaukt.

Bet arī te Gēte drīz juta, ka viņam spraustas pārāk šau-

ras robežas. Viņa cerības uz plašu sabiedriski valstisku darbību

piepildījās tikai mazā mērā, jo blakus lielai personīgai brīvībai

te valdīja mazisks formālisms un niecīga, pedantiska ārišķība.
To visu Gēte pirmos gados gan mazāk sajuta, bet ar katru

gadu stiprāk un nu arvien vairāk no tā cieta.

Pēc dažiem gadiem viņam arī Šarlottas tuvums un iespaids
vairs nebija tik vajadzīgs un dārgs, jo tā savu „misiju" pie

viņa jau bija izpildījusi, viņš tās iespaidā tiešām arī bija izlī-

dzinājis daudz dvēseles konfliktus, bija nodibinājis zināmu kār-

tību sevī pašā un attiecībās pret visu un visiem.

Nu viņš Veimaru vairs neredzēja un nesajuta kā brīvas un

plašas dzīves un darbības arēnu, it īpaši kad arī viņa drau-

dzība ar Herderu, kuru viņš bija aicinājis uz Veimaru, bija vē-

sāka kļuvusi, sāka arvienu vairāk sajust šīs robežas, nebrī-

vību, spaidu. Tas viss viņu tā nomāca, ka apsika arī viņa
dzejiskā darbība, un pagāja ilgs laiks, kur viņš nepabeidza ne-

viena lielāka darba.

Tam vēl pievienojās klāt apstāklis, ka viņa dzejnieka slavu

šinī laikā sāka aptumšot ar savu vareno ētisko patosu, se-



317

Višķi jaunatni aizravejs, Šillers, un ka viņš nu arvienu vairāk

sāka justies vientulīgs.

Pēdīgi viņš nolēma, kaut arī pagaidām tikai uz zināmu

laiku, aiziet arī no šīs šaurās, viņam apnikušās pasaules, un

1876. gadā, slepeni, pat no hercoga un Šarlottas neatvadījies,
aizceļoja uz Itāliju.

Itālijā Gēte patiesībā pats sevi tikai vēl galīgi atrada, ti-

kai šinīs Itālijas skaistumā pavadītos gados pats sevī pilnīgi
nodibināja dvēseles skaisto kārtību un harmoniju, bet reizē arī

tās augsto noskaņotību, kādā tad varēja ražot savus pilnīgākos
un harmoniskākos dzejas darbus. Itālijā viņam galīgi noskaid-

rojās „Ifigenijas" saturs un forma, tur viņš pabeidza „Egmontu",
tur ievērojami virzīja uz priekšu „Tasso" un „Faustu". Tikai

pēc Itālijas ceļojuma, no kura atgriezās Veimarā 1788. gadā,
sākās Gētes visbagātākais darba posms, nu tikai viņš patiesībā
sāka runāt ar visu tautu, pat ar visu pasauli.

Tagad viņa paša personības izveidošanās process varēja
tikt uzskatīts par galvenos vilcienos noslēgtu. Viņš pats ar

sevi bija skaidrībā, viņā valdīja pilnīgs līdzsvars, viņš pats savu

būtību, savas spējas un līdz ar to savu īsto dzīves uzdevumu

skaidri saprata, sevi pašu bez iedomības, bet tomēr ar lepnu

pašapziņu pareizi novērtēja un, garīgā un arī personīgā sa-

tiksmē ar sava laika lielākiem cilvēkiem, bet reizē līdzi dzī-

vodams visiem laikiem un visu tautu lielajiem gariem, ņemdams

un dodams, pasaulei dāvāja tādas vērtības, ka viņa vārds ir

kļuvis itin kā par visaugstākās īstas cilvēcīgas kultūras mūžīgu
simbolu.

Šinī Gētes dzīves posmā vislielākā nozīme bija viņa drau-

dzībai ar Ši 11 c ru.

Nevar iedomāties lielākus pretstatus, kā šos abus ģeniālos
vācu dzejniekus.

Šillers kā dzejnieks pirmā kārtā bija augsta ētosa sludinā-

tājs, saucējs, pravietis. Viņa dzeja visa ir noteiktas spilgtas
tendences dzeja. Gēte tēlo, rāda, liek saprast sevi, dzīvi, ci-

tus cilvēkus; Šillers māca, kas jādara. Gēte pirmā kārtā un

katrā savas būtības fibrā ir mākslinieks; Šillers vispirms —

morālists. Viņš grib saviļņot, uztraukt, iededzināt. Līdzīgi franču

dzejniekam Corneille'am grib cilvēkiem rādīt varonīgas dzī-

ves paraugus un „izaudzināt varonīgas dvēseles". Gēte savā

izteiksmē ir dzidri vienkāršs, Šillera valoda ir retoriska, pa-

tētiska, pilna varenu krāšņu sentenču, kas iespiežas dvēselē un

nekad vairs neaizmirstas. Šillera valodā daudzreiz ir tikai

domas, bet nav gleznu, kamēr Gēte arī tīri teorētisku domu
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prot izkausēt mākslas ugunī un pārvērst par dzīvu gleznu. Gē-

te māca dzīvi saprast, sniedz dziļu dzīves gudrību; Šillers

māca, kā ideāli, skaisti, varonīgi jādzīvo. Viņš velk uz augšu,
dzen uz priekšu, uztrauc, rāj, brīdina, tiesu spriež. Satiksmē ar

Šilleru Gēte pats bieži izbaudīja Šillera svētīgo audzināšanu,
daudzreiz iesāktus un nepabeigtus darbus atkal ņēma rokās, pār-
varēja apātiju, nevarību, šaubas un tā, Šillera aizrautīgajā ie-

tekmē, svaigu enerģiju uzplūdos stājās pie jauniem un atkal

jauniem darbiem. Gēte mums dod nesalīdzināmi vairāk dzi-

ļākai dzīves izpratnei, Šillers uztur možu musu ētisko sirdsap-

ziņu. Ja Gētes dzejā ir vairāk mūžības vērtību, tad Šilleram

zināmos, sevišķi lielu cīņu laikos lielāks iespaids, sevišķi uz

lēti aizraujamo jaunatni, un tāds viņam arvienu būs. Visur un

arvien, kur būs cīņa par taisnību, cilvēcību, brīvību, Šillera

vārds tiks minēts, un viņa varenais patoss arvien dedzinās

sirdis.

Tādēļ, ka viņš tāds bija, šis, kā Hebbels to nosauc, „svē-
tais vīrs", viņš varēja tik stipri un ilgstoši ietekmēt Gēti. Ar

savu dzidro ētosu, savu varonīgo dzīves uztveri, neizsīkstošo

enerģiju un pie tam ar īsta drauga siltas sirds līdzjūtību viņš
Gētem deva tik daudz, ka tas līdz Šillera nāvei, 1805. gadā,

gandrīz nekā nedarīja bez Šillera** padoma, un bez viņa pastā-

vīgiem ierosinājumiem daudz kā nebūtu radījis no tā vai ne-

būtu pabeidzis to, kas pieskaitāms viņa viskrāšņākiem dzejas
darbiem.

Ārēji Gētes dzīve risinājās mierīga un klusa. Pastāvīgā

darbā, administratīvu pienākumu pildīšanā, vienu laiku teātra

vadībā, arvienu vairāk piekoptos zinātniskos pētījumos, bet

galvenais dzejā, ritēja gadi. Arvienu plašākas tautas aprindas

viņu pazina, cienīja un mīlēja, arvienu populārāks kļuva viņa
vārds vispasaules kultūras darbos. Savas dzīves pēdējos gadu
desmitos Gēte bija tāds varens faktors garīgās kultūras dzīvē,
ka ar to skaitījās visa Eiropa, visa pasaule.

Gēte sasniedza lielu vecumu, bet līdz pēdējām mūža die-

nām nerima strādāt ne pie saviem tiešajiem darbiem, ne pie

paša personības arvien tālākas izveidošanas, ar nenogurstošu
interesi sekoja visam, kas notika gara pasaulē, arvienu pats1

mācījās, arvienu vairāk un mīļāk apzinīgi arī citiem mācīja
savu lielo pasaules un dzīves gudrību un dzidro cilvēcību.

Bieži viņu satricināja tuvu mīļu cilvēku nāve. Viņš dziļās

sāpēs, ko centās nevienam neizrādīt, pavadīja uz mūžīgu dusu

māti, sievu, Veimaras hercogu, Šarlotti fon Šteini, draugus,
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darba biedrus, savu vienīgo dēlu. ~Ilgi dzīvot nozīmē daudzus

pārdzīvot/ tā viņš skumji mēdza teikt.

Savus pēdējos gadus viņš pats uzskatīja par ~tīru Dieva

dāvanu," nemaz neapzinoties, cik daudz viņš arī tagad vēl vi-

siem deva.

Gēte mira 1832. gada 22. martā. Visu Eiropas garīgo pa-
sauli dziļi satrieca vēsts par viņa nāvi. '

11.

Gētes doma un dzeja.

Kaa Gēte vēl bija zēna gados, tad Vācijas augstākās ga-

rīgās sfairās valdīja Lesinga gars — stingrs, vēss racionā-

lisms, bet vīrišķīgs, valdīgs, cīņas spara pilns. Lesings pats
bija pāri kūsājoša garīga enerģija, viss viena stingra, asa kri-

tika. Visu viņš pārbaudīja, visu tiesāja tīrās racionālās domas

augsta tribunāla priekšā.

Arī Gēte daudzējādā ziņā uzņēmis un sevī izdzīvojis Le-

singa iespaidus. Lesinga asais spriedums un nežēlīgi stingrās

prasības attiecībā pret darbu, pienākumiem, mīlestību, drau-

dzību, valsti, reliģiju Gēti daudzkārt mudinājušas un piespie-
dušas pārvarēt savus pirmatnējos nekritiskos, jūsmu un aizrau-

tības radītos uzskatus par dzīvi, ir viņā modinājušas gribu ne-

atlaidīgi strādāt pie savas, irracionālo spēku saraustītās perso-
nības organizēšanas un racionālizēšanas.

Ja Gēte vēlāk sasniedza visu viņā valdošo pretešķību iz-

līdzinājumu, dziļu dvēseles harmoniju, tad viņam par to lielā

mērā jāpateicas šim no dabas harmoniskajam, no paša sākta gala

jau apbrīnojami ~pareizi" konstruētajam Lesinga raksturam. Le-

sings savu pasaules uzskatu un dzīves izpratni un izjutu bija
izveidojis viņa laikā valdošā zinātniskā gara spēcīgos ierosi-

nājumos. Visa viņa dzeja, kā vispār visa tā laika Eiropas lite-

ratūra, bija šā zinātnieka gara pildīta. Visur valdīja racionālais,

morāliskais, visās lietās klausīja stingrām normām, padevās ne-

grozāmiem likumiem.

Šādā laikā, šādā garīgā atmosfairā dzima un auga arī Gēte.

Kad viņš iesāka dzejot, Lesings atradās taisni savas slavas

augstumos. Lesinga svinīgo nopietnību, ar kādu viņš pētīja
cilvēku un tā dabu un ar kādu runāja par cilvēka augstākiem

uzdevumiem, Gēte saprata, cienīja un pats sevī izdzīvoja.
Bet viņš gāja tālāk. Viņš nenoliedza to, ko bija radījis

apgaismības laika gars, bet viņš uz tā pamatiem cēla jaunu
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ēku. Viņš līdz ar romantiķiem cīņu veda par citu dvēseles un

gara spēku tiesībām, karoja pret prāta patvaldību tur, kur tā

vien nepietika: vispirms dzejā.
Gēti nesa un virzīja uz tālāku jaunu gaitu tā kustība,

kas Anglijā saistās ar tā saukto ģēnija kultu, Francijā ar Russo

vārdu, Vācijā ar tā saukto „Sturm und Drang". Šinī plašajā
un dziļajā plūsmā arī Gēte peldēja. Un ar šo strāvu pārstāvjiem

kopā karu veda pret zinātniskā gara pārmērīgām un eksklū-

sīvām prasībām un nelikumīgām pretenzijām, pret tā toreiz

vēl neaprobežoto valdību dzejā.
Gēte no apgaismības laika domātājiem mācījās stingrību

un noteiktību abstraktā domāšanā, bet viņu skola tam deva par

maz, kur bija jāizprot irracionālais dzīvē un kur bija jāatrod
šim irracionālajām atbilstoša izteiksme.

Gēte lietoja, mācījās arvien pats un citiem mācīja lie-

tot citas, jaunas atziņu gūšanas metodes, mobilizējot visus ga-

rīgos spēkus, ar kādiem var tikt klāt dzīvei. Vērot, nojaust,

izjust, domāt, minēt, ticēt, līdzi dzīvot — visiem šiem, kā viņš

saka, „taustekļiem" viņš lūkoja skarties klāt dzīvei, pārliecībā,
ka citādi no tās varēs uztvert un notvert tikai vienu daļu, bet

ne viņu visu. Viņam pašam vienādi lielā mērā piemita stingras
abstraktas domāšanas spēja, kā arī spēja domāt konkrēti, dzī-

vos priekšstatos, ainās, pie kam šās abas spējas viņā apvienojās

apbrīnojamā vienbutībā un harmoniskā pilnībā. Šie abi ele-

menti — zinātniskais un dzejiskais — viņā nedzīvoja viens

no otra neatkarīgu dzīvi, bet tie viņā rosījās pirmatnējā nedi-

ferencētā vienībā. Intellektuālā izpratne un mākslinieciskā iz-

jūta viņā ir viena nedalīta garīgas radīšanas funkcija. Viņā nere-

dzam divu cilvēku: domātāju un dzejnieku, bet kā dzejnieks
viņš anienu ir dziļš domātājs, un kā domātājs — smalkjūtīgs

dzejnieks. Dzejiskās fantāzijas rosmes viņā nekad nenomāc un

nevājina tieksmes uz objektīvās patiesības meklēšanu tīrā in-

tellektā darbības ceļā, bet taisni otrādi: šo darbību padara dzī-

vāku un spilgtāku. Un racionālā doma neaiztur viņa dzejiskās

fantāzijas lidojumu, bet tikai dod tam noteiktāku virzienu un

līdz ar to lielāku spēku. Ģeniālas fantāzijas spēju pārbagāti

apbalvots, viņš reizē cienīja skaidru, tīru racionālu domu, pa-

matīgu prāta darbību, prasīja un pats ieturēja stingru garīgu'

disciplīnu. Viņš taisni nīda subjektīvu patvaļību radīšanas pro-

cesos, zinādams, ka tikai neatlaidīgs darbs stingru objektīvu
normu robežās garantē arī dzejiskas patiesības, tas ir īsta skais-

tuma atrašanu.

Gētes dabā zinātniskais, filozofiskais un dzejiskais ele-
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ments, patiesības un skaistuma izpratne un izjūta ir itin kā viens

un tas pats. Viņa gars nav sašķelts daļās. Viņam nevajaga
atteikties no viena motīva, lai pilnīgi varētu nodoties otram.

Dzejiska radīšana, tāpat kā zinātniskā un filozofiskā pētītāja
doma, tam vienādā mērā ir ceļš — atvērt visa esošā būtību.

Racionālā doma un dzejiskā intuicija viena otru šinī darbā bal-

sta, pastiprina un padziļina. īsts dzejnieks, pēc viņa domām,
ir gaišredzīgs dzīves izpratējs, un īsts domātājs ir katrā ziņā ar-

vien dzejiski radošs gars. Abu mērķis ir — atrast patiesību.
Bet nedz viens, nedz otrs — tā bija Gētes pārliecība —

nevar īstai dzīves patiesībai tikt klāt, ja tas pats dzīvi perso-

nīgos liķteņos neizdzīvo. Vajaga ~maisīties" ar dzīvi, līdzi

plūst pašai dzīves plūsmai, dzīvi pašam sevī izdzīvot. Nedz

tīrais zinātnieks, nedz tīrais mākslinieks nespēj dzīvi pietiekami

dziļi uztvert un izsmeļoši izskaidrot un attēlot, ja viņš reizē nav

bagātu un dziļu jūtu cilvēks.

Gēte pats tāds bija. Viņa jūtu dzīve bija tik pārbagāta,
tik pāri kūsājoša, ka, it īpaši jaunībā, viņam nācās smagu

cīņu vest ar tās pārmērībām. Kaislīgi atsaucīgs uz katru vis-

mazāko dzīves notikumu, viņš gan priekos, gan bēdās pārdzī-

voja tādus varenus dvēseles saviļņojumus, ka viņam, sevišķi

jaunībā, arvienu draudēja briesmas zaudēt iekšķīgo līdzsvaru.

Zēns būdams reiz bīstami saslima no sirdsēstiem un rūpēm par

mīļotas meitenes likteni. Leipcigā, kad vēl bija students,

strauju dvēseles uztraukumu sekas atkal bija nopietna smaga

slimība. Viņš visu arvien pārdzīvoja strauji, kaislīgi, bezgala

sāpēs vai bezgala līksmē. Pats no saviem trūkumiem, neti-

kumiem, grēkiem arvien tik dziļi cieta, ka sevi nīda, sev ne-

ticēja nekā no sevis tad negaidīja, dažreiz nodevās rūgtam

pesimismam un neatvairāmām pašnāvības domām. Šī kūsājošā

un verdošā jūtu dzīve bija jāsavalda, jākārto, jādisciplīnē. Visu

savu garo mūžu Gēte darīja šo grūto pašaudzināšanas darbu.

Nevis lai jūtas noslāpētu, bet tikai lai tās savā starpā saska-

ņotu un tām neļautu neauglīgi izplūst un izšķīst.
Par šo darbu un par šām cīņām pašam ar sevi runā visa

viņa dzeja, sākot no pašiem pirmiem dzejiskiem mēģinājumiem,,

no pantos rakstītām jaunības vēstulēm, beidzot ar Faustu, pie
kā strādāja vēl neilgi priekš nāves.

Par citādām cīņām mēs Gētes dzejā mazāk ko atradī-

sim. Nevar sacīt, ka viņš nebūtu redzējis un sapratis sava

laika saimnieciskās, sociālās, politiskās cīņas, bet tās viņam

nebija tik svarīgas, kā iekšķīgās cīņas pasaules uzskata dēļ,
dvēseles līdzsvara, skaidrības un miera, dzīves īsto un mū-
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žigo vērtību dēļ. Rakstot savu drāmu ~Ifigenija", viņš tieši uz-

svēra, ka gribot Ifigenijai likt runāt tā, ~itin kā Apoldas sādžā

nebūtu zeķu adītāju, kas badu cieš." Gētes problēma nebij
maizes problēma. Nevis tāpēc, itin kā viņš tās visu dziļo no-

pietnību nebūtu sapratis, bet tāpēc, ka tā nestāvēja viņa domu

centrā. Viņam nebūt nebija svešs tā sauktais ~sociālais jautā-
jums", un viņš, „aristokrats", par to daudz vairāk bija domājis
un to daudz dziļāk uztvēris, nekā politiski daudz radikālāk no-

skaņotais ~brīvības dzejnieks", „dēmokrats" šillers. Bet Gēte

sociālā jautājumā redzēja vairāk nekā tikai saimniecisko un po-
litisko momentu. Zināja, ka sociālā jautājuma atrisināšanā to-

mēr visvairāk atkarājas un arvienu atkarāsies no tam, kādi

būs paši cilvēki, un ticēja, ka, lai virs zemes nodibinātos

augstas kvalitātes sociālas sadzīves formas, īsti un augsti cil-

vēcīga dzīve, pirmā kārtā vajadzīgi cilvēki. Gēte nebūt ne-

turēja dzīves ārējo kārtību, saimnieciskās un politiskās dzī-

ves formas par nesvarīgu lietu, bet ticēja, ka, ja arī ārējiem
~apstākļiem" ir varen liels spēks par cilvēkiem, tad tomēr galu

galā paši cilvēki šos ~apstākļus" var veidot, un ka viņi tos vis-

labāk un pilnīgāk izveidos, jo labāki un pilnīgāki viņi paši būs,
un ka nekāda ārējo apstākļu" maiņa vien nekā nedos, ja cil-

vēki paši, ja katrs vispirms ~neslaucīs savu durvju priekšu".
Tā Gētem arvien cilvēks pats visam bija sākums un gals,

izejas punkts un centrs, un visaugstākais uzdevums viņam bija
— radīt visaugstāko jēgu un ideju > par īstu cilvēku un īstu

cilvēcību.

Šim uzdevumam kalpoja visa viņa dzeja, katrs vārds, ko

viņš uzrakstīja.
Un ja par kādu no lielajiem cilvēces draugiem sakāms,

tad īpaši par Gēti var teikt, ka viņam ~nekas cilvēcisks nebija
svešs."

Viņa dabā bija guldītas spējas saprast netikvien to, kas

viņa paša būtībai radniecīgs, bet arī pavisam svešo un pre-

tējo. Viņa paša dabā no sākta gala sadzīvoja visasākās pret-

runas, visspilgtākie kontrasti. Viņš pats ir izteicies, ka vai nu

laba vai ļauna feja viņam kā dāvanu esot ielikusi šūpulī ~visas

pretrunas, kādas vien tikai var salasīt cilvēku dabā". Ja tas, no

vienas puses, bija viņa nelaime un bija smagu ciešanu un cīņu

cēlonis, tad, no otras puses, tas viņu darīja spējīgu dzīvē un

cilvēkos saprast visdažādākās, citu citai pilnīgi pretējas par

rādības, jo viņā pašā bija viss, viņš bija līdzīgs, radniecīgs vi-

siem. Viņš varēja būt tāds, kā visiem ticošs, visiem paļāvīgi

pretim nākošs naīvs bērns, bet viņš arī varēja būt kritisks, at-
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turīgs un skeptisks, varēja otru cilvēku sev pavisam nepielaist
klāt un noslēgties sevī kā nepieejamā noslēpumā. Viņš varēja
sapņot, fantazēt un jūsmot, līdz neprātam aizrauties, bet vi-

ņam reizē atkal piemita ass skats, visu reālo momentu skaidra

izpratne, un viņš varēja būt atturīgs līdz ledainam vēsumam,
gudri visu aprēķināt, diplomātiski visu nosvērt. Viņš sekoja
visām sava laika jaunākajām garīgajām strāvām, bet reizē jutās
kā mājās antīkā pasaulē, tā ka reiz izteicās, ka viņam liekoties,
ka viņš jau reiz dzīvojis ķeizara Hadriana laikā. Viņš bija
īsts ģermānis, un tomēr Itāliju apsveica kā savu īsto, nu tikai

vēl atrasto dzimteni. Viņš varēja but cēli vīrišķīgs, tāds, ka

Napoleonam varēja izvilināt brīnās pilno vārdu: Voilā un hom-

me! un reizē varēja būt mīksts un nevarīgs, pilns šaubu par to,
kas pašlaik jādara, nespējīgs izšķirties par vienu otru soli vai

darbu. Viņa doma varēja but eksakta, kā kalts tērauds, bet arī

mistiski sapņaina. Viņš varēja būt padevīgs un pazemīgs, bet

arī lepns un augstprātīgs, ticīgs un ironisks, maigs un ass, at-

klāts līdz naivumam, bet arī aizdomīgs un rUgta skepticisma
pilns. Un taisni tādēļ vēl jo vairāk jāapbrīno tas varenais paš-
audzināšanas spēks, ar kādu viņš tomēr prata šos pretstatus
sevī izlīdzināt un saskaņot tā, ka visas viņā rosošās pretišķās

enerģijas galu galā nebūt neizjauca viņa personības vienbūtību,
bet to tikai padarīja bagātāku un atsaucīgāku visam, kas vien

ir un var būt cilvēku dzīvē.

Gētes dzeju visā visumā var nosaukt par dziļas pār-
domas dzeju.

Visā, gandrīz ikkatrā viņa mazākajā dzejolī, lai tas šķietami

gribētu tikai vienu vienīgu pārejošu momentu izsmelt, arvienu

ieskanas kaut kāds vispārīgs motīvs, katrs kaut ko izteic par

visdzīves būtību un ideju, katrā slēpjas kaut kāda dziļa dzīves

gudrība.

Viņam tāda bija nepieciešama, jo tāpēc, ka viņš uz visu

reaģēja pārmērīgi kaislīgi, viņam dzīvi panest bija grūtāk nekā

tiem, kas mierīgāk un lēnāk uz visu atsaucās, grūtāk panest

ar visu tās laimi un sāpēm, ar tās varenību, bet arī ar tās ro-

bežām, kas viņam bieži šķita esam nepanesami un pazeminoši
šauras. Viņam ar visu to bija galā jātiek. Viss tas viņam sa-

gādāja ārkārtīgas ciešanas, un lai tās pārvarētu, lai zem tām

nesabruktu, viņš lūkoja to būtību un cēloņus izprast un tad

itin kā no tālienes un liela augstuma uz to skatīties, par to pār-
celties pāri, no tā atbrīvoties, lai atkal varētu dvēseli savest

kārtībā un uzturēt līdzsvarā.

Viņš pats par to savās dzīves atmiņās stāsta tā: ~Man
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kļuva par ieražu visu to, kas mani iepriecināja vai mocīja, vai

citādi kā nodarbināja, pārvērst par tēlu vai par dzejoli un tādā

kārtā pašam ar sevi tikt skaidrībā, gan lai noskaidrotu savas

atziņas par ārējām lietām, gan lai to dēļ iekšķīgi apmierinā-
tos. Šī spēja gan nevienam tā nebija vajadzīga kā man, tāpēc
ka mana daba mani svaidīja no vienas galējības otrā. Tāpēc

viss, kas no maniem rakstiem kļuvis zināms, ir gabals no lielas

ticības apliecības."
Tā tad visi viņa dzejas motīvi ir smelti no viņa paša dvē-

seles pārdzīvojumiem, kādos tā uz visu reaģēja. Viņa rakstos

tiešām visos plūst viņa paša sirds asinis. Tikai savas dzīves

pēdējos cēlienos, sākot no tā laika, kad viņš draudzējās ar

Šilleru, viņa dzejā sāka mazāk izpausties tas, kas bija saistīts'

ar pārdzīvojumiem personīgos likteņos, bet vairāk itin kā plaši

pārskati par senāk gūtām atziņām, agrāko pārdzīvojumu dzi-

ļāks iztulkojums un tā saistījums ar arvienu plašākiem cilvē-

ces dzīves lokiem. Viņš nu, itin kā pilnīgi noslēdzis savas tap-
šanas un veidošanās procesus, visu no lielāka attāluma pār-
skata kā gluži objektīvas parādības, kā pašu dabu, kufas pē-

tīšanai viņš šinī laikā arī arvien vairāk nododas. Viņš kļūst
arvien „objetīvāks". Viņam nu nevis vairs pašam sevi vajaga
~savest kārtībā", bet viņš šo jau gūto kārtību, skaidrību, har-

moniju rāda un māca citiem. Arvien vairāk vispār māca.

Viņa pēdējo posmu dzeja kļūst arvienu didaktiskāka, tā

arvien vairāk ir apzinīga dzīves gudrības mācība, kas

tomēr nav sausi racionālistiska, bet arvien dvēselīga, silti ap-

garota. Arvien tā ir sajūsma, ne kā teorētiski izdomāta, bet

kā dziļi dvēselē iznēsāta, arvien siltu jūsmu apdvesta, kā tas

visspilgtāk izpaužas viņa dzejiskā pasaules uzskata viskrāšņā-
kajā illustrācijā — ~Faustā", arī tā otrā daļā.

Katrā jaunā posmā Gēte arvien apzinīgāk lūko izprast
visu sava laika garīgo dzīvi un par to gūtās atziņas arvien cie-

šāk un dziļāk apvienot vienbūtīgā pasaules uzskatā. Viņa ilgajā
mūžā tam bija lemts tuvu stāvēt un sekot visām svarīgajām un

garīgi pasaulē veselus apvērsumus radītajām strāvām filozofijā,
dažādās zinātnēs, saimnieciskā un valsts dzīvē, technikā, visās

mākslas nozarēs. Viņš sevī uzņēma un līdz pamatiem izdzīvoja

apgaismības laikmeta brīvo kritisko garu, bet sekoja arī jaunai
reliģiskās domas atmodai, pazina un uzņēma Vinkelmaņa
mācību par sengrieķu kultūru, gremdējās Spinozas filozo-

fijā, dzīvoja Herd c r a'idejās par cilvēces vēsturisko attīstību,

pazina Kanta mācību par cilvēka gara spontānitāti, par ro-

bežām starp izpētījamo un neizpētījamo, zināja, ko viņa laikā
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bija izpētījusi un noskaidrojusi dabas zinātne, dziļi saprata Š i I-

lera idejas par cilvēces aistētisko audzināšanu. Visas viņa
laika garīgās strāvas viņā saplūda iekšā kā varenā upē. Un

viss, ko viņš sevī uzņēma, tam nebūt nebija tikai kritisku pār-
domu priekšmets vien, kā, piem., Voltēram. Ja Voltēram viss

bija tikai objekts tīrās racionālās domas iztirzājumiem un vēr-

tējumiem, tad Gēte visam skārās klāt ar visu būtību.

Tādēļ visu, par ko vien viņš runā, pavada viņa jūsma, viss

ir silta lirisma apdvests. Pat kad viņš runā par krāsām, par
stādiem vai par akmeņiem, arvien mēs netikvien viņam līdzi

domājam, bet līdzi dzīvojam, līdz ar viņu jutām viņa sirds prieku,
kādā tas nododas savai pētītājai domai par visu.

Visam, ko viņš domā, runā, ir saknes viņa dvēseles

pārdzīvojumos, visā sajūtams viņa dvēseles ritms un skan

līdzi viņa dvēseles mūzika. Pat daba, tā Gēte saka, patiesībā
ir cilvēka sirdī. Un tāpēc mēs arī viņa rakstus par dabas pa-

rādībām lasām kā zinātniskus apcerējumus un reizē kā ~dzeju
prozā".

Gētes dabas mīlestība ir viens no viņa garīgās dzī-

ves pamatvilcieniem. Daba tam bija viss, un viss tam, bija
daba. Arī gars ir daba, daba ir garīga, apgarota. Viss esošais

ir savā starpā dziļi saistīts, viss ir visa pilns, visā ir kaut kas

no visa cita. Un viss ir dzīvs. Visu saprast, visam tikt klāt

var tikai viss veselais dzīvais cilvēka gars. Ar domu vien un

ar gudri izdomātiem aparātiem, ar ~svirām un skrūvēm" vien

nevar dabas būtību atvērt. Abstraktā doma vien var dot tikai

bālas schēmas, līnijas, formulas. Vajaga domāt, redzēt, dzir-

dēt, just, mīlēt, tikai tad atveras visa esošā dzīvā būtība.

Cilvēku dzīve arī ir nešķirama no dabas, no kosma. Tie

paši slāņi, kas kosmā, ir arī cilvēkā. Mikrokosms ir makro-

kosma atspulga. Un dzīvo cilvēku ~saprast" arī var tikai tad,
kad ar viņu dzīvo, viņam līdzi dzīvo, bet nekad, kad par viņu
tikai domā, prāto vien. Bet ar cilvēkiem dzīvot nozīmē ar

viņiem atrasties pastāvīgās aktīvās darba attiecībās. Dzī-

vot vispār ir — darīt, bet ne tikai domāt vien. Tas, kas

daudz mīl un kas daudz dara, vislabāk, visdziļāk visu saprot.
Kas vēsā vienaldzībā par visu tikai prāto, tas vismazāk saprot.

No redzamās dabas un izpētījamiem dzīves novadiem iet

pavedieni uz neizpētījamo. To vajaga pazemībā godināt, tā

priekšā padevībā galvu noliekt.

Ja cilvēks arī nekad neatminēs pēdējās miklas, ja nekad
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nesasniegs arī personīgu pilnību, tad tomēr viņš nedrīkst no-

gurt, viņam vajaga arvien censties — uz priekšu un uz augšu.
Visu mūžu cilvēks maldās. Bet ne sasniegums ir cilvēka

dižciltības pierādījums, tikai viņa neatlaidīgā cenšanās. Tādu

cilvēku Dievs mīl un uzņem pie sevis.

Wer immer strebend sich bemūht,
den konnen vvir erlosen.*)

Tā skan Faustā dievišķīgais mierinājums un mudinājums.

*
* *

Par Gētes dzejas un citiem darbiem īsumā butu sakāms

tikdaudz:

Berlichingenes Gecs ir Gētes spēcīga jaunības drāma,
kurā viņš tās varoņa personā nevarīgai, gļēvai sabiedrībai gri-
bēja rādīt stipru, neatkarīgu raksturu, īstu varoni, kas cīņā
iet par taisnību un brīvību. Geca māsas Marijas personā
viņš rāda īstas sievišķības ideālu, kamēr Adelheidā tēlo neval-

dāmi daimonisku sievieti, bet Veislingā vāja rakstura, neno-

svērtu, svārstīgu vīrieti. Drāmai trūkst stingras koncentrētas

vienības, bet tā ir aizrautīga spēka pilna, bagāta dzīvām krāš-

ņām ainām un tēliem, un tai tāds valodas spēks un pilnība, ka

ir labi saprotams, ka tā varēja sajūsmināt lasītājus un skatītā-

jus, it īpaši jaunatni.
Kā Gēte ar savu pirmo drāmu kļuva pazīstams un popu-

lārs Vācijā, tā ar savu jaunības romānu Jaunā Vērtera

ciešanas viņš kļuva slavens visā Eiropā. Kā Gecā viņš

personificēja varenu spēku, tā Vērterī iemiesoja jūsmīgu ro-

mantiku. Vērters jūsmo, ilgojas, skumst par savu un vi-

sas cilvēces likteņiem, par nespēju ideālu saskaņot ar dzīvi.

Viņa nelaimīgā mīlestība uz cita līgavu vēl vairo viņa pasaules

sāpes un pēdīgi viņu dzen pašnāvībā. Romāns ir ar lielu meis-

tarību komponēts, un kaut gan pa lielākai daļai garu vēstuļu
formā sarakstīts, tomēr saistošs un aizraujošs no pirmās līdz

pēdējai lapas pusei.
Romantikas un sentimentalitātes laikmetu tas raksturo spilgti

un dažā ziņā iesmeļoši un tā izpratnei ir nepieciešams.

Vēj pirms sava ceļojuma uz Itāliju Gēte bija iesācis, bet

tikai Romā pabeidza savu darbu Egmonts. Tanī daudz

spilgtu skatu no nīderlandiešu tautas, no politiķu un diplomātu
dzīves un meistarisks paša drāmas varoņa tēlojums. Kā bērns

bezbēdīgs, naīvi paļāvīgs, tas neredz dzīves īstenību un kā akls

) To, kas pastāvīgi darbīgi cenšas, to mes Varam atpestīt.
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iet pretim savam galam. Padevīgas, uzticīgas mīlestības sim-

bols ir brīnišķīgā, maigas poēzijas apdvestā, bet reizē varonīgā
Klčirchena.

Šo drāmu un tās varoni ļoti mīlēja Bēthovens un tam

komponēja savu skaņu poēmu Egmonts.

Ifigenija ir Gētes klasicisma un humānisma vispilnī-
gākais izpaudums. Šī drāma galīgi bija izveidojusies Itālijā,
kur Gēte sevī uzņēma antīkās kultūras ~kluso diženumu un

cēlo vientiesību" un guva to iekšķīgo skaidrību un mieru, kas

viņam deva spēju tik krāšņi pilnīgu radīt šo dzidrās cilvēcības

augsto dziesmu.

Ifigenija pati ir cilvēcības idejas daiļākais iemiesojums.
Viņa šķīstī un atbrīvo, nomazgā grēkus, dod skaidrību un

mieru.

~Alle menschlichen Gebrechen suhnet reine Menschlich-

keit."*)
Gēte šo drāmu vairākkārt pārstrādāja. Tikai Itālijā viņš

tai atrada brīnum daiļo pantu tērpu, apburoši muzikālo formu,
kas visu šo poēmu liek pārdzīvot kā dziļi dvēselīgu simfoniju.

Arī savai drāmai Torkvāto Taso, kas papriekš bija
sarakstīta prozā, Gēte zem Itālijas debesīm atrada piemērotu

daiļu pantu formu, kādā tērpts šā ~padziļinātā un kāpi-
nātā Vērtera", ģeniālā dzejnieka Taso, dzīves stāsts. Šās drā-

mas varonis, trausls, vārīgs raksturs, romantiķis, pāri laikam

un telpai dzīvojošais, nevar panest zemes dzīves smagumu un

iekšķīgi sabrūk.

Savā poēmā ~Reinecke Fuchs" (Lapsa Kūmiņš) Gēte

vaļīgi pārgalvīgos heksametros ir pārstrādājis tautā pazīstamu
un arī jau agrāk literāri izmantotu vielu. Viņš gribēja at-

pūsties un atspirgt no tā laika pasaules strīdiem un kņadas,
aizmirst ~to lielo muļķību", kas nākusi par cilvēkiem, kas tiem

sagrozījusi galvas un liek iedomāties, ka ~katram tiesība valdīt

un tiesu spriest".
Heksametros sarakstīts arī eposs Hermans un Doro-

teja, vācu idilliskas ģimenes dzīves aina, kas reizē tomēr sais-

tīta ar lielās pasaules varenajiem tā laika notikumiem. Pēc

savas tīri dzejiskās vērtības šis eposs stāv ļoti augsti, un arī

dziļas dzīves gudrības mācības, kas to pilda, ir izkausētas

īstas mākslas ugunī un nav vis ārēji uztiepta morāliska ten-

dence.

) Visus cilvēka trūkumus izpērk tīrā cilvēcība.
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Šis eposs līdz šim laikam vācu tautai no Gētes dzejoju-
miem ir viens no vismīļākiem, un jau skolās ar to pamatīgi iepa-
zīstas vācu jaunatne.

Gētes visas ilgās dzīves pamata tendence, kā zināms, bija

apzinīga paša personības izveidošana un pastāvīga domā-

šana par pašaudzināšanas un izglītības problēmu. Šie motīvi

likti pamatā viņa lielajam romānam Vilhelms Mci sters.

Pie šā ~paidagoģiskā romāna" viņš strādājis gandrīz tikpat ilgi,
kā pie sava „Fausta".

Gēte Vilhelma Meistera personā rāda pašaudzināšanas
un izglītības ceļu meklēšanu un patiesas izglītības ideāla sa-

sniegšanu.
Vilhelms iet pa dažādiem ceļiem, maldās un bieži apmal-

dās pavisam. Pirmā laikā viņu vada tukši un neskaidri saprasti
ideāli. Pamazām viņam uzaust sapratne par dzīves īstenību

un atziņa par to, ka cilvēks dzīvē nekā nevar sasniegt, ja viņš
sev neizvēlas gluži noteiktu, konkrētu, tīri speciālu darba no-

zari, tomēr šo savu speciālo darbības sfairu saistot ar vispārīgo

sava laika garīgo dzīvi. Šī romāna ideja pirmā daļā nemaz nav

uzbāzīga un ne arvien traucē romāna māksliniecisko noskaņu
un vērtību. Lasītāja priekšā atveras plašas un spilgtas dzīves

ainas un vesela galerija dzīvi uztvertu cilvēku tipu, kā vīriešu,
tā arī sieviešu. Tomēr arī jau pirmā daļā pārāk daudz teorē-

tisku prātojumu, visādu problēmu sīku iztirzājumu, garu sa-

runu par mākslu, sabiedrību, tikumību, tā ka visā visumā ro-

māna mākslinieciskā vērtība arī šinī daļā ļoti nevienāda. Tam

trūkst iekšķīgas vienības un izturēta stila un pamācīgi-abstrak-
tais bieži arī šeit pārāk dominē pār spilgti konkrēto un dzīvo.

Tas vēl vairāk redzams romāna otrā daļā: Vilhelma

Meistera ceļojumu gadi. Tās tīri mākslinieciskā vēr-

tība ir zema, bet totiesu lielāka ir tās idejiskā, speciāli pai-

dagogiskā nozīme. Šeit Gēte gan vairāk vai mazāk spilgtās
illūstrācijās, gan garos prātojumos, gan arī tīros didaktikas no-

lūkos tēlotā paidagoģiskā utopijā (~Die pādagogische Provinz")
attīsta savas domas par audzināšanu un izglītību. Ja mēs viņa
mācības arī nevaram pieņemt visos sīkumos, tad tomēr tās

galvenos motīvus līdz šai dienai var likt katras īstas audzināša-

nas un izglītības'pamatā.
Gētes otrs lielais romāns Pirmradniecība (~Wahlver\-

\ andschaften") ziedots laulības problēmai. Ideāla laulība tiek

rādīta kā visas tikumīgās dzīves nesatricināms pamats. Kā dabā

radniecīgi spēki cits ar citu cenšas apvienoties, tā radniecīgas

cilvēku dvēseles cita citu meklē un grib uz mūžu saistīties. Kur
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šai apvienošanai stājas ceļā kaut kādas sadzīves normas, kas

nedrīkst tapt aizkārtas, tur mīlētājiem vai nu ir vienam no

otra jāatsakās, vai jāiet bojā.
Tai pašā laikā, kad Gēte komponēja šo romānu, viņš stā-

jās pie savu dzīves atmiņu sarakstīšanas. Šai atmiņu grā-
matai viņš deva nosaukumu: No manas dzīves, Dzeja un pa-
tiesība. Tās raksturs pa daļai tīri vēsturisks, pa daļai poē-
tisks. Tas, ka šādi tādi sīkumi tanī ne arvien pilnīgi atbilst

vēsturiskai īstenībai, nekrīt svarā, jo tās iekšķīgā patiesība ir

visideālāk piepildīta. Un pilnīgi ir sasniegts Gētes pašam sev

uzstādītais mērķis, proti — tēlot cilvēku viņa laika apstākļos
un rādīt, gan kā tie viņam pretim stājušies, gan kā tie viņu
veicinājuši, gan arī kā viņš no tiem darinājis savus ieskatus

par pasauli un cilvēkiem, un kā tos tad uz āru izpaudis.
Šo savu dzejisko autobiogrāfiju Gēte nobeidz ar 26. dzī-

vības gadu, kad iestājas Veimaras hercoga dienestā. Pie šām

atmiņām Gēte strādāja līdz savam pēdējam dzīvības gadam. Tās

netikvien dzīvi attēlo viņa paša, bet arī visa laikmeta dzīvi

un pieder pie visinteresantākām autobiogrāfijām, kādas ir pa-
saules literatūrā.

Visievērojamākais Gētes darbs ir un paliek, protams, viņa
lielā traģēdija ~Fausts", divi daļās. Tā zīmīgi tikusi nosaukta

par viņa ~dzejisko dienas grāmatu", jo tanī tiešām atspoguļojas
visā pilnībā viņa dvēseles meklēšanas, ciešanas un cīņas un

visi tās likteņi visos dzīves posmos, no jaunības nevaldāmās

trauksmes laikiem līdz vecuma nobriedušajam, noskaņotajam mie-

ram, maldos, šaubās, grēkā, izmisumā, tad jaunā atmodā un

jaunā apskaidrotā mierā.

Gēte savā traģēdijā izmantojis vecvecus tautas, vēlāk da-

žāda veida pārstrādātus nostāstus par prātnieku un burvi Faustu,

kurš, Dievu atstājis, nododas Ļaunajam un iet bojā.
Šiem seniem stāstiem Gēte tad, protams, devis gluži jaunu

saturu un formu.

Gēte pie sava Fausta strādāja ar ļoti lieliem pārtrauku-
miem. Pagāja dažreiz gadi, un viņš Faustu ne ar vienu rin-

diņu nepapildināja, tad radās Raganu virtuve, pēc tam atkal

Auerbacha pagrabs v. t. t.

Vēlāk Gēte Faustā ielika iekšā pat tādus gabalus, kas tam

nemaz nebija komponēti, no kā bieži bija jācieš drāmas stin-

grajam stilam un architektoniskai vienbūtībai.

Fausta otrā daļa arī radās un auga pamazām, un visa tra-

ģēdija tika celta kā kāda varena baznīca, pie kuras strādāi

daudz gadu desmitus un nevis pēc jau iepriekš sīki komponēta
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plāna, bet šo plānu mainot, arvien ko jaunu piedomājot klāt,
arvien tālāk veidojot un pārveidojot.

Gētem bieži atslāba interese un spēki, tad viņu mudināja
un tam miera nedeva Šillers. Šillers arī pilnīgi piekrita Gē-

tes nodomam, ka pirmās daļas Fausts „jāved iekšā darbīgā

dzīvē", ka personīgais jāpaceļ pārpersonīgajā, ka jūsmas, il-

gas, dvēseles nemiers, trauksme un kaisles jāievirza, jāizkausē
un jāšķīstī augsti cilvēcīgā, nesavtīgi cēlā darbībā, ka jārāda,
ka tikai tādā ceļā cilvēks var kļūt par īstu cilvēku, bet ka arī

vienīgi tikai tā iegūstams tas, ko par laimi sauc. Jo šī laime

nav nekas cits, kā dvēseles spēks un līdzsvars, ko dod apziņa

par pareizi un skaisti dzīvotu dzīvi visaugstāku pārindividuālu
vērtību vārdā, garā un virzienā, kā to redzam Fausta otrās

(Jaļas beigās, kad Fausts, šādas skaisti darbīgas un varonīgas
dzīves izjūtā, pats par sevi vismazāk domā un pat nesabrūk, kad

zaudē acu gaismu, bet nu jau iekarotā nesatricināmā dvēseles

spēkā iesaucas: Lai ap mani arī tumšs un tumšāks kļūtu: manī

pašā spožāka gaisma spīd!
Ar to viņš izpērk savus dzīves maldus un grēkus. Par to

Dievs viņu mīl. Piedod viņam un uzņem to savā valstībā. Un

tur, viņpasaulē, to sagaida mīļā Grietiņa, ņem to pie rokas un

ved iekšā mūžīgā debess priekā.
Kā jau minēts, Gētes dzejnieka talants pirmā kārtā li-

risks. Silta lirisma apdvests — kār teikts — viss, ko viņš
rakstījis, pat daudz kas viņa prozas rakstos, pat viņa zināt-

niskajos apcerējumos. Lirisks pa lielākai daļai ir arī viņa Fausts.

īsta lirika, vispilnīgākā, kāda rodama vācu literatūrā, ir Gētes

dzejoļos. Varētu pat teikt, ka vislabākais un ideāli pilnīgākais,
ko Gēte vispār radījis — tas ir viņa bagātais dziesmu-dze-

joļu krājums. Diemžēl, tas nekad nevar but pilnīgi sa-

protams tam, kas ideāli nepārvalda Gētes valodu un kas viņa

dzeju pazīst tulkojumos. Visvērtīgākais, vispoētiskākais tulko-

jumā iet zudumā. Daudzreiz nemaz nav iespējams likt nojaust
visu neizteicamo daiļumu, kas slēpjas mazmazā vārdiņā, smal-

kās izteiksmes niansēs, vārdu skaistos sakopojumos, brīnišķīgi

zīmīgos jaunradījumos, nav iespējams likt sadzirdēt visu dzīvi

plūstošā ritmiskā valodā skanošo mūziku.

Neizsmeļama motīvu bagātība! Klusas nopūtas, silts sirds-

prieks mīļās gaidās, mīļš apsveikums ar piesūtītu dāvanu, ma-

zas dziesmiņas kā silts smaids, varenas himnas, drausmīgi
revolucionārs protests un apsūdzība, bezbēdīgi smiekli, mis-

tiski dziļumi, kaislības kliedzieni un svinīgi pravietojumi, te

pašas dzīvās dabas elpas vilcieni un te lielu ideju abstraktais
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dzidrums. Pasaules literatūrā nav otra liriķa, kura koklei būtu

tik daudz stīgu, vienādi skaisti skaņotu kā Gētes dziesmu kok-

lei, un nav otra, kas spējīgs butu visdziļāko domu izteikt tik

brīnišķīgi vienkāršā valodā un tik vienkāršās pantu formās,
kā Gēte.

Gētes rakstiem par dabaszinātniskiem jautājumiem, par
stādu metamorfožu, par krāsu būtību v. c. vēl tagad liela zi-

nātniska nozīme, tos var lasīt ar lielu baudu un no tiem mācī-

ties dabu netikvien labāk saprast, bet arī iemīlēt. Šinīs rak-

stos atkal runā liels dzejnieks, zinātnieks un filozofs, silts da-

bas draugs.
Dažus gadus pēc Gētes nāves iznāca neliela grāmata: Sa-

runas ar Gēti, Pētera Ekkermaņa izdota, kurš Gētem pēdē-
jos dzīvības gados bija tuvu stāvējis un daudzkārt burtiski

atzīmējis sava lielā drauga izteicienus un spriedumus par lietām

un cilvēkiem. Šai grāmatai ir nenoliedzama literāra vērtība un

to var arī uzskatīt par svarīgu avotu Gētes būtības labākai

izpratnei.

111.

Gētes dzives gudrība.

Gēte bija viens no dzīvē visgudrākiem cilvēkiem, par kā-

diem mēs zinām, par ko bieži viņu arī nosauca par ģeniālu dzī-

ves mākslinieku, viņa dzīvoto dzīvi par diženāko nekā viņa
rakstītos darbus.

Viņš, kam visaugstākā dzīves problēma bija pati dzīve,
kas no visa, arī no zinātnes, no mākslas, no dzejas, arī no filo-

zofijas pirmā kārtā prasīja, lai tās kalpotu dzīvei, lai tās pa-

šķirtu ceļus pilnvērtīgas un pilnskanīgas dzīves dzīvošanai, pro-

tams, nevar but bijis filozofs-teorētiķis zinātniski-akadēmiskā

vārda nozīmē. Viņš bieži izteicies, ka mūžīgi esot atradies

,filozofiskā pirmstāvoklī", nekad nav pretendējis uz filozofa

nosaukumu. Sevišķi maz viņu interesēja tās problēmas, kas,
sākot ar Kantu, visvairāk nodarbinājušas jaunāko laiku filo-

zofus, proti, gnoseoloģiskās. Kaut gan Gēte visu mūžu ir cen-

ties pats savu domāšanas aparātu izsmalcināt un visādā ziņā
visus atziņu gūšanas spēkus un orgānus vingrināt, tad tomēr

nekad nav sevišķi daudz galvu lauzījis par pašu domāšanu, kā

to zīmīgi izteic pazīstamajā pantiņā:

Mein Kind, ich hab' es klug gemacht:
Ich habe nie ūber das Denken gedacht.*)

) Mans bērns, es darīju gudri: es nekad par domāšanu nedomāju.
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Šie vardi, protams, nav jāuztver burtiski, bet gan tie labi

raksturo Getes visu domāšanas veidu un ievirzi.

No lielajiem filozofiem visstiprāko iespaidu viņā atstāja
Spinoza.

Jau agri Gēte bija iepazinies ar viņa darbiem, un, proti;,
toreiz, kad pārdzīvoja Vērtera laika krizi, kad visvairāk cieta

dziļā dvēseles nemierā, kas lielā mērā apdraudēja viņa iek-

šējo līdzsvaru. Tad viņam kā gaiša atklāsme un kā atpestīšana
bija Spinozas mācība par visa esošā vienību, pār visā valdošo

Dieva likumu, ko saprotot un kam padodoties, cilvēks saplūst
ar visumu, ar Dievu-Dabu, un šinī vienībā bauda drošu un

dziļu mieru. Spinoza viņam lika saprast sava dzīves liku-

ma saskaņu ar visas dzīves likumu, mācīja tam padoties, būt,

palikt, turēties šī likuma lokos, saprast to, kas iespējams, kas

nē, lai tad brīvprātīgi un mierīgā prātā pieņemtu sev lemto

daļu. Vēl vairāk par lielā filozofa mācību Gētem nozīmēja

pats cilvēks Spinoza, viņa dvēseles apskaidrotais miers, ar

kādu tas lūkojās dzīvē, un viņa iekšķīgais dzīves drošais līdz-

svars. Gēte viņu mēdza saukt par savu kungu un meistaru,

par savu mierinātāju un glābēju, kam visu mūžu būšot patei-

cīgs. Viņš to allaž aizstāvēja pret viņa pretinieku uzbruku-

miem, it īpaši tad, kad Spinozam pārmeta reliģijas neizpratni un

viņu nosauca par ateistu. Gēte apgalvoja, ka Spinoza esot

visreliģiozākais, visdievticīgākais (theissimus) cilvēks. Tas pats

jāsaka par pašu Gēti, kuru arī bieži ir nosaukuši par pa-

gānu".

Gētes reliģiju izsmeļoši raksturot, viņa reliģisko pasau-

les uzskatu definēt un formulēt, protams, ir tikpat neiespējami,
kā dot visas viņa dzīves un būtības īsu, izsmeļošu formulu.

Gētes visa apzinīgi dzīvotā dzīve bija reliģioza cilvēka dzīve.

Viņš dzīvoja, elpoja, vispār garīgi eksistēja reliģijā, ticībā, paļā-

vībā, bijīgā padevībā augstam visdzīves likumam, kam neklau-

sīt nozīmētu apgrēkoties pret sevi un visu dzīvi. Gēte nemaz

nevarēja iedomāties citādu dzīvi, kā tikai saskaņā ar mūžīgo
visdzīves vienību, ar tās dievišķo, svēto kārtību. Viņam citāda

dzīve būtu šķitusi nežēlīgi nabadzīga, cilvēks tādā dzīvē vi-

ņam būtu šķitis pamests, pazudināts radījums, nožēlojams,
visdzīvei atšķelts atoms, kas dzīvo tumsā, bez spēka, ceļa un

cerības.

Spēks var but tikai tam, kas sajūt savu ciešo saistību ar

visumu, kas sajūt aiz sevis un pāri sev, kā drošu paspārni,

mūžīgo, obsolūto Dieva likumu un varu.
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Un vienīgi tikai reliģiozs cilvēks, tā Gēte domāja, ir

iekšķīgi īsti brīvs, neatkarīgs no nejaušā, no acumirkļa iegri-
bām, iekārēm, jo viņš skaidri apzinās, kas viņam darāms, kas

iespējams un kā viss jādara. Reliģiozs cilvēks saprot, sajūt un

pilnīgi brīvprātīgi visu dara tā, kā tas saskan ar viņa dziļi gul-
dītā svētā likuma apziņu.

Gēte saka, ka cilvēks kaut ko patiešām lielu nekad neva-

rot izdarīt, ja viņam neesot šīs stiprās paļāvības un drošības'

ticībā, ka pasaulē valda mūžīgie Dieva likumi. Vēsture rādot,
ka cilvēce vispār viszemāk esot stāvējusi tādos laikos, kad dzī-

vojusi bez reliģijas, ka vislielākos un varonīgākos darbus esot

izdarījusi tikai stipras ticības svētā aizrautībā.

Reliģiju Gēte ne no viena nebija mācījies, viņš bija reli-

ģiozs no dabas, savas būtības pamatos, tāpat kā bija Dieva-

Dabas apdāvināts dzejnieks.
Gēte Spinozas mācībās rada vēl jo drošāku apstiprinā-

jumu savai reliģijai. Bet ja nu viņš Spinozu arī nosauca par

visreliģiozāko cilvēku, ja saprata un pieņēma viņa mācību par
visa esošā lielo vienību un dievišķību, kas viņā modināja stipru
paļāvību dzīvei un tanī valdošai dievišķai kārtībai, tad tomēr

ļoti daudz kas viņu no Spinozas šķīra. Spinozas visa domāša-

nas metode, viņa stingrais racionālisms, sausi formālais loģi-

cisms, viņa tīri mēchanistiski matemātiskie domāšanas paņē-
mieni bija kaut kas Gētes dzejnieka dabai tieši pretējs un svešs.

Tāpēc ir nepareizi, kad viņu nosauc par noteiktu un radikālu

spinozistu, kā to dara daudzi Gētes biogrāfi.
Liela starpība starp Gētes un Spinozas pasaules uzskatu

bija tā, ka Gēte daudz stiprāk uzsvēra cilvēka individualitāti,
brīvo personību. Spinozas acīs tai pašai par sevi nebija no-

zīmes, tā it kā izkusa, pazuda dzīves apvāršņos. Dievs-Daba

ir viss, un individs ir tikai niecīga visdzīves daļa, tikai vilnītis

mūžības jūrā.
Šinī jautājumā Gētem tuvāks par Spinozu bija Le i fo-

ni es. Katrs atsevišķs individs Leibnicam bija dzīva monāda,

ar savu īpatnējo iekšējo likumību. Tā bija Gētem saprotama

un pilnīgi pieņemama doma, jo, tāpat kā viņš arvienu vērsa

skatu uz visumu, uz dzīves totālitāti, tā viņš arī uzmanīgi vē-

roja visu atsevišķo, skaidri saskatīja individuālo. Kā viņš katra

dzīvnieka ķermenī redzēja kaut ko fizioloģiski ~pilnīgu sevī",
tā viņš it īpaši prata cienīt cilvēka garīgo individualitāti. ~Visn-

iecīgākajam dabas produktam", tā viņš izteicās, „ir savas pil-
nības sfaira ap sevi, un vajadzīgas tikai acis, lai saskatītu, ka

visšaurākā lokā var būt ietverta vesela pilnīga eksistence."



334

Un citā vietā: ~Katrs cilvēks var sevī būt pilnīgs (komplett), ja
viņš rosās savu spēju un savas prasmes robežās." Tā tad kat-

ram ir izdevība savās robežās, savā sfairā sasniegt savu īpat-
nējo pilnību.

Tikai nav jāaizmirst šīs Gētes domas papildinājums un

turpinājums, kas tā skan: ~Visskaistākās īpašības tiek aptum-
šotas, nomāktas, iznīcinātas, ja trūkst šo nepieciešamo sa-

mēru," tas nozīmē, ja cilvēks pārkāpj savas robežas, ja iziet

ārā no saviem lokiem. Šo loku plašums Gētem nekrīt svarā,

bet tikai pareizi samēri.

Bet ja no vienas puses katram, lai viņš savu vērtību va-

rētu realizēt, nepieciešams koncentrēties sevī, tad, no otras pu-

ses, katram sevī iekšķīgi saskaņotam individam reizē arī har-

moniski jāiekļaujas plašākos dzīves lokos.

Arī šinī jautājumā Gēte atrada apstiprinājumu Leibnica

mācībā. Abi bija vienās domās, ka katras dzīvas monādas no-

zīme un vērtība atkarājas nevis no tās pašas vien, bet no tas

attiecībām ar visu citu dzīvi. Gēte māca, ka cilvēkam gan

vajagot turēties savās robežās, koncentrēties sevī, (sich ver-

selbsten), bet līdz ar to arī vajagot no sevis iziet ārā (sich
entselbsten), tiekties uz lielo, plašo, vispārīgo, un ka tikai tad

viņš pareizi pildīšot Dieva likumu.

Ja personības idejas noskaidrošanai Gētem vairāk par Spi-
nozu deva Leibnics, tad citu problēmu atrisināšanai viņam deva

stiprus ierosinājumus Kants.

Līdzība starp Gētes un Kanta domāšanas metodēm ir tā,
ka abi savā atziņu gūšanas darbā iziet nevis no daļām, bet ar-

vienu no veselā. Kants ir izteicies, ka viņu taisni tāpēc grūti
esot saprast, ka cilvēki neesot ieraduši iziet no priekšstata par

veselo, bet tikai izejot no tā esot iespējams saprast arī atse-

višķās daļas.
Kants savos darbos taču arī nav sniedzis kaut kādu speci-

ālu psīcholoģisku eksperimentu, piem., sīkas smadzeņu analizēs

rezultātus. Viņa problēma ir — vispār saprast garu, pašu to

kosmisko fenomenu, ko par garu sauc. To viņš grib izpētīt,

tāpat kā valodnieks valodas būtību, astronoms zvaigžņu pa-

saules dzīva. Viņš nu vēro, kā rosās, rīkojas, funkcionē gars

visādos gadījumos, dažādās sfairās, dažādu problēmu risinā-

šanas darbā, lai tā gūtu skaidrību par visas totālās gara pa-

saules dzīvi un būtību.

Gēte nevarēja beigt apbrīnot Kanta ģeniālās domas spēku,
ar ko tas stājās klāt savām problēmām, un tīri spekulatīvā

ceļā, ārpus katras pieredzes, deva daudz svarīgiem jautājumiem
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spīdošu atrisinājumu. Gētem varen imponēja Kanta dabas zi-

nātniskās un kosmogoniskās teorijas, kas daudzkārt saskanēja
ar viņa paša gūtām atziņām, viņš apsveica Kanta mākslas filo-

zofiskās idejas, ķurās redzēja tik pareizi apgaismotu mākslas

būtību. Lai gan Kants īstenībā maz pazina mākslu, stāvēja
tai tālu, tad tomēr par to izteica domas, kas Gētem, ģeniā-
lajam māksliniekam, šķita esam neatspēkojamas. Kants, proti,

izteicās, ka mākslas darbs īsts un pilnvērtīgs esot tad, kad

tas atstājot iespaidu, it kā tas bez kaut kāda nodoma butu

pašas dabas radīts. Tanī nedrīkstot manīt apzinīga darba pē-
das, tā, lai mums tanī skatoties, kā dabas dotā dāvanā, ne-

maz negribētos jautāt, no kurienes tas nāk un kāds tam mērķis.
Tādus darbus radot ģēnijs pats no sevis, bez teorētiski izdo-

māta mērķa un bez jebkādiem abstrakti darinātiem likumiem

un iepriekš uzstādītiem principiem.

Gētem daudz kas bija pieņemams arī Kanta mācībā par

kategorisko imperatīvu un par to, ka īsta tikumība ir tikai

tur, kur cilvēki gluži nesavtīgi cenšas darīt labu vienīgi tikai

paša labā dēļ. Gēte atzina šīs mācības lielo audzinātāju spēku,

turēja to par vajadzīgu stingru skolu taisni viņa laika cilvēkiem,
kas vēl vai nu dzīvoja vētras un trauksmes laikmeta illūzijas,
vai sekoja romantiķu pārmērīgajam ētiskam subjektīvismam un

liberājismam, vai kas, franču revolūcijas ideju sajūsmināti, sev

prasīja tikai tiesības, bet nekā negribēja dzirdēt par pienāku-
miem. Kanta formālistiskais rigorisms ētikas jautājumā tomēr

savā būtībā Gētem bija svešs. It īpaši viņš nevarēja samieri-

nāties ar Kanta mācību par iedzimto grēku, ar ko viņš, kā

Gēte saka, esot ~aptašķījis savu pravieša mēteli". Gētes acīs

visskaistākā bija tā cilvēka dzīve, kas ir tikumīgs un labs nevis

tāpēc, ka viņu pie tā piespiež kaut kāds ārpus viņa stāvošs

likums, un kas labu dara nevis ~aiz principa", bet tas, kas

pats visā savā būtībā ir labs un ļaunu tāpēc nemaz negrib darīt,
kam tāpēc visi likumi un imperatīvi patiesībā nav vajadzīgi.

Pilnīgs pretstats Kantam Gēte bija tai ziņā, ka viņam ~pat-

iesība" vis nebija kaut kāds absolūts atziņu princips, nebija

mērogs, ar kādu mērot dzīves parādības, bet taisni otrādi:

viņš patiesību mēroja pie dzīves, arvienu jautāja, vai zināmo

par patiesu turēto atziņu attaisno dzīve. Viņš neticēja, ka ar

domu vien visu var izdomāt, bet bija pārliecināts, ka doma ir

tikai līdzeklis, rīks, aparāts, kas dzīvē tieši pieredzēto, piedzī-

voto un pārdzīvoto palīdz savest kārtībā.

Gēte gan pats pastāvīgi vingrināja un rūdīja savu domu,
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bet arvienu apzinājās, ka domai, prātam, kā arī zinātnei saknes

slēpjas vitālos spēkos, bioloģiskos priekšnosacījumos. Gēte, šis

varenu, spēcīgu instinktu, trauksmainu jutu cilvēks, dzimis irra-

cionālists, visu mUžu tomēr disciplinēja arī intellektu, skoloja
to visradikālāko racionālo domātāju skolā, ar patiešām askē-

tisku stingrību apkaroja pats sevī visu, kas kaut kā varēja ap-
tumšot vai vājināt gaišā prāta darbību, pastāvīgi pats centās

visus bagātos dvēseles saturus, visas intuitīvi gūtās atziņas iz-

teikt skaidros jēdzienos, tērpt eksaktās formulās, kas viņam
arī labi izdevās. Bet tomēr visu atziņu pamats un avots viņam

bija pati dzīvā īstenība un dzīvošana tajā.

Kad lasām Gētes rakstus prozā, tad mums jābrīnās, cik

precīza, gandrīz pedantiski akurāta ir viņa izteiksme. Mēs zi-

nām, cik daudz viņš šinī ziņā no Kanta mācījies.

Viņš pats vairākkārt izteicās, ka Kants viņu pieradinājis,
būt uzmanīgākam, stingri pašam sevi kontrolēt un kritizēt. Viņš

atzinās, ka šinī ziņā Kants viņu esot audzinājis un skolojis un

ka, pateicoties Kantam, viņš esot garīgi stiprāks un iekšķīgi
brīvāks kļuvis. Bet arvienu, arī tur, kur Gēte savos rakstos

visu cenšas racionāli un eksakti formulēt, mēs sajūtam, ka vis-

dziļākais, ka vispēdējā skaidrība neizpaužas vārdos un jēdzie-

nos, ka tā pat nav vārdos izteicama, ka abstraktos jēdzienos

tērpta tā pat vairs nav skaidra, ka „izrunāta patiesība vairs nav

pilna patiesība".

Un nekad Gētem teorija nebija vajadzīga teorijas dēļ, sistē-

ma sistēmas dēļ. Viņa visskaidrāk un zinātniski viseksaktāk

formulētās idejas, mācības, tēzes arvienu pauž kaut kādu dzīvu

un tiešai dzīvei vajadzīgu patiesību, mēs tās arvienu sajūtam
plūstam no tiešas pieredzes avotiem un kļūstam par dzīvi vei-

dotājiem spēkiem. Gētes domas nekad nav tikai tīras speku-
lēšanas ceļā gūtas, visās mēs jūtam dzīvus pulsa sitienus, visas

ir jūtu apdvestas, visās skan dzīvas dvēseles balsis, kā lielajos

gliemežvākos mums šķiet skanam jūras viļņu šalkoņa.

Gēte lietu īsto būtību, to ~Ding an sich" nekad nemeklēja
aiz pašām lietām un parādībām, bet, pretēji Kantam, to domāja

varam saskatīt tajās pašās. Katrā pārdzīvotā acumirklī viņš
domāja varam izjust mūžību, katrā īstenības notikumā Dieva-

Dabas rosību. Viss relatīvais viņam kļuva par absolūtā at-

spulgu, un viņš nevis aiz tā, bet tajā pašā nojauta un pārdzī-

voja absolūto. Viņš paļāvās saviem jutekļiem, kaut arī ne

akli, ne bez kritikas, bet arvien ticībā, ka ārpus tiem, tīrās
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spekulatīvas domāšanas ceļa vien, patiesība nav nedz meklē-

jama, nedz atrodama.

Katra iegūtā atziņa Gētem nebija vajadzīga tikai, lai to

akurāti novietotu teorētiskās sistēmas plauktā, bet tai bija jā-

pāriet miesās un asinīs, jāvairo viņa dzīves gudrība, jāpadara

viņš spējīgāks labai un gudrai dzīvošanai.

Runājot par citu Gētes laika filozofu un viņu mācību ie-

spaidu viņa pasaules uzskata izveidošanā, varētu minēt vēl Š el-

-lingu un viņa dabas filozofiju. Gēte tanī saskatīja šo to sev

radniecīgu, bet dziļš iespaids jau tāpēc vien Šellingam neva-

rēja but, ka Šellings par dabu gan prātoja, par to uzstādīja

asprātīgas teorijas, arī skaisti un poētiski par to jūsmoja, bet,

pēc Gētes pārliecības, dabu nepazina, tai nestāvēja tuvu, tanī

nedzīvoja, kamēr Gēte pats taču par dabu nevis tikai filo-

zofēja, bet tai prata tieši pieiet klāt, to vēroja, tanī dzīvoja,
to tik intimi saprata, kā varbūt neviens cits viņa laika cilvēks.

Viņš dabā, Fausta vārdiem runājot, prata lasīt kā tuva drauga
krūtīs.

Tas, ko Gēte teicis par dabu, nav ietverams stingrā sis-

tēmā, bet ir pašas dzīvās dabas krāšņs attēls, kādu Šellings
nekad nebūtu varējis dot. Gētes mācība par dabu patiesībā

nav nedz filozofija, nedz arī teorētiska zinātne, vārda vissting-
rākā nozīmē, bet ir ģeniāla dzejnieka-mākslinieka skatīta un

attēlota varena dabas aina, kurā viņš arī mūs māca skatīties

un kuru māca saprast un iemīļot.

Runājot par Gētes attiecībām pret Hege 1 i, kas viņam

personīgi bija ļoti simpātisks, un kā mācībās viņam ļoti tuva

bija lielā objektivitāte un cenšanās uz objektīvo, tomēr jāsaka,

ka īstenībā Hegelis bija viņa tiešs antipods ar to, ka izgāja ne

no dzīves īstenības, bet no idejas par to. Gētem, kas pavi-

sam nebija sistēmatiķis, kas savas idejas nekādi nedz varēja,

nedz centās iekļaut teorētiski konstruētā doktrīnā, Hegeļa visa

domāšana likās pārāk formālistiski konstruēta.

Hegeļa filozofija viņam tāpēc paša iekšķīgās dzīves izkop-

šanas, savas personības veidošanas darbā maz ko deva. To, kā

redzējām, pavisam nevar sacīt par Gētes attiecībām pret Kantu.

Ja Gētes skats galvenām kārtām bija vērsts uz objektīvo pa-

sauli, un Kanta skats uz iekšieni, tad Gēte tomēr daudz mā-

cījās Kanta stingrajā skolā, līdz mūža galam viņu augsti cie-

nīja un atzinās, ka Kants ar savām mācībām un metodi esot

bijis svētīgs papildinājums (Supplement) viņa vienpusībai.
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Gribētos apgalvot, ka, neskatoties uz pilnīgu pretstatu abu

iekšējā organizācijā, uz abu dažādajiem mērķiem un ceļiem,
Gēte un Kants viens otram bija daudz tuvāki, nekā katrs no

tiem kādam citam tā laika dzejniekam vai filozofam.

Gēte līdz mUža galam ir atsaucies par Kantu, kā par vienu

no vislielākiem cilvēces ģēnijiem, tikai bieži ir žēlojies, ka Kants

viņam neesot piegriezis ne mazākās vērības.

Ir saprotams, ka tādas garīgas struktūras cilvēks kā Gēte,
ar bagātu dzejisku intuiciju un tik ārkārtīgi daudzpusīgi ap-

dāvināts, drīzāk varēja saprast un taisnīgāk novērtēt Kanta per-

sonību, nekā daudz vienpusīgākais, kaut arī ne mazāk ģeniā-
lais Kants — Gēti.

Tas tāpat, kā Gēte, pareizāk varēja spriest par speciālis-
tiem dabas zinātniekiem un par viņu viedokļiem un metodēm,

nekā viņi par Gēti, un ja Gēte savā polemikā ar dažiem no tiem

izteicis daudz aplamu un netaisnīgu spriedumu, tad šis tas

te izskaidrojams arī tā, ka Gēte bija ārkārtīgi sarūgtināts par

daudzu zinātnieku nespēju un pat gribas trūkumu saprast viņa

īpatnējo viedokli un tad, pats nemanot, dažreiz savā kritikā

aizgājis par tālu.

Tā tad, kā redzējām, Gētem dzīve bija pamats, izejas

punkts, un arī gala mērķis gan domai, gan darbam. Viņam

piemita liela nesatricināma paļāvība dzīvei, pasaulei, godbijība
pret dzīves reālo īstenību, ticība visdzīves dziļai jēgai, ar kuru

centās saskaņot paša jēgas pilno dzīvi, mazo pasauli — mikro-

kosmu — saskaņot sevī un reizē saskaņot ar visumu, ar lielo

pasauli — makrokosmu. Viņš — kā mēs jau zinām — ticēja,
ka šāda vienība sevī un vienība ar visdzīves objektīvo kārtību

cilvēkam dod arī īsto laimi, dziļa miera un drošības sajutu ~Dieva

Kunga paspārnē".
Gēte sajuta, ka, ja tiešām cilvēka es un pasaule ir viens,

tad visiem cilvēka personīgajiem konfliktiem vajaga tikt izlīdzi-

nātiem, ka cilvēkam savā dvēseles nemierā, kaislēs, ciešanās

vajaga varēt atrast mierinājumu, ka viņš var tikt no tā atpestīts,

ja jutas viens ar pasauli, ja tanī dzīvo, ar to saplūst kopā. Ja
mēs ticam, ka pasaule ir dievišķīga un ka arī mūsos valda tie

paši Dieva likumi, ka arī mūs pilda tas pats Dieva gars, kas

pilda pasauli, tad dzīvot pasaulē, atdoties pasaulei, nozīmē dzī-

vot Dievā.

Padevīgam un pazemīgam vajaga būt, saka Gēte, bet ne-

drīkst būt iedomīgs un nepacietīgs, citādi tiek saites sarautas

ar visdzīvi un cilvēks atrodas nežēlīgā vientulībā, drausmīgā

izolācijā, bez dzimtenes, bez māju.
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Cilvēks, kam šīs pazemības trūkst, kas pārāk daudz par
sevi domā, pārāk daudz sev prasa, kas nesajūt savu atkarību

no pasaules, savus pienākumus pret to, kas nezin visā dzīvē

valdošo likumību un to negrib atzīt, kas nepacietībā neapmierinās
ar nenovēršamo, ar mūžīgi likumīgo, kas grib neiespējamo vai

sev nepiemēroto un tad skumst vai nolād dzīvi, Gētem izlikās

tikpat neprātīgs kā bērns, kas gražojas par to, ka nevar mē-

nesi paņemt kā bumbu un ar to rotājāties. Atsacīšanās no

iegribētā, bet nesasniedzamā, viņa acīs nenozīmēja pazemoša-

nos, bet vienkārši nosvērtību un gudrību.
Dzīves gudrs — \veise — bija Gēte visaugstākā vārda

nozīmē. Šī viņa dzīves gudrība nav izteicama kaut kādās tē-

zēs un formulās, tā ir jāizdomā, jāizjūt un jāizdzīvo, lai to

saprastu.
Gēte allaž par to runāja, ka dzīves gudrību un mākslu

nevienam ar mācīšanu nevarot iemācīt. To vārdos nemaz ne-

varot izteikt, katrs runāts vārds par to tiekot pārprasts, jo katrs

cilvēks saprotot tikai to, kas viņam līdzīgs, piemērots, iek-

šķīgi radniecīgs, ka katrs dzirdot tikai to, ko saprotot. Varot

tikai zemi sagatavot labai sēklai, varot tikai dot aizrādījumus

un ierosinājumus, bet galu galā sava gudrība katram pašam

pamazām jāiegUstot.
Nav jādomā, ka Gēte no tās savas dzīves līnijas, kādā

viņš pats apzinīgi gāja, nekad nebūtu novirzījies. Par viņa
dzīvi un tās iekšķīgo ~likumu" jāsaka tas pats, ko viņš teica

par katru, arī par dabas stingro likumību, proti, ka tā izpaužo-
ties izņēmumos un mūžīgos variantos; pie tam tomēr arvien

paliekot spēkā.
Tā Gēte, ja viņš arī pastāvīgi maldījās, mūžīgi visādas

kļūdas izdarīja, gan rakstos, gan vārdos, gan darbos šo „liku-
mu" aizkāra, tomēr visu mUžu dzīvoja zem tā, tas tomēr vijās

cauri visām viņa gaitām, tomēr deva savu nokrāsu visai viņa

dzīvei.

Tas, kas Gētes dzīvē, kā katra arī vislielākā cilvēka dzī-

vē, ir mazs, nav nekas, salīdzinot ar to, kas tanī liels. Būtu

laiks, ka mēs atradinātos no mietpilsoniskās paražas meklēt,

saskaitīt, pierakstīt un kolportēt šādas tādas viņa kļūdas, vā-

jības, pretrunas, nesaskaņas gadījumus starp viņa mācībām un

dzīvi, aizmirstot pašu Gētes „ideju", to, kas viņā arvienu bija

pārsvarā un kas viņu padarīja par to, kam neviens cits nav lī-

dzīgs, un reizē tomēr par tādu, kam mēs visi kaut drusku va-

ram kļūt līdzīgi, kurā varam redzēt skaistas dzīves piemēru un

paraugu.
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Un jāvēlas, kaut mēs visi arvien vairāk pierastu ārkār-

tīgas parādības, arī ārkārtīgus cilvēkus, mērot ārkārtīgiem mē-

rogiem.

Mums, latviešiem, un taisni šinī brīdī, lielā mērā var no-

derēt Gētes dzīves gudrības mācība. Taisni mums un taisni

tagad var but tuva tā vīra mācība, kas arvienu kalpojis dzīves

iekšķīgas saskaņošanas, harmonizēšanas idejai, kas arī pats savā

personīgajā dzīvē to realizējis tādā pilnībā, kā reti kāds cits cil-

vēks, par ko mums stāsta vēsture.

Mēs zinām, ka šī viņa vienošanās ideja nenozīmē mēcha-

nisku nivelēšanu, tīri ārēju savstarpēju pielāgošanu un dzīves

standartizēšanu, bet ka viņš gribēja apvienot tikai to, kas pats

par sevi jau kas ir, kas savas individuālās īpatnības jau attīstī-

jis līdz iespējamai pilnībai. Tā, piem., Gēte, kaut gan viņš bija

par visu kultūras tautu savstarpēju saprašanos, to turēja par

iespējamu un vēlamu nevis tā, kā iedomājas nacionāli vienaldzī-

gie visāda veida internacionālisti un pacifisti, bet tikai tādā

veidā un gadījumā, kad katra tauta jau pati kas ir, kad tā jau

izkopusi, attīstījusi, kāpinājusi un izdaiļojusi savas nacionālās

īpatnības, nacionālos tikumus, valodu, sabiedriskās un valsts

dzīves formas, ko darīt ir katras tautas svēts pienākums.

Visādas abstraktas mācības par visu tautu draudzību un

brālību, it īpaši, kad tās tika sludinātas uzbāzīgi un fanātiski,
Gētem bija nesimpātiskas. Pat Herdera reliģiozi-jusmīgais kos-

mopolītisms viņam likās netikvien objektīvi nepareizs, bet pat

bīstams, un viņš par to izteicās, ka šāds mīkstčaulīgs pacifisms

galu galā novedīšot tik tālu, ka visa cilvēce būšot liela sana-

torija un cilvēki cits citam ~humāni slimniekkopēji".

Arī visādu pasaules pārtaisītāju fantastiskās teorijas viņu

dusmoja. Tā viņš Sentsimona un līdzīgu sociālu Utopistu mā-

cības nosauca par „vispārīgu'lielu nekaunību", kas cilvēkus pie-
radinot dzīvot mākoņos un atradinot nopietni ņemt savus tiešos

ikdienas darbus. Viņš bija pārliecināts, ka dzīvei labāk kalpos

tas, kas vispirms ~noslaucīs savu paša durvju priekšu", nekā

tas, kas nāks ar visādiem fantastiskiem projektiem par pasaules

pārtaisīšanu.

Gēte no katra arvienu prasīja, lai tas vispirmā kārtā ap-

zinīgi pildītu to, ko no viņa prasa viņa tiešie ikdienas pienā-
kumi. Protams, ka tas viņam vēl nebija viss. Šī pati ~ikdiena"

bija apzinīgi jāsaista arī ar citām dienām, skats bija jāvērš arī

augstāk un tālāk. Ikdienai nebija jāpārdodas, ikdienā nedrīk-

stēja noslīkt, bet tai bija jābūt par izejas punktu, sākumu un
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drošu pamatu tālākajam. Tikai nedrīkstēja tai pārlēkt pāri, to

novārtā likt, aizmirst.

Cilvēkam jāapzinās, tā Gēte mācīja, ka viņam jāizveido
sevi par ~orgānu", viņam jākļūst par derīgu, veselīgu orgānu

kādā lielākā organismā — ģimenē, tautā, valstī, profesijā, un

tanī sava vieta un savas funkcijas apzinīgi jāpilda. Jo lielāks

~orgāns" viņš tad šinī organismā būs, jo pats organisms būs

stiprāks un arī viņš pats kļūs arvienu pilnīgāks.
Tā tad iekļauties plašākos sakaros vajaga, ierindoties, ko-

ordinēties, saskaņoties. Vienīgi tas garantē vispārīgās un reizē

individuālās dzīves iespējamo pilnību.
Gētes tieksme koordinēt, vienot, harmonizēt, izlīdzināt ne-

bija sentimentāla miermīlība, viņa iecietība pret citu ieska-

tiem un godīgām pārliecībām nebija vienaldzība vai gļēva izta-

pība, bet bija tikai griba novērst vai pārvarēt nevajadzīgas,

kaitīgas, dzīvi postītājas pretešķības, lai, tās pārvarot, visu dzīvi

augstāk paceltu. Miers viņam nekad nebija vajadzīgs paša
miera dēļ, kārtība tikai pašas kārtības dēļ, bet viss bija vaja-

dzīgs dzīves dēļ, vajadzīgs un vēlams tur, tad un tik tālu, cik

tas dzīvi tiešām varēja padarīt labāku.

Talants izlīdzināt pretešķības Gētem piemita lielā mērā.

Viņa doma allaž bija vērsta uz pretstatu likvidēšanu, uz

šķietami neizlīdzināmu antinomiju pārvarēšanu. Viņš nevis vi-

sur meklēja „zelta vidus ceļu", bet pretstatu izlīdzināšanas

ceļā lūkoja reālizēt to dziļāku apvienošanu, augstāku sin-

tēzi. Viņš visur, dzīvē, dabā, cilvēku raksturos redzēja rosā-

mies un cīnāmies pretstatus. Visu dzīvi viņš redzēja norisinā-

mies polāru kontrastu sadursmē, visur redzēja valdām šo pola-

ritātes likumu. Diena un nakts, gaisma un tumsa, aukstums un

karstums, labais un ļaunais, gars un matērija, izelpošana un

ieelpošana, pozitīvais un negatīvais, plus un minus, tam bija

vienas un tās pašas parādības, viena un tā paša procesa divi

izpausmes veidi. Visur viņš redzēja šo sasprindzināto polari-

tāti, šo antagonismu, šīs antinomijas, un visu lietu īstā būtība

viņam arvien atvērās tikai abu momentu nešķiramās vienības

uztverē. Polārie pretstati katrs par sevi vēl nav nekas, bet ir

kaut kas tikai abi kopā, nelaužamā vienībā. Tā ir jāizjūt un

jānojauž katra lieta, lai tā kļūtu skaidra un saprotama.

Gēte apzīmēja par lielas gudrības pazīmi to, ka cilvēks

prot „pretešķības pārredzēt un to savstarpējā saskaņojumā uz-

tvert lietu, kā arī parādību īsto būtību." Elpot taču nozīmē

gan ieelpot, gan izelpot, un sirds pukst tikai tāpēc, ka tā iz-

plešas un saraujas. Šo piemēru ar sirds sistolu un diastolu
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Gēte min kā līdzību, kā formulu visai organiskai dzīvībai.

Šķietamās pretešķības dzīvē, dabā, cilvēku dvēselē ritmiski

cita citai seko, dzīvā ritmā cita citu atvieto. Šo visas dzīvī-

bas ritmu Gēte smalki atsaucīgi visur izjuta, tāpēc ari viņa
doma arvienu bija un palika ritmiski svaiga un elastīga,
nekad nevarēja apstāties sastingušā dogmā, nedzīvā schēmā,
sausā doktrīnā. Mēs jau agrāk redzējām, cik auglīga tāpēc viņa
doma bija tur, kur bija jāatrod robeža, jānoskaidro starpība,
jārealizē sintezē starp atsevišķo un vispārīgo, individuālo un

sociālo, laicīgo un mūžīgo, reālo un ideālo.

Gētem lielā mērā atviegloja orientēšanos dzīvē un cilvē-

kos, arī satiksmi ar cilvēkiem viņa apbrīnojamā dabiskā vien-

kāršība, ar kādu viņš visam piegāja klāt. Šo viņa vienkāršību

visās attiecībās, spriedumos, izteiksmē nevar diezgan apbrīnot.
Nevar stiprāk par Gēti nīst katru ārišķību, izlikšanos, katru

neīstību, frāzi, nevajadzīgu patosu. Kā dzīvē, tā savos rakstos

Gēte daudzreiz varēja izdarīt kļūdas, būt tukšs, garlaicīgs,

ari vienu otru reizi netaisnīgs, bet nekad viņš nebija neīsts un

nepatiess, nekad nevarēja teikt to, ko nedomāja, apgalvot to,
kam neticēja, slavēt to, ko nemīlēja.

Gētes dabiskā vienkāršība ir viena no viņa visskaistākām

īpašībām, kas līdz dziļam vecumam viņa personībai piešķīra

brīnišķīgu šarmu, un galīgi ir jāatmet tik tālu izplatītie, gadu-
desmitiem popularizētie ieskati par svinīgo, svarīgo, olimpisko
Gēti. Viņa vīrišķīgo atturību savu jutu izteiksmē, stingro paš-

disciplīnu, saistītu ar iedzimtu kautrību, iztulkot par olim-

pisku vēsumu varēja tikai cilvēki, kuriem nebija izdevības

viņam tuvāk pieiet klāt. Raksturīgs ir Austrijas lielā dzej-
nieka Grillparcera nostāsts par savu satikšanos ar Gēti. Arī

viņš to esot iedomājies vēsu un oficiāli svinīgu, bet kad viņš

pēc sarunas ar Gēti aizgājis projām, viņš sajutis, ka ir saru-

nājies ar savu tēvu.

Nekas nevar vairāk falsificēt Gētes tēlu, kā viņa dau-

dzās, dažādu mākslinieku gleznotās vai kaltās ģīmetnes, it īpaši
no viņa vecuma dienām. Gandrīz visas tās, ar vai bez lauru

vainaga, viņa seju rāda nevis tādu, kas izteiktu visu viņa neiz-

smeļamo cilvēcīgo bagātību, bet taisni tādu, kurā viss cilvē-

cīgais sastindzis, pārakmeņojies, miris. Lielākā daļa Gētes ģī-

metņu, kad tās mums grib rādīt vai nu svinīgo slepenpadom-
nieku, vai pravieti, vai rigorozo morālistu, arī to nespēj, un

mēs tanīs redzam tikai nedzīvas teātra maskas.

Gēte nekad nav gribējis spēlēt kādu lomu, nedz slepen-

padomnieka. nedz pravieša, nedz tautas audzinātāja, bet visur,
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katrā darbā, katrā situācijā bija gudrs, apbrīnojami objektīvs,
sirsnīgi labvēlīgs, īsts cilvēks.

Andrē Sūaress par viņa cilvēcīgo vienkāršību saka, ka tik

skaisti vienkāršu cilvēku tagad pasaulē vairs nemaz neesot, ka

Gēti tāpēc arī daudzi nesaprotot vai pārprotot. Viņš sumina

Gēti par to, ka viņš visur, visās lietās, vai dzejiskas radīša-

nas, vai amata darbos, vai attiecībās ar cilvēkiem vispirms un

pirmā kārtā arvienu esot bijis vienkāršs cilvēks, un ka viņam
nekad neesot piemitis tas, ko daudzkārt redzot izteiktu viņa
~uzpūstajās" (guindēs) ģīmetnēs, šis nedzīvās statujas stīvums,
šis muļķīgi teatrālais majestātīgums un ārišķīgais diženums.

Gētem tas bija pilnīgi svešs. Varētu minēt neskaitāmus

gadījumus, kad viņš tieši uzsvēris, cik maz viņš patiesībā at-

šķiroties no citiem, cik daudz pateicības viņš esot parādā dau-

dziem gluži vienkāršiem, arī pavisam nemācītiem cilvēkiem, cik

daudz esot mācījies un arvien vēl mācoties no tiem.

Tas stāv sakarā arī ar Gētes nekad nerimstošo tieksmi

arvien uz priekšu iet, ne acumirkli neapstāties un neapmieri-
nāties ar jau iegūto.

Viņš mācījās no visiem, no katra, viņš bija pārliecināts,
ka no kura katra cilvēka tiešām arī var ko mācīties, tāpēc ka

katrs kaut ko citu ir redzējis, dzirdējis, piedzīvojis, nekā viņš

pats, ka katrs tāpēc zin un saprot kaut ko, ko viņš pats vēl nav

sapratis.
'šī tieksme mūžīgi mācīties, pastāvīgi uz priekšu iet, Gē-

tem piešķīra mūžīgu jaunību. Kas ir lasījis viņa sarunas ar

Ekermani, ko šis Gētes vecuma dienu draugs sakopojis un

izdevis īpašā grāmatā („Gespr:iche mit Eckermann"), neva-

rēs nobrīnīties par viņa neizsīkstošo kāri vel un vēl vairāk

zināt, vēl dziļāk visā gremdēties, savus ieskatus papildināt vai

izlabot. Viņa gars mūžīgi možs, viņš sajūt tā spēku, cienī tā

prasības, tic tā nemirstībai un dievišķībai.

Viss, ko Gēte māca arī vecumā, nedara iespaidu kā ie-

domīga, pašapmierināta veca vīra sauss morāles sprediķis, bet

viss ir dvēselīgs, siltu jūsmu apdvests, viss skan kā vecāka

drauga sirsnīgi mīļš padoms.
Šī mīlestības pilnā dvēsele, šī siltā, augsti cilvēcīgā lab-

vēlība, tas, ka viņam arvien bija atvērts pat naudas maks,

ja vajadzēja kam palīdzēt vai prieku darīt, ir Gētes — cil-

vēka galvenā pazīme, un viņa bieži atzīmētā atturība, svinī-

gums, olimpiskais vēsums daudz gadījumos ir tikai kā bruņas,
it kā aizsargāšanās līdzeklis pret paša jūtelību un sirds mai-

gumu. Par viņu daudzkārt viņa tuvākie draugi izteikušies, ka
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viņš bieži izliekoties atturīgs un vess, tapec ka viņš kaunoties

izrādīt savas jutas.

Gētem dažkārt pārmet, ka viņš, it īpaši jaunībā, savās

attiecībās ar cilvēkiem dažreiz esot bijis nepastāvīgs un svār-

stīgs. Pa daļai tas tā bija, bet tas izskaidrojams ar to, ka viņš
daudziem aizauga garām un pārauga pāri, kas paši stāvēja uz

vietas, un ka tad tīri dabīgi nodibinājās savstarpējs vēsums un

notika atsvešināšanās. Gēte savā straujā temperamentā un jūs-

mu pārmērībā arī daudzreiz cilvēkus pārāk idealizēja, un pēc

tam, kad tajos bija vīlies, noturēja par ļaunākiem, nekā tie pa-

tiesībā bija. Bet vēlāk, kad bija izdzīvota gan jūsmīgā aizrau-

šanās, gan sāpīgā vilšanās, un kad Gētem pamazām noskaid-

rojās cilvēka īstais tēls, kad viņš to, no zināma attāluma, ska-

tīja ar ~tīru skatu", sprieda taisnīgāk, tad viņš daudzkārt ar

siltu pietāti un pateicību viņam atkal no jauna rīkoja ~mājokli
savā sirdī".

Viņa jutu bagātība un iedzimtā labvēlība, protams, nekad

viņā nekļuva par salkanu familiāritāti. Gētem tāda bija ne-

panesama, un viņa attiecības pat ar visīstākiem draugiem, kā

ar Šilleru, arvien redzama zināma kautrības un kaunības jutu
dzemdēta ārēja atturība, tomēr arvienu pastāvot iekšķīgi siltai

sirds draudzībai, tādai, kā, piem., pēc Šillera nāves Gēte vēl

ilgi nevarēja saprast, kā bez viņa tālāk dzīvos.

Bet kā skumjas par Šillera nāvi,, tā visas' citas skumjas un

daudz citu mīļu cilvēku aiziešanu no pasaules Gēte pārvarēja

un arī turpmāk savu likteni teica un slavēja. ~Uz priekšu, arī

pāri kapiem!" tā pats sevi mudināja.

Franču rakstnieks Andre Sūaress savā grāmatā ~Gēte, lie-

lais eiropietis" saka par viņu, ka Gētes dabu un raksturu ne-

kas tik izsmeļoši neraksturojot, kā viņa drosme dzīvot —

courage dc vivre.

Tiešām jāsaka, ka nekas nekad galīgi nesatricina viņa ti-

cību dzīvei, dzīves dziļai, mūžīgai jēgai, ka pēc katras vilšanās

viņš stājas dzīvē ar jaunu, vēl stiprāku ticību un jaunām cerī-

bām. Kā sava romāna varoni Vilhelmu viņš nosauc par veco,

mūžīgo cerētāju, tā viņam pašam labi piestāv šis nosaukums:

der alte Hoffer.

Gēte ir pilnīgi brīvs no katra pesimisma. Viņš, kā mi-

nētais Sūaress saka, nekad par
dzīvi nav neslavu cēlis, viņa

rakstos nav nevienas rindiņas, kas kaut kā dzīvi apvainotu,

neviena vārda, kas liecinātu, ka viņš dzīvei nepaļautos un ne-

ticētu.



345

„Gedenke zu leben!" Šie vārdi spilgti raksturo viņa pa-
saules uzskata pamatmotīvu. Gēte piederēja pie tiem, kurus
Nīče nosauc par jā-teicējiem (Ja-Sager). Gēte arvienu uzsvē-

ra pozitīvo un ne negatīvo, arvien domāja par to, ka va-

jaga celt, būvēt, vairot, kāpināt, jaunu radīt, bet ne jaukt un

postīt. Cilvēkos viņš arvien lūkoja saskatīt vērtīgo un zobojās
par tiem, kas „kā velna advokāti" visur meklējot tikai trūku-

mus, kļūdas un vājības. Vajagot cilvēkos lūkot atrast to, kas

viņos Dievam līdzīgs, lai tad uz tā varētu balstīties, no tā iziet

un uz tā tad tālāk būvēt.

Tiem, kas vada, audzina un māca, tā saka Gēte, vajaga
vairāk ticēt cilvēku labajām, nekā bīties no viņu ļaunajām tiek-

smēm, jāliek uzsvars tieši uz pirmajām. Nevajaga tik daudz

runāt par to, ko nedrīkst darīt, bet galvenām kārtām vajaga
modināt gribu kaut ko labu darīt.

Kādai sava romāna personai Gēte liek izteikt domas par

to, ka arī baušļos vajadzētu vairāk virzīt domu uz labo, kas

darāms, bet ne uz ļauno, ko nedrīkst darīt. Vai nebūtu labāk, —

tā dzirdam izteiktas šīs personas domas—ja baušļa vietā: tev

nebūs nokaut, tiktu sniegta pamācība citiem palīdzēt, pakalpot,

prieku darīt, cilvēkus glābt no briesmām, nežēlojot sevi? Un

baušļa vietā: tev nebūs laulību pārkāpt, vajadzētu mācīt tā:

cieni laulības dzīvi! kad tu redzi vīru un sievu labi sadzīvojam,
tad priecājies par to un ņem viņu priekā dalību, kā gaišas
dienas laimē; ja abu starpā rodas pārpratumi, tad palīdzi tos iz-

klīdināt; mierini tos, runā vienam par otru labu, luko viņiem
darīt saprotamu, cik laimīgi abi būs, kad katrs savu pienākumu
būs pildījis.

Protams, šāda labvēlība un šādi labi nodomi ne arvien

dzīvē izvedami, ne arvien, ne katrā konkrētā gadījumā tie

dod labus panākumus. Arī Gēte pats daudzreiz vīlās, re-

dzēja, ka ir gadījumi, kur labāk piemērotas citas metodes, bieži

vīlās arī cilvēkos. Bet ja viņš tādos brīžos par tiem arī ļauni

domāja un runāja, tad tie bija tikai rūgti acumirkļi, kurus kā

spēcīgs vilnis atkal aizskaloja projām viņa gaišā ticība un viņa
neizsīkstošās cerības spēks.

Ir zināms, ka starp Gētes laika cilvēkiem ļoti nedaudzi

saprata viņa īsto gan dzejnieka, gan cilvēka vērtību, ka lielākā

daļa izturējās pret viņu vienaldzīgi, un ka ļoti daudzi viņu karsti

apkaroja, viņa darbos un dzīvē saskatīja tikai kļūdas, nepilnī-
bas un apgrēcības. Viņš tad —tā viņu raksturo viņa draugs,
kanclers Millers — esot centies iedomāties viņu stāvoklī, lūko-

jis saprast viņu viedokli, to sev līdz galam noskaidrot un tad ar
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to samierināties. Visus savus dzīves piedzīvojumus viņš arvien

esot centies pakļaut kādam augstākam vispārīgam viedoklim,
tiem atrast atbilstošu jēdzienisku formulējumu, tos it kā tīrīt

no visa svešā, nejaušā, nepatīkamā, viņu personīgi apvainojošā,
un tad no zināmas augstienes uz visu skatīties, kā uz neutrālu

faktu, kā uz kādu vēsturisku notikumu, par kuru mierīgi var

spriest. •
Gēte arvien, stāsta kanclers Millers, visu esot centies mē-

rot pie lielā, turēties pie paliekamā, pie tā, kā priekšā ma-

zais vēl mazāks kļūst, saplok un vairs nedz uztrauc, nedz dusmo.

Tā viņš esot bijis laimīgs, ka nodarbošanās ar dabas zinībām,
sevišķi ar ģeoloģiju, viņam esot devusi rokās šos vislielākos mē-

rogus, tā ka, no gadu tūkstošu tālā viedokļa skatoties, viņš varot

pavisam mierīgi spriest par to, kas cilvēkam, no acumirkļa
viedokļa visā vērojoties, nebūtu panesams. Tie, kam esot šādas

varenas garīga spēka rezerves, esot līdzīgi ļoti bagātiem cil-

vēkiem, kuriem nav jāžēlojas, kad tiem nodeg māja vai no-

grimst kuģis, kamēr nabagi un šauri egoistīgi cilvēki jūtoties
nelaimīgi pie katras, vismazākās neveiksmes vai zaudējuma.

Gēte arī citus nemēdza viņu nelaimē žēlot, bet tiem gan

lūkoja iedvest drosmi, tos pārcelt pāri visām grūtībām, tos mā-

cīt no augstāka viedokļa uz tām lūkoties, lai ar tām vieglāk

galā tiktu. Gētem bija nepanesama pastāvīga žēlošanās par

dzīves grūtībām, caur kurām tās taču nevis vieglākas, bet vēl

smagākas kļūstot. ~Grūtus laikus" vismazāk varot pārvarēt

ar vaimanām, bet vienīgi tikai gudrā rīcībā un darbā. Vajagot
tādos laikos savus ikdienas darbus darīt, it kā nekas nebūtu no-

ticis. Visļaunākais esot, kad cilvēki, neapmierināti ar savu

stāvokli, to cenšoties mainīt ar citu. Katra ,pārkravāšanās" ar-

vienu izmaksājot nesamērīgi daudz, gan saimnieciski, gan mo-

rāliski.

Neviena vilšanās un neviens zaudējums Gētem neļāva
atmest cerību un ticību dzīvei un cilvēkiem. "Viņš saka, ka pēc
katra zaudējuma viņa gars arvienu no jauna cēlies augšup un

ka viņa skats vēries uz visām pusēm un meklējis, kas no zau-

dētā vēl var tikt saglābts un kas no jauna var tikt darīts. Daudz-

reiz cilvēka darba enerģijas tiekot vājinātas ar skumjām atmi-

ņām, ar sirdsapziņas pārmetumiem par izdarītām kļūdām. No

tā nevajagot vairīties, to vajagot pārciest, bet vajagot censties

to rezolūti pārvarēt. Cilvēks nedrīkstot kļūt par pagātnes ver-

gu, bet tam jābūt tās kungam, par to jāvalda, tā gudri jāiz-

manto, no tās jāmācās tagadnei un nākotnei par labu. Gēte

pats sevi un citus allaž brīdināja no ieražas pārāk daudz un ilgi
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sevī rakņāties: tas dvēseli padarot tikai slimu. Nevajagot arī

pārāk daudz no dzīves sev sagaidīt, prasīt sev no likteņa vi-

sādas priekšrocības, nevajagot nodoties bailēm iespējamu grū-
tību un neveiksmju vai nelaimes priekšā. Vajagot arvien vis-

pirms domāt par savu dienas darbu, kā teicama pildīšana ar-

vien došot lielu gandarījumu un radīšot labu omu. Tikai ga-

rīgi mietpilsoņi dzīvojot mūžīgās egoistīgās cerībās un bailēs.

Lai pārvarētu dvēseles ciešanas, kas nākušas ar paša vai citu

vainu, kā Gēte apgalvo, prāts nekā nevarot darīt, filozofija maz,
laiks daudz, bet enerģiska darbība visu.

Bet rezoluti un sirsnīgi darboties varot tikai tas, kas mīlot

tos, kuru dēj darbs jādara. Tam, kas mīl, visas grūtības viegli
esot panesamas, kas mīl, arī visu labāk saprotot un arvien zi-

not, kas jādara. Tam, kas mīl, viss esot skaists, viss iekšķīgi
tuvs, tā dvēsele kļūstot tīra un gaiša un mirdzot kā ~zelta
pavedieni".

Viņš saka, ka arī cilvēka doma, kad tā mīlestības spārnota,
paceļoties augstāk, ka idejas kļūstot dzīvi radošas, ja tās mī-

lestības apdvestas un entuziasma apskaidrotas.
Bet mīlestība nozīmē cilvēcību. Gēte ir izteicies, ka viņš

ar visu, ko savā mūžā rakstījis, galu galā gribējis kalpot ~īstas
cilvēcības triumfam". Viņa augstākais mērķis neesot bijis ne

zinātnes, ne mākslas, ne kaut kādas citas kultūras nozares

izkopšana, bet pirmā kārtā kalpošana īstas cilvēcības ide-

jas uzvarai. Un tāpēc ka, kā tas vairākkārt aizrādīts, viņā

nebija nekā ārkārtīga, pārcilvēciska, tāda, kas viņu būtu pada-

rījis par vienreizēju izņēmumu, par nekādā ziņā un nozīmē

nesasniedzamu piemēru, bet ka viņš bija, ja arī varenu apjomu,
tad tomēr caur un cauri normāls cilvēks, viņa dzīve mums vi-

siem var būt par paraugu. Skatoties viņa dzīvē, redzot, kā

viens no visģeniālākiem cilvēkiem, par kādiem stāsta cilvēces

vēsture, ir gājis pa šo tīrās cilvēcības ceļu, mēs sākam ticēt,
ka arī mēs, vienkāršie, viduvējie un mazie cilvēki pa šo ceļu
varam iet. Gētes dzīves grāmatā mēs redzam, — saka Zim-

mels savā grāmatā par Gēti — kā vienkārši normālais var izaugt
līdz vareniem apjomiem, reizē nekā nezaudējot no savas indi-

viduālās vērtības, bet to arvien vēl kāpinot.

Ja daudzi vēstures lielie vīri ar visu, ko tie darījuši un sa-

snieguši, daudzreiz mUsos modina mūsu pašu niecīguma ap-

ziņu, tad Gētes dzīves piemērs mums katram dod drosmi, pa-

ļāvību dzīvei un pašiem sev un dod ticību, ka mēs dzīves jēgu
varam reālizēt, savu dzīvi attaisnot cilvēku un Dieva nriekšā.

ja vien stipri to gribam. Prof. A. Dauge.



Ļevs Tolstojs.

Ļevs Tolstojs ir plaši pazīstams kā triju lielu romānu un

daudzu stāstu autors. Bet Tolstojs nebija tikai romānists un

stāstu rakstnieks vien. Viņš bija arī publicists, morāles filo-

zofs, var pat teikt — pravietis, kas ar savu dzīvi un rakstiem

radīja veselu idejisku kustību. Šī kustība, pašai negribot, ne-

tieši grāva cariskās Krievijas iekārtu un tādā kārtā veicināja
krievu revolūcijas izcelšanos. — Ļevs Tolstojs darbojās arī pai-

dagoģiskās un sabiedriskās dzīves laukā, it visur savas oriģi-
nālās un bagātās personības pēdas atstājot. — Ļeva Tolstoja

iespaids savā laikā bija ārkārtīgi liels, par viņu interesējās un

runāja visā pasaulē. Daudzo un vērtīgo rakstu dēļ, tāpat visas

viņa cīņas pilnās dzīves dēļ Ļevs Tolstojs pelnī šo interesi arī

vēl tagad.

Ļevs Tolstojs cēlies no vecām, dižciltīgām krievu muiž-

nieku dzimtām. No tēva puses — no grāfiem Tolstojiem, no

mātes puses — no kņaziem Volkonskiem. Viņš dzimis 1828.

gada 28. augustā savu vecāku — Nikolaja Tolstoja un Marijas

Tolstojas — dzimtsmuižā Jasnajā Poļanā, kā viņu ceturtais

bērns.

Ļevs Tolstojs neskaidri, it kā zemapziņā, atceras sevi ļoti

agri: kā viņam liekas, pat to, kā viņš tīts autiņos, kā mazgāts
mazā silītē. ~Manas nākošās atmiņas, — saka Tolstojs, attiecas

uz četriem, pieciem gadiem, bet arī to nav daudz, un neviena

no tām neattiecas uz dzīvi ārpus mājām. Daba līdz pieciem

gadiem man nepastāv. Viss, ko es atceros, notiek gultiņā,
istabā. Ne zāle, ne lapas, ne debesis, ne saule man nepastāv,
— līdz pieciem, sešiem gadiem nevienas atmiņas no tā, ko sauc

par dabu." Atzīmējis vēl dažas atmiņas par kādu izdomātu

personu ~Jeremejevnu", ar kuru bērni baidīti un par kādu

rotaļu ~Mīlulītis", Tolstojs saka: „Un tas ir viss, ko es atceros

līdz piektam dzīvības gadam. Ne savu aukli, ne krustmāti, ne

brāļus, ne māsas, ne tēvu, ne istabas, ne spēļu lietiņas — neko

es neatceros."

It neko Tolstojs neatceras arī par savu māti, kas mirusi

viņa vienīgo māsu Mariju dzemdējot, kad viņš pats bijis tikai

pusotra gada vecs. Tāpēc Tolstojs par savu māti zina tikai
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no nostāstiem, dažām viņas vēstulēm un dienas grāmatas.
„Mana māte, — saka Tolstojs, — nav bijusi skaista, gan —

savam laikam labi izglītota. Viņa pratusi bez krievu valodas —

franču, vācu, angļu un itāļu, bijusi laikam jūtīga pret mākslu,
labi spēlējusi klavieres, bijusi liela meistariene stāstīt aizrau-

tīgas pasakas, tās stāstīšanas laikā sacerēdama. Visvērtīgākā

viņas īpašība bijusi tā, ka viņa, lai gan ātri iekaisusi dusmās,
tomēr arvien sevi savaldījusi." Tālāk kā savas mātes rak-

sturīgākās īpašības Tolstojs atzīmē pazemību, vienaldzību pret
cilvēku spriedumiem, pilnīgu atturēšanos no citu cilvēku no-

sodīšanas, vienkāršību satiksmē un, beidzot, nepieciešamu va-

jadzību kādu mīlēt, kādam uzupurēties. ~Un viņa man likās,
— saka Tolstojs tālāk, — par tik augstu, tīru, garīgu būtni, ka

bieži manas dzīves vidējā periodā, cīņas laikā ar mani nomā-

cējiem kārdinājumiem, es lūdzos viņas dvēseli, lūdzos, lai tā

man palīdz, un šī lūgšana arvien man daudz palīdzējusi."

Tolstoja tēvs kādu laiku kalpoja armijā, bet pēc apprecē-
šanās dzīvoja savā Jasnajas Poļanas muižā un nodarbojās ar

lauksaimniecību. Viņš ļoti interesējies par grāmatām, sakopo-
dams veselu bibliotēku. Politikā svēries uz liberālo pusi, lai

gan par liberāli sevi neturējis. Pret saviem zemniekiem viņš

bijis humāns un labsirdīgs. Bieži viņš rotaļājies ar bērniem,
licis mazajam Ļevam mācīties no galvas dzejas un par to dek-

lamēšanu uzteicis. Ļevs viņu ļoti mīlējis un pateicībā skūp-

stījis viņam roku.
k

~Trešā, pēc tēva un mātes, vissvarīgākā persona manas

dzīves iespaidošanas ziņā, — saka Tolstojs, — bija, kā mēs

viņu saucām, krustmāmiņa Tatjana Jergoļskaja. Vēl bērnībā

viņa man iemācīja garīgas mīlestības baudu. Viņa ne ar vār-

diem, bet ar visu savu būtni saindēja mani ar mīlestību. Es re-

dzēju, jutu, cik labi bija viņai mīlēt un sapratu mīlestības laimi.

Tas bija pirmais. Otrs bija tas, ka viņa man parādīja nesteidzī-

gas, vientuļas dzīves skaistumu..."

Kopā ar Ļevu Tolstoju auga viņa trīs vecākie brāļi: Niko-

lajs, Sergejs, Dimitrijs un māsa Marija. ~Ar Mitjeņku, — saka

Tolstojs, — es biju biedrs, Ņikoļeņku es cienīju, bet par Serjo-
žu es sajūsminājos un darīju viņam pakaļ, gribēju būt viņš. Es

sajūsminājos par viņa skaisto ārieni, par viņa dziedāšanu, par

viņa zīmēšanu, par viņa jautrību un sevišķi, lai cik tas savādi

izklausītos, par viņa tiešo egoismu. Es arvien pats sevi ap-

zinājos, atcerējos, arvien nomanīju, vai tas ir pareizi vai nē,

ko par mani domā un ko pret mani jut citi, un tas man bojāja
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dzīves priekus. Tadeļ, laikam, es sevišķi mīlēju citos tam pre-

tējo egoismu..."

Pieminot tālāk dažus kaimiņu muižnieku bērnus — rotaļu
biedrus, dažus saimes ļaudis un radiniekus, ilggadīgo mājsko-
lotāju vācieti Reseli, kuru Tolstojs raksturo kā „ļoti godīgu,
taisnu un mīlētāju cilvēku", redzam to sabiedrību, kādā ritēja
Tolstoja pirmie bērnības gadi. Šie gadi mazajam Ļevam pa-

gāja gaišos, mīlestības pilnos apstākļos. Vislielākā uzmanība

pret mazo kundzēnu no saimes puses, tēva priecīgā omulība,

jautrais rotaļbiedru bars, izbraukumi zaļumos un medībās, rai-

bās svētku ķekatas v. t. t., viss tas jo teicami veicināja nā-

košā lielā rakstnieka psīches un miesas attīstību.

Lai vecākie bērni varētu apmeklēt skolu, 1836. gadā Tol-

stoja ģimene aizbrauca uz Maskavu. 1837. gadā pēkšņi ar trieku

mirst Tolstoja tēvs. Tā kā tēvs nomira Ļevam klāt neesot, tad

viņš ilgi neesot varējis ticēt, ka tēva vairs nav, arvien vēl

gaidījis, ka viņš vēl satiks to dzīvu. Deviņus mēnešus vēlāk,
aiz bēdām par dēla nāvi, mirst Tolstoja vecmāmiņa Pelageja
Nikolajevna. Šie notikumi, pēc Tolstoja vārdiem, atstājuši uz

viņu ļoti lielu iespaidu, izsaukuši viņā „reliģiskas bailes par

nāves un dzīves jautājumiem."

Nākošā gadā izdevumu samazināšanas un mantošanas lietu

sarežģījumu dēļ Tolstoju ģimenes viena daļa — Dimitrijs, Ļevs,
Marija — aizbrauca atpakaļ uz Jasnaju Poļanu, kur viņus mā-

cīja audzinātāji — franči, vācieši un krievu semināristi.

Par šiem gadiem Tolstojam atmiņu saglabājies maz. Kā

vienu no spilgtākām viņš min kādu gadījumu, kur viņu audzinā-

tājs francis St. Thomas par kādu niecīgu pārkāpumu ieslodzījis
tumšā istabā un piedraudējis ar rīkstēm. ~Es, — saka Tolstojs,
— pārdzīvoju briesmīgas īgnuma un sašutuma jutas un riebu-

mu ne tikai pret St. Thomasu, bet arī pret to varmācību, kādu

viņš gribēja man nodarīt. Šis gadījums varbūt ir taisni par
iemeslu tam, ka visu dzīvi esmu jutis riebumu pret katru var-

mācību."

Pēc dažu radinieku liecības Tolstojs šais gados bijis ori-

ģināls bērns, pat — savādnieks. Tā reizi viņš visus pārsteidzis
ar to, ka nodedzinājis sev uzacis. Otrreiz — atkal, lai citus

pārsteigtu — nolēcis no otrā stāva balkona, tikdams sveikā ar

vieglu smadzeņu satricinājumu, kas izsaucis nesamaņu un astoņ-

padsmit stundu ilgu miegu. Kādreiz atkal par visu varu gri-

bējis noskriet trijjūgu, pie kam padevies tikai pēc trim no-

skrietām verstīm.



353

Spriežot pēc autobiogrāfiska rakstura stāsta ~Zēna gadi",
Tolstojam šai laikā bijusi ari jau sava morāliska pārliecība, ka

cilvēka aicinājums ir darīt sevi morāliski pilnīgāku, un tas licies

tik viegli ~sevi izlabot, pieņemt visus tikumus un būt laimīgam."

1841. gadā pēc aizgādnes Osten-Sakenas nāves Tolstoju

ģimene pieminētās krustmāmiņas Tatjanas Jergoļskas pavadībā
daudzos pajūgos aizbrauca uz Kazaņu pie jaunās aizgādnes Pe-

lagejas Juškovas. Tolstoja vecākie brāļi šeit iestājās Kazaņas

Universitātē, bet viņš pats sāka tam vēl tikai gatavoties. Reizē

ar vispārējās izglītības priekšmetiem Tolstojs tagad mācījās arī

arābu un turku-tatāru valodas, jo viņš bija nodomājis iestaties

austrumu valodu fakultātē.

Pēc triju gadu cītīgas gatavošanās, 1844. gadā, viņš šo no-

domu piepildīja.

Kā jauns students Tolstojs tagad vispirmā kārtā nododas

jautrai sabiedriskai dzīvei: apmeklē viesības, balles, izrādes, kon-

certus v. t. t. Kā titulēts jauneklis, arī kā varbūtējs līga-

vainis, viņš visur bija gaidīts viesis. Ļoti daudz laika prasījusi

Tolstojam, — pēc viņa paša vārdiem, — cenšanās but ~comme

il faut". Tā dzīvojot Tolstojs kavēja Universitātes mācības, un

tāpēc gada beigās neizturēja pārcelšanas pārbaudījumus. Ne-

gribēdams otru gadu tai pašā kursā palikt, viņš pārgāja uz juri-
disko fakultāti. ~Šī gada beigās, — saka Tolstojs, — es pirmo
reizi sāku nopietni strādāt un atradu šai darbā pat zināmu

prieku... Ārpus fakultātes priekšmetiem Meijers, civiltiesību pro-

fesors, uzdeva man darbu: salīdzināt Monteskjē „Esprit des

lois" ar Katrīnas ~Nakaz", un šis darbs mani ļoti saistīja". Šī

gada darba rezultāts bija tas, ka Tolstoju pārcēla otrā kursā.

Nākošā gadā Tolstojs atkal lekcijas tikpat kā neapmeklēja.
Tās viņam šķitušas par daudz garlaicīgas un nenozīmīgas.

Oniversitātes administrācija, protams, ar šādiem sava audzēkņa

uzskatiem nerēķinājās un sodīja viņu par lekciju neapmeklē-

šanu ar karceri. Sodu izciešot, Tolstojs sarunā ar kādu otru

nosodīto Nazarjevu asi un asprātīgi kritizē ~zinātnes templi"

un tā „priesterus", kā viņi šai sarunā ironiski nosauc Universi-

tāti un profesorus.

Lekciju apmeklēšanas vietā Tolstojs ļoti daudz lasīja. Viņš

izlasīja šai laikā Matīsa evaņģēliju, Russo, Puškina, Oogoļa,

Ļermontova, Šillera, Družiņina, Origoroviča, Dikensa, Turge-

ņeva v. c. darbus. Viņš uzraksta šai laikā arī kādu apcerējumu

par simmetriju. Kad nejauši šis apcerējums nāca kāda brāļu

drauga Šuvālova rokās, pēdējais nekādi nevarējis noticēt, ka
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to sarakstījis jaunais students Tolstojs — tik dziļš un gudrs
licies viņam apcerējuma saturs.

Apkārtnes un Voltēra iespaidots Tolstojs šai laikā galīgi
zaudē tradicionālo baznīcas ticību. Sešpadsmit gadu vecs," —

saka Tolstojs, — „es vairs nelūdzu Dievu un pēc paša atzinuma

negāju vairs baznīcā un negavēju... Es Dievu nenoliedzu, bet

kādu Dievu, es nebūtu varējis pateikt. Es nenoliedzu arī Kristu

un viņa mācību, bet kāda ir šī mācība, to es nebūtu varējis pa-
teikt.

..
Mana vienīgā patiesā ticība bija tā, ka ir jākļūst pil-

nīgākam. Es centos darīt sevi pilnīgāku prāta ziņā, es mācījos
visu, ko varēju un ar ko sadūros dzīvē; es centos dalīt pilnī-

gāku savu gribu, — sastādīju sev noteikumus, kam centos

sekot; darīju sevi pilnīgāku fiziski ar visādiem vingrinājumiem...
Un visu to es turēju par papilnināšanos. Vispirms, protams,
bija tikumiska papilnināšanās, bet drīz vien tās vietā nāca pa-

pilnināšanās vispāri, t. i. vēlēšanās būt labākam nevis sevis jeb
Dieva priekšā, bet vēlēšanās būt labākam citu cilvēku priekšā.
Un ļoti drīz šī cenšanās kļūt labākam kļuva par vēlēšanos but

par citiem stiprākam, t. i. slavenākam, ievērojamākam, bagā-
tākam."

1847. gada martā, Kazaņas klīnikā slims gulēdams, Tol-

stojs ieraksta savā dienas grāmatā: ~Sabiedrība ir pasaules

daļa. Jāsaskaņo Prāts ar pasauli, ar veselo, tā likumus izzinot,

un tad iespējams kļūt neatkarīgam no daļas, no sabiedrības."

Kādu laiku vēlāk: ~Es daudz esmu pārmainījies, bet tomēr vēl

neesmu sasniedzis to pilnību, kādu es gribētu. Es neizpildu to,
ko gribu izpildīt; ko izpildu, to neizpildu labi, nevingrinu at-

miņu. Tāpēc pierakstu šeit dažus noteikumus, kas, kā man

liekas, man palīdzēs, ja tiem sekošu: 1. Ko esi nolēmis katrā

ziņā izpildīt, to izpildi; 2. ko dari, to dari labi; 3. ko esi aiz-

mirsis, to nemeklē grāmatā, bet centies pats atcerēties; 4. pie-

spied prātu darboties ar visu tam piemītošo spēku; 5. lasi un

domā skaļi; 6. nekaunies teikt cilvēkiem, kas tevi traucē, ka

viņi tevi traucē."

Šai pašā gadā Tolstojs, kaut gan jau bija izturējis dažus

rudens pārbaudījumus, izstājās no Universitātes, jo ūniversitā-

tes iekārta viņu nekādā ziņā neapmierināja.
Pirms aizbraukšanas uz Jasnaju Poļanu Tolstojs ieraksta

dienas grāmatā: ~Pārmaiņai dzīvē ir jābūt; bet ir vajadzīgs, lai

šī pārmaiņa nebūtu ārēju apstākļu, bet dvēseles radīta." Tur-

pat viņš ieraksta veselu darba plānu diviem gadiem. Viņš grib:

~1. Izstudēt visu juridisko zinātņu kursu, kas vajadzīgs Uni-

versitātes beigšanai; 2. izstudēt praktisko medicīnu un pa da-
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ļai teorētisko; 3. iemācīties valodas: franču, krievu, vācu,

angļu, itāļu un latīņu; 4. izstudēt lauksaimniecību kā teorētiski

tā praktiski; 5. studēt vēsturi, ģeogrāfiju un statistiku; 6. stu-

dēt matemātiku
— ģimnāzijas kursu; 7. uzrakstīt disertāciju;

8. sasniegt augstāko pilnību mūzikā un glezniecībā; 9. uzrakstīt

dzīves noteikumus; 10. iegūt dažas zināšanas dabas zinātnēs;
11. sarakstīt apcerējumus par visiem tiem priekšmetiem, kurus

mācīšos."

Atbraucis Jasnajā Poļanā, Tolstojs gribēja savus spēkus
veltīt savu zemnieku stāvokļa uzlabošanai. Tolstoja jaunības
un praktisku piedzīvojumu trūkuma dēļ šis nodoms neizdevās.

Beidzot, vispār nevarēdams ilgāk paciest uzņemto labdara

lomu, Tolstojs tā paša gada rudenī aizbrauca uz Pēterburgu,
kur nākošā gada sākumā, strādājot kādu nedēļu naktīm cauri,

sagatavoja un nolika eksāmenus civilās un kriminālās tiesībās.

~Pēterburgas dzīve, — raksta viņš brālim, — atstāj uz mani

lielu un labu iespaidu: tā mani iemāca darboties; neveikli

nekā nedarīt, kad visi aizņemti, darbojas... Galvenais, ka es

tagad esmu pilnīgi pārliecināts, ka ar apceri un filozofiju vien

nevar dzīvot, bet vajaga dzīvot pozitīvi, t. i. jābūt praktiskam
cilvēkam..." Šai pašā vēstulē Tolstojs ziņo brālim, ka viņš

grib kļūt par valsts ierēdni.

Bet arī no šī labā nodoma nekas neiznāca. Tolstoju aiz-

rauj Pēterburgas jautrā dzīve, viņš līksmojas, spēlē kārtis, lie-

lus parādus sataisīdams. ~Dievs zina, ko es esmu nodarījis, —

raksta viņš atkal brālim. — Bez kāda iemesla aizbraucu uz Pē-

terburgu, nekā vajadzīga tur neizdarīju, tikai nodzīvoju daudz

naudas un ietaisīju parādus. Muļķīgi. Nepanesami muļķīgi!
Tu neticēsi, kā mani tas moka. Galvenais parādi, kurus man

vajaga samaksāt un cik iespējams ātrāk; tāpēc ka,

ja es tos drīz nenomaksāšu, tad bez naudas zaudēšu arī re-

putāciju. .

Nokārtojis ar brāļa palīdzību parādus, Tolstojs nākošā gada

pavasarī brauc atpakaļ uz Jasnaju Poļanu, vedot sev līdzi kādu

apdāvinātu muziķi, vācieti. Bet ari šeit viņa atmodušās jaunī-
bas kaislības nenorima. Sākās atkal dzīrošana, izpriecas, kāršu

spēle, čigānu apmeklēšana, medības — Jasnajā Poļanā, Mas-

kavā, Jasnajas apkārtnē. Sirds dziļumos Tolstojs šīs dzīves

dēļ smagi cieta. „Dzīvoju, — piezīmē viņš kādu reizi savā

dienas grāmatā, — pilnīgi lopiski, kaut gan ne gluži izvirtīgi;
visus savus darbus esmu gandrīz pametis un garīgi esmu ļoti

sašļucis." Šo sirdsapziņas pārmetumu tirdīts, Tolstojs brīžam

saņemas, dzīvo kārtīgu, atturīgu dzīvi. Bet tad jaunā kaislību



356

uzliesmojumā sabrūk labās apņemšanās un sākas agrākās iz-

priecu pārmērības.

~Ar visu dvēseli, — saka T. par šo laiku savā „Atzīšanās",
— es gribēju būt labs; bet es biju jauns, man bija kaislības un

es biju viens, pilnīgi viens, kaut meklēju labo. Katru reizi, kad

es mēģināju izteikt to, kas bija manas sirds patiesās vēlēšanās,
es sastapu nicināšanu un izsmieklu; bet tiklīdz es nodevos slik-

tām kaislībām, mani lielīja un uz to skubināja. — Un daudz

slikta, — piebilst T. citā vietā, — es darīju, nevēlēdamies to

darīt, tikai pieaugušiem pakaļdarot."
Šī laika dzīvi atrodam lielā mērā atspoguļotu Tolstoja

~Marķiera piezīmēs" (Zapiski markera), ar to starpību, ka

stāsta varonis kņazs Nechļudovs beidz savu nekārtīgo, pagri-
mušo dzīvi ar pašnāvību, bet Tolstojs, arī no līdzīgas dzīves

bēgdams, 1851. gadā pēkšņi kopā ar brāli Nikolaju aizbrauc uz

Kaukāzu.

2.

Pēc nemierīgās dzīves galvas pilsētās un ilgā ceļojuma pa-

jūgā pa bezgalīgajiem Krievijas klajumiem, pirmais Kaukāza

iespaids uz Tolstoju bija ļoti spēcīgs.
Šis iespaids izsauc pirmā laikā Tolstojā šķīstītāju, reliģi-

ozu sajūsmu. Viņš raksta, savā dienas grāmatā: ~Vakar gan-

drīz visu nakti es negulēju; ierakstījis kaut ko dienas grāmatā,
es sāku lugt Dievu. Jutu saldumu, ko es pārdzīvoju lūgšanā,

nevaru izteikt... Es gribēju saplūst ar visaptverošo būtni, es

Viņu lūdzu piedot man manus noziegumus; bet nē, es to nelū-

dzu, jo es jutu, ja Viņš ir man devis šo svētlaimīgo mirkli, tad

viņš man ir piedevis... Es vienās jūtās savienoju ir lūgšanu,
ir pateicību... Cik šausmīgi bija redzēt visu dzīves sīkumīgo,

samaitātāju pusi. Es nevarēju saprast, kā tā varēja mani sais-

tīt. Kā no tīras sirds es lūdzu Dievu pieņemt mani savā klēpi!
Es nejūtu miesu, es biju... bet nē, miesīgā, sīkumainā puse

atkal uzvarēja un nepagāja ne stunda, kad es gandrīz apzinīgi

jutu netikumu, slavas kāres un dzīves tukšās puses balsi, cīnī-

jos un padevos tai. Es aizmigu, sapņoju par slavu, sievietēm,
— bet es neesmu vainīgs, es nevarēju."

Ārējo Tolstoja dzīvi šeit, Kaukāzā, pildīja galvenā kārtā

iepazīšanās ar kazāku dzīvi, tad draudzīga, bet pavēsa sadzīve

ar vietējā pulka virsniekiem, kāršu spēle, večerinkas, medības,
uzbrukumi kalniešiem. Bija viņam arī kāds romāns ar kādu

kazāka meitu. Visu to viņš vēlāk aprakstīja stāstā ~Kazāki"
un ~Uzbrukums" (Nabeg).
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1851. g. beigās Tolstojs veseļošanās nolūkos iebrauca Tif-

lisā, kur saņēma ziņu, ka ir ieskaitīts 4. bataljonā. Viņš dzīvo

šeit no sabiedrības noslēdzies un iesāk rakstīt savu pirmo lite-

rārisko darbu ~Bērnība".

~Es garīgi esmu stipri pārmainījies, — viņš raksta no Tif-

lisas Tatjanai Jergoļskai, — un tas ar mani ir jau noticis vai-

rākas reizes. Gadu atpakaļ es cerēju atrast laimi priekos,
kustībā; tagad turpretim, fiziska un morāliska atpūta ir tas,
ko es vēlos... Reliģija un dzīves pieredzējumi, lai arī cik maz

to bijis, ir man mācījuši, ka dzīve ir pārbaudījums. Man tā ir

vairāk kā pārbaudījums, tā ir manu grēku izpirkšana... Mani

literāriskit darbi arī pamazām iet uz priekšu, kaut gan es ne-

domāju kaut ko iespiest. Es trīs reizes esmu pārtaisījis darbu,
ko esmu iesācis jau sen, un domāju to vēl reiz pārtaisīt, lai

butu apmierināts. Varbūt tas būs Penelopes darbs, bet tas

mani nebaida; es rakstu nevis godkārības, bet vēlēšanās dēļ...

Bija laiks, kad es lepojos ar savu prātu, ar savu stāvokli, ar

savu vārdu, bet tagad es zinu, ka, ja manī ir kaut kas labs, ja
ir kaut kas par ko pateikties Dieva aizgādībai, tad tas ir par

labo sirdi, jūtīgu un spējīgu mīlēt."

Pa- savām galvenajām kaislībām šai laikā Tolstojs uzskata

kāršu spēli, juteklību un godkārību. „Bet ir manī kaut kas, —

piezīmē Tolstojs savā dienas grāmatā, — kas liek man ticēt,
ka es neesmu dzimis, lai butu kā visi citi."

1852. g. 2. jūlijā Tolstojs nobeidza ~Bērnību". Pēc dažām

dienām viņš to anonimi, ar iniciāļiem L. N., nosūta uz Pēter-

burgu žurnālam „Sovremeņņik". Atbilde — pozitīva — pie-
nāca tā paša gada augustā. Tā viņu iepriecinājusi ~līdz muļ-

ķībai".
Labo sekmju pamudināts, Tolstojs Kaukāzā vēl saraksta

bērnības turpinājumu ~Zēna gadi" (Otročestvo), stāstus ~Uzb-
rukums", ,,Marķiera piezīmes", ~Muižnieka rīts", ~Meža cir-

šana", ~Junkura stāsts" un iesāk „Kazākus". Visiem šiem Tol-

stoja darbiem ir stipri autobiogrāfisks raksturs, un tie sniedz

līdz šim apskatīto Tolstoja dzīves posmu teicamu atspoguļo-

jumu, zināms — ar māksliniecisku izdomu sajauktu.

Šai pašā laikā Tolstojs, jau kā karavīrs, atkal piedalījās
vairākos uzbrukumos kalniešiem, pie kam vienu reizi tikko ne-

tika nogalināts, bet otru reizi saņemts gūstā. Joprojām Tol-

stojs piedalījās arī vecajā dzīrošanā, medībās, kāršu spēlē v. 1.1.

Bet runā arī sirdsapziņas balss. ~Bauda tik maza, tik ne-

skaidra, — raksta Tolstojs dienas grāmatā, — bet nožēlošana
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tik liela... Visas lūgšanas esmu nomainījis ar vienu: lai no-

tiek Tavs prāts kā debesis, tā ari zemes virsu."

1854. g. janvāri Tolstoju paaugstināja par virsnieku. Tai

pašā mēnesī viņš atstāja Kaukāzu un aizbrauca uz ~Jasnaju".
Šoreiz viņš te nodzīvoja tikai kādu mēnesi, jo kā virsnieku,
viņu jau gaidīja pavēle doties uz Bukarestu toreizējā krievu-

turku karā.

Ceļojums līdz kara joslai vilkās vairākas nedēļas, un galā,
Bukarestā, Tolstojs nobrauca gandrīz slims. Bukarestas izklai-

dīgā un dārgā dzīve Tolstojam nepatika. Savās vēstulēs viņš
apraksta Donavas kara gaitas, kurās arī viņš pats pa daļai

ņēma dalību.

Neizdevies Donavas kara gājiens, karaspēka atkāpšanās, gar-

laicīgā štāba dzīve — viss tas Tolstoju pavisam neapmieri-
nāja; viņš meklēja straujāku darbību, spēcīgākus pārdzīvoju-
mus. Tāpēc viņš izlūdzās pārcelšanu uz Sevastopoli, kur iera-

dās 1854. gada 7. novembrī. Šeit Tolstoju piekomandēja bate-

rijai. Tādā kārtā Tolstojs dabūja iepazīties ar karu un kara

šausmām tiešā realitātē. legūtos pieredzējumus Tolstojs aprak-
stīja savos ~Sevastopoles stāstos", kurus tūlīt iespieda galvas

pilsētu žurnāli un laikraksti. Ar savu patieso kara ainu tēlo-

jumu tie atstāja uz publiku ļoti lielu iespaidu, par tiem runāja
visa Pēterburga, pat ķeizars Aleksandrs II par tiem intere-

sējās.
Kā virsnieku un cilvēku Tolstoju mīlēja visa baterija.

„Tolstojs, — stāsta kāds acu liecinieks, — ar saviem stās-

tiem un ātri sastādītajiem kupletiem kara dzīves grūtajos brīžos

uzjautrināja visus un katru. Tolstojs ar mums, — un mēs ne-

redzam, — kā paiet laiks un nav gala mūsu jautrībai. Nav grāfa,
aizlaidies uz Simferopoli, — un visi staigā degunus nokāruši.

Pazūd dienu, divas, trīs... Beidzot atgriežas... taisni kā pa-

zudušais dēls, — drūms, novājējis, ar sevi neapmierināts...
Aizved mani pie malas, tālāk, un izsūdz savus grēkus. Viisu iz-

stāsta: kā dzīvojis, spēlējis, kur pavadījis dienas un naktis, un

pie tam, mokās kā īsts noziedznieks... Lūk, kāds cilvēks viņš

bija. Ar vārdu sakot, savāds... bet no otras puses viņš bija
rets biedrs, visgodīgākā dvēsele, un viņu aizmirst ir pilnīgi

neiespējami."
Bet Tolstojs nebūtu Tolstojs, ja viņu būtu interesējusi tikai

šī dzīves puse. Nē, viņš nebeidz domāt arī par mūžīgo. „Sa-

runa ar dievību un ticību, — raksta viņš savā dienas grāma-

tā, — veda mani pie lielas domas, kuras piepijdīšanai es jūtu
sevi spējīgu veltīt savu dzīvi. Šī doma — dibināt reliģiju, kas
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atbilstu cilvēces attīstībai, Kristus reliģiju, bet atbrīvotu no

ticības un noslēpumainības, praktisku reliģiju, kas nesola svēt-

laimību nākotnē, bet dod to zemes virsu. Piepildīt šo domu, es

saprotu, var tikai paaudzes, apzinīgi cenšoties pēc šī mērķa.
Viena paaudze nodos šo domu nākošai, un kādreiz fanātisms

vai prāts to piepildīs. Darboties apzinīgi cilvēku apvieno-
šanai reliģijā, — luk, domas pamats, kas, ceru, mani aizraus."

Pēc Sevastopoles krišanas Tolstoju kā kurjeru aizsūtīja uz

Pēterburgu, kur viņu saņēma jau kā ievērojamu rakstnieku.

Apzinādamies, ka viņam kā rakstniekam jau ir zināms vārds,
Tolstojs nostājās opozicijā pret citiem tā laika krievu rakstnie-

kiem, pārmezdams tiem patiesības trūkumu. Sevišķi asos strī-

dos Tolstojs šai ziņā nonāca ar Turgeņevu.
Ar visu joprojām izklaidīgo dzīvi Tolstojs saraksta šai laikā

stāstus un noveles: „Jaunība", „Putenis", „Divi huzāri", ~Sat-
ikšanās pulkā" un ~Muižnieka rīts". Šais darbos Tolstojs, tā-

pat kā iepriekšējos, parādās kā ass cilvēku un dabas novēro-

tājs un labs stilists. Kaut gan tīri reālistīgā formā sarakstīti,,
šie stāsti ir romantikas un jaunības ideālisma pilni.

Tolstoja dzīvi Pēterburgā uz īsu laiku pārtrauca brāļa Di-

mitrija nāve Orlā, kurp Tolstojam sakarā ar šo nāvi bija jāaiz-
brauc.

Tāpat kā agrāk Tolstojs daudz lasa. Šai laikā viņš izlasa

Gētes ~Hermanu un Doroteju", Igo ~Parīzes Dievmātes kated-

rāli", Tjutčeva, Koļcova, Feta dzejas, dažus Platona darbus,

Odiseju un īliadi. Par saviem skolotājiem literatūras mākslā

Tolstojs min Russo un Stendalu.

Izbraukājies vienu reizi Maskavā, vienu reizi Jasnajā Po-

ļanā, Tolstojs 1856. g. novembrī izstājās no kara klausības.

Nākošā gada janvārī Tolstojs izbrauca uz ārzemēm.

Ārzemēs Tolstojs apmeklē Franciju, Šveici un Itāliju. Pa-

rīzē satiekas ar Turgeņevu. Braucienā uz Dižonu saraksta no-

veli ~Alberts" — par kādu apdāvinātu, bet paklīdušu vijolnieku.

Atgriezies Parīzē, Tolstojs pieredz giļotīnēšanu. Viņš pierak-

sta: ~Piecēlos pīkst. 7 un gāju skatīties uz eksekūciju. Resns,

balts, veselīgs kakls un krūtis, skūpstīja evaņģēliju un pēc tam

— nāve. Kas par nejēdzību... Giļotīna ilgi neļāva gulēt un

lika skatīties atpakaļ." ~Nāves soda aina Parīzē, — raksta

Tolstojs vēlāk, — rādīja manas progresa iedomas nedrošību.

Kad es ieraudzīju, kā galva atdalījās no miesas un kā viena, tā

otra atsevišķi noklaudzēja kastē, es sapratu — ne ar prātu, bet

ar visu būtni, ka nekādas progresa teorijas nevar attaisnot šo

nodarījumu."
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No Parīzes Tolstojs brauc uz Šveici, kur daudz klejo pa
kalniem un sajūsminās par Šveices dabas skaistumiem. Ap-
meklējis vēl Vāciju, augustā Tolstojs atgriežas Pēterburgā, no

turienes — Jasnajā Poļanā, kur nodarbojas ar saimniecību un

literatūru, sarakstot noveli ~Trīs nāves" un romānu ~Ģimenes
laime". Pa starpām Tolstojs jautri pavada laiku Maskavā un

Pēterburgā, starp citu, intensīvi mācās spēlēt klavieres. Šinī
laikā Tolstojs ņem dzīvu dalību arī muižnieku pašvaldības
dzīvē — muižnieku sēdēs, zemnieku atsvabināšanas projekta
parakstīšanā v. t. 1. Kādās lāča medībās Tolstojs tikko nezaudē

dzīvību.

1860. gadu Tolstojs sagaida ar nemieru: ~Saimniecības un

vientuļas dzīves grūtumi, visādas šaubas un pesimistiskas jutas
nomāc dvēseli". Zināmu prieku un garīgu spirdzinājumu Tol-

stojam sagādā vienīgi zemnieku bērnu mācīšana pašatvērtajā
Jasnajas Poļanas skolā.

1860. gada jūnijā Tolstojs kopā ar māsu atkal izbrauc uz

ārzemēm, lai iepazītos ar tautas izglītības nostādījumu Eiropā
un apmeklētu ar diloni slimo brāli Sodenā. Ceļā Tolstojs no-

klausās dažas lekcijas Berlīnes Universitātē, Drēzdenē iepa-
zīstas ar tautas rakstnieku un skolotāju Auerbachu, lasa Be-

konu, Luteru, Rilu. No Sodenas ar ārstu ieteikumu Tolstojs

ar slimo brāli Nikolaju, māsu un brāli Sergēju aizbrauca uz

Hieru, Vidusjūras krastā. Bet tas neko nelīdzēja, un tā paša

gada 20. septembrī brālis nomira. Brāļa nāve atstāj uz Tol-

stoju satricinošu iespaidu. ~Nevar smieties par joku, kas ap-

nicis, — raksta viņš dzejniekam un draugam Fetam, — nevar

ēst, kad negribas. Kam viss, kad rīt sāksies nāves mokas ar

visu melu, pašapmānīšanās riebumu un beigsies ar iznīcību,
nu11i..."

Nodzīvojis vēl kādu laiku Hierā, Tolstojs apmeklē Marseļu,
Parīzi un tad tālāk dodas uz Londonu, kur apmetas pie krievu

rakstnieka Hercena. Atpakaļbraucot, Tolstojs Beļģijā satiekas

ar Prudonu, kas ar saviem radikālajiem oikonomiskiem un po-
litiskiem uzskatiem atstāj Tolstojā lielu iespaidu. Briselē

Tolstojs saraksta noveli ~Poļikušķa". Caur Vāciju, ar ārze-

mēs redzēto neapmierināts, Tolstojs 1861. gada aprīlī atgriezās

Jasnajā Poļanā.
Šeit Tolstojs vispirms apmeklē savus kaimiņus — Fetu un

Turgeņevu. Un te pie Feta starp Tolstoju un Turgeņevu no-

tiek asa vārdu sadursme, pēc kuras Tolstojs, kā apvainotais,
izsauc Turgeņevu uz dueli. Pēc Turgeņeva atvainošanās vēs-

tules, duelis nenotika, tomēr viņi ilgu laiku paliek naidā.
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Sakarā ar zemnieku brīvlaišanu Tolstoju ievēl par zem-

nieku un muižnieku starpnieku. Savas taisnības un objektivitā-
tes dēļ Tolstojs gūst par savu darbu zemniekos lielu atzinību.

Bet muižnieku intrigu dēļ Tolstojs bija spiests drīz no šī amata

atteikties, lai tūlīt ar jo lielāku enerģiju ķertos pie iesāktā pai-
dagoģiskā darba Jasnajas Poļanas skolā. Savai pārliecībai un

pieredzējumiem sekodams, Tolstojs savā skolā ne tik daudz

māca, kā ļauj mācīties skolniekiem, ko viņi paši grib, arī

citādus spaidus viņi šeit nepazīst, un skolotājs viņiem ir tikai

it kā autoritatīvs biedrs. Ar visu to Jasnajas Poļanas skola iz-

pelnās zemnieku piekrišanu, tā ka tās apkārtnē nodibinājās vel

citas līdzīgas skolas. Tolstojs nodibina arī paidagoģisku žur-

nālu ~Jasnajā Poļana", kurā raksta par dažādiem paidagoģijas

jautājumiem, visnotaļ aizstāvot brīvības principu skolas mācībā.

Apkārtējo muižnieku insinuāciju dēļ arī šai darbā Tolsto-

jam nebija lemts ilgi darboties. Tolstojam projām esot Sama-

ras apgabalā, kur viņš bija aizbraucis kumisu dzert, Jasnajā
Poļanā policija izdarīja kratīšanu un, lai gan neko pretvalstisku

neatrada, tomēr skolu slēdza. Tolstojs pārbraucot par kratī-

šanu bija ārkārtīgi sašutis un izteicās, ka, ja tas butu noticis

viņa klātbūtnē, tad viņš būtu pretojies ar ieročiem rokā.

Pēc šiem notikumiem Tolstojs aizbrauc uz Maskavu. Te

viņš tuvāk iepazīstas ar ārsta Bersa ģimeni. Pēc neilgas pazī-

šanās, Tolstojs saderinās ar Bersa meitu Sofiju. 1862. gadā
23. septembrī viņi apprecas.

Jasnajā Poļanā Tolstojam tagad sākās viens no priecīgā-
kiem un literāriskā ziņā ražīgākiem periodiem. Viņš nododas

savas saimniecības lietām, kopj bites, augļu dārzu, medī, rīko

jautras viesības vai arī pats uz tādām dodas. Bet par visu vai-

rāk viņu aizrauj sava lielā vēsturiskā romāna ~Karš un miers"

sarakstīšanas darbs. Pirms rakstīt sākšanas Tolstojs ilgu laiku

studē šī Napoleona kara gājiena laikmeta dokumentus gan mā-

jās, gan muzejos, gan bibliotēkās. Viņš neatstāj neapmeklētas

arī vēsturisko kauju vietas, kā Borodino v. c. ~Jūs nevarat ie-

domāties," viņš raksta Fetam, „cik man grūta šī apsējamā lauka

iepriekšējā dziļā uzaršana..." Pēc tam sākās pati rakstīšana,

kurā liels palīgs Tolstojam bija viņa jaunā sieva, vairākkārt

pārrakstot pārlabotos manuskriptus. Pēc četru gadu darba iz-

nāca romāna pirmā un otrā daļa. Kritiķu atsauksmes bija da-

žādas: gan pēlējas, gan cildinātajās. Publika, turpretim, bija

visnotaļ sajūsmināta, tā ka romānu ātri izpārdeva daudz tūk-

stoš eksemplāros.
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Uz kādu laiku romāna rakstīšanu pārtrauca rokas izmežģī-

jums medībās un kareivja Šibuņina aizstāvēšana lauku kara

tiesā, kurai pēdējais bija nodots par pliķa ieciršanu savam rotas

komandierim. Tolstoja aizstāvēšanas runai nebija panākumu,
un Šibuņinu nošāva. ~Šis notikums," saka Tolstojs, „atstāja uz

manu dzīvi lielāku iespaidu, nekā citi šķietami svarīgi manas

dzīves notikumi... Šai gadījumā es pirmo reizi sajutu, vispirms,
ka katra varmācība ir neizbēgami saistīta ar slepkavību; otrs,

ka valsts iekārta, kas nav iedomājama bez slepkavībām, nav

savienojama ar kristietību..."

1869. gada rudenī Tolstojs nobeidza romāna ~Karš un

miers" pēdējo daļu. Ar šo romānu epopeju Tolstojs kļuva pa-

zīstams arī ārpus Krievijas, jo to drīz vien pārtulkoja vairākās

Eiropas valodās. Tolstoja romānā, kā dzīvā panorāmā lasītāju
acu priekšā nostājas vesels Eiropas, galvenā kārtā Krievijas'
vēstures laikmets. Līdzās ievērojamiem vēstures notikumiem

un kaujām atrodam šeit attēlotu atsevišķu cilvēku likteņus un

raksturus, un visam tam cauri austa vesela vēstures filozofija.
Ilgais romāna rakstīšanas darbs, tūlīt pēc tam dažos mē-

nešos veiktā grieķu valodas iemācīšanās, zvērinātā pienākumu

pildīšana, nerunājot nemaz par saimnieciskām rUpēm, — viss

tas bija manāmi Tolstoju nogurdinājis. Lai atpūstos, viņš atkal

brauc uz Samaru dzert kumisu. Pirmā laikā viņš jūtas slikti.

~Kopš esmu šeit atbraucis," raksta viņš sievai, ~katru dienu

ap sešiem vakarā sākas grūtsirdība kā drudzis... it kā dvē-

sele šķirtos no miesas..." Bet jau pēc sešām nedēļām Tol-

stojs ir tiktāl atspirdzis, ka atgriežas Jasnajā Poļanā, kur tūlīt

ķeras pie paidagoģiskās darbības, ko bija pārtraucis kopš sko-

las slēgšanas. Viņš saraksta tagad ābeci un atkal nodibina

mājās zemnieku bērnu skolu, kurā par skolotājiem darbojas vai

visi Jasnajas Poļanas kungu mājas pieaugušie iemītnieki.

Nopircis Samaras apgabalā muižu, Tolstojs 1873. gadā iz-

brauc uz turieni ar visu, tagad jau pieci cilvēki lielo ģimeni.
No Samaras viņš drīzumā publicē kādā Maskavas avīzē vēs-

tuli par badu, ko tai laikā, sakarā ar vairāku gadu neražu,
izcieta viss Samaras apgabals. Vēstulei bija liels iespaids, un

sabiedrība īsā laikā savāca bada cietējiem ievērojamas naudas

summas.

Atgriezies Jasnajā Poļanā, Tolstojs iesāka studēt Pētera I

laikmetu, nolūkā sarakstīt par šo laikmetu romānu. Bet jo
vairāk Tolstojs šai laikmetā iedziļinājās, jo mazāk tas līdz ar

Pētera I personību viņam patika. Tāpēc viņš pēc dažiem mē-

nešiem šo nodomu atmeta un iesāka rakstīt pazīstamo romānu
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~Anna Kareņina", iespiežot to pa nodalām žurnālā „Russkij Vest-

ņik". Romāna rakstīšana vilkās vairāk gadus, jo daudz laika

Tolstojs joprojām veltīja paidagoģiskam darbam, tad savu tiesu

saimniecībai, medībām, lasīšanai.

11.

Šinī laikā Tolstojam nomirst divi jaunākie bērni un Tatjana
Jergoļska. Sakarā ar šīm nāvēm Tolstojā no jauna pamostas
domas par nāvi un iznīcību. „Jus esat slims un domājat par
nāvi," raksta Tolstojs Fetam, „bet es esmu vesels un nebeidzu

domāt par to pašu un tai gatavoties. Nodzīvojis turpat 50 ga-
dus, esmu pārliecinājies, ka zemes dzīve nekā nedod."

1877. gadā Tolstojs nobeidz „Annu Kareņinu". Kritiķu at-

sauksmes bija dažādas, bet tās Tolstoju maz interesēja. „Jus
lielāt ~Kareņinu," raksta viņš Fetam, „man tas ir patīkami, bet

laikam gan nekad nav bijis rakstnieka, kas butu pret saviem

panākumiem tik vienaldzīgs kā es. No vienas puses skolas lie-

tas, no otras jauna sacerējuma sižets, kas mani ieinteresējis
taisni šai grūtajā bērnu slimības laikā un pati šī slimība un

nāves." Ar ~jauno sižetu" Tolstojs bija domājis romānu „De-
kabrisfi", kuru viņš iesāka rakstīt, bet tālāk par trim nodaļām
netika. Tam par cēloni bija no vienas puses tas, ka Tolstojs

nevarēja sadabūt visus vajadzīgos materiālus, no otras tas, ka

Tolstoju literāriskā darbība sāka neapmierināt. Vēl vairāk: viņu
sāka neapmierināt visa viņa līdzšinējā dzīve un darbība vispāri.
Ar vārdu sakot, Tolstojā brieda un bija jau pa daļai nobrie-

dusi asa garīgās dzīves krize.

Šī krize nebija nekas pēkšņs un negaidīts. Tās simptomi
ir vērojami jau kopš Tolstoja apzinīgās dzīves sākšanās. Pa-

stāvīga cenšanās kļūt morāliski pilnīgākam, nemiers ar ap-
kārt noritošo dzīvi, apziņa, ka „zemes dzīve nekā nedod", pa-

stāvīgas domas par nāvi, — viss tas nepārprotami liecina, ka

Tolstoja garīgā dzīvē jau sen brieda kāds apvērsums. Beidzot

tas arī pienāca. Kā tas viss norisinājās, to lielos vilcienos pa-

stāsta pats Tolstojs savā „Atzīšanās" (Ispoveģ).

„Pieci gadi atpakaļ (tas bija Annas Kareņinas rakstīšanas

laiks), — saka Tolstojs, — ar mani sāka notikt kaut kas savāds:

mani sāka piemeklēt nesaprašanas, dzīves apstāšanās mirkļi,
it kā es nezinātu, kā lai es dzīvoju, ko lai es daru, un es samulsu

un noskumu... Šie dzīves apstāšanās mirkļi izpaudās vienmēr

vienādos jautājumos: kāpēc? Nu, un pēc tam?.. Jautājumi
likās tik muļķīgi, vienkārši, bērnišķīgi. Bet tiklīdz es tos aiz-

kustināju un mēģināju atrisināt, es tūlīt pārliecinājos, pirmkārt,
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ka tie nav bērnišķi un muļķīgi jautājumi, bet paši svarīgākie
un dziļākie dzīves jautājumi, un otrkārt, ka es nevaru un ne-

varu tos atrisināt. Pirms Samaras muižu apsaimniekošanas,
dēla audzināšanas, grāmatas rakstīšanas ir jāzina, kādēļ es to

darīšu... Nu labi, es teicu, tev bus 6000 desetīnu zemes Sa-

maras guberņā, 300 zirgu, bet pēc tam?"... Vai, domājot par

slavu, kuru man sagādās mani sacerējumi, es sev teicu: ~Nu,
labi, tu būsi slavenāks par Gogoli, Puškinu, Šekspīru, Moljēru,
visiem pasaules rakstniekiem, — nu un kas tad?.. Un es neko

nevarēju atbildēt... Mana dzīve apstājās. Es varēju elpot, ēst,
dzert, gulēt un nevarēju ne elpot, ne ēst, ne dzert, ne gu-
lēt.

..
Ar mani notikās tas, ka es, vesels, laimīgs cilvēks sa-

jutu, ka es vairs nevaru dzīvot... Un es slēpu no sevis auklu,
lai nepakārtos savā istabā skapju starpā, un es negāju ar bisi

medībās, lai mani neiekārdinātu pārāk vieglais veids aiziet no

dzīves.. ."

Šīs izejas vietā Tolstojs, atmetis visas citas nodarbošanās,

drudžaini ķērās pie dzīves jēgas jautājuma atrisinājuma pētīša-
nas filozofijā, zinātnē. Viņš lasa Platonu, Šopenhaueru, Zā-

lamanu, Buddu. Viņš iepazīstas arī ar dabas zinātnieku ieska-

tiem. Bet neviena no šo vīru mācībām viņu neapmierina, jo
visā visumā tās sniedz viņam to atbildi, ko viņš jau pats zina —

ka zemes dzīvei nav jēgas, nav nekādas absolūtas vērtības.

Neatradis apmierinošu jautājuma atrisinājumu filozofijā, Tol-

stojs mēģina iedziļināties apkārtējās sabiedrības uzskatos šai

jautājumā. Bet te viņš atdūrās vai nu uz pilnīgu jautājuma

nezināšanu, vai arī atbildēm, kas viņu spēja apmierināt tik pat
maz kā filozofu atbildes.

Atlika vēl viens neizpētīts dzīves uzskatu lauks — vien-

kāršā tauta. Un Tolstojs nepalaiž garām nevienu izdevību, lai

neparunātos ar cilvēkiem no tautas; viņš iet kājām kā vien-

kāršs ceļinieks garus ceļa gabalus, apmeklē plašākas tautas

sapulcēšanās vietas, klosterus, baznīcas. „Un es, — saka Tol-

stojs, — iemīlēju šos ļaudis. Jo vairāk es iedziļinājos viņu

dzīvē, jo vairāk viņus mīlēju un jo vieglāk man pašam bija dzī-

vot. Tā es dzīvoju divus gadus un ar mani notika apvērsums,

kas jau sen manī gatavojās un kura dīgļi manī bija vienmēr.

Ar mani notika tas, ka musu aprindu — bagāto, mācīto — cil-

vēku dzīve ne tikai kļuva pretīga, bet arī zaudēja jebkādu

jēgu... Es atteicos no musu aprindu dzīves, atzinis, ka tā nav

dzīve, bet tikai dzīves līdzība, ka pārpilnības apstākļi, kuros

mēs dzīvojam, laupa mums iespēju saprast dzīvi un ka, lai sa-

prastu dzīvi, man nav vis jāsaprot izņēmuma cilvēku, mūsu,
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parazītu dzīve, bet vienkāršās darba tautas dzīve, kas dzīvo
dzīvi saskaņā ar to jēgu, kuru tie tai piešķir... Šī jēga, ja to var

izteikt, bija sekoša. Ikviens cilvēks ir nācis pasaulē pēc Dieva

gribas. Un Dievs ir radījis cilvēku, ka katrs cilvēks var savu

dvēseli pazudināt vai arī izglābt. Cilvēka uzdevums dzīvē —

izglābt savu dvēseli; lai izglābtu savu dvēseli jādzīvo pēc Dieva

prāta, bet lai dzīvotu pēc Dieva prāta, jāatsakās no visiem laika

kavēkļiem, jāpūlas, jāpazemojas, jācieš un jābūt žēlsirdīgam..
.

Nonācis pie šīs atziņas — tas bija ap 1878. gadu — Tolstojs
pamazām sāk censties dzīvot šai atziņai atbilstošu dzīvi. Viņš
kļūst iekšķīgāks pret apkārtējiem cilvēkiem, pirmais sniedz

draudzības roku Turgeņevam, pats apkopj savu istabu v. t. t.

Līdzīgi vienkāršai tautai Tolstojs tagad izpilda visus baznīcas

priekšrakstus, gavē, iet baznīcā, pie dievgalda v. t. t.

Šī pieķeršanās pareizticībai tomēr nebija ilga. Ar savu aso

prātu. Tolstojs drīz vien ieraudzīja, cik daudz tukšas māņticī-

bas, elku dievināšanas ir daudzos pareizticīgās baznīcas ritos,
cik lielā mērā atšķiras pareizticīgo dzīve no viņu ticības un

cik vispāri tālu pareizticīgā baznīca ir no evaņģēlijos izteiktās

kristīgās mācības. ~Man, — saka Tolstojs, — tik ļoti vajadzēja
ticēt, lai varētu dzīvot, ka es neapzinīgi slēpu no sevis ticības

pretrunas un neskaidrības. Bet šai jēgas piešķiršanai baznīcas

l itiem bija robežas..." Un Tolstojs tālāk pastāsta, ka viņš neka

nevarējis saprast, kā kristīgā baznīca var lūgt par ienaidnieku

uzvarēšanu, kā var ticēt, ka Kristus reāli augšām cēlies, ka

viņš darījis dažādus ~brīnumus" v. tml. Viss tas noved Tolstoju

pie šaubām par pareizticīgās baznīcas dogmu dibinātību un liek

viņam ķerties pie pareizticīgās baznīcas dogmu kritikas un kris-

tīgās mācības pirmavota — evaņģēliju — studēšanas. Tā ra-

dās viņa pirmie reliģiska rakstura darbi ~Dogmatiskās teoloģi-

jas kritika" un ~Četru evaņģēliju tulkojums un savienojums".
Cara laika cenzūras dēļ šīs grāmatas varēja iznākt tikai ārze-

mēs. Tomēr kāds izvilkums ar nosaukumu ~Tolstoja evaņģēlijs"
lielā eksemplāru skaitā izplatījās arī Krievijā.

Savai jaunajai pārliecībai sekodams, Tolstojs 1881. gadā
raksta ķeizaram Aleksandram 111 vēstuli, kurā lūdz viņu, kā

kristīgo, apžēlot uz nāvi notiesātos viņa tēva Aleksandra II

slepkavas. Vēstuli ķeizaram nodeva tikai pēc nāves soda iz-

pildīšanas, tā ka panākumu tai nebija, šī neizdošanās tomēr

nekavē Tolstoju arvienu tāļāk un neatlaidīgāk paust savus jau-

nos uzskatus un censties tos reālizēt arī savā dzīvē. Ar katru

dienu viņš kļUst vienkāršāks, pastāvīgi satiekas ar vienkāršiem

ļaudīm, uzklausa viņus, palīdz trūkuma cietējiem. 1881. gada
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jūlijā, vienkāršā apģērbā, vīzēs, ar kuli uz muguras, Tolstojs,
sava apkalpotāja un Jasnajas skolotāja pavadībā, iet kājām uz

Optinas klosteri, lai redzētu, „kā dzīvo Dieva lielā, īstā pa-

saule, ne tā, kuru mēs esam uzcēluši un no kuras nevaram

izkļūt, kaut arī apbraukātu visu pasauli". Ceļā un klosterī vi-

ņus notur par vienkāršiem zemniekiem un kā pret tādiem arī

izturas: sēdina pie kopēja galda ar nabagiem, nelaiž viesnīcas

labākā nodaļā v. t. t. Muku izturēšanās mainās tikai tad, kad

viņi dabū zināt, ka ~zemnieku" starpā ir Ļevs Tolstojs. Pēc

tam Tolstojs vairākas stundas runā ar mūkiem par reliģiju.

Ļoti asi Tolstojs tagad redz lielo starpību, kas valda na-

bago un bagāto dzīvē. ~Pie mums, — viņš raksta, — lielas

pusdienas ar šampanieti. Ēd, dzer; rati jau brauc uz pikniku

starp zemnieku ratiem, kas ved darbā izmocītu tautu."

Šī paša gada jūlijā Tolstojs apmeklē Turgeņevu viņa muižā

~Spaskoje". Kā Turgeņevu, tā pie viņa dzīvojošo mākslinieku

Polonski pārsteidz Tolstoja lēnprātība un vienkāršība. „Nevie-
nam no mums, — saka Polonskis, — grāfs neuzspieda savas

domas un mierīgi uzklausīja Ivana Sergējeviča iebildumus. Ar

vārdu sakot, tas jau nebija tas grāfs, kādu es to pazinu kādreiz

jaunībā."

Ļoti negātīvs ir tagad Tolstoja spriedums par pilsētas dzīvi:

~Smirdoņa, akmeņi, greznība, nabadzība, izvirtība. Sapulcēju-
šies tautas aplaupītāji, ļaundari, savervējuši zaldātus, tiesnešus,
lai sargātu viņu orģijas, un — dzīvo..." ~Šis ļaunuma mil-

zīgums mani nospiež, — raksta Tolstojs savam draugam Alek-

sejevam no Maskavas, — iedveš neuzticību, noved mani izmi-

sumā, pārsteidz mani, —kā gan neviens to neredz?.. Izeja,
man liekas, viena: sludināt rakstiem un vārdiem." Tālāk Tol-

stojs Aleksejevam ziņo, ka rakstot stāstus un katru dienu ejot
uz Maskavas upi malku zāģēt.

1882. g. janvārī Tolstojs piedalās tautas skaitīšanā Mas-

kavā. Pirms tās viņš publicēja avīzēs vēstuli, ar ko uzaicināja

intelliģenci un mantīgās šķiras skaitīšanas laikā nodibināt pa-

stāvīgus sakarus ar trūkumcietējiem, sniedzot tiem morālisku

un materiālu atbalstu. Viņš pats skaita tautu visnabadzīgākos
Maskavas kvartālos un ir pārsteigts par trūkumu, nabadzību,
tumsību un izvirtību, kas tur valdīja. Gūtos iespaidus viņš
vēlāk aprakstīja rakstā ~Kas tad būtu darāms?"

Pēc skaitīšanas kādu laiku Tolstojs nodzīvo Jasnajā, pēc
tam atkal atgriežas Maskavā, kur drīzumā iegūst namu. Mas-

kavā viņš tagad enerģiski mācās ebreju valodu, lai varētu ori-

ģinālā lasīt bībeli un citus ebreju rakstus.
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Nereti Tolstojs tagad dabū dzirdēt pārmetumus gan no

savas ģimenes locekļiem, gan no pilnīgi svešiem cilvēkiem, ka

viņš gan sludinot zināmu mācību, bet pats to nepildot. Uz to

Tolstojs saka:
„...

Es nesludinu un nevaru sludināt, lai gan
kaislīgi to gribu. Sludināt es varu ar darbiem, bet mani darbi

ir slikti. Tas, ko es daru, nav sludināšana, bet tikai maldīgas
kristīgās mācības apgāšana un tās īstās nozīmes izskaidrošana.

Es neesmu izpildījis Viooooo daļu šīs mācības, tas tiesa, un es

esmu tai ziņā vainīgs, bet es neesmu izpildījis to nevis tāpēc,
ka negribu, bet tāpēc, ka nemācēju. lemācait, kā izkļūt no kār-

dinājumu tīkla, palīdziet man un es izpildīšu, bet arī bez pa-
līdzības es gribu un ceru izpildīt. Apvainojiet mani, es pats
to daru, bet neapvainojiet to ceļu, pa kuru es eju un uz kuru

es norādu tiem, kas man jautā, kur ceļš?"
1884. gadā Tolstojs laiž klajā garāku apcerējumu ar nosau-

kumu ~Kāda mana ticība", kur vēlreiz attēlo savu jauno pa-
saules uzskatu jeb, kā viņš pats to nosauc, — ticību. Rakstā

Tolstojs vispirms iztirzā kristīgās mācības kodolu un atrod,

ka tas izsakāms piecos baušļos: nedusmo, nepārkāp laulību,

nezvēri, nepretojies ļaunumam, mīli ienaidnieku. Ceturtais no

šiem baušļiem — nepretojies ļaunumam — pēc Tolstoja do-

mām, ir visas kristīgās mācības atslēga. No šejienes tad arī

Tolstoja mācību mēdz vēl tagad apzīmēt kā ~mācību par ne-

pretošanos ļaunumam". Iztirzājis kristīgās mācības kodolu,
Tolstojs nobeidz rakstu ar vārdiem, kurus varam uzskatīt par

Tolstoja ticības apliecinājumu. ~Es ticu, — viņš saka, — Kris-

tus mācībai, — un, lnk, kāda mana ticība. Es ticu, ka mana

laime zemes virsu ir tikai tad iespējama, kad visi cilvēki

pildīs Kristus mācību. Es ticu, ka šīs mācības izpildīšana ir

iespējama, viegla un prieka pilna. Es ticu, ka līdz tam laikam,
kamēr šī mācība netiek pildīta, kaut es butu viens pats nepildi-

tāju starpā, es tomēr neko citu nevaru darīt savas dzīves glāb-
šanai no neizbēgamas bojā ejas, kā pildīt šo mācību, tāpat kā

nekas cits nav darāms tam, kas degošā mājā atradis durvis, kur

glābties..."
Ar šo rakstu Tolstoja garīgajā tapšanā bija dabūjis zināmu

noslēgumu tas reliģiskais meklēšanas process, kas bija sācies

kopš ~krizes" iestāšanās.

4.

Jaunās ticības stiprināts, Tolstojs ar vēl lielāku sparu un

neatlaidību turpina cīnīties par saviem jaunajiem ideāliem. Savā

personīgā dzīvē drīz vien viņš atsakās no zvērinātā pienāku-

miem, no medīšanas, no smēķēšanas. Jo bieži viņš tagad palīdz
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zemniekiem lauku darbos, skalda malku, ved Ūdeni, šuj sev

un ģimenei zābakus v. t. t. Tai pašā laikā ar saviem rakstiem

viņš arī citus mudina dzīvot tā, kā tas, pēc viņa domām, kristī-

giem cilvēkiem pienākas. Lai šādas kristīgas idejas izplatītos

jo plašās tautas aprindās, Tolstojs, sekodams sava jaunā drauga,
domu biedra V. Čertkova priekšlikumam, piedalās izdevniecībā

~Posredņik", kas drīz vien Tolstoja redakcijā sniedz tautai vēr-

tīgas un lētas grāmatas. Pēdējo starpā nāk klajā arī jaunie Tol-

stoja stāsti: ~No kā dzīvo cilvēki?", ~Kaukāza gūsteknis",

~Dievs taisnību redz, bet tik ātri nepasaka" v. c. Ap šo pašu
laiku nāk klajā arī Tolstoja raksts: ~Kas tad butu darāms".

Parādījis lielo netaisnību un nevienlīdzību, kas valda mūsu laiku

oikonomiskajā dzīvē, Tolstojs beigās rezumē atbildi uzstādīta-

jam jautājumam, sacīdams, ka „1) nevajaga bīties no patiesības,
lai cik tāļš būtu musu ceļš no īstā ceļa, 2) vajaga atteikties no

savas taisnības apziņas, priekšrocībām un atzīt sevi par vainīgu,

3) izpildīt mūžīgo likumu — ar visu savu būtnes spēku cīnīties

par savas un citu dzīves uzturēšanu."

Tolstoja jaunos uzskatus un jauno dzīves veidu viņa ģimene

uzņēma ar nepatiku. Kad nu vēl Tolstojs taisījās pavisam at-

teikties no sava īpašuma un autora tiesībām, tad sieva un ve-

cākie dēli pat draudēja lūgt iecelt pār viņu aizbildni. Tāpēc

Tolstojs, negribēdams savā ģimenē celt naidu, no šī nodoma at-

teicās, tikai atdeva savas autora tiesības sievai. Ar to ne-

saskaņas viņa un sievas starpā tomēr nerimās. Brīžam tās

nonāca pat tik tālu, ka te viens, te otrs no viņiem teicās aiziet

no Jasnajas Poļanas uz visiem laikiem. Pagaidām tas tomēr

nenotika.

Toties liels bija Tolstoja prieks, kad viņš savā ģimenē brī-

žam konstatēja zināmu saprašanos. „Tu pirmo reizi, —tā viņš

rakstīja savai meitai Tatjanai, — izteicies, ka tavs uzskats par

lietām grozījies. Tas ir mans vienīgais sapnis un prieks, ko

nedrīkstu cerēt — tas, lai savā ģimenē atrastu brāļus un

māsas, bet ne kā līdz šim — atsvešināšanos un tīšu preto-
šanos."

1885. gada martā Tolstojs pavada savu slimo draugu Uru-

sovu uz Krimu, kur aprauga vecās kaujas vietas. Tā paša gada

vasarā Tolstoju apmeklē amerikānietis Viljams Freijs, liekot

viņam priekšā sludināt ~Cilvēces reliģiju" O. Konta garā. 1891.

gada vasarā Tolstojs intensīvi strādā zemnieku lauku darbu.

Strādājot viņš ievaino kāju un ir spiests ilgāku laiku pavadīt

gultā. Slimības laikā viņš iesāk rakstīt un drīz pēc tam arī no-

beidz drāmu ~Tumsības vara". Cenzūra to sākumā noliedza
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iespiest, bet kad atļāva, tad grāmatu 3 dienās izpirka 250,000
eksemplāros, — tik ļoti tā visus bija ieinteresējusi. Bez tam ap
šo laiku Tolstojs sarakstīja tautas stāstus: ~Kur mīlestība, tur

Dievs", „Pielaidīsi uguni — nenopUtīsi", „Svece", „Divi veči"

un pasaku „Muļķa Jānis". Rediģē arī kādu tautas kalendāru.

Tolstoja jaunais dzīves veids un darbības lauks darīja viņu
populāru plašās tautas masās. Studenti, revolucionāri, dažādi

sektanti, vārdu sakot, cilvēki, kas gaidīja kaut ko jaunu, la-

bāku — visi tie mēģināja nākt ar Tolstoju vai nu personīgā
vai rakstiskā sakarā, uzskatīja viņu par savu domu biedru, ide-

jisku vadoni. Tolstojs nekavējās, cik spēja, attaisnot uz viņu liktās

cerības. Daudziem viņš deva padomus, daudziem palīdzēja arī

ar naudu. Izmantodams savus sakarus ar augsti stāvošām per-

sonām, viņš arī visādi mēģināja atvieglot arestēto revolUcio-

nāiu un sektantu likteni. Ar diviem sektantiem — Bondarevu

un Sjutajevu — Tolstojs pat nodibina tuvas, draudzīgas attie-

cības un propagandē viņu idejas savos rakstos.

Lai darītu pieejamus un saprotamus savus reliģiskos uzska-

tus arī plašākai publikai, Tolstojs 1887. g. saraksta savu uzskatu

tīri filozofisku pamatojumu ar nosaukumu ~Par dzīvi", kur no

vienas puses rāda dzīves pretrunas, no otras — šo pretrunu

pārvarēšanas iespēju ar mīlestību. Tai pašā gadā Tolstojs no-

dibina pirmo ~Vienošanos pret dzeršanu". Ap šo pašu laiku

Tolstoju apmeklē amerikāņu rakstnieks Kenāns, krievu rakst-

nieks Ļeskovs un Tomass Masariks. Ar pēdējo Tolstojs nodi-

bina tuvas, draudzīgas attiecības. Tolstojs sarakstās šai laikā

ar Romēnu Rolānu, lielā mērā ietekmējot viņu kā ar savu per-

sonību, tā mācību.

1888. g. aprīlī Tolstojs mākslinieka Gedēla un A. Dunajeva

pavadībā iet kājām no Maskavas uz Jasnaju. Ceļā Tolstojs pie-

vāc un novieto kādā mājā slimu zēnu, pārtrauc kāda tēva dus-

mas pret dēlu v. t. t. Jasnajā viņš atkal cītīgi strādā lauku dar-

bus, ceļ kādai atraitnei māju, atkal šuj sev un ģimenei zābakus

v. t. t. „Viss: dzīves nabadzība, atturība, darbs, pazemība,
viss tas, — piezīmē Tolstojs, — ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai mēs

mācētu ar
cilvēkiem sadzīvot, t. i. viņus mīlēt; bet ja nav mī-

lestības, tad visam nav nekādas vērtības."

Pēc kāda laika Tolstojs ir atkal Maskavā, kur starp citu

katru otrdienu dzīvi piedalās kāda jauniešu pulciņa diskusijās
par dažādiem dzīves jautājumiem. 1889. g. martā Tolstojs sa-

raksta komēdiju ~Izglītības augļi" un iesāk rakstīt noveli „Krei-

cera sonāta". Tā paša gada maijā Tolstojs ieraksta savā die-

nas grāmatā: ~Pagājušo nakti kāda balss man teica, ka ir laiks
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atklāt pasaules ļaunumu. Un tiešām, nav ko kavēties un atlikt.

Dzīve negaida. Mana dzīve jau tuvojas galam un katru brīdi

var pārtrūkt. Bet ja ar kaut ko varu pakalpot cilvēkiem, ja
kaut kā varu nolīdzināt visus savus grēkus, visu savu dīko

dzīvi, tad tikai ar to, ka saku brāļiem cilvēkiem to, ko man

lemts saprast skaidrāk nekā citiem cilvēkiem un kas, luk, jau
10 gadus moka mani un plosa manu sirdi."

Tolstoja mācības iespaidoti, daži viņa piekritēji nodibināja
lauksaimnieciskas komūnas, lai tajās pilnīgi piepildītu kristīgas
mācības prasības. Tolstojs uz šīm komūnām skatījās skeptiski,

jo viņš bija tai pārliecībā, ka kristīgās mācības prasības ir pie-

pildāmas jebkuros apstākļos.

1889. g. Tolstojs laiž klajā noveli ~Kreicera sonāta". Tajā
aizkārtais dzimumu attiecību jautājums ieinteresēja ļoti plašas

lasītāju aprindas un to izpārdeva milzīgā eksemplāru skaitu.

1891. gadā Tolstojs atsakās no saviem īpašumiem, pārrak-
stīdams tos, sievai kategoriski pieprasot, uz sievas vārda. Drīz

pēc tam viņš atsakās arī no autora tiesībām uz savu rakstu

12 sējumiem un uz visiem turpmāk sarakstāmiem darbiem.

Tā paša gada oktobrī Tolstojs uzņemas palīdzības organi-
zēšanu bada cietējiem Krievijas neražas piemeklētos dienvidu

apgabalos. Viņš dodas ar meitu uz šiem apgabaliem, noorga-

nizē tur ēdamnīcas, produktu un drēbju izsniegšanas punktus,
raksta no turienes ~Vēstules par badu", ar kurām uzmudina

sabiedrību ziedot naudu palīdzības sniegšanai bada cietējiem.
Vienu no šīm vēstulēm valdošās konservatīvās aprindas iztul-

koja kā mēģinājumu graut pastāvošo monarchistisko iekārtu.

Domāja, ka Tolstoju par to ieslodzīs klosterī. Bet ķeizars tei-

cis savam ministram: ~Lūdzu jus, Tolstoju neaiztikt. Es pavi-
sam negribu viņu padarīt par mocekli..." Tāpēc arī turpmāk

Krievijas valdības iestādes Tolstoju nevajāja. Bet taisni tas

sagādāja Tolstojam lielas ciešanas, jo viņam bija atņemta
iespēja ciest līdz ar saviem piekritējiem, kurus iestādes pa-

stāvīgi vajāja, gan ieslogot cietumos, gan izsūtot nometināšanā

Sibirijā.

1892. gadā Tolstoju bada apgabalos nomaina viņa draugs

Birjukovs. Atbrīvojies no šī palīdzības sniegšanas darba, Tol-

stojs turpina rakstīt divus gadus iepriekš iesākto romānu Aug-
šāmcelšanās" un saraksta stāstu ~Dieva valstība mūsu iekšie-

nē", kur asi kritizē kara klausības institūtu un tradicionālo

valsts iekārtu vispār. Šīs kritikas dēļ stāsts Krievijā parādī-

jās tikai kā slepens hektografēts izdevums.
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1893. g. Tolstojs vēl reiz dodas uz neražas apgabaliem. Ru-
deni tie jau tiktāl atlabuši, ka palīdzības sniegšana ir lieka.

Tolstojs tad publicē pēdējo norēķinu, kurā arī aizrāda, ka pār-
dzīvotais bads nav bijis tikai neražas rezultāts, bet gan visas

sociālās iekārtas auglis, — tās iekārtas, kur viena, lielākā tau-

tas daļa mokās pārmērīgā darbā un trūkumā, bet otra, niecīgākā
daļa, turpretim, dzīvo ārkārtīgā izšķērdībā un slinkumā.

Ar šo sabiedrisko darbu Tolstoja jau tā lielā popularitāte,
pret paša gribu, bija kļuvusi vēl lielāka. Viņu turpina apmeklēt
visdažādāko aprindu cilvēki. Kur vien viņš parādās, viņu sa-

ņem ar lielu cienību un ovācijām. Joprojām viņam pienāk sim-

tiem vēstuļu. Atbildot uz tām, viņš saraksta vēstules ~Par
saprātu", ~Par patriotismu", „Par kristīgo varonību", ~Par
grāmatām", ~Par kristietības būtību", ~Par liberāļiem", ~Par

pašnāvību".
1895. gadā Tolstojs ar savu lielo iespaidu panāk, ka cara

valdība atļauj izceļot no Krievijas Kaukāza „duchoboru" sektei,
kas aiz reliģiskiem motīviem bija atteikusies pildīt kara klau-

sību un tāpēc tika briesmīgi vajāta. Izceļošanai vajadzīgo lī-

dzekļu sagādāšanai Tolstojs ziedo romāna ~Augšāmcelšanās"
honorāru. Līdzīgā kārtā Tolstojs ap šo laiku palīdz arī kādai

~molokāņu" sektei.

Ar visu šo sabiedrisko darbību, Tolstojs neaizmirst arī

savu literārisko darbu. Viņš turpina rakstīt ~Augšāmcelšanos",
iesāk noveli „Hadži-Murats", saraksta apcerējumus „Kristīgā mā-

cība" un „Par mākslu".

Šai intensīvajā darbā Tolstojs brīžam tomēr it kā pagurst.

~Jau vairāk kā nedēļu, — raksta viņš, — jūtu gara pagurumu.

Nav dzīves, nevar' strādāt..." Viņš ilgojas garīga miera, stā-

vokļa, kurā viņš varētu dzīvot pilnā saskaņā ar savu sirdsap-

ziņu un pārliecību. Arvien vairāk nobriest viņā doma at-

stāt ģimeni un Jasnuju Poļanu. Pēc vienas šādas apņemša-

nās viņš raksta sievai: ~Dārgā Soņa! Jau sen mani moka ma-

nas dzīves nesakrišana ar maniem ticējumiem. Piespiest jus

grozīt jusu dzīvi, jūsu ieražas, kuras es jums pats esmu iemā-

cījis, es nevarēju, aiziet no jums līdz šim laikam es arī neva-

rēju, domādams, ka es atraušu bērniem, kamēr tie mazi, kaut

to mazo iespaidu, kādu es varētu uz viņiem atstāt, un jus ap-

bēdināšu; bet turpināt dzīvot tā, kā es esmu dzīvojis 16 gadus,
te cīnoties, te jūs sakaitinot, padodoties tiem kārdinājumiem,

pie kādiem esmu pieradis, to es arī vairs nevaru, un es esmu

nolēmis izdarīt to, ko jau sen esmu gribējis izdarīt — aiziet;

pirmkārt, tāpēc, ka man ar maniem pieaugošiem gadiem ar-
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vien grūtāka un grūtāka kļūst šī dzīve un arvien vairāk un

vairāk gribas būt ar sevi vienatnē, un, otrkārt, tāpēc, ka bērni

izauguši, mans iespaids* mājās vairs nav vajadzīgs, un visiem

jums ir dzīvākas intereses, kas manu prombūtni padarīs ne-

manāmu. Bet galvenais tas, ka līdzīgi tam, kā indieši ap 60.

dzīvības gadu aiziet mežos, kā katram reliģiozam cilvēkam pē-
dējos dzīves gadus gribas veltīt Dievam, bet ne jokiem, ka-

lamburiem, tenkām, tenisam, tā arī man, ieejot savā 70. gadā,
ar visiem dvēseles spēkiem gribas šo mieru, vienatni un, ja arī

ne pilnīgu saskaņu, tad vismaz ne tik kliedzošu pretrunu ar

saviem ticējumiem un savu sirdsapziņu." Šoreiz Tolstojs tomēr

vēl neaizgāja, bet vēstuli paslēpa kāda krēsla sēdeklī.

1898. gadā Tolstojs atkal piedalās palīdzības sniegšanā bada

cietējiem. 1899. gadā atsevišķā izdevumā iznāk ~Augšāmcelš-
anās". Tāpat kā iepriekšējos romānus, arī šo publika uzņēma
ar lielu interesi. īsā laikā to pārtulkoja vairākās valodās.

Līdz ar Tolstoja garīgā iespaida pieaugšanu, pieauga arī

Krievijas valdošās pareizticīgās baznīcas bažas par savu stā-

vokli, kuru Tolstojs ar saviem rakstiem dienu no dienas arvien

vairāk satricināja. Lai šim Tolstoja iespaidam pretotos, 1901. g.

22. februārī sinode izsludināja Tolstoju par izstumtu no pareiz-

ticīgo baznīcas. Šim aktam bija neparedzētas sekas: saviļņo-

jās visa Krievijas intelliģence, strādnieki. 24. februārī Maskavā

uz Lubjanskas laukuma Tolstoju apstādināja ļaužu pUlis, viņu
visādi suminot, tā ka Tolstojs tikai ar grūtībām tika mājā.
Nākošās dienās Tolstojs saņēma milzums vēstuļu, kas gan izteica

viņam līdzjūtību, gan uzmudināja turpināt uzsākto cīņu ar baz-

nīcas meliem. Izstādē, kur bija izstādīta Tolstoja ģīmetne, pē-

dējo publika apvija zaļumiem, tā ka policija bija spiesta likt viņa

ģīmetni noņemt.

;
5. '\ V| ||

Kaut gan garīgi joprojām možs, Tolstojs šai gadā vairāk

kā jebkad sāk sajust fizisko spēku pagurumu. Jūnijā viņš smagi

saslimst, trīs dienas atrodas starp dzīvību un nāvi. Kad pēc

rūpīgas kopšanas viņš atveseļojas, tad uz ārstu ieteikumu

brauc uz Krimu. Ceļā Charkovā, Sevastopolē viņu sagaida

publika ar puķēm, ovācijām. Jaunajā dzīves vietā grāfienes

Paņinas palaco Gasprā Tolstojs šī nama ārkārtīgās greznības

dēļ jūtas neomulīgi. Drīz vien ap viņu nodibinās paziņu pul-

ciņš, kurā ietelp arī Čechovs, M. Gorkijs, lielkņazs Nik. Michai-

lovičs. 1902. g. janvārī Tolstojs Krimā saslimst ar plaušu kar-

soni, pēc tam — ar vēdera tīfu. Viņš noslimo pavisam trīs ar
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mēnešus. Arī slimība ved viņu pie atziņām: „Cik svētīga,—
viņš raksta, — ir slimība. Tā kaut pa laikam mums rāda,
kas mēs esam un kas ir musu uzdevums." Pamazām Tolstoja
spēki tomēr atgriežas, un 25. jūnijā viņš izbrauc atpakaļ uz

Jasnaju Poļanu.

Atgriezies Poļanā, Tolstojs nobeidz noveli „Hadži-Mu-
rats" un rakstu ~Strādnieku tautai". Joprojām viņš raksta

daudz vēstuļu. Vienā no šīm vēstulēm viņš saka, ka viņš ne-

esot ~ne reformators, ne filozofs, vēl mazāk apustulis", bet

gan ~vienkāršs cilvēks, kas nodzīvojis sliktu dzīvi un sapratis,
ka patiesa dzīve pastāv vienīgi tā gribas pildīšanā, kas viņu
šai pasaulē sūtījis."

1903. g. 28. augustā Tolstojam palika 75 gadi. ~Šai dienā, —

saka kāds aculiecinieks, — parunājies drusku ar viesiem, Ļevs
Ņikolājevičs aizgāja, kā parasts, savā kabinetā strādāt. Pīkst,

trijos, beidzis savus darbus, viņš izjāja uz zirga, kā to bija

darījis visu šo vasaru. Atgriezies, viņš pusdienas laiku un

vakaru pavadīja dzīvā sarunā ar viesiem. Visu dienu un vakaru

pienāca telegrammas ar sveicinājumiem no dažādām vietām,
sakot ar Pēterburgu un Maskavu un beidzot ar Mandžuriju."

1904. gadā Tolstojam nākas izteikties par krievu-iapāņu
karu. Kā katru karu, viņš to nosoda. ~Briesmīgi, briesmīgi, —

ieraksta viņš savā dienas grāmatā, — šodien un vakar raudāju

par tiem nelaimīgajiem, kas tūkstošiem iet bojā viņiem nesa-

protamas idejas vārdā." Negātīvs ir arī Tolstoja spriedums par

japāņu-krievu karam sekojošo 1905. g. revolūciju, jo viņš bija

pārliecināts, ka valsts iekārtas uzlabošanās var notikt tikai ar

atsevišķu cilvēku morālisko augšanu.
1906. gadā nopietnu slimību pārcieš Tolstoja sieva; tā pa-

ša gada rudenī mirst Tolstoja meita Maša. Šo nāvi Tolstojs

izjūt kā lielu zaudējumu, jo ar mirušo bija garīgi stipri saaudzis.

Saraksta šai laikā vēstuli „Valdībai, revolucionāriem, tautai",
stāstu ~Par ko". 1907. g. Tolstojs atkal sāk nodarboties ar

zemnieku bērniem. Šoreiz viņš ne tik daudz viņus māca, kā

lasa viņiem priekšā morāliski-reliģiska rakstura stāstus. Jo-

projām Tolstojs turpina strādāt pie ~Lasīšanas riņķa". 1908. g.,

sakarā ar daudziem revolucionāriem piespriestiem nāves so-

diem, Tolstojs saraksta rakstu ~Nevaru klusēt", kurā asi nosoda

nāves sodu pielietošanu. Rakstu nodrukāja daudz krievu un

ārzemju avīzes, un tas publikā radīja lielu ievērību. Šī paša

gada 28. augustā Tolstojs svinēja 80. g. jubileju. Uz Tolstoja
vēlēšanos oficiālas svinības netika rīkotas. Ar visu to tās iz-

vērtās par ļoti impozantām. Personīgi viņu apsveica daudz pa-
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zlstamu, telegrāfiski pienāca ap 1500 apsveikumu no visām pa-
saules malām, to starpā no Bjernsona, Hauptmaņa, Šou'a, Mere-

dita v. c. ievērojamām personām.
Nākošā 1909. gadā arestē un izsūta no Tulas guberņas Tol-

stoja tuvākos draugus un domu biedrus V. Certkovu, P. Birjn-
kovu un N. Ousevu. It sevišķi tuvas saites saistīja Tolstoju ar

Certkovu, kuru Tolstojs uzskatīja par savu garīgo mantinieku.

Lai ar viņu satiktos, Tolstojs brauc uz Maskavu. Atpakaļ brau-

cot, Kurskas stacijā Tolstoju apsveic liels ļaužu pulks; tas Tol-

stoju aizkustina līdz asarām. Joprojām Tolstojs turpina kores-

pondēt ar ļoti daudzām personām, raksta ~Lasīšanas riņķi",
it sevišķi daudz domu ieraksta savā dienas grāmatā. Šai gadā

viņu apmeklē pazīstamais Parīzes zinātnieks Mečņikovs, Hen-

rija Džordža dēls, kāds pareizticīgās baznīcas augstāks ga-

rīdznieks. No Stokholmas viņam piesūta ielūgumu uz miera

kongresu Stokholmā. Tolstojs grib braukt, bet sievas nevē-

lēšanās dēļ no šī nodoma atsakās.

Tā pienāca Tolstoja dzīves pēdējais un vistraģiskākais
1910. gads. Tolstojam tagad bija jau 82 gadi; ar katru dienu

viņš jutās slimāks, vārgāks un tiklab viņš pats, kā viņa tuvi-

nieki rēķinājās ar to, ka viņš kuru katru brīdi var nomirt. Vai-

rākas reizes viņu jau bija piemeklējuši briesmīgi krampji, divas

reizes viņš bija zaudējis samaņu. Bija pienācis pēdējais laiks

sastādīt testamentu. Savus zemes īpašumus Tolstojs bija jau
atdevis sievai, un tā atkal tālāk tos bija sadalījusi bērnu starpā.
Bet atlika vēl ļoti vērtīgais literāriskais mantojums. Tas vēl

juridiski nebija atdots nevienam. Kad nu Tolstojs gribēja ar

testamentu nodot visus savus literāriskos darbus bez atlīdzības

publikas lietošanā, šim nodomam noteikti pretojās viņa sieva

Sofija Andrejevna. Par šī projekta ierosinātāju Tolstoja sieva

uzskatīja V. Certkovu un tāpēc viņu ārkārtīgi neieredzēja. Par

šī naida cēloni bija arī tas, ka Tolstojs dažas savas dienas

grāmatas nebija nodevis viņai, bet Certkovam. Viss tas radīja

Jasnajas Poļanas iemītnieku starpā ļoti saspīlētas attiecības.

Dienu un nakti tagad Tolstoja sieva staigā pa māju un mēģina
kaut ko uzzināt par testamentu, kas, kā viņa domāja, jau esot

sastādīts un parakstīts. Šai ziņā viņa nebija maldījusies. Pēc

vairākkārtīgiem labojumiem Tolstojs, gandrīz kā kāds ~konspir-

ators", kā viņš pats jokodamies izteicies, mežā uz celma,

triju liecinieku klātbūtnē, tiešām bija parakstījis testamentu,

ar kuru visu savu literārisko bagātību novēlēja savai meitai

Aleksandrai, lai viņa tālāk to bez atlīdzības nodod vispārīgā
lietošanā.
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Mantošanas jautājums tādā kārtā vēl vairāk paasināja ne-

saskaņas, kas jau gadiem ilgi pastāvēja Tolstoja un viņa sievas

starpā. Šo nesaskaņu galvenais cēlonis bija tas, ka Tolstoja
sieva negribēja pieslieties Tolstoja jaunajiem uzskatiem un tiem

atbilstošam dzīves veidam. Sakarā ar to Tolstojs bija spiests
dzīvot apstākļos, kas nesaskanēja ar viņa pārliecību, bija spiests
dzirdēt pārmetumus, ka viņš, atdodams juridiski savus īpašumus
savai sievai, faktiski tomēr turpina tos izmantot. Pēdējos ga-
dos viņš bija arī saņēmis vairākas vēstules, kuru autori viņu
godbijīgi uzaicināja spert pēdējo soli — atstāt Jasnaju Poļanu.

Visu šo apstākļu un jau sen nobriedušā aiziešanas nodoma

ietekmēts, Tolstojs arvienu biežāk un biežāk sāk domāt par

Jasnajas Poļanas atstāšanu. Šī gada augusta, septembpa un

oktobra Tolstoja dienas grāmata pilna ar piezīmēm, no kupām

redzams, cik ļoti viņš cieš Jasnajas Poļanas saspīlētajās attie-

cībās, un ka vajadzīgs vēl tikai neliels iespaidojums, lai viņš

izpildītu savu nodomu. Šis pēdējais iespaidojums pienāca.
Nakti uz 1910. g. 28. oktobri Tolstojs pamana, ka viņa sieva

slepeni rakņājas pa viņa papīriem; pēc tam viņa, redzēdama

Tolstoja istabā uguni, ienāk un apjautājas par ~veselību". .Šo-
reiz sievas slepenā rakņāšanās pa viņa papīriem izsauc Tol-

stojā tik lielu sašutumu, ka viņš, tikko sieva ir aizgājusi, piece-

ļas, modina savu apkalpotāju Dušanu, liek viņam salikt lietas,

pats dodas uz stalli, liek kučierim iejūgt zirgus un pīkst. 4 rītā

izbrauc no Jasnajas. Pirms izbraukšanas viņš raksta sievai:

~Mana aizbraukšana tevi sarūgtinās; es to nožēloju, bet sa-

proti un tici, ka es nevarēju rīkoties citādi. Mans stāvoklis

mājās paliek nepanesams, ir jau palicis. Bez visa pārējā, es

nevaru vairs dzīvot tajos pārpilnības apstākļos, kādos esmu

dzīvojis, un daru to, .ko parasti dara mana vecuma veči —

aiziet no pasaulīgās dzīves, lai savas dzīves pēdējās dienas

nodzīvotu vientulībā un klusumā. Es lūdzu, saproti to un ne-

brauc man pakaļ, ja tu dabūsi zināt, kur es esmu. Šāda tava

atbraukšana tikai pasliktinās manējo un tavējo stāvokli, bet

negrozīs manu lēmumu. Es tev pateicos par tavu 48 gadi ilgo

godīgo dzīvi ar mani un lūdzu tevi man piedot visu, kur

biju vainīgs tavā priekšā, tāpat kā es no sirds piedodu tev visu

to, kur tu varēji būt vainīga pret mani. Es tev dodu padomu

samierināties ar to jauno stāvokli, kurā tevi nostāda mana aiz-

braukšana, un neturēt uz mani ļaunu prātu. Ja gribi kaut ko

man paziņot, tad pasaki Sašai, viņa zinās, kur es esmu, un no-

sūtīs man, kas vajadzīgs. Teikt to, kur esmu, viņa nevar, tā-

pēc ka viņa man solījusies nevienam to neteikt. Ļ. T."
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No Jasnajas Poļanas Tolstojs, Dušana pavadībā, brauc uz

Gorbačevas staciju, no turienes 3. klases vagonā uz klosteri

~Optina Pustiņ", kur paliek līdz rītam. No rīta viņš brauc uz

Šamardino pie savas māsas Marijas' Nikolajevnas. Viņš ap-

metas viesnīcā, netālu no māsas mājas. Šamardino ierodas

meita Aleksandra, pastāsta, ka Sofija Andrejevna, dabūjusi zi-

nāt par Tolstoja aizbraukšanu, metusies dīķī, ar grūtībām tikko

izglābta. Tolstojs tad raksta mierinātāju vēstuli sievai, pēc tam

— vecākiem bērniem. Prāts viņam ir nemierīgs, viņš baidās,
ka viņu nepanāk sieva. Tāpēc, nenogaidījis nākošās dienas rītu,

viņš jau nakti modina savus pavadoņus, lai dotos uz staciju un

tālāk uz dienvidiem.

Tikko Tolstojs bija iekāpis vilcienā, viņu pārņēma drudzis.

Drīz kļuva redzams, ka viņš ir tik slims, ka ar viņu tālāk

braukt nav iespējams. Tāpēc nākošā stacijā ~Astapovā" Tol-

stoja pavadoņi, izlūguši no laipnā stacijas priekšnieka Ozoliņa
slimniekam divas istabas, kur pagaidām apmesties, pārgāja ar

Tolstoju šinīs istabās. ~Kad iegājām stacijas priekšnieka istabā,
— stāsta Tolstoja meita Aleksandra, — tur jau bija pie sienas

novietota atsperu gulta, un mēs tūlīt attaisījām čemodānus un

uzklājām gultu... Kad viss bija gatavs, mēs lūdzām viņu,
lai liekas gultā, bet viņš atteicās. Mēs sapratām, ka stāvoklis

ir ļoti nopietns un ka, kā tas bija arī agrāk, viņš var kuru"

katru acumirkli krist nesamaņā. Dušans, Vara un es sākām

viņu noģērbt un, viņam vairāk nejautājot, pārnesām uz gultu."

9 vakarā slimniekam palika labāk. Arī nākošā rītā, 1. no-

vembrī, stāvoklis likās apmierinošs. Tolstojs lūdz telegrāfiski
ataicināt Certkovu. Pēc tam viņš diktē meitai: ~Dievs ir ne-

aprobežots viss, cilvēks ir tikai viņa aprobežota izpausme."
Pēc tam Tolstojs nodiktē meitai vēstuli bērniem Taņai un Ser-

jožam: ~Mani mīļie bērni Taņa un Serjoža! Es ceru un esmu

pārliecināts, ka jūs man nepārmetīsit, ka es jūs neataicināju.

Jūs vien atsaucot, es sarūgtinātu māti un citus brāļus. Jūs abi

sapratīsit, ka Certkovs, kuru es ataicināju, atrodas izņēmuma
stāvoklī. Viņš ir veltījis savu dzīvi tai lietai, kurai arī es esmu

veltījis pēdējos 40 gadus. Lieta ne tik daudz man ir dārga, cik

es atzīstu — kļūdos vai nē — to par svarīgu visiem cilvēkiem,

to starpā arī jums. Pateicos jums par jūsu labo izturēšanos

pret mani. Nezinu, vai es saku ardievas vai nē, bet es jūtu va-

jadzību izteikt to, ko esmu izteicis. Vēl gribēju tev, Serjoža,

piemetināt padomu, lai tu padomā par savu dzīvi, par to,

kas tu esi, kāda ir cilvēka dzīves jēga un kā tā jādzīvo katram
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saprātīgam cilvēkam... Padomā par to. Mīlot tevi, laikam,
nāvei tuvu esot, tev to saku. Ardievu, centies nomierināt māti,
pret kuru es jūtu vissirsnīgākās līdzcietības un mīlestības jū-
tas. Jūs mīlošais tēvs Ļevs Tolstojs." Nobeidzis vēstuli, viņš lūdz

meitu to nodot adresātiem pēc nāves. Vakarā drudzis no jauna
pieņēmās.

Nākošā dienā, 2. novembrī, no rīta ieradās Čertkovs, va-

karā — dēls Serjoža. Tolstojs ir aizkustināts par to, ka Ser-

joža viņam noskūpstījis roku. Vēl vēlāk ierodas ārsts Seme-

novskis. Pēc slimnieka izmeklēšanas viņš paziņo, ka iestājies
plaušu iekaisums. Uz Tolstoja jautājumu, vai viņš varēšot pēc
divām dienām braukt tālāk, ārsts atbild, ka nez vai pēc di-

vām nedēļām tas būšot iespējams. Pīkst. 10 vakarā ar īpašu
vilcienu Astapovo iebrauc Tolstoja sieva, meita Tatjana un dēli

lija, Andrejs, Miķelis. Viņi paliek dzīvot vagonā, kuru no-

vieto uz rezerves ceļa. Bērni rūpējas par to, lai māte neieietu

tēva istabā.

Nākošā rītā, 3. novembrī, no Maskavas iebrauc ārsts Ņi-
kitins un daži Tolstoja draugi. Pēdējiem viņš apjautājas par
izdevniecības ~Posredņik" darbību. Šai dienā Tolstojs vēl var

piecelties no gultas. Kopā ar Certkovu viņš apskata pienākušo
korespondenci. Dabūjis nejauši zināt, ka meita Tatjana arī ir

Astapovo, viņš ludz to atsaukt un sīki izjautā viņai par apstāk-
ļiem Jasnajā Poļanā, it sevišķi par sievu, vai viņa ir vesela, vai

pie viņas ir ārsts v. t. t. Pēc tam viņš ludz meitu palasīt vi-

ņam kaut ko no „Lasīšanas riņķa".
4. novembrī slimnieks jau brīžam sāk murgot: it kā redz

aiz loga kādas sievietes acis, radinieci Varu notur par mirušo

meitu Mašu. Par visu varu grib piecelties no gultas. Līdzīgi

pagāja 5. novembris.

6. novembrī ieradās ārsti Urusovs un Šurovskis. Viņi

konstatēja, ka slimnieka stāvoklis ir bez cerībām. „Sirds, —

stāstīja vēlāk Tolstoja dēls Serjoža, — strādāja jau slikti, elpa

bija ap 50 un vājš pulss. Parādījās cianoze. Deguns palika

ass, ausis un lūpas kļuva zilas, un tēvs mētājās ar rokām...

Pīkst. 11 vakarā tēvs vaidēja, smagi elpoja, piecēlās sēdus uz

gultas un teica: ~smagi, baidos, ka mirstu..." Pēc dažām

minūtēm viņš, ieraudzījis mani, piesauca mani: ~Serjoža". Es

piegāju pie viņa, noliecos uz ceļiem pie gultas, lai labāk dzir-

dētu, un dzirdēju veselu teikumu: ~Patiesība... Es mīlu

daudz... kā viņi."
Pīkst. 12 slimnieks sāka mētāties rokām, sākās džegus

un krākšana. Uz ārstu jautājumu, vai viņš nevēlas, lai viņam
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iešļircina morfiju, Tolstojs atteica „negribu morfiju". Ārsti to-

mēr morfiju iešļircināja. Aizmiegot viņš teica: „Es iešu kaut

kur, lai neviens netraucē... lieciet mani mierā." Trīs stundas

viņš bija morfija iespaidā, bet pie samaņas vairs nenāca. Ārsti

paziņoja, ka pulss nav vairs jūtams. Apstājās elpa, un iestā-

jās nāve.

Nākošā dienā, 7. novembrī, visu dienu nāca apkārtējie

zemnieki, garām braucošās karaspēka daļas un atvadījās n©

mirušā.

8. novembrī divi skulptori no mirušā noņēma masku. Tai

pašā dienā mirušo, jau iezārkotu, aizveda uz Jasnaju Poļanu.
Kad zārks ar mirušo pienāca „Zasekās", tur jau gaidīja

liels pulks delegātu no dažādām organizācijām, kā arī daudz

privātas publikas. Tikko parādījās zārks, stacijā viss lielais cil-

vēku pulks noņēma galvas segas un sāka dziedāt ~mūžīgo pie-

miņu". Tad pienāca pie zārka vairāki Jasnajas Poļanas zem-

nieki, palika zem tā dvieļus, pacēla, un bēru procesija devās uz

Jasnaju.
Aiz zārka gāja ģimene, draugi, nepārtraukts godbijīgu cie-

nītāju pulks. Tālumā procesijai sekoja policisti. Zārka priekšā

Jasnajas Poļanas zemnieki nesa lielu baltu lentu ar uzrakstu:

~Ļev Ņikolajevič, atmiņa par labumu, ko tu esi darījis, ne-

mirs starp mums, Jasnajas Poļanas bāreņiem." Aiz pavadītājiem
vairāki rati veda vainagus. No malas fotogrāfi fotografēja bēru

gājiena ievērojamākos momentus. Tādā kārtā, lēnām uz

priekšu virzoties, procesija ap dienas vidu nonāca Jasnajā Po-

ļanā. Zārku ienesa un novietoja Tolstoja agrākajā darba ka-

binetā.

Drīz sākās atvadīšanās, kas ilga ap 3 stundām. Pēc tam

zārku aizvēra un nesa no mājas meža virzienā. No jauna ļaudis

noņēma galvas segas, no jauna ~mūžīgā piemiņa" atskanēja
meža pakrēslā. Bēru procesija devās uz kapa vietu, kas bija
izrakta mežā, gravas malā.

Kad zārku laida kapā, iestājās pilnīgs klusums un visi

ļaudis nometās ceļos. Atskanēja sasalušās zemes klaudzieni, pret
zārku atsitoties. Atkal nodziedāja ~mūžīgo piemiņu", un pēc

pusstundas virs zemes izauga vainagiem klāta kapa kopiņa.
Runu nebija. Brīdis bija pārāk svinīgs» un neviens neuz-

drošinājās to traucēt ar parastajām kapa runām. Krēsla pie-

auga, un pavadītāju pulks klusi izklīda.

#

Kopš Tolstoja nāves ir pagājuši 28 gadi. Viņa beletristiskie

darbi, sevišķi viņa romāni, joprojām ir lielā cieņā. Ar lielu m
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teresi pslchologi, literāti studē Tolstoja dzīvi, viņa bagātās psī-
ches īpatnības un savādības. Šai ziņā autoru .spriedumi ir ļoti
dažādi. Vieni, kā Birjukovs, Bulgakovs, Čertkovs, no agrākiem
R. Rolāns, cildina un slavē Tolstoja darbību, viņa nepārtraukto

ciņu par patiesību, par labāku, skaistāku cilvēku dzīvi. Citi,

piem., St. Cveigs, ne tik daudz slavē viņa darbus, kā apbrīno

viņa vareno personību, viņa dzīves plašo vērienu. Beidzot,
trešie Tolstoja personībā atrod daudz negātīvu īpašību, un

krievu prof. Jerlachovs pat domā, ka Tolstojs ir bijis psīcho-

pats - epileptiķis, un ka ar šo slimību, nevis ar kādām Tol-

stoja cēlām īpašībām izskaidrojama viņa darbība. Šī spriedumu
dažādība liecina, ka Tolstoja personības izprašana vēl tālu nav

beigusies un var turpmāk sniegt vēl daudz interesanta.

It kā mazāka interese vērojama par Tolstoja publicistis-
kiem un reliģiski-filozofiskiem rakstiem. Tas ir saprotams. Šos

rakstus lasa mazāk jau tāpēc vien, ka tie nav tik viegli pie-

ejami kā beletristiskie, un ka tie grūtāk „sagremojami". Pa-

daļai šos rakstus lasa mazāk arī tāpēc, ka tie tiešām zināmā

mērā ir novecojušies. Nevar noliegt, ka Tolstoja uzskati dau-

dzējādā ziņā ir arī pārāk vienpusīgi. Un tomēr, visā visumā Tol-

stojs arī šai reliģiski-filozofisko rakstu nozarē atstājis ļoti daudz

vērtīga materiāla, par kuru vērts painteresēties ikvienam.

G. Jurevičs.



Fridrichs Nīče.

Ja par kādu no lielajiem cilvēces ģēnijiem ir vieta runāt šai

grāmatā — par lielām personībām, tad it sevišķi to pelna Nlče,
un netikvien ar to, ka viņš pats pieder pie šo dižvīru saimes,
bet arī vēl ar to, ka viņa dzīves gudrības mācības pats kodols

ir — lielu personību kults. Nīče, vēl dedzīgāk nekā Karlails,
maca mīlēt un cienīt lielus cilvēkus, tos teic un slavē, tos tur

un nosauc par īstiem dzīves veidotājiem un ceļa rādītājiem, par
aicinātiem un izredzētiem dzīves normu un likumu devējiem.

Viņi esot tie, kas noteicot un kam jānoteic ~visu lietu mērs,

vērtība un svars", kam jādod likumi, jāsprauž mērķi, jādarina

augsti ideāli, jāuzstāda tautu priekšā ~vērtību galdiņi", kā svēti

baušļi.
Savā kaislīgā aizrautībā par šo ideju, ticot, ka cilvēce ti-

kai tad ies uz priekšu, ja tai būs lieli vadoņi un ja tautu lielās

masas tiem sajūsmas pilnā ticībā sekos, Nīče aiziet tik tālu, ka

viņš visas dzīves, visas cilvēces vēstures jēgu galu galā redz

tikai šinīs visaugstākajos eksemplāros, un sakarā ar to tad iz-

saka iznīcinātāju spriedumu par ~lielo puli", apveltīdams to vis-

pazeminošākiem nosaukumiem.

Tā ir Nīčem piemītoša īpašība, ka viņš kādu iemīļotu
ideju arvien izteic ārkārtīgi radikālā, superlātīvā, brīžiem va-

ren pārspīlētā formā, tā ka pret dažu viņa apgalvojumu varētu

netikvien celt nopietnus iebildumus, bet, tos burtiski ņemot,
daudzus vajadzētu noteikti noraidīt kā pilnīgi aplamus. Šinī

ziņā ir daudz līdzības starp vācu filozofu — romantiķi Niči un

franču filozofu — romantiķi Russo, kas savas domas par dzīvi un

cilvēkiem, par kultūru, morāli, reliģiju, audzināšanu (kas ir

arī Nīčes centrālās problēmas) mēdza izteikt tādā pat varen

radikālā formā, kura idejas un mācības arī nebija celtas uz

mierīgi un stingri objektīvu pētījumu pamata, bet bieži bija sa-

viļņotu jutu un aizrautas un uztrauktas fantāzijas izpaudums, tā

ka, stingri lietišķi ņemot, katru viņa tezi var apšaubīt, katra

teikumā var atrast pretrunas, katrā apgalvojumā kliedzošas

pārmērības. Nekas nav vieglāk, kā atrast un uzrādīt tādu do-

mātāju atsevišķās mācībās valdošās pretrunas; tā ka, runājot

ar kāda Nīčes kritiķa un komentātora vārdiem, kārtīgs ģim-
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nazists šo procedūru viegli varētu izdarīt. Bet no svara nav

tādu ģeniālu domātāju idejās šīs pretrunas atrast, bet gan tās

izskaidrot un rādīt viņu mācībās slēpto patiesību, kas nedrīkst

iet zudumā, nedrīkst palikt nezināma un nesaprasta.
Nīče tiešām bieži izteica domas, kas pirmā acumirklī iz-

liekas netikvien nepareizas, bet tieši absurdas, neprātīgas, pat
lielā mērā bīstamas, tā ka liekas nepieciešams tās noteikti

un asi apkarot. Un tomēr, kad katru viņa šķietami absurdu

domu izdomā līdz galam, kad izloba tās kodolu, kad to tīrī no

visa pārmērīgā, pārāk skaļā, kliedzošā, no visa pārāk asi po-

lemiskā, tad atveras plaši horizonti, uzaust necerēta gaisma,
atrisinās līdz šim šķietami neatminamas mīklas par visdziļākām
dzīves problēmām.

Bija laiki, kad Nīčes lielo personību sumināšanā, šinī viņa
radikālajā aristokratismā redzēja visu ~mazo cilvēku", lielās

tautu masas, arī zemāko sociālo šķiru nicināšanu un nīšanu.

Ka tā nav, to pierāda jau Nīčes paša personīgā dzīve, viņa

ārkārtīgā labvēlība pret cilvēkiem, smalkjūtīgā atsaucība un

sirsnīgā līdzjūtība, par ko var minēt simtiem piemēru. Nicināmi

un nīstami viņam bija tikai tie, kas stulbi pieticīgi, pašapmieri-

nāti, pie tam iedomīgi un uzpūtīgi, skaudības un naida pilni pret

katru, kas lielāks un labāks par viņiem, un galvenais — kas,

rupji egoistīgi un kārīgi, tikai vienīgi par savu labumu domā.

Tie viņa acīs bija vispēdīgie cilvēki, un uz tiem viņš tiešām iz-

gāza savas svētākās ausmas, tāpat kā viņš nevarēja beigt teikt

un slavēt tos, kas tikai dod un dāvina, paši sev nekā negribē-

dami, kas savu dvēseli izšķiež lielas idejas dēļ, savas ~augstāk-
ās cerības" vārdā.

Tā tad Nīčes aristokratismā nekādā ziņā nedrīkst saskatīt

sociālu aizspriedumu radītu ~mazāko brāļu" nicināšanu vai nī-

šanu. Nīče dzīvē un arī personīgās attiecībās bija maigi līdz-

jūtīgs, izpalīdzīgs un ārkārtīgi saudzīgs. Viņš prata mīļi mierināt

vientuļīgu vecu māmiņu, prata kopt un apmīļot slimu nabaga zē-

nu, kuru bija nodomājis ņemt pie sevis audzināt un sūtīt skolā,
ko arī būtu darījis, ja puisītis nebūtu nomiris; prata kopt slimu

sunīti un tā salauzto kājiņu maigi un mākslīgi iesaiņot, ko bija

mācījies karā, brīvprātīga sanitāra lomā. Visās daudzās pilsē-

tās, kādās Nīče uzturējās, viesnīcās un pansijās, kur mitinājās,
vienkāršie ļaudis un kalpotāji viņu mēdza saukt par ~labo

kungu" vai ~mīļo kungu". Un par to, cik Nīče varēja būt mīļš

ar bērniem, cik laimīgs viņš bija, kad kādam cilvēkam kaut kā

varēja palīdzēt, par to var atstāstīt neskaitāmus gadījumus. Bet

šis viņa ~praktiskais demokrātisms" ir ļoti labi savienojams ar
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viņa garīgā aristokratismā mācību, un tas, ka viņš prata cienīt

un mīlēt arī ~mazāko brāli", nestāv pretrunā ar to, ka visai

dzīvei un arī šim pašam mazākajam brālim par labu nāks tas,
ja dzīvē valdīs un vadīs, ja dzīvei normas un likumus dos vis-

lielākie, visgaišākie cilvēki.

Kāds bija Nīče pats, šis jaunā, augstākā cilvēka tipa, šis

pārcilvēka idejas dedzīgais sludinātājs, kā norisinājās viņa paša

personīgā dzīve?

Cik skaļa, aizrautīga, satricinātajā ir viņa mācība, tik ne-

redzami, nemanāmi aizritēja viņa klusā domātāja-dzejnieka mUžs,
kura beigu cēliens norisinājās vēl klusākā slimnieka istabā, kur

vēl daudzus gadus retie apmeklētāji guva redzēt viņa slimo,
skaisto acu laipno mirdzumu, kamēr arī tas apdzisa.

.Nīče dzimis 1844. g. 15. okt. nelielā vācu sādžā, kur viņa
tēvs, izglītots, kluss un ļoti muzikāls cilvēks, bija mācītājs.
Savas lielās mūzikas dāvanas, arī talantu uz klavierēm brīvi

un skaisti improvizēt Nīče, bez šaubām, mantojis no tēva. Viņa
tēvatēvs bija teologs, kas sarakstījis vairāk rakstus par reli-

ģijas, filozofijas un kultūras jautājumiem. Arī viņa tēva māte

bija no mācītāju ģimenes. Tāpat viņa paša mātes vectēvs bija

mācītājs. Savam Zaratustram Nīče liek sacīt, ka viņš esot rad-

niecīgs viņiem (priesteriem), un ka viņš savas asinis gribot redzēt

cienītas viņu asinīs.

Pašu Nīči, vēl zēnu, biedri nereti dēvējuši par „ma-

zo mācītāju". Viņš bērnībā un jaunībā bija dzīvs, jautrs, ru-

nīgs, bet reizē ļoti stingrs, it īpaši pats pret sevi, visās lietās

rigorozi taisnīgs un patiesīgs.
Par savu tēva māju un tās apkārtni viņš raksta tā: ~Nekad

mūžā neaizmirsīšu mīļi mājīgo mācītāja muižu... Ap baznīcu

bija kapsēta ūn ap to izkaisītas zemnieku mājas un viņu dārzi,

mīļi maigā mierā. Miers un saticība valdīja šinīs klusajās bū-

diņās, un tur nezināja un nepazina lielu dzīves uztraukumu."

Agri Nīčem nomira tēvs, un viņa māte ar dēlu Fridrichu

un meitu Elizabeti 1850. gadā nometās Naumburgā, kur dzī-

voja nelaiķa tēva radinieki. Te viņi dzīvoja vienā mājā, kopā ar

Fridricha vecmāti, ~mīļo, labo vecmāmiņu", un divām mīļām,

gādīgām krustmātēm. Šo sieviešu rokās atradās Nīčes au-

dzināšana, kas bija ļoti saudzīga, pat pārāk maiga. Frid-

richs, diezgan izlutināts ~memmes dēliņš", pirmā laikā apmek-

lēja pilsētas skolu, bet tur jutās ļoti vientulīgs, vēlāk pilsētas

ģimnāziju. Viņa ārkārtīgās gara dāvanas vērsa uz viņu Pfortas

ģimnāzijas rektora uzmanību, kas viņam piesolīja brīvvietu

šai slavenajā iestādē. Izjūtot prieku un sirdssāpes, 14 ga-
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dus vecais Fridrichs šķīrās' no Naumburgas un devās uz Pfortu,
kur palika līdz 1864. gadam.

Te viņš visvairāk interesējās par valodām un par vēsturi,
vismazāk par matemātiku. Pēdējā klasē būdams, viņš sarak-

stīja nopietnu un patstāvīgu rakstu par grieķu domātāju Me-

gāras Teognidu. Zīmīgi tas, ka šis domātājs bija sludinājis
to pašu Nīčes pārstāvēto aristokratismā ideālu un, proti, ļoti
asā un radikālā formā.

Pfortā Nīče ar saviem tuvākiem draugiem nodibināja filo-

zofiski-literāriski-mūzikālu savienību, kurā nodarbojās ar Pla-

tona, Aischila, vācu romantiķa, Nīčem dvēselē radniecīgā H6l-

-derlīna studijām, ar Richarda Vāgnera mūziku, kā arī ar Bētho-

vena 9. simfonijas pamatīgu studēšanu. Šeit nodibinājās da-

žas stipras draudzības saites starp Nīči un biedriem, kas pa-

stāvēja līdz viņa mūža galam. Viņā šeit modās stipras reliģiskas

intereses, bet reizē arī liels reliģisks nemiers un skepticisms,
modās arī viņa dzejnieka dāvanas, un izveidojās jo krāšņi viņa

valoda, kurā viņš ar laiku kļuva par nepārspētu meistaru. No

šinī laikā rakstītām vēstulēm un dažādiem uzmetumiem var

noskārst, ka jau toreiz Nīčes dvēsele pazina varenus, gan līks-

mes, gan skumju, gan izmisuma saviļņojumus, ka viņš pats kā

izbrīnā un izbailēs tanīs vērojās un klausījās, lūkoja tos iz-

prast un par tiem valdīt. Bet bieži tas viņam neizdevās. ~Manī
dažbrīd skan kāda melodija," tā viņš raksta kādā vēstulē mā-

sai, ~kas meklē vārdus, un skan vārdi, kas meklē melodiju,
bet kopā tie nesaskan un nesaskan, kaut gan nāk no vienas

dvēseles. Bet tas jau mans liktenis!"

Bonnā un Leipcigā Nīče studēja filoloģiju un ar visai pa-

matīgu un gluži patstāvīgu un oriģinālu zinātnisku darbu jau
tad iemantoja nopietna zinātnieka slavu.

No 1867.-68. g. Nīče nodienēja savu brīvprātīgā kareivja

gadu, bet jau pirmos mēnešos, no nelaimīga lēciena zirgā,

pārrāva krūts muskuļus un bīstami saslima. Nobeidzis dienes-

tu, viņš atgriezās Leipcigā un tur dzīvoja kā privātzinātnieks,
čakli turpinādams savas filoloģijas studijas. Necerot un negai-

dot Bāzeles Universitāte viņam piedāvāja filoloģijas profesūru.

Leipcigas augstskola viņam par viņa publicētiem darbiem pie-

šķīra doktora grādu, un 1869. g. viņš devās uz Bāzeli. Viņa

priekšā atvērās plašs un svētīgs darba lauks.

Viss nāca citādi, kā bija paredzēts.
1870. g. izcēlās vācu-franču karš, un Nīče iestājās vācu

armijā, sanitāra lomā.
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Slimnieku transporta laikā viņš smagi saslima ar choleras

veidīgu slimību un difterītu, izstājās no karadienesta, ilgi vese-

ļojās, bet no šī laika visu mūžu grUti slimoja. Bez tam ārkār-

tīgas īsredzības dēļ, pārmērīgā darbā ar grāmatām, viņš tā

pārpūlēja acis, ka radās nepanesamas acu un reizē arī galvas

sāpes, kas viņu visu mūžu tā mocīja, ka viņš nereti grima pa-
tiesā izmisumā. Un tomēr jābrīnās, cik mierīgi, pat varonīgi
Nīče panesa savas ciešanas, tā ka gandrīz visi, kas ar viņu
bija kopā bijuši, nekad nekā cita par viņu nestāstīja, kā tikai

to, cik viņš bijis mīļš, laipns, jautrs un dzīvs. Tikpat varonīgi

viņš vēlāk, visus ilgos gadus, panesa savu vientulību, šo savu

pastāvīgo dzīves pavadoni, pēc tam, kad viņa raksti bija vai

nu palikuši nesaprasti, vai bija sacēluši veselu protestu vētru.

Slimība Nīči piespieda pēc dažiem gadiem, 1879. g. pa-

visam atsacīties no paidagoģiskās darbības un nodoties pri-
vātām studijām un rakstniecībai vien. No 1879. līdz 89. g. viņš
tad arī turpinājis Bāzelē iesāktos darbus un sarakstījis daudz

jaunu, kamēr garīgais sabrukums darīja galu visiem viņa dar-

biem.

Personīgā dzīvē šie gadi viņam deva gan lielas laimes

brīžus, it īpaši draudzība ar Richardu Vāgneru, gan arī tikpat

dziļas sāpes, kad šīs draudzības saites, kā arī daudzas citas,
izira.

Nīče piederēja pie tiem cilvēkiem, kura draudzību un ne-

draudzību pamats arvien ir vai nu saskaņa, vai nesaskaņa vis-

dziļākos pasaules uzskata jautājumos. Viņš dzīvoja, elpoja tikai

idejās, viss cits dzīvē viņam bija nieks, nekā cita dēļ viņš ne-

būtu varējis nedz nodibināt ciešas saites ar citiem cilvēkiem,
nedz arī senās saites saraut. Arī ģimenes dzīvi viņš tādēļ ne-

paguva nodibināt, kaut gan dažām sievietēm silti bija simpati-

zējis un bieži domājis par iespējamu mājas un ģimenes klusu

laimi. Bet, kā bieži gadās ar šādiem garīga darba cilvēkiem,

viņam neatlika laika daudz un nopietni par to domāt.

Draudzība ar Vāgneru izira galvenām kārtām tāpēc, ka

Nīče, kas pirmā laikā bija no Vāgnera mūzikas sagaidījis vi-

sas dzīves atjaunošanu, pārliecinājās, ka taisni tanī laikā, kad

viņš pats ar savām mācībām apzinīgi kalpoja heroiska opti-
misma modināšanai, Vāgners arvien vairāk grima pesimismā
un reliģiskā misticismā. Nīče Vāgneru arvien, līdz mūža ga-

lam turēja par ģeniālu mākslinieku, viņu kā komponistu ap-

brīnoja un kā cilvēku nerima mīlēt, bet Vāgnera mūzikas garu

turēja par bīstamu un par pašā pamatā pretēju savām dzīves

gaišās sumināšanas tieksmēm, savām mācībām par dzīves pie-
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ņemšanu, par drosmes pilnu dzīvošanu, vīrišķību un varonību.

Nīčes naidu pret Vāgnera mūziku lielā mērā vēl pavairoja tas,
ko viņš piedzīvoja Vāgnera operu uzvedumos Baireitā. Viņš

bija cerējis tur redzēt kaut ko līdzīgu diženiem kultūras svēt-

kiem, it kā tautas svinīgus dievkalpojumus, kas būtu devuši

ierosmi, sajūsmu un jaunus spēkus jaunai skaistai dzīvei, bet

patiesībā redzēja to pašu parasto operu un koncertu publiku,
dvēselē aukstu un vienaldzīgu, uzpūtīgu, baudas kārīgu un

ārišķīgu. Arī pašā Vāgnera mūzikā, kaut gan viņš to arvien

turēja par patiesi ģeniālu, viņš saskatīja daudz ārišķīga teātrā-

lisma.

Tomēr ne ar vieglu sirdi viņš aizgāja no Baireitas un no

Vāgnera, bet dziļās skumjās. Un allaž viņš savus draudzības

gadus ar Vāgneru nosauca par savas 1 dzīves gaišāko laimi un

šīs draudzības iziršanu par likteņa vissmagāko sitienu.

Ir zināms, ka arī Richards Vāgners smagi cieta no šīs

skaistās draudzības iziršanas. ~Kopš Nīče no manis aizgāja",
tā viņš izteicās, „es esmu gluži viens."

Nīčem nācās saraut saites vēl ar vairākiem senajiem drau-

giem, iegūt arvien vairāk jaunu pretinieku, plašās intelliģentu

aprindās sacelt pret sevi naidīgu noskaņojumu vai mazākais

vēsu vienaldzību.

Savos rakstos viņš asi kritizēja visu Eiropas kultūru, centās

atklāt un rādīt tās paviršību, tukšumu un melīgumu. Viņa

priekšā nevarēja pastāvēt neviens no dzīves valdītājiem princi-

piem, neviena organizācija, neviens likums, neviena sabied-

riskā, nacionālā, valstiskā dzīves forma, ne baznīca, ne au-

dzināšanas un izglītības iestādes, ne zinātne, ne māksla, un

vismazāk — pastāvošā un valdītāja morāle. Tāpat viņš neat-

taisnoja nevienu darbinieku grupu, viņu rīcībā redzēdams vai

nu godīguma trūkumu, vai paviršību, vienpusību, netaisnību,
vai arī — kas viņa acīs bija vislielākais ļaunums — pārāk lielu

gļēvulību un mīkstčaulību. Viņa domu motivējumi, brīžam

dziļi pamatoti, brīžam — aplami, greizi, pat untumaini, mazāk

pārliecināja, nekā apmulsināja, uztrauca, dusmoja.

Ja mēs tagad itin labi protam Nīčes mācībās izšķirt īsto

no neīstā, pārspīlējumus no objektīvi pareizām domām, ja pro-

tam aiz neparastās un bieži pārmērīgi fantastiskās formas sa-

skatīt reālos saturus, tad toreiz lasītājiem vēl trūka objektīvai
vērtēšanai nepieciešamā atstatuma. Ja mēs šodien neuztversim

burtiski to, ko, piem., Nīče, suminādams spēku, drosmi un

varonību, saka par vienu otru renesanses varmāku, par sena-

jiem vikingiem vai par aizvēstures „gaišmatainām bestijām",
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tad toreiz viņa varonības romantikas dzemdētos poētiskos pār-
spīlējumus uztvēra kā nopietnu programmatisku mācību, kā nā-

kotnes ideālu uzstādīšanu, kuriem apzinīgi jālūko tuvoties.

Ja mēs ticam, ka cilvēcei tiešām draudētu briesmas, ja
dzīvē pārmērīgi dominētu viss tas, kas cilvēkus dara nevis

stiprākus, drošsirdīgākus, varonīgākus, bet vājākus un gļēvā-

kus, ja ticam, ka labāk būtu mācīt visus šos vīrišķības tiku-

mus, nekā tikai saudzēt, žēlot un dzīvi darīt arvien vieglāku,
ka labāk butu norūdīt, nekā lutināt, tad visfantastiskākajos Nī-

čes pārspīlējumos atradīsim un ar prieku atzīmēsim veselīgas un

svētīgas domas.

Arī viņa pazīstamo mācību par ~Wille zur Macht" pašlaik
neviens, kas cik necik iedziļinājies Nīčes rakstos, vairs ne-

uztver kā kailas varas, kā robusta pārspēka, kā stipras dūres

sumināšanu, bet vienīgi kā aicinājumu but stipram, drošsirdī-

gam, varonīgam, lai varētu valdīt par dzīvi, par likteni, par

sevi pašu. Pirmo reizi dzirdēta, šī mācība, protams, pārāk
apvainoja lasītāju smalkjūtīgās jeb, kā Nīče izteicās, miega pil-
nās ausis, kādēļ viņš tad arī turēja par vajadzīgu runāt «pēr-
kona dārdienos", filozofēt — ~ar āmuru".

Kad Nīče apkaro prāta virsvaldību un māca klausīt

drošiem, paļāvīgiem instinktiem, kā gudram zirgam, kas mēdz

droši atrast pareizo ceļu, tad mēs tagad labi saprotam, ka viņš

patiesībā cīnās nevis pret intellektu, bet pret vienpusīgu

pārmērīgu prāta kultivēšanu uz citu gara un dvēseles spēku

rēķina. Mums tagad šī doma nav vairs nedz jauna, nedz dī-

vaina, jo mēs paši saprotam, cik bīstama var būt pārmērīga
intellektuālisma, teorētisma, abstraktu zināšanu kultivēšana, ja
netiek izkopta arī jūtu dzīve, fantāzija, iejušanās spēja, ja
netiek norūdīta griba, izkopts raksturs. Nīče intellektu pašu

par sevi un tā nozīmi un lomu pareizu atziņu gūšanā netikvien

kā nevērtēja par zemu, bet arvien uzsvēra skaidras, asas

domas lielo spēku, prasīja ~intellektuālās sirdsapziņas" možumu

un paļāvību, it labi saprazdams, ka jutām un instinktiem vien

paļauties nedrīkst, bet ka tie jātur zem visstingrākās izsmalci-

nāta prāta kontroles.

Tagad, kad mums pieejami visi vēsturiskie dokumenti,
Nīčes atstātie uzmetumi, viņa vēstules, daudzu viņa laika cil-

vēku piezīmes, viņa māsas atmiņas par brāļa dzīvi, mēs vieg-

lāk, nekā tas bija iespējams viņa dzīves laikā, varam orientē-

ties viņa ideju un mācību īstajos motīvos, izlobīt to, kas tanīs

galvenais, centrālais, un atmest visu, kas šo būtisko kaut kā

jauc vai aptumšo.
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Tā mēs, piem., zinādami, cik asi Nīče uzbrūk kristīgai reli-

ģijai, tagad daudz pareizāk varam novērtēt viņa īstās attiecības

pret kristiānismu, nekā tas bija iespējams toreiz. Mums skaidrs,
ka Nīče kristiānismā vispirms ir redzējis tikai vienu — žēluma

un līdzcietības motīvu, bet nav saskatījis cīņas, dvēseles

skaidrības un brīvības, gara varonības motīva, kas paša Nīčes

idejām tik tuvs un tik radniecīgs. Tad mēs tagad labi sapro-
tam, ka Nīče savus uzbrukumus galvenām kārtām ir vērsis

pret tiem, kas Kristus mācību izmanto personīga mīļa miera dēļ,
kas ir saudzīgi un iecietīgi pret to un pret tiem, kas nav jā-
saudzē un ko nedrīkst ciest, kas nevarīgā iežēlā modina cil-

vēkos nevis drosmi un spēkus, bet tos gļēvi lutina, un it īpaši

pret liekuļiem. Kristus personība viņam arvien bija augsta
un svēta, Kristus dzīvē un darbos viņš lūkojās ar svētu izbrīnu,
nj evaņģēlija viņam dvesa pretim visgaišākā poēzija. Viņa vie-

dokli pret Kristu raksturo viņa pazīstamais izteiciens: ~Vai
tad jus neziniet, ka es arvien visasāk uzbruku tiem, kurus vis-

vairāk mīlu?"

Nīče cienīja un mīlēja sirsnīgi ticīgus kristiešus, ar godbi-

jību un saudzību izturējās pret to pārliecībām un, negribēdams
tos sāpināt, pats mēdza brīdināt no saviem rakstiem. Tā

mēs visas Nīčes uzstādītās problēmas pašlaik varam apskatīt
un iztirzāt mierīgāk un objektīvāk un arī par pašu Nīči taisnīgāk

spriest.
Toties mēs arvien vairāk ierodam viņā redzēt lielu māk-

slinieku, dzejnieku, varenu valodas meistaru, sākam saprast,
ka viņš kā dzejnieks, taču arvien runā līdzībās, simbolos,
kas nav uztverami burtiski, un tādā kārtā mēs arī labāk sā-

kam saprast viņa simboliskā tērpā tērptos reālos saturus, viņa
mācību centrālo būtību, kas daudzreiz taisni spilgti dzīvā, aiz-

rautīgā dzejas formā kļūst sevišķi skaidri saprotama.
Nīči viņa dzīves un darba laikā reti kāds saprata, un kā

filologi viņu negribēja atzīt par zinātnieku, katedru filozofi par

filozofu, kā oficiālās reliģijas pārstāvji viņā redzēja noteiktu

ateistu, tā arī mākslinieku-dzejnieku acīs viņš nebija īsts

dzejnieks.
Ar katru gadu Nīče jutās vientulīgāks, visu aizmirsts,

galīgi pamests. Veselības dēļ piespiests pastāvīgi mainīt savu

dzīves vietu, viņš dzīvoja īsta vientuļa — klejotāja dzīvi, visilgāko
laiku arvien uzturēdamies kalnos vai jūras tuvumā, pēdējā laikā

savā sevišķi iemīļotā, viņa par īsti aristokrātisku pilsētu no-

sauktajā Turinā. No dzimtenes viņš tālumā saņēma maz ziņu,
gandrīz nekādas, kas iepriecinātu.
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„Arvien vairāk jūtos viens," viņš raksta kādā vēstulē; „ar-

vien skarbāki vēji dveš ap mani." Un citā vēstulē lasām:

~Kā cilvēki arvien vairāk no manis bēg projām! Kā izklīst pa
malu malām! Cik klusa kļūst dzīve! Neviena cilvēka nav

vairs, kas mani pazītu. Arvien retāk saņemu vēstules. Un

pie tam es taču vēl nemaz neesmu vecs!" Un vēl citā vēstulē

viņš raksta: ~Esmu pavisam viens, absurdi viens. Kaut gan

man tagad jau 45 gadi un esmu laidis klajā jau apmēram1
15 darbus, Vācijā par tiem nav parādījusies presē neviena pati
kaut cik ievērojama atsauksme. Visur aprobežojas ar piezī-

mēm: ~ekscentrisks", „pataloģisks", ~psīchiatrisks". Ļaunu
slavu par mani ceļ. Laikrakstos par mani valda neapvaldīts,

naidīgs tonis, un neviens pats 1 pret to neprotestē! Neviens pats
nejūtas apvainots, kad mani nolamā. Ilgus gadus bez spirdzinā-

juma, neviena piliena cilvēcības, ne mazākās mīlestības vēs-

mas! Un ap mani tās pašas smagās, tumšās problēmas! Ne-

viena cilvēka man nav pasaulē, ar ko man butu kopējs mans

jā un mans nē!"

Tādā vientulības un izmisuma brīdī Nīče tad izdomāja sev

draugu, pats radīja fantāzijā, dzejā pats to sev iztēloja un no-

stādīja sev priekšā kā dzīvu cilvēku, kā vienīgo domu biedru,

draugu-pavadoni — Zaratustru.

Kā dažs labs dzejnieks brīžiem it kā iemīlas kādā paša
radītā personā, tā Nīče iemīlēja savu Zaratustru, noslēdza drau-

dzību ar to. Un tā nu viņam bija vienīgā draudzība. Savā

„Nakts dziesmā augstos kalnos" viņš pats apdziedāja šo savu

vientulības izmisumā dzemdēto draudzību aizgrābtīgos vārdos:

Ai jaunības ilgas! Kā tās sevi pārprata: Tie, kuru es il-

gojos, par kuriem domāju, ka tie man rada, ka man līdzi vei-

dojas, kļuva veci un aizgāja projām.
Bet man rada ir un paliek tikai tie, kas mainās. Ai, dzīves

pusdiena! otrā jaunība!

Ai, vasaras dārzs!

Laimes nemiers stāvot, skatoties un gaidot!

Draugus es gaidu, gatavs tos saņemt, dien' un nakti,

Jaunos draugus! Nāciet! ir laiks, ir laiks, ir laiks!

*

Šī dziesma nu nobeigta. Ilgu saldais kliedziens

Uz lupām mira:

To izdarīja burvis, draugs īstā brīdī,
Pusdienas draugs — ai, nejautājiet, kas tas tāds —

Ap pusdienu tas notika, kad viens vairs nebija, bet divi...
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Un nu mēs kopējo uzvaru svinēsim,
Visu svētku svētkus svinēsim:

Draugs Zaratustra atnāca, visu viesu viesis!

Vēl vienu vienīgu reizi Nīče savas apzinīgās dzīves laikā

piedzīvoja lielu prieku un gandarījumu. 1888. gada pavasarī
Kopenhāgenas Universitātē pazīstamais dāņu literatūras vēstur-

nieks un kritiķis Georgs Brandess iesāka lasīt lekciju ciklu par
Nīčes filozofiju. Nīče sarunās un vēstulēs par to nezināja at-

rast vārdus, kā savu prieku izteikt. Viņš turpmāk nu nesaru-

nāšoties tikai ar savu draugu Zaratustru vien, bet došoties ceļā.
lai atklāti pats sludinātu savas idejas.

Liktenis bija lēmis citādi. Nākamā gada janvārī Nīče sa-

slima ar nedziedināmu gara slimību. Turinā viņu atrada pa-

kritušu uz ielas, nesamaņā.
Viņa gars aptumšojās. Viņš sāk runāt bez sakarības, dī-

vainas fantāzijas. Suta pazīstamiem zīmītes ar nesaprotamiem

teikumiem, parakstās vienreiz: Dionizijs, otrreiz — Krustā

sistais.

No Turinas draugi Nīči pārved uz Bāzeli un ievieto psīchi-
ātriskā slimnīcā, bet pēc kāda laika viņu nodod mātes kopšanā,

Naumburgā. Pēc mātes nāves viņš dzīvoja Veimārā pie māsas,

kas viņu uzticīgi kopa līdz pēdējai mūža dienai.

25. augustā, 1900. g. viņš uz mūžību slēdz nogurušās acis.

Paglabāts viņš Rekenas (Rocken) sādžas kapsētā, blakus ve-

cākiem.

Uz pēdējo dusu viņu pavadīja mazs pulciņš ļaužu. Pār-

steigti bija bērinieki, kad pie atvērtā kapa ieradās kāds nepa-

zīstams students, kas no tālienes bija atnācis Nīčes bērēs, un

īsos, vienkāršos vārdos aizgājējam izteica paldies un pēdējās
ardievas — jaunatnes vārdā.

II

Šis īsais raksts neatļauj pārrunāt visus, pat ne galvenos

Nīčes prozā sarakstītos darbus. Šeit atzīmēsim tikai viņa gal-

venās problēmas un šo darbu pamata motīvus.

Tāpēc ka šīs grāmatas galvenais uzdevums ir lasītājus pir-

mā Tcārtā iepazīstināt ar lielo personību dzīves gudrības mācībām,
tad šeit arī sīkāk kavēsimies pie tā Nīčes darba, kurā visspilgtāk

izpaužas viņa pasaules un dzīves uzskats un viņa dzīves ideāli,
cilvēkiem sludināt viņš turēja par savu misiju — pie viņa pra-

vietīgās dzejas ar nosaukumu: ~Tā runāja Zaratustra".

Kā zināms, Nīčes rakstības stils ir — eseja un aforismi.

Tas pa daļai jau stāv sakarā ar to, ka viņš pēc savas dabas

un temperamenta nepavisam nebija kabineta cilvēks, sistēmati-
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ķis, stingrs zinātnieks — filozofs vārda parastajā nozīmē. Par

visiem viņa darbiem var teikt, ka neviens pats no tiem nav

radies klusā studiju istabā, pie rakstāmā galda. Nīče savas

domas domāja ilgajos gājienos pa kalniem, juras krastu, klinšu

kraujām, arvien zem plašajām debesīm, brīvā dabā. Zara-
tustras pirmā ideja modās viņā, kā pēkšņa gaiša atklāsme,

pie Silvaplanas ezera, ~6000 pēdu pār jūras līmeni un vēl aug-
stāk pāri visām cilvēcīgām lietām", kā Nīče pats izteicās. Par

šāda veida garīgu darbu, par brīnumaino iedvesmi, kas tādos

brīžos pār viņu nāca, viņš pats stāsta tā: Pēkšņi, ar neiz-

sakāmi smalku eksaktību kaut kas tev top redzams, dzirdams,
kas tevi līdz pašiem pamatiem satricina, apgāž. Tu nemeklē

nekā, bet dzirdi, tu ņemi un nejautā, kas dod. Kā zibens uz-

liesmo doma, neatvairāma, tev tā jāpieņem, tev nav nekādas

izvēles. Aizrautība, aizgrābtība, kūpas varenais spraigums daž-

reiz izraisa asaru straumi! Soļi tavi nemanāmi te joņo uz priek-
šu, te klust lēni. Tu neesi vairs pats un tomēr reizē no-

teikti izjuti it kā smalkas lietus šalkas, kas pār tevi plūst līdz

kāju pirkstu galiem... Viss tas notiek it kā zem spaida, ne-

brīvi, bet reizē ir saistīts ar vētrainas brīvības sajutu, ar ab-

solūtā, ar varas, ar dievišķības sajūtu..
v

Protams, ka tā dzimušas domas nepaguva iekļauties stin-

gras sistēmas formā, bet tērpās spilgtos aforismos vai brīvās

vārsmās, kas kā plaši viļņi veļas un, bango aizrautīgi skaistos

ditirambos, kas ir atsevišķu spēcīgu domu sevišķi iespaidīgs un

aizrautīgs izteiksmes veids.

Šāds ārkārtīgs garīgās darbības veids, kad domas šaujas
uz augšu kā vulkāna izverdumi, protams, dzemdē daudzreiz

pilnīgi nepārbaudāmas idejas, un forma, kādā tās tērpjas, daž-

kārt ir neparasti fantastiska.

Un tomēr visā visumā un pašā pamatā, Nīčes domu pasaule
nebūt nav chaotiska, bet tanī valda stingra iekšēja saskaņa

un skaista kārtība, kuru, protams, tanī var saskatīt tikai tad,

kad pārzin un pārredz visu, ko viņš ir teicis un kad to prot tīrīt

no visa nebūtiskā, tīri ārišķā, kas jauc un aptumšo pašu cen-

trālo ideju.
Nīčes māsa aizrāda, ka viss būtu bijis citādi, ja vi-

ņas brālim būtu bijis vairāk tuvu cilvēku, ar kuriem viņš par

visām savām problēmām būtu varējis sirsnīgi izrunāties un iz-

strīdēties, vai ja arī pretinieki ar nopietniem un lietišķiem iebil-

dumiem viņu būtu izaicinājuši uz atklātu godīgu cīņu. Tādā

būtu tikuši noslīpēti daži asumi, daudz kas būtu izlīdzinājies;
labāk noskaidrojies. Bet tāpēc, ka viņas brālis bijis tik nežē-
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līgi vientulīgs, viss, kas viņā vārījies un kūsājis kā kāda sli-

mība ~sities uz iekšu", tur radījis visai kļūmīgas komplikācijas
un tad bieži beidzies drausmīgās erupcijās, varenās eksplozijas.

Vismierīgākā garā ir sarakstīti Nīčes paši pirmie darbi,

viņa apcerējums par sengrieķu traģēdijas dzimšanu no mūzi-

kas gara.
Šeit jau spēcīgi ieskanas Nīčes mūža domas pamatmotīvs,

proti tas, ka visa esošā īsto būtību izprast un dzīvē kaut ko

patiesu, lielu radīt var nevis tikai aukstais, vēsais, neutrālais

prāts vien, bet tikai bagāta un karsta dieva Dionizija aizrauta,
dievības gara pildīta, iekšējā mUzikā kūsājoša visa veselā cil-

vēka dvēsele. Lai gan prātam ierādāma augsta vieta, ja arī bez

tā palīdzības nekas vērtīgs nav sasniedzams un radāms, tad

tomēr ar visu, kas ir, un par visu, kam jābūt, viņš nav vienī-

gais noteicējs, bet ir vajadzīga visa veselā cilvēka, viņa gara

un dvēseles spēku aktīva līdzdarbība. Cilvēks nedrīkst novārtā

likt intellekta nosvērto, izlīdzinātāju, skaidrotāju spēku, bet vēl

mazāk drīkst aizbērt tos dziļos dvēseles dzīves atvarus, kas

plUst kopā ar visdzīves mūžīgo plūsmi, no tās barojas, no tās

spēkus smeļ, ar to sakļaujas skaistā saskaņā. Jādod gods un

vara gan dievam Apollonam, kas kārto, saskaņo, organizē, kas

visam dod atbilstošo daiļo formu, bet jāļauj savu darbu darīt

arī dievam Dionizijam, kas viļņo un aizrauj jutas, kas sabango
visu dvēseles dzīvi, kas liek karsti mīlēt un dziļi nīst, asaras

liet un līksmot, aizrauties, mulst un sevi aizmirst. Visaugstāk,

protams, stāvēs tas, kas pratīs sevī saskaņot abus motīvus, kam

būs netikvien karsta dvēsele, bet arī spēcīga, kritiska doma,
kurā Dionizijs un Apollons nevis vedīs neizlīdzināmu cīņu, kas

cilvēku iekšēji saplosīs, bet kur tie viens otru papildinās, balstīs,
viens pie otra iedegsies un tā cilvēka dvēseli nevis šķels un

jauks, bet pacels augstākā vienībā. Nīčes paša dvēseli šie divi

pretējie spēki bieži tirdīja, mocīja un plosīja, un viņš tāpēc it

kā ar zināmu skaudību skatījās tādos cilvēkos kā Gētē, kurā

viņš saskatīja skaisti un harmoniski apvienotus abus elementus—

apollonisko un dionizisko. Nīčem daudzējādā ziņā līdzīgais Šek-

spīra Hamlets, kura dvēseli tāpat plosīja stichiskie spēki, ju-

tas, kaisles no vienas puses un kritiskā doma no otras, un kurš

šinīs iekšējās cīņās zaudēja līdzsvaru, spēku un prieku dzīvot,

skauda savu draugu Horātiju par to, ka viņā tik skaisti esot ap-

vienotas ~asinis un doma", jūtas un prāts, karsta dvēsele un

ass intellekts.

Nīčes paša dvēselē stiprāk arvien izpaudās dioniziskais.

Arī pēc tam, kad viņš, pēc saviem pirmiem, tīras romantikas
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pilniem darbiem, kuros viņš izrādījās par Šopenhauera metafi-

zikas un Vāgnera romantiskās mūzikas pārstāvi, pats pret šo

savu romantismu un ~nekritisko entuziasmu" cīnoties pārdzī-

voja tīrā dabaszinātniskā pozitīvisma posmu, (kas it īpaši iz-

paudās viņa darbā ~Menschliches Allzumenschliches"), viņš to-

mēr atkal atgriezās atpakaļ, ja arī ne bez kritikas, pie sava

iemīļotā dieva Dionizija, kura garā, kura iedvesmots, beidzot

sarakstīja savu vareno heroiskas dzīves sumināšanas dziesmu—

Zaratustru. Tā ir dziesma īstā vārda nozīme, tanī nav nekā no

zinātniskas objektivitātes, no teorētiskas filozofijas skaidrības,
bet tanī, kā pats izteicās, viņa dvēseles dziesma skan.

Un tomēr tai ir sava noteikta ~ideja", kas skaidri saska-

tāma, ko Nīče cerēja padarīt skaidrāku, pārliecinošāku, iespai-

dīgāku, kad viņš to nevis ietvēra abstraktas, morāliskas pamā-
cības formā, bet kad tanī ielika visu savu dvēseli un tās karstās

jaunās, atjaunotās cilvēces ilgas.
Kā visos savos prozas darbos, tā arī Zaratustrā Nīče risina

vienu un to pašu savu galveno domu par jauna cilvēka tipa

radīšanu, kas cels jaunu pasauli, jaunu kultūru, īstu kultūru,
tagadējās neīstās, paviršās, melīgās, ārišķīgās kultūras vietā.

Līdzīgi Russo, kas savā laikā arī uzstājās kultūras kritiķa

lomā, kas arī nožēloja, rāja, mācīja un tiesāja sava laika kultū-

ras cilvēkus, tos turot par maziem, vājiem, iekšķīgi chaotis-

kiem un nelaimīgiem cilvēkiem, stādot augstāk par viņiem pat
miesās spēcīgo, vienkāršo, iekšķīgi līdzsvaroto un kā bērnu

laimīgo mežoni, arī Nīče noliedz līdz pamatam to, ko cilvēki

pašlaik tur un sauc par kultūru un izglītību un atrod, ka bar-

bars — vikings, ka pat aizkultūras ~gaišmatainā bestija" ir ne

zemākas, bet dažā ziņā augstākas formācijas būtne, iekšķīgi

vienbutīgāks, stiprāks, skaistāks nekā ārēji izsmalcinātais, pār-
smalcinātais, izlutinātais, jūtās, instinktos un gribā vājais, pie
tam tomēr rafinēti egoistīgais musu dienu ~izglītotais" cilvēks,

„izglītotais mietpilsonis" (Bildungsphilister), kuru viņš tik spī-
doši raksturojis savā grāmatā par Dāvidu Strausu.

iii

Uz Nīčes Zaratustru labi varētu attiecināt viņa vārdus:

~Gandrīz katrs labs rakstnieks raksta tikai vienu grāmatu.
Viss cits, ko viņš saraksta, ir tikai mēģinājumi, priekšvārdi,

paskaidrojumi un papildinājumi."
Tiešām: ja Nīče nebūtu neko citu sarakstījis, kā vienīgi

savu Zaratustru, mēs zinātu visu galveno, ko viņš gribējis teikt

un mācīt.
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Šīs lielās, it kā svinīgā bībeles valodā sarakstītās poēmas

pamatmotīvus šeit atzīmējot, būtu tikai jāaizrāda uz to, ka visu

tās skaistumu, spēku un bagātību izsmelt šādā īsā komentārā

pilnīgi neiespējams. Tā ir ilgi un pamatīgi katram jāstudē

pašam un nav jāaizmirst Nīčes paša vārdi, ka šo viņa grāmatu

patiesībā tikai tas sapratīšot, kas pats būšot kaut ko viņam

līdzīgu piedzīvojis, kas tās pašas sāpes un tos pašus laimes

brīžus būšot izdzīvojis.

Uz grāmatas pirmās lappuses atzīmēti vārdi, ka tā sarak-

stīta visiem un nevienam.

Kad Zaratustram bija trīsdesmit gadi — tā lasām grāmatas

sākumā, it kā svinīgi skaistā poēmas prelūdijā, — viņš atstāja
savu dzimteni, savas dzimtenes ezeru un aizgāja kalnu vientu-

lībā. Tur viņš desmit gadus dzīvoja ar savu ērgli un čūsku —

kā ar augsta lidojuma un gudrības dzīviem simboliem1
.

— Sevi

un savus līdzšinējos ieskatus par dzīvi un cilvēkiem pārbau-

dīja un, izdomājis jaunu domu, nolēma nest to cilvēkiem. Viņš

apsveic sauli:

Tu lielais spīdekli, kas būtu tava laime, ja tev nebūtu to,
kam tu spīdi! Arī es tevi gaidīju katru rītu, es, mans ērglis un

mana čūska., mēs saņēmām tavu dāvanu un svētījām tevi. Bet

tagad es savu bagātību gribu nest cilvēkiem un viņiem to dā-

vināt. Svētī šo kausu, kas nu ir pilns un taisās pāri plūst,
lai tā ūdeņi zeltīti no tā plūstu un visur nestu tavu svēto mir-

dzumu.

Un Zaratustra kāpa lejā no saviem kalniem un gāja pie cil-

vēkiem, lai tos mācītu.

Ceļā Zaratustra sastop vecu mūku, eremītu, senu savu pa-

ziņu. Šis ir aizgājis no cilvēkiem, pametis visu citu un nu

tikai vientulībā Dievu lūdz un svētas dziesmas dzied. Zaratus-

tram tas liekas netaisnīgi, aplami, viņš pat negrib atzīt vecā

mūka Dievu, kuram tāda dzīve var patikt, ka cilvēks nekā cita

nedara, kā viņu pielūdz un viņam dziesmas dzied. Tāds Dievs

viņam nav vajadzīgs, tāds viņam patiesībā miris. Šāda tīri

pasīva reliģiozitāte, kad cilvēks nezin nekādu pienākumu pret
dzīvi un cilvēkiem, bet kad tikai par savu dvēseli vien domā,

viņam liekas slikta, neauglīga. Viņa reliģija ir aktīva, viņš
ticot dzīves un dzīvības dievišķīgumam, svētumam, tur par grē-

ku no dzīves aiziet projām. Viņa reliģija ir kalpošana dzīvei,
ir tās kāpināšana, stiprināšana, apgarošana, bet nevis tās no-

liegšana.
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Zaratustra iet talak, iet pie cilvēkiem, jo viņš tos mīl, mīl

cilvēces nākotnes ideju, kurai tic.

Nonācis kadā pilsētā, viņš uz tirgus laukuma uzrunā ļau-

dis, kas ieradušies noskatīties virves dejotāja mākslā. Viņš tieši

sāk sludināt savu mācību par cilvēku nākotni, par to, ka

tagadējais cilvēks nestāv uz cilvēces augstākās pakāpes, ka šis

samērā ļoti mazvērtīgais attīstības posms jāpārdzīvo un ka jā-
rodas jaunam cilvēka tipam, pilnīgākam, vērtīgākam, pārākam

par to, kas tagad dzīvo pasaulē.

Viņš māca un sludina pārcilvēku, kas no tagadējā cil-

vēka tāpat atšķirsies, kā tagad cilvēks atšķiras no dzīvniekiem.

Stiprs viņš būs, drosmes pilns, skaisti nesavtīgs, būs kungs

par dzīvi, likteni, pats par sevi. Viņš mīlēs dzīvi un paliks

uzticīgs savai zemei, šai mūžīgai cilvēku mītnei, bet visas cil-

vēku un zemes lietas pildīs ar lielu garu un pacels arvien aug-

stākā un augstākā līmenī.

Viņš nemeklēs personīgo laimi, jo tikai mazi un zemi cil-

vēki šo laimi kāro. Jo kārīgāks kāds ir, jo viņš ir mazāks.

Nākamais, ideālais cilvēks, pārcilvēks būs tas, kas personīgo
laimi nicinās, bet tikai domās par to, lai piepildītu visaugstāko
cilvēka ideju.

Lai to spētu, cilvēkam jāienīst viss tas, kas viņa dzīvi pa-
dara vieglāku, siltāku, mīkstāku, jānīst mīkstā gulta, bet jāmīl
stāvie un grūtie ceļi, jāiemīl arī ciešanas.

Tā Zaratustra runā ar tirdziniekiem, līdzīgi Ibsena Bran-

dam, kas arī saviem klausītājiem nekādus labumus nesolīja, bet

tikai rādīja šauro, grūto ceļu, kas ved pie Dieva, pie viņa
stingrā Dieva. Un kā Branda publika to atstāja, apsmēja,

pat akmeņiem nomētāja, tā Zaratustras publika tikai smējās par

viņu un tā vietā vēlējās redzēt virves dejotāju un noskatīties

viņa mākslā.

Vēlreiz Zaratustra mēģina runāt. Un nu runā par to, kādus

viņš gribētu redzēt cilvēkus, kādus viņš mīl.

Es mīlu to, viņš saka, kas nedomā daudz par sevi, kas pat
nebaidās bojā iet, ja vien ar to rāda ceļu uz augšu. Es mīlu

tos, kas ir kā ilgu bultas, izšautas uz otro krastu, kas visu, ko

dara, ko mācās, izgudro, dara tādēļ, lai sagatavotu ceļu nā-

kamajam, augstākajam cilvēkam.

Es mīlu to, kas savu dvēseli izšķiež, kas dod, dod un dā-

vina un pats sevi negrib saudzēt.

Es mīlu to, kam ir kauns, ja kauliņi mesti viņam par laimi,

jo viņš nemeklē laimi, bet meklē savu darbu un uzdevumu.
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Es mīlu to, kas zelta vārdus runā, bet kas vēl vairāk dara,
nekā sola. Es mīlu to, kam dziļa dvēsele, dziļa un pārpilna,
tā ka viņš pats sevi aizmirst.

Es mīlu visus tos, kuri ir kā smagi pilieni, kas krīt no tum-

šiem mākoņiem, pareģodami zibeni, un kuri kā pareģi paši bojā
iet.

Bet tirdzinieki kā nesaprot, tā nesaprot savādā sprediķo-

tajā mācību.

Tad Zaratustra savu ideju sāk risināt no otra gala. Viņš
nerunā par to, kādus cilvēkus viņš mīl, bet otrādi: kādus nīst.

Viņš cer, ka viņu tak labāk sapratīs un viņam piekritīs, ka tādus

cilvēkus, kādus viņš tagad rādīs, visi paši turēs par nicināmiem.

Un nu viņš klausītājiem tēlo mazos, niecīgos, pēdīgos cil-

vēkus, tādus, par kādiem visi taps un paliks, ja viņos nemo-

dīsies tieksme citu, jaunu dzīvi dzīvot.

Vēl ir laiks, viņš saka, vēl nav par vēlu stādīt cilvēcei aug-
stākus mērķus un mācīt pēc tiem tiekties, bet var drīz notikt,
ka nekas vairs nebūs iespējams, ka cilvēks vairs nespēs savu

ilgu bultu pāri sev noraidīt, ka neviena jauna zvaigzne vairs

nevarēs dzimt. Tad var notikt, ka dzīvos tikai visnicināmākie

cilvēki, tādi, kas paši sevi vairs neprot nicināt.

~Kas ir mīlestība? Kas radīšana? Kas zvaigzne?" tā jau-
tās šie pēdīgie cilvēki acis blisinādami. Tie domās tikai par

to, kā ilgi dzīvot, labumā, siltumā, mīļā mierā. Viņi drusku

strādās, bet ne par daudz; drusku papriecāsies, bet ne par

daudz; viņi nebūs sevišķi bagāti, bet arī ne sevišķi nabagi, jo
tas ir neērti. Viens liels ganāms pulks būs, bet nebūs gana,

jo visi būs vienādi, visi vienlīdzīgi.

Katrs būs prātīgs, saticīgs, jo strīdēties nav veselīgi.
Maza baudiņa tiem būs dienai un maza baudiņa naktij, jo

viss, kas ir par daudz, nav veselīgs.
Un visi būs laimīgi un blisinās acis.

Kad Zaratustra bija visu to teicis un vēl vairāk tādā pat

garā, par visnicināmāko, pēdīgo cilvēku, viss tirgus pUlis kliedza

un gavilēja: ~Lūk, tā ir labi, dod mums šo pēdīgo cilvēku,

padari mūs visus par tādiem, kāds ir šis pēdīgais!"
Tad Zaratustra noskuma un domāja:

~Viņi nesaprot. Mana mute nav priekš viņu ausīm. Es,
laikam, pārāk ilgi esmu dzīvojis kalnos un klausījies kalnu

strautu čalā un koku šalkoņā... Nesaprot. Un pie tam vēl mani

nīst. Un viņu smieklos ir ledus."
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Ja mums saprotami šī tā sauktā priekšvārda pamata mo-

tīvi, tad saprotamas būs arī Zaratustras turpmākās runas, ru-

nātas visiem un nevienam.

Jo visu viņa runu pamats un kodols ir tas, ka viss jāmēro

pie tā, viss jāvērtē pēc tā, cik tas visu dzīvi veicina, kāpina,

padara dziļāku, skaistāku, bagātāku, cik pats cilvēks aug, cik

stiprs kļūst, patstāvīgs, drošsirdīgs, valdonīgs. Dzīvei, zemes

dzīvei jāpaliek uzticīgam. Zemes dzīve ir dota dzīvošanai, un

jo dzi[āka un spēcīgāka ir šī dzīvošana, jo visā dzīvē un dzī-

vībā spēcīgāks ritms, jo bagātāki saturi, jo krāšņāka forma,

jo spraigāka tās dinamika, jo tā labāka, jo cilvēks, kas tādu

dzīvi prot un grib dzīvot, tuvāk stāv tam jaunajam, augstajam
cilvēka ideālam, pārcilvēkam, par kādu Zaratustra — Nīče

sapņo.

Zaratustra turpmāk nesludinās savu mācību tirgus lauku-

mā, bet ies pie draugiem, skolniekiem, mācekļiem. Tie viņu
labāk sapratīs.

Un tiem tad viņš nes savu mācību:

Cilvēks uz reiz par pārcilvēku nevar tapt. Viņam jāizdzīvo

trejādi posmi: pirmais ir tas, kad viņš kā kamielis tikai klausa

un stiepj to, ko viņam uzkrauj; otrais tas, kad viņš kā dumpi-
nieks sācējas pret šo verdzību un grib pats būt kungs par visu

un visiem, kad viņš kā lauva rēkdams saceļas pret seno kār-

tību un kundzību; trešais ir tas, kad viņš top par bēnnu, ne-

vainīgs, īsts, godīgs, kad nav nedz vergs, nedz visa pastāvošā

grāvējs, bet kad ar nevainīgu, skaidru, it kā bērna skatu visā

lūkojas, kad aizmirst to, kas jāaizmirst, kad ik brīdi visu no

jauna gatavs sākt, kad ir kā rats, kas pats no sevis sāk griez-
ties, kā pirmā kustība, kā svēta jā-teikšana dzīvei.

Līdz šim, tā saka Zaratustra, visi tie, kas mācīja pareizu un

tikumīgu dzīvi, ieteica kā galveno — mīļu mieru, pieticīgu

miermīlību, mācīja izvairīties no visa, kas uztrauc, kas varētu

kaitēt labam miegam, jo labs miegs ir visdārgākā manta.

~Svētīgi visi, kam miegs nāk: viņi tūliņ snaudīs!" īgni Za-

ratustra nobeidz vienu savu runu par šiem miermīlības tikuma

mācītājiem.
Un svēta īgnuma pilni ir viņa uzbrukumi tiem, kas nez'

kādās aizsaulēs meklē mērķi, izeju, glābiņu. Viņi mācot nīst

zemi un zemes dzīvi, kas ir svēta, svēta, svēta. Nevajagot

galvu slēpt aizsaules domu smiltīs, vajagot ar atvērtām acīm

lūkoties dzīvē, zemes dzīvē, godā vajagot turēt arī miesu, šo

trauku, kurā mājo gars. Nevajagot censties sevī izkopt daudz

mazus tikumus, bet to, ko sevī atzīst par labāko un lielāko;
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tam vajagot nodoties ar visu sirdi, tā, ka ta dēļ gribētos mirt

un dzīvot.

Jānlst viss vājais, gļēvais, viss, kam nevar atdot visu

sirdi.

Nedrīkst ari rakstīt nevienu rindu, ja to nevar rakstīt ar

savas sirds asinīm. Un ari lasīt vajaga ar visu sirdi. Zara-

tustra ar dziļu īgnumu runā par to, ka cilvēki neprot lasīt, kā

viņi apvaino, kā zaimo garu, kad lasa tikai tukša laika kavēkļa
dēļ. Viņš saka, ka nīst lasītājus — sliņķus. Kad redz, kā tie

apvaino grāmatu, tad gribētos, lai cilvēki labāk nemaz neprastu
lasīt. Reiz gars esot bijis Dievs, tad tas kļuvis par cilvēku,

pēdīgi par rupju pūli.

Un jācenšas lasīt to, kas nav viegli saprotams, pie kā

jākāpj augstu, kā kalnā. Vislabākām domām jābūt kā visaug-
stākā kalna galotnei. Tur gaiss viegls un tīrs, bet turp arī

grūti nokļūt, tur ceļā draud briesmas. Bet nav jābaidās no

grūtībām un briesmām. Jāmīl skaidrais, spēcīgais kalnu gaiss.
Jāmīl kalnos kāpt. Jābūt stipram un varonīgam.

Mīlot un cerot, tā saka Zaratustra, es tevi lūdzu, es tevi

nozvērinu: neizmet varoņu garu no savas dvēseles! Turi svētu

savu augstāko cerību!

Viņam svēti ir kareivja tikumi. Viņš mīl nesavtīgos cīnī-

tājus. Viņš nīst tos, kas mīl un meklē tikai mīļo mieru, paša
miera dēļ. Kur nav lielu cīņu, tur cilvēki nieku dēļ strīdas un

muļķīgi pļāpā. ~Ko nozīmē
— būt labam?" viņš jautā, un at-

bild: ~Labam būt nozīmē būt drošsirdīgam. Lai mazie skuķi

saka, ka labs ir tas, kas smuks un aizkustinošs!"

Laba ciņa ir labāka par sliktu, gļēvu mieru. Laba cīņa

pasaulē vairāk lābuma atnesusi, nekā gļēva miermīlība un lu-

tinātajā ~tuvāko mīlēšana".

Vajaga stipri mīlēt, stipri kam ticēt, stipri cerēt, un par šo

augstāko cerību varonīgi jācīnās.

Par visiem vairāk Zaratustra nīst līdējus, kārīgus perso-

nīgās laimes meklētājus, rupjus karjeristus. Viņš atrod, ka tādu

cilvēku sevišķi daudz ir politikā, valsts dzīvē, tāpēc runā par

briesmām, kādas tur draud. Viņš savus draugus no tām brī-

dina. Sakarā ar to Nīče savam Zaratustram liek mutē vārdus

par valsti, kura savā radikālismā, protams, pilnīgi nepieņemama

un kuru var izskaidrot vienīgi kā dzejnieka-aistēta riebumu

pret visu ārišķīgo, kas bieži var būt savienots' ar politisko
darbību.
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Bet Nīče un viņa Zaratustra mums arī nemaz nav un ne-

var but ceļa rādītāji politikā. Viņu uzdevums ir brīdināt no

tā, lai cilvēks dzīvē un darbā, arī valsts darbā, nepazaudētu
savu es, nekjntu par „mērkaķi, kas kāpelē", pie tam cenšoties1
uzkāpt labi augstu. Arī valsts dzīvei vajaga vai nu nodoties ar

visu sirdi, nesavtīgā idejiskā kalpošanā, vai aiziet projām turp,
kur valda klusums un tīrs gaiss.

Zaratustra pats mīl un saviem draugiem ieteic klusumu un

vientulību, brīdina no ielu un tirgus trokšņa, putekļiem un mu-

šām. Brīdina no visa pārāk skaļā, no lielajiem dzīves aktie-
riem", no skaļo lozungu paudējiem. Viss vislielākais dzimst un

aug klusumā. Visdziļākām akām ilgi jāgaida, kamēr tās zina,
kas viņu dziļumos iekritis, turpretim seklās akas, seklās dvē-

seles visu ātri, strauji un pavirši pārdzīvo.

Ej vientulībā, mans draugs! Bēdz no visiem mazajiem,

sīkajiem, kas pat ar savu laipnību, ar savām uzslavām, ar sa-

viem glaimiem tevi tikai var apvainot. Un ja tu esi lielāks par

viņiem, tad zini, ka to viņi nekad necietīs, nekad to tev nepie-
dos, jo viss, kas lielāks par viņiem, viņu acīs ir grēks un vi-

ņiem pašiem dzīva apsūdzība.

Un ja tu negribi but viens, tad ej pie drauga! Bet tev tad

arī jāprot but draugam. Kad tu ej pie drauga, tad tu nevari

diezgan labi uzposties! Tev draugam jānes nevis tas, kas tevi

nospiež, bet kas tevi paceļ, tad tu arī viņu pacelsi. īsts draugs

draugam arvien ir tas, kas to stiprāku padara. Ar draugu drīkst

arī cīņu vest un draugā var cienīt savu labāko pretinieku.
Draugs draugam lai būtu ~ilgu bults", ierosinājums, spēka un

drosmes avots. Draugam nevajaga visu teikt un nevajaga gri-

bēt, lai viņš visu teiktu. Vajaga prast klusēt un sirdī visu

atminēt, jutās nojaust. Labāk ir draugu nevis žēlot, bet viņā
modināt spēka apziņu. Draugs mīl tavu droši skaidro skatu,

kurā mirdz kas no mūžības.

Kā draugu, tā arī citus cilvēkus nedrīkst mīlēt ar sliktu,
t. i. ar vāju, gļēvu, pārāk saudzīgu, lutinātāju mīlestību. Pār-

mērīga saudzība, iecietība, mīkstčaulība, ko bieži tur par tuvāko

mīlestību, ir aplama, un ar to pasaulē dara vairāk ļauna, nekā

ar stingrību un cīņu. Nevajaga mīlēt tikai tuvāko, bet tālāko,
t. i. augstāko, pārpersonīgo, un vajaga mācīt citus to iemīlēt.

Cik daudz liekulības un salkanības ir tā sauktajā tuvāko mī-

lestībā! Cik daudz iedomīga farizēisma ir parastajā labdarībā,

un cik tā bieži pazemina un apkauno! Nē, nevis tuvāko vajaga
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mīlēt, bet tālāko, nākamo, pāri acumirklim stāvošo, augsti ide-

jisko, jauna cilvēka, atjaunojamās cilvēces ideālu!

Bet ja es tev, draugs, ieteicu iet vientulībā, saka Zara-

tustra, ja mācu nostāties pašam uz savām kājām, atbrīvoties

no svešām važām, tad tu to drīksti darīt tikai tad, ja tu jau
esi diezgan stiprs, ja tev jau ir tiesība to darīt. Tu man saki,
ka esi brīvs. Bet dažs pazaudē savu pēdējo vērtību, kad aiziet

no kādas kalpības. Es negribu zināt, no kā tu esi brīvs, bet

kam, kādam darbam, kādam uzdevumam, un vai tu jau esi

spējīgs to veikt.

Daudzi cenšas uz gaismu, lai tikai paši spīdētu. Daudzi

cenšas uz brīvību paša labuma un ērtības dēļ. īsta brīvība

arvien ir stingra paklausība paša dotam likumam. Bet, saki

man, vai tu jau esi spējīgs sev likumus dot. Ja nē, tad tev

jāpaklausa svešam likumam.

Neviens nekā vērtīga dzīvē neradīs, kas nepaliks savos

krastos, kas gribēs vairāk, nekā spēj. Katram ir savas robe-

žas. Katram tanīs jāturas. Tikai tad viņš ir īsts un patiesīgs.
Arī sievietei jābūt un jāpaliek sievietei. Viņa tuvāk stāv dabai

kā vīrietis, viņai ir stiprāki un drošāki instinkti, viņa labāk

prot mīlēt, paklausīt, piekļauties. Ir aplami, ka sieviete savas

dabas dotās dāvanas cenšas nomākt un grib būt līdzīga vī-

rietim. Viņā ir vēl daudz verdziska gara, viņai vīrietis liekas

pārāk liels esam, viņa pārāk daudz pēc viņa rīkojas, no viņa
it kā baidās. Viņa vēl nav sapratusi, ka tai jābūt viņai pašai,

sev uzticīgai, bet nevis tādai, kāds vīrietis. Bet vēl viņa nav

iekšķīgi tik brīva kļuvusi, lai klausītu pati savai balsij, vēl

viņai pārāk bail no vīrieša, un tas ar pātagu pie viņas vēl var

daudz panākt.
Visam un katram jākļūst par to, kas tas ir. Katram

savas dabas dotās spējas tikai jākāpina, jāizdaiļo, jāattīsta, jā-

apgaro. Lai vīrietis vairāk ir un paliek cīnītājs, lai sieviete

ir un paliek tā, kuras sejā mirdz vēl nedzimušās jaunās pa-

saules mirdzums. Un abi — vīrietis un sieviete — viens otrā

lai sajūt, atrod un izceļ dievišķīgo. Lai viņu mīlestībā atspīd

zvaigznes stars, cerības stars, ka no abiem dzims augstāka
būtne. Tad viņu mīlestība un laulība nebūs tikai vairošanās,

bet kāpināšanās, pamats jaunas cilvēces dzimšanai, jaunai īsti

dižciltīgo cilvēku paaudzei (dem neuen Adel).
Šeit minētie pamata motīvi izskan arī turpmākās poēmas

daļās. Visam cauri vijas doma par to, ka tagadējais cilvēku

tips ir tikai pāreja, ka tam jābūt tikai pārejai. Jāpārvērtē līdz-

šinējās vērtības, jāatrod jaunas patiesības, jauni skaistumi, jā-
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atrod jaunas zemes. Zaratustra garā redz šo jauno zemi, šo

savu bērnu zemi, turp viņš dodas ceļā, uzvelk savam kuģim
buras ceļojumam uz turieni. Visas poēmas pamata melodija ir

— augstas dziesmas melodija dzīvei un dzīvībai. To viņš teic

un slavē tūkstoš veidos, to sumina, to māca mīlēt, tai aicina

kalpot ar visu sirdi un prātu.
Nīče nevar atrast diezgan dziļus vārdus, diezgan krāšņus

simbolus, diezgan skaistas ainas, lai dzīvi suminātu un rādītu

tādu, ka lai katram gribētos dzīvot, lai tā katram izliktos mīļa
arī ar visām savām grūtībām, ciešanām un bēdām.

Te viņš dzīvi rāda dejojošu meiteņu tēlos, rāda to tik

skaistu, skanošu, smejošu, kā jauki burvīgu sapni. Te viņš tās

svaigumu un skaidrību simbolizē dzidru debesu ainā, kad viss

saules lēktā brīnišķīgi mirdz un laistās. Viņš grib likt sajust
dzīves tik lielu dziļumu un tik neizsmeļamu bagātību, ka mo-

dina gribu, lai tā nekad nebeigtos, lai nekad tai nebūtu gala
un beigu, lai tā vēl un vēl reiz atkārtotos tāda pati, kāda tā

reiz dzīvota.

Šī Nīčes iemīlētā ideja par mūžīgo atgriešanos, par to,
ka viss vēl reiz un vēl daudz reiz atgriezīsies atpakaļ, atkār-

tosies tāds, kā bijis, ka visas sejas, visi vārdi, visi darbi vēl

reiz skanēs, ka visas krāsas un visi stari vēl daudzreiz no jauna
mirdzēs bijušā mirdzumā, protams, zinātniski nav pamatojama.
Nīče pats to sajuta, bet tomēr no šīs dārgās idejas neatteicās.

Tā patiesībā arī nebija radusies objektīvos novērojumos un

zinātniskos pētījumos, bet bija dzimusi tai pašā karstajā dzīves

mīlestībā. Jo ja dzīve ir skaista un svēta, tad tā tā jāmīl, ka

jāvēlas, lai tā arvienu no jauna atkārtotos. Un ja dzīve ir svēta,

tad jācenšas dzīvot to tik skaisti, katram tās momentam dot tik

bagātu saturu, lai gribētos, ka tā tāda no jauna un atkal no

jauna sāktos.

Zaratustra rāda dzīvi gan briesmīgu, gan satricinošu, gan

noslēpumainu, gan neizsmeļami dziļu. Viņš neslēpj neko. Stāsta

šaušalīgo notikumu par to, kā viņš naktī ieraudzījis gulošu

ganu, kuram no mutes ārā karājusies čūska. Bet arī ar to

jātiek galā. Un čūskai, kas lien tavās iekšās, jānokož galva.
Viņš, par mūžīgo atgriešanos domādams, zina to, ka atgrie-

zīsies arī viss sliktais, mazais, muļķīgais, ka vēl un vēl reiz

dzīvos arī visi tie sīkie, nejēdzīgie, tie vispēdīgie cilvēki, ku-

rus viņš pats nīst, bet arī ar to viņš klusu samierinājās, jo
tic, ka nāks atpakaļ arī viss lielais, diženais, skaistais un va-

ronīgais. Un nu vēl jo vairāk tic, kā tāda skaista un dižena

dzīve jādzīvo, ka tādiem lieliem un varonīgiem jābūt cilvē-
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kiem, lai gribētos tos visus vel un vel reiz redzēt atgriežamies
atpakaļ pasaulē.

Zaratustra pazīst arī dziļus vientulības brīžus, smeldzoši

sāpīgus. Viņš to izteicis savā ~Nakts dziesmā", šinī bezgala
sāpīgā, aizgrābtīgā vientulības dziesmā. Bet arī vientulību va-

jag prast un gribēt panest, kā visu, ko dzīve dod, jo dzīve ir

svēta. Lai nāk kas nākdams — es nebaidos! Un zinot, ka

arī viss bijušais vēl reiz nāks, es nu dzīvošu tā, lai netikvien

nebūtu bail no vēl reiz nākošā, bet lai to gaidītu kā lielu dā-

vanu. Un ja nāk atpakaļ vislielākās sāpes, mokas un cieša-

nas — nekas! lai nāk! Uz augšu! uz priekšu, drošā sirds! Tev

jāzin, ka lielas dvēseles sāpes ir pēdējās gara atbrīvotājas.

Skaļās dienas troksnī šo domu nemaz nevar izdomāt, tā

ir pārāk dziļa. lelas un tirgus skaļumā un burzmā nevar no-

doties domai par mūžību. Tikai klusās, visklusākās stundās

var dzimt doma par to, mūžības alkas, mūžības ticība.

Klau, kā zvana pusnakts zvans: Arī tas saka, ka diena ir

dziļāka par nakti, ka pasaule ir dziļāka, nekā diena to iedomā.

Dziļas gan ir viņas sāpes, bet vēl dziļāks ir prieks dzīvot.

Sāpes grib, lai tās beigtos, bet prieks grib būt bez gala, grib

pārvarēt sāpes, grib būt mūžīgs. Prieks grib mūžībū, grib

dziļu, dziļu mūžību...

Tā Zaratustras mācība ir prieka, drosmes, hēroska opti-
misma mācība.

Viņš zina, ka maz vēl ir to, kas šo viņa mācību pieņems,
ka visi vēl pārāk bailīgi, gļēvi miermīlīgi, pieticīgi, ka bēg no

visa, kas smags, grūts, sāpīgs, ka arī vislabākie vēl nav diezgan
labi, diezgan stipri, lai arī sāpes un ciešanas netikvien panest
varētu, bet tās gribētu, gaidītu, kā līdzekli un ceļu uz pil-

nību, uz dziļāku dzīvi. Arī vislabākie Zaratustram vēl nav labi

diezgan, visstiprākie vēl nav stipri diezgan, arī tie, kurus viņš

pats nosauc par ~pēdējām Dieva atliekām", par tādiem, ku-

ros vēl mājo dievības gars, par ~augstākiem cilvēkiem". Viņš
tos reiz aicina pie sevis ciemā un ar tiem pie mielasta, savā

alā, sarunājas. Arī tie, kā izrādās, vēl nav viņa ~īstie bērni".

Arī tajos ir vai nu vēl pārāk daudz patmīlības un seklas baudu

kāres vai pesimisma, arī viņi galu galā netic tam, ka jaunai
dzīvei jātop, jauniem cilvēkiem jādzimst, bet lēti apmie-

rinājās ar līdzšinējo dzīvi. Jau Zaratustram bija licies, it kā

tie viņu būtu sapratuši, jo tie runāja daudz vārdus, kas bija
līdzīgi viņa paša valodai. Bet kas ir vārdi! Kad Zaratustram

reiz stāstīja, ka esot redzēti cilvēki, kas gluži to pašu sakot
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kā viņš, ka tie laikam esot viņa mācekļi, viņš īgni un skumji

atbildēja: ~Tie nav Zaratustras mācekļi, bet viņa mērkaķi."
Un arī viņa ciemiņi, viņa mielasta dalībnieki, šie ~augstāk-

ie cilvēki" īstenībā nebūt nav augstāki par citiem, bet tāpat

turpina pielūgt tos pašus senos dievus, tāpat sumina plašo pūli,

tāpat viņa tiešās kailās intereses uzstāda par augstāko mērķi,
tā tad pielūdz nevis Dievu, nevis augstu ideju, cēlu ideālu, bet

rupjo masu egoismu — ēzeļa veidā. Tā tad atkal grimst at-

pakaļ stulbumā, pašpieticībā, ārējas ērtības, siltas un mīkstas

dzīves slavēšanā, gļēvumā, mīkstčaulīgā savstarpējā saudzēšanā

un žēlošanā.

Tomēr Zaratustra vēl nezaudē cerību. Šie paši viņa cie-

miņi, ja arī vēl nav sasnieguši visaugstāko nesavtības un va-

ronības pakāpi, tomēr jau kaut ko nojauš par jauno nākotni.

Un viņš tos ludz, lai tie butu kaut pāreja, kaut tikai tilts uz

nākotni. Un ja viņi nevarot būt lieli lielās lietās, tad lai lūkotu

būt pilnīgi mazās lietās, jo viss, kas sevī pilnīgs, liekot cerēt

un gaidīt vēl lielāku pilnību. Viņš ludz, lai tie cīnoties ar

rupju savtību sevī, lai nostiprinot visu sevī, kas tos darītu

nesavtīgus. Lai tie vispirms būtu patiesi pret sevi un citiem.

Patiesīgums ir pirmā īsta un liela cilvēka pazīme. Tikai ga-

rīgi plebeji mUžam melo. Visa viņu dzīve ir vieni meli, viena

izlikšanās, ārišķība, tukša dekorācija. Patiesīgs, īsts, varonīgi

nesavtīgs var būt katrs, šķietami vismazākais cilvēks, un ja
viņš tāds ir, tad viņš ir liels. Šīs pasaules vislielākie un sla-

venākie cilvēki savā dvēselē var but tukši un mazi, un vispa-

zemīgākais, visklusākais, kura vārdu neviens nemin, var but

sirdi bagāts, garā un dvēselē liels.

Vēl maz ir tādu, skumji domā Zaratustra. Bet būs! Un

ir jau tādi, kas tiem sagatavo ceļus. Viņš gara acīm tomēr

jau redz nākotnes zemi, savu bērnu zemi. Tā reiz bus! Būs,
būs reiz cita, jauna cilvēku audze!

Pēc mielasta un sarunām ar saviem ciemiņiem, lasām po-

ēmas beigās, Zaratustra vakarā mierīgs liekas gulēt.
Otrā rītā, agri piecēlies, viņš iziet ārā un redz sauli lēcām.

Viņš to apsveic tiem pašiem vārdiem kā poēmas sākumā: Tu

lielais spīdekli, kas būtu tava laime, ja tev nebūtu to, kam

tu spīdi!

Viņš mīl sauli, jo saule ir tāda, kāds viņš pats, tā arī tikai

dod, dod un dāvina un lej savu mirdzumu pār visiem, pār la-

biem un ļauniem, arī pār tiem, kas vēl snauž.

Šinī acumirklī Zaratustra dzird pāri savai galvai skaļu
ērgļa brēcienu. Mans ērglis, mans pavadonis! Viņš savā lido-
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jumā tāpat apsveic sauli ka es. Es viņu mīlu par to. Kaut būtu

arī daudz cilvēku tādu, kāds viņš!
Un Zaratustra uzreiz dzird ap sevi dīvainu švīkoņu. Sim-

tiem baložu nolaižas pār viņu, kā padebesis, kā mīlestības pa-
debesis. Dūjas! Maiguma un piemīlības simbols!

Un tūliņ pēc tam — tā lasām tālāk — Zaratustram glaužas
klāt lauva. Zaratustra tver biezās zvēra pinkas, glāsta tās un

dzird lēnu, gari stieptu, bet piemīlīgu lauvas rūkoņu.
Dūju bars un lauva! Nevainības un spēka simboli! Tādu

cilvēku simboli, kādus Zaratustra gaida, kādu vēl nav, bet kādi

reiz bUs. Ērglis, un lauva, un dūjas viņam ir kā zīme, kā so-

lījums, ka būs. Lauva kā suns glaužas viņam pie kājām, un

dūjas ap viņu laidelējas un mīlinājās.
Silti viļņi uzplūst viņa sirdī, kāpj uz augšu, un gaidās,

cerībās, ilgās un nojautā, ka tomēr reiz nāks viņa laiks, Zara-

tustra jut, ka tam asaras tek pār vaigiem un krīt uz rokām.

Dūjas aizlaižas un atkal atlaižas, nolaižas viņam uz pleca un

zadinās ar viņa baltajiem matiem.

Un lauva laiza asaras no viņa rokām. Zaratustras seja
staro maigā mierā, drošā paļāvībā. Viņš zina: vēl nav tā, kā

jābūt, vēl ilgi viņu nesapratīs, pārpratis un viņa vārdus ne-

pareizi iztulkos. Bet nekas! Viņš ies pa savu ceļu, darīs savu

darbu, mācīs savu mācību. Nekas, ja arī vairs nepieredzēs
sava darba augļus! Nekas, ja šī laime viņam nebūs piešķirta!

Jo tiešām — ne to viņš jautā, kur viņa laime, bet kur viņa
darbs!

Tā ir labi. Viss ir labi. Un es svētīju visu. Svētīju arī šo

jauno rītu, kas no manis prasa un atkal gaida manu darbu.

Šis ir mans rīts. Katrs jauns rīts ir mans rīts, pieder man,

gaida mani, gaida, kā es to saņemšu.
Mana diena, mana jaunā darba diena sākas! Augšām! ce-

lies, nāc, tu lielais diēnasvidu!

Tā runāja Zaratustra, cerības un ticības pilns, un atstāja
savu alu nesalauzts, spēcīgs un kvēlošs kā rīta saule, kas aiz

tumšiem kalniem paceļas. — — — — —

Tā beidzas šī varenā Simfonia hēroica, šī varonīgās dzī-

ves, ticības un uzvaras dziesma, šī dzīves un cilvēku mīlestī-

bas augstā dziesma.

Nīčes mācības, kā redzējām, saprast nav viegli, tāpēc ka

viņa aforistiskais un daudzreiz tik ārkārtīgi paradoksālais iz-

teiksmes veids lasītāju nereti pilnīgi apmulsina, tā ka viņā, šķie-
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tamajās un arī īstajās pretrunās daudzreiz ļoti grūti orientēties

un atrast viņa domu pareizo kodolu. Ar tādu ideālu, pašaiz-

liedzīgu objektivitāti, bez kādas nemaz nav domājams viņa

ideju centrālai būtībai tikt klāt, sevišķi grūti pret Nīči iztu-

rēties tiem, kas viņa rakstos atrod uzbrukumus savām per-

sonīgi dārgajām pārliecībām. Bet tomēr arī to starpā nākas

sastapt plašsirdīgus, personīgi maz vārīgus un tāpēc taisnīgus

spriedējus par Nīči un viņa darbiem, cilvēkus, kas smalkjū-

tīgi prot atšķirt nejaušo no būtiskā un kas prot pretrunas ne-

tikvien konstatēt, bet arī izskaidrot un aiz tām visām tad atrast

elementus augstākai sintēzei.

E's lūdzu lasītājus atļaut man šinī vietā atstāstīt kādu per-

sonīgu piedzīvojumu, kas attiecas uz Nīčes' mācību iztulkošanu.

Es pazinu kādu ļoti izglītotu, augsti intelliģentu vecu kundzi,
kas visu savu mUžu nodzīvoja sirsnīgā ticībā Kristum. Kristus

viņai bija viss, visaugstākās gudrības, viscēlākā etosa mūžīgi
dzīvs simbols.

Viņa labi pazina arī Nīči, bija lasījusi visus viņa asos,

vietām tiešām blasfēmiskos uzbrukumus Kristus reliģijai, it kā

par tās miermīlību un pārliecīgo cilvēku saudzēšanu un žēlo-

šanu, ar ko, pēc viņa domām, tā vājināja un grāva rakstura

spēkus, drosmi un varonību', kas, kā zināms, Nīčes acīs bija

augstākais tikums.

Viņa noteikti un arī objektīvi pareizi apgalvoja, ka Nīče

esot Kristus mācību pārpratis, jo Kristus esot mācījis netik-

vien žēlot, bet arī cīnīties, viņš pats esot cīnījies pret farize-

jiem un rakstu mācītājiem, pret liekuļiem, pret tiem, kas viņa
tēva māju pārvērtuši par veikalu, viņš pats esot bijis drosmes

pilns un varonīgs, kas savas idejas dēļ licies krustā sist. No

Kristus mācības, kā no kuras katras, cilvēki esot ņēmuši to,

kas tiem zināmos dzīves apstākļos bijis sevišķi vajadzīgs, un

tā arī grūtos dzīves brīžos daudziem Kristus-žēlotājs bijis tu-

vāks, nekā Kristus-karotājs. Nīče pirmo motīvu esot saredzē-

jis, otro nē. Ja viņš nebūtu skatījies uz to, kā cilvēki, daž-

reiz aiz pārpratuma, dažreiz sava tiešā labuma dēļ, Kristus

mācības veidojuši un pārveidojuši, un ja būtu redzējis un sa-

pratis to, ka Kristus arī nav mācījis tikai līdzcietību, bet mā-

cījis arī dvēseles spēku, varonīgu nesavtību, mācījis pārāk ne-

saistīt savu sirdi pie personīgām zemes lietām, ja butu sapratis

arī to, ka Kristus gaidījis jaunu pasauli un jaunus cilvēkus,
vairāk līdzīgus Dievam, tad viņš citādi būtu par Kristu runā-

jis un būtu viņu iemīlējis. Un Kristus arī viņu, Nīči, būtu mī-

lējis par to, ka viņš, ja arī it kā Dievu noliedzis, tomēr Dievu
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un dievišķo visur meklējis un pielūdzis. Esot taisnība veca-

jam pāvestam, kas Zaratustram teicis, ka viņš gan runājot tā,
itin kā viņam Dieva nebūtu, bet ka jau no viņa rokām varot

redzēt, ka tās dzīvē daudzus svētījušas, un ka viņš tāpēc ne-

vis bez Dieva dzīvojot, bet Dievā.

Arī Nīče tādā kārtā galu galā tomēr vedot pie absolūtā,
pie svētā, pie Dieva. Viņa mācība patiesībā arī esot ceļš uz

Dievu. Tomēr Dievam vēl tuvāk par viņu, vēl vairāk Dieva

bērns nekā Zaratustra, esot Kristus. Viņš esot netikvien bijis

varoņu varonis, kas par savu ticību nāvē gājis, bet — un

ar to viņš esot bijis augstu pāri Nīčem — viņš esot pratis
arī žēlot tā kā neviens.

No šī piemēra redzam, cik taisnīgi par Nīči var spriest

cilvēks, kam īsti būtu tiesība justies apvainotam savās visdār-

gākajās pārliecības, bet kam, kā saka, ~draugs ir Platons, bet

vēl lielāks draugs — patiesība."
Būtu jāvēlas, lai Nīčem mūsu sabiedrībā rastos arvien

vairāk tādu plašsirdīgu, objektīvu, ideāli taisnīgu lasītāju, kas,

sapratuši to, kas viņa mācībās patiess, īsts un neapšaubāmi vēr-

tīgs, to nestu arī citiem. Lai tie tad arī nepieņemtu vienu otru

Nīčes domu, bet nepieņemt tie nevarētu viņu pašu, lielo, va-

ronīgo cīnītāju par savu ~augstāko cerību".

Aleksandrs Dauge.



Anrijs Bergsons.

Bergsona slava bija savā visaugstākajā pakāpē tieši pasau-
les kara priekšvakarā. Viņa filozofija tad bija viens no popu-
lārākiem tematiem elegantos salonos, tāpat kā drusku vēlāk

Einšteina teorija. Karš brutāli novērsa uzmanību uz citiem sma-

gākiem jautājumiem, un kopš tā laika ir daudz kas grozījies.

Ir gluži dabīgi, un citādi nemaz nevarēja but, ka Berg-

sons vairs nav ne sabiedriskās, ne filozofiskās domas centrā,
bet jau ir novirzījies uz perifērijas pusi. Tomēr, ja -metam

skatu uz visām figūrām, kas pēdējos piecdesmit gados biju-
šas un vēl ir redzamas filozofijas laukā, tad lielākā no tām lai-

kam gan bus Bergsona figūra. Viņš ir tas filozofs, kas vis-

plašāk un visilgāk valdzinājis un arī vēl valdzina domātājas
cilvēces prātus, un viņš varbūt ir arī tas, kas visdziļāk un vis-

pilnīgāk izteicis vismaz dažas no galvenajām modernās dvē-

seles ilgām un tieksmēm, kā arī tās īpatnējo pieeju pasaulei.

Viņa filozofija ir arī vēl tieši aktuāla, jo viens no viņa galve-
niem darbiem — par morāli un reliģiju — iznācis tikai pašā

pēdējā laikā.

Anrijs Bergsons (Henri-Louis Bergson) dzimis 1859. gada
18. oktobrī Parīzē un no tēva puses cēlies no kādas turīgas

Polijas žīdu dzimtas. Drīz pēc dzimšanas viņa vecāki pār-
iet uz Londonu, un tur Bergsons aug līdz devītam gadam,

ar ko izskaidrojamas viņa labās angļu valodas zināšanas, kā

arī, varbūt, zināma vispārējā, viņam raksturīgā, mazliet ang-

liska domas orientācija. Kad ģimene 1868. gadā atgriežas Pa-

rīzē, viņš iestājas Kondorsē licejā un te saņem padziļinātu kla-

sisku izglītību, kuras piekritējs viņš tad arī palika uz visiem

laikiem. Viņa skolas biedrs Renē Duneiks (Douneic), apsveicot

viņu pie uzņemšanas franču akadēmijā, raksturo viņa ārējo iz-

skatu zēna gados šādiem vārdiem: ~Es savā garā redzu jūs
vēl kā trauslu pusaudzi, kāds jūs tad bijāt: slaika, pagara au-

guma, mazliet svārstīgu gaitā, ar delikātu blondina šarmu, jo

biezi, gaiši mati, atsizdamies mazliet iesarkanā, tanī laikā šķī-

rās uz jūsu pieres divi rūpīgi sadalītas simmetriskās masās.
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Sevišķi krita acīs jūsu platā, uz priekšu padevusies piere, ko

varētu saukt gandrīz par milzīgu, salīdzinot to ar pussmalko un

sīko sejas apakšdaļu. Zem šis platās pieres loka atradās maz-

liet it kā izbrīnījušās acis, ar skatu, kas raksturīgs pārdomu
cilvēkiem un kas nekad nemaldina — šis aizsegtais, dziļumā
atgājušais, atliektais, uz iekšu vērstais skats. Daudz nopiet-
nības, savienotas ar lielu laipnību, smaidīgs dziļums, nemeklēta

vienkāršība, rāmums, kas nebija tikai izlikšanās, un tik labas

manieres! Jus runājāt maz, bet skaidrā un noteiktā balsī, iz-

rādot lielu pretimnākšanu sava sarunas biedra uzskatam, it se-

višķi, kad jūs pavisam rāmā veidā un izliekoties, ka jus lietai

nemaz nepieskaraties, rādījāt viņam, ka šis uzskats ir absurds.

Tik pieklājīgs skolas zēns nekad nebija redzēts!"

Skolā Bergsons izrādīja sevišķas spējas matemātikā. Vis-

pārējā skolu sacensībā 1877. gadā viņš ieguva pirmo vietu, at-

razdams kāda ģeometriska uzdevuma īpatnēju atrisinājuma
metodi, ko bija lietojis Paskāls, bet ko pēc tam par spīti pūlēm,
vairs nespēja uziet. Viņa darbs tiek iespiests pazīstamā izde-

vumā ~Annales dc mathematiques", modina speciālistu apbrī-

nošanu, un viņam pareģo spīdošu matemātiķa karjeru. Bergsons
kādu laiku arī tiešām svārstās starp matemātiku un filozofiju,
bet beidzot tomēr izšķiras par pēdējo. Viņa matemātikas sko-

lotājs par to ir izmisis: ~Tas ir neprāts," saka viņš, ~jUs va-

rētu būt matemātiķis un būsit tikai filozofs!"

Bet Bergsonā bez ~ģeometriskā prāta", bija vēl arī tas,
ko Paskāls sauca par ~smalkuma prātu" (l'esprit dc finesse).
Šis ~smalkuma prāts" liek viņam pievērsties cilvēka gara pē-

tīšanai, meklēt tās brīvības nosacījumus, un, lūk, šīs brīvības

vārdā viņš starp citu aizstāv it sevišķi klasisko izglītību. ~Viens

no vislielākajiem šķēršļiem gara brīvībai, saka viņš, ir gatavie

priekšstati, ar kuriem mūs apgādā valoda un ko mēs, tā sakot,

ieelpojam no vides, kurā dzīvojam... Klasiskā izglītībā es tā-

pēc vispirms redzu mēģinājumu salauzt vārdu ledu, lai at-

rastu zem tā domas brīvo plūsmu. Vingrinādamies tulkot

domas no vienas valodas otrā, mēs pierodam, tā sakot, kristal-

lizēt tās dažādās sistēmās; ar to musu doma atbrīvojas no sa-

stingušiem izteiksmes veidiem, un mēs mācāmies domāt idejas

neatkarīgi no vārdiem. Klasiskās izglītības nopelns, ka tā

atbrīvo mūsu domu no automātisma, no pārāk abstrakta domā-

šanas veida: tā pieradina to nosvērties no pārāk vienkāršiem

spriešanas veidiem, pieradina noturēties slidenā dedukciju tin

vispārinājumu slīpumā un tā pasargā to no pārāk lielas pašpa-

ļāvības." Nododamies tādā kārtā ar tādu pat interesi humā-
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nitārām studijām, kā matemātiskām, Bergsons vēl kā skolnieks

iegūst godalgu arī vispārējā sacensībā literatūras priekšmetos.
Izšķīries par filozofiju, Bergsons izturēdams lielo konkursu,

iestājas slavenajā Parīzes Ecole Normale Superieure, no kūpas
nākuši gandrīz visi ievērojamie franču zinātnieki. Te inter-

nātā viņa studiju biedri ir vēlākais sociālistu vadonis 2oress un

pazīstamais sociologs Dirkeims. Viņš tomēr no tiem stipri at-

šķiras, jo kamēr tie ir skaļi un pašpaļāvības pilni, viņš ir kluss

un rezervēts. Mazliet ironiska izskata, bet pieklājīgs, laipns
un visiem pakalpīgs, viņš imponē ar savu garīgo pārākumu un

savu apvaldīto izturēšanās veidu, kas stipri kontrastē ar vis-

pārējo citu studentu bramanību. Viņš jau šķiet tad ir neap-

zinīgi turējies pie tā ~pilnīgi pieklājīgā" cilvēka ideāla, ko

viņš tēlo daudz vēlāki kādā akadēmiskā runā: „Pilnīgais sa-

biedriskais cilvēks prot ar ikvienu runāt par lietām, kas to in-

teresē. Viņš iedziļinās otra uzskatos, kaut arī nepieņem tos.

Viņš saprot visu, kaut arī varbūt visu neattaisno. Tāpēc to

iemīl gandrīz vēl pirms ar to iepazīstas: jūs uzrunājat svešnie-

ku, un esat pārsteigti un apburti, atrazdami draugu. Tas, kas

pievelk pie viņa, ir delikātais veids, ar kādu tas prot nokāpt
vai uzkāpt pie mums, un sevišķi māksla, kad viņš ar mums

runā, atstāt uz mums iespaidu, ka viņam ir it kā kādas apslēp-
tas simpātijas pret mums, ka viņš nebūtu gluži tāds pats pret
visiem. Tiešām pilnīgi smalkā cilvēka īpatnība ir tā, ka viņš
visus savus draugus mīlē vienādi un tomēr katru atsevišķi vai-

rāk par citiem." Galvenais tomēr, ka šī izturēšanās, kā to

apliecina viņa draugi, kas to labi pazīst, nav viņam bijusi poza,
bet tikai iekšējas labsirdības izteiksme. Nebūdams ne pozē-
tājs, ne augstprātīgs, viņš tomēr mīlēja vientulību un kusumu,
kas veicina pārdomas. Viņu maz redzēja ļaudīs. Viņš gan-
drīz nekad neapmeklēja savus biedrus ne augstskolā, ne ārpus
tās. Augstskolā Bergsons pārzināja bibliotēku: te viņš tad arī

pavadīja visas dienas, šinī laikmetā viņš sevišķi cienīja Stju-
artu Millu un Herbertu Spenseru, juzdamies svešs kā Kantam,
tā vispāri vāciešiem. Viņš turējās pie visai radikāliem uzska-

tiem, un daudzi uzlūkoja viņu par materiālisma aizstāvi.

Sakarā ar to stāsta šādu gadījumu. Kādreiz kāds no augst-
skolas profesoriem, ieraudzīdams pa grīdu izsvaidītas bibliotē-

kas grāmatas, sašutis griezies pie Bergsona: ~Bergsona kungs,

jūs redzat, ka te mētājas grāmatas. Jūsu bibliotekāra dvēselei

gan vajadzētu ciest, redzot šādu skatu." Uz to tūliņ viņa biedri

visi vienā balsī izsaukušies: ~Viņam nav dvēseles". Patiesība

tomēr bija tikai tā, ka viņam šinī laikmetā tiešām bija diezgan
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stipras tendences uz mēchanistisku pasaules izpratni, jo spiri-
tuālistiska mācība vēl nebija pietiekoši izstrādāta un nostip-
rināta.

Kaut gan viņam bija tāds slavens skolotājs, kā Emils Butrti,
tas tomēr uz viņu šinī laikmetā ar savām lekcijām neatstāja
iespaidu, jo, izgājis vācu skolu Heidelbergā, tas turējās par
daudz cieši pie filozofijas vēstures, sevišķi pie Kanta un

vispār pie vāciešiem, — bet Bergsons, kā jau atzīmēts, ne-

spēja labi tos sagremot. īsti sakot viņš augstskolā ari vairāk

nodarbojās ar matemātiku un fiziku, nekā ar filozofiju. Tomēr

konkursa eksāmenā Bergsons beidza augstskolu kā viens no

pirmiem un tūliņ arī kā Universitātes ~agrežē" tika iecelts par

filozofijas profesoru Anžeras (Anger) licejā, bet divi gadi vēlāk

Blēža Paskāla licejā Klermon-Feranā (Clermont-Ferrand) skais-

tajā Overnas apgabalā.
Šinī pilsētā, kur vēl it kā mājoja Paskāla gars, Bergsonā

notika izšķīrēja iekšējā krize. Viņa pirmie nodomi filozofijā
nebija pārāk augsti: viņš īsti gribēja tikai padziļināt un padarīt
eksaktāku Spensera evolncionismu. Bet iedziļinoties šinī filo-

zofijā, mēģinot padarīt to par savu, Bergsons atduras pret
šķērsli, kuram tas netika pāri: viņš atrada, ka tas, ko Spensers
uzlūko par evolūciju, īsti nemaz nav evolūcija, bet mēchanisks

aranžējums pēc jau zināma plāna. Spensers nav izpratis īsto

tapšanu, īsto jaunrašanos, viņš nav saredzējis, ka īstais laiks,
ka ilgšana ir reālitāte un pie tam fundamentāla realitāte. Šo

ilgšanas un pārmaiņas jēdzienu Bergsons tad arī pārvērš par

savu meditāciju galveno tematu, un tas kļūst par centru, ap

kuru "kristallizējas visa viņa filozofija. Lai spētu aptvert un

pareizi aprakstīt šo esamības fundamentālo raksturu, Bergsons

arī nonāk pie īpatnējās filozofijas metodes, pie sava daudz pu-

tekļu sacēlušās intuicijas jēdziena. Kā kāds viņa bijušais skol-

nieks to atzīmē savās atmiņās, Bergsons nonācis pie savas fi-

lozofijas centrālās idejas tieši pēc kādas lekcijas par elēātu fi-

lozofa Zenona argumentiem, ar kuriem pēdējais gribējis pierā-

dīt, ka pārmaiņas un kārtības pasaulē nemaz nav, jo tā prātam

nav aptverama un noved pie pretrunām.
Atradusi sev noteiktu bazi, Bergsonā doma attīstās tālāk

ar lielu rēgulāritāti, sekojot noteiktam iekšējam ritmam. 1889.

gadā viņš Sorbonnā iegūst doktora grādu ar divām disertāci-

jām: latīņu ~Quid Aristoteles dc loco senserit" (Aristoteļa uz-

skati par telpu) un franču ~Essai sur les donnees immediates

dc la conscience" (Pētījums par apziņas tiešiem datiem), kas

iezīmēja svarīgu notikumu franču filozofijā. Pēc šiem pirmajiem
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darbiem viņš veltī vairāk kā 5 gadus sīkiem fizioloģijas pētī-
jumiem un speciālās psīchopatoloģiskās literatūras pārvarēša-
nai. Kā šī darba rezultāts parādās 1897. g. pētījums par mie-

sas un apziņas attiecību ~Matiere et Mēmoire" (Matērija un at-

miņa), un 1900. gadā pētījums par komisma būtību ~Le Rire"

(Smiekli). Tad nāk atkal lielāks starplaiks, veltīts speciāliem

pētījumiem, kuru rezultātā parādās 1907. g. Bergsonā galve-
nais darbs ~L*Evolution crēatrice" (Radošā evolūcija). Pēc

pasaules kara vēl tiek izdoti: eseju krājums ~L'Energie spiritu-
elle" (Garīgā enerģija, 1907.), plaša Einšteina teorijas interpre-

tācija ~Durēe et Simultanēitē" (līgšana un vienlaicība, 1922.),
tad ~Les deux sources dc la morāle et dc la religion" (Divi
morāles un reliģijas avoti, 1932.) un beidzot otrs eseju krājums

~La pensēe et le mouvant" (Doma un kustība, 1934.).

Aizstāvējis disertācijas Bergsons pārceļas uz Parīzi un

pavada šeit vēl kādus 8 gadus kā Indriķa IV licēja profesors,
līdz 1898. gadā to ieceļ par Ecole Normale Supērieure docentu,

un 2 gadus vēlāk par Collēgfe dc France profesoru, sākumā

grieķu, vēlāk jaunāko laiku filozofijas katedrā. Šeit viņam arī

īstā vieta, jo College dc France, dibināts 1530. gadā, nav

līdzīgi Sorbonnai, iestāde, kas gatavo zināmiem diplomiem,
bet brīva pētīšanas iestāde, kur eminentākie profesori var lasīt

taisni par to, kas viņus interesē, nebūdami saistīti ne ar kādām

programmām, nedz pārbaudījumiem. Te viņš lasa par kauza-

litātes jēdziena avotiem, par laika priekšstatu, par cilvēka per-

sonības ideju, par Plotinu, par Dekartu v. c. Viņš kļūst ar

katru gadu slavenāks, un ap viņa katedru sāk pulcēties milzīgs

klausītāju skaits. Tos pievelk, bez šaubām, gan izdaudzinātā

slava, bet arī dziļie jautājumi, kas te tiek diskutēti orīģinālā
veidā un pie tam valodā, kas gandrīz brīva no techniskiem ter-

miniem, jo Bergsons principiāli nostājās uz viedokļa, ka ~filoz-

ofijai kā savās dziļākajās analizēs, tā savās augstākajās sintezēs,

jārunā ikdienišķā valodā." Nav šaubu tomēr, ka ar šo ārējo
vienkāršību galu galā daudzi tomēr tika maldināti: zem ikdie-

nišķiem vārdiem bieži tomēr slēpās cits saturs, daudz dziļāks,
nekā ikdienišķā lietošanā. Tāpēc jo drīz Bergsonam nācās

cīnīties pret savu domu pārpratumiem, pret viņu pārvēršanu

vienkāršās, vienpusīgās un pat rupjās formulās, kamēr viņš

bija gribējis atzīmēt tikai pētīšanas virzienus, meditāciju te-

matus, atzīmēt it sevišķi nepamanītos un aizmirstos, bet ne

vienīgos, realitātes aspektus.
Daudzus tomēr viņa doma apaugļo, dara tieši laimīgus. Sa-

vās atklātajās vēstulēs tie apliecina, ka caur viņu tie tikuši izrauti
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no mēchanistiskā pasaules izskaidrojuma pesimisma, ka tie at-

guvuši ticību, kļuvuši reliģiozi un pat katoliski (kaut gan pā-
vests 1914. g. Bergsonā grāmatas lika ievest indekā, ar to gan
tieši neapzīmējot, ka tās butu pilnīgi nosodāmas, bet norādot ti-

kai, ka tās satur sevī vismaz iespējamu pārpratumu vielu). No

otras puses par viņu sajūsminās arī daudzi sindikālisti: tie at-

rod, ka viņš māca pārspēt instinkta varu un reizē kā abstrakto

demokrātiju, tā ētatismu, tā radot ceļu „tīrākam sociālās dzī-

ves veidam". No viņa inspirējas arī vesela rinda pozitīvistīgu
zinātnieku, ar matemātiķi Lerua (Le Roy) priekšgalā: tie, bal-

stoties uz viņa tēzēm, spēcīgi kritizē zinātnisko faktu jēdzienus,
rādīdami, ka tanīs, un tāpat musu mērīšanas metodēs ir daudz

patvaļas, kas ir labi jāapzinājas, lai izveidotu pilnīgāku un iz-

smalcinātāku pozitīvisma veidu. Pat gleznotāji un sevišķi mu-

ziķi atrod pamatu sajūsmināties par viņa idejām, kas atļauj
tiem jo apzinīgāk veikt savu darbu. Viens no dedzīgākiem

Bergsonā piekritējiem bija slavenais amerikāņu psīchologs

Viljams Džēms, kas, kaut gan būdams 17 gadus vecāks par

Bergsonu, apzīmēja sevi par viņa skolnieku un, būdams atklāts

sajūsmas cilvēks, tieši slavēja Dievu, ka tas atļāvis viņam (no-

dzīvot līdz ~Radošās evolūcijas" iznākšanai. Par „Materiju
un atmiņu" tas izsakās: ~Tas ir lielisks ģēnija darbs. Līdzīgi

Berklija ~Principiem" un Kanta „Kritikai" tas izved īstu ko-

pernikānisku revolūciju. Kļūstot pazīstamāks, tas bez šaubām

atklās jaunu laikmetu filozofiskās diskusijās."*) Sevišķi viņš

sajūsminājās par intellektuālo atbrīvošanos, ko rada Bergsonā

studijas. ~Atveriet Bergsonu, un jauni apvāršņi jums atklā-

jas uz katras lapas puses, ko jūs lasāt. Te ir kaut kas līdzīgs
rīta vēsmai un putnu dziesmām. Viņš runā mums par realitāti

pašu un neatkārto tikai to, ko profesori ar apputējušām domām

rakstījuši par to, ko citi profesori rakstījuši priekš viņiem.

Bergsonā nekas neatgādina bodītes krāmus un no otras rokas

pirktas preces."**) Bez šaubām, uz cēlām sajusmām spējīgā
Džēmsa vārdi nav ņemami gluži burtiski, jo galu galā, bez šau-

bām, arī Bergsons ir daudz ko ņēmis no filozofiskās tradicijas.
Tomēr tie labi attēlo tos iemeslus, kuru dēļ Bergsons kļuva

augsti cienīts nevien populārās aprindās, bet kuru dēļ to cie-

nīja arī tieši nopietnie, meklētāji gari.

Bergsonu pašu slava tomēr neaizrāva. Viņš aizgāja no

tās trokšņa, lai vientulībā turpinātu risināt savu domu. Viņš

*) Sk. William James, Extraits dc sa correspondance, 1924.

**) A. Pluralistic Unīverse, Lect. VI.
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ir īsts meditācijas cilvēks, un tā viņu raksturo tie, kas nā-

kuši ar viņu personīgos sakaros — vai nu viņa klusajā dzīvoklī

Parīzē, Oteja apkārtnē, vai franču Jūras kalnos, kur tas S'avāi

vasarnīcā, kopā ar kundzi un meitu mēdz pavadīt vasaras.

Kaut gan slavas vainagots, sarunās viņš atklājas, kā ār-

kārtīgi delikāts un uzmanīgs sarunu biedrs, kas vienmēr taujā

pēc jūsu uzskatiem un domām, līdzīgs tiem īsti smalkiem cil-

vēkiem, „kuri — pēc viņa paša raksturojuma būdami savā

dvēselē kautrīgi un delikāti, alkst pēc atzinības, jo tie neuzti-

cas paši sev." Bergsons dzīvo ļoti noslēgti un klusi, jo p:ar

auglīga filozofiska darba nosacījumu viņš uzlūko koncentrāciju.
Par lielāko mūsu laikmeta nelaimi viņš uzskata izklaidēšanos,
dzīves un ideju izsvaidīšanu, atkarībā, piem., no neskaitāmo

žurnālu un avīžu pieprasījumiem pēc rakstiem, kas liek dot no-

teiktas atbildes pirms vēl doma nobriedusi. Spēja noteikti at-

sacīt visādiem šāda veida uzaicinājumiem, kas bieži ļoti vilina,
bet kas izklaidē, raksturo mums Bergsonu kā spēcīgas' gribas
cilvēku.

Vienīgais, kas izsita Bergsonā — tāpat kā miljoniem citu

cilvēku dzīvi no sliedēm, bija pasaules karš. Viņam, kā franču

slavenībai, uzlika par pienākumu divi reizes kara laikā braukt

uz Ziemeļameriku propagandēt franču idejas. Te viņam nācās

būt kopā arī ar prezidentu Ruzveltu, kas speciālā agrā rīta au-

diencē izaicinājis viņu pie sevis un veselas divi stundas runājis

par to, ka nevajagot runāt, bet darboties! Bergsons Amerikā

lasīja vairākus priekšlasījumus un guva lielus panākumus.
Interesanti tomēr atzīmēt, ka būdams labs lekciju lasītājs (viņš
lasa tās pilnīgi brīvi, bez kādām atzīmēm), Bergsons atzīstas,
ka viņš pilnīgi nespējot teikt nevienu galda runu, — jo viņš
varot runāt tikai, lai vai nu sagatavotu kādu darbību, vai lai

vispāri panāktu kādu noteiktu rezultātu. Ļaudis, turpretim,
kas spējot runāt un ilgi runāt, bez kā tiem būtu kas ko teikt,

saceļot viņā vislielāko apbrīnošanu, jauktu gan mazliet ar...

bailēm. Pēc kara Bergsonam nācās ņemt aktīvu dalību Tautu

savienības darbā. Kā eminēntāko garīgās kultūras pārstāvi
viņu ievēlēja par Intellektuālās kooperācijas komisijas priekš-

sēdētāju. Šis darbs tomēr izrādījās par smagu viņa trauslajam-
organismam, kas bija pieradis pie stingri visos sīkumos orga-

nizētas un rēgulētas dzīves. Gadu nastas iespaids arī nāca

vēl klāt, un tā notika, ka viņš smagi saslima un 1925. gadā at-

stāja darbu Tautu savienībā. Pārcietis vairākas operācijas,

viņš arī vēl tagad nav pilnīgi atguvis veselību, — kaut gan

viņa doma, — tāpat kā viņa rokraksts, kā tas redzams no vēs-
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tulēm, ir tikpat skaidras ka vienmēr. Viņa mūža darbu, laikam,
var uzskatīt par nobeigtu.

2.

Lai saprastu Bergsonā filozofiju, jāņem vērā filozofiskās

domas stāvoklis brīdī, kad tā rodas. Tas bija laikmets, kur val-

dīja materiālistīgais un mēchanistiskais pasaules uzskats. Kā

materiālo, tā psīchisko pasauli (ja tādu vispār atzina) sabirdi-

nāja atomos, lai tad no tiem liktu rasties visām parādībām, —

arī visiem dvēseles pārdzīvojumiem. Mērķtiecīga tapšana dabā,
brīvība cilvēkā tika noliegti. Kā dabu, tā arī cilvēku uzlūkoja

par automātiem. Psīchi, apziņu izprata kā lieku, nesaprotamu
matērijas piedevu, bez varas un nozīmes dzīvē. Dzīve, sapro-

tams, līdz ar to zaudēja katru dziļāku jēgu, un bija pilnīgs pa-

mats pesimistīgam noskaņojumam.
Kā jau aizrādīts, arī Bergsons pats sākumā bija visai tuvu

šādai pasaules izpratnei. Bet vairāk iedziļinoties tajā, viņš at-

rada, ka tā ir pavirša, ka dažas vissvarīgākās realitātes īpat-
nības tā nemaz neņem vērā. Viņš tad uzstādīja sev par Uz-

devumu korriģēt šo šauro mēchanistisko pasaules uzskatu un

korriģēt to tieši ar padziļinātu zinātniskumu, ar pacietīgu,

precīzu, sīku realitātes īpatnību pētīšanu, nebaidoties ne tā, ka

šāda pētīšana var kļūt arī grūta un tikai ar pūlēm izsekojama

tam, 'kas pieradis visas parādības izprast tikai pēc praktiskās
dzīves paradumu veidotām schēmām.

Kā izejas vieta atziņām par realitāti ir jāņem mūsu pašu

apziņa, ja kaut kur, tad šeit šī realitāte mums ir tieši dota

un nav apšaubāma. Kad mēs šo apziņu aplūkojam brīžos, kur

tā vispilnīgāki koncentrēta pati sevī, tad tā mums atklājas
kā nepārtraukts plūdums, kas nemitīgi mainās un piebriest, jo

plūzdams uz priekšu, tas uzglabā sevī pagājušo. Šo atziņas

īpatnējo plūstošo raksturu Bergsons sauc par ilgšanu. līgšana
ir tā tad tas, kas raksturo mūsu dziļāko cilvēcīgo realitāti. Un

ne tikai mūsu, bet visas pasaules realitāti, jo arī pasaule ilgst,

un mēs esam tikai viena viņas daļa. Šī ilgšana nav gluži tas

pats, ko parasti sauc par laiku. Parastais laika jēdziens ir iz-

veidojies no ilgšanas pārdzīvojuma, bet pēc tam pats it kā

aizslēdzis mums šo mūsu apziņas tiešo dotumu. Tas, ko mēs

saucam par laiku, tiek domāts kā pastāvošs no daļām, kas ir

it kā ārējas viena otrai, un tādēļ tas ir mērojams. līgšanu tur-

pretim raksturo tas, ka tās elementi iet cauri viens otram un ka

tie nekādi nav norobežojami viens no otra. Tādēļ arī ilgšana
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nav mērojama, un tanī nav nekā kvantitatīva. Tā pastāv no

kvalitātēm, tā ir kvalitatīva daudzība, kas visa atrodas nemi-

tīgā plūsmā, bet tomēr uzglabā arī vienību, jo pagājušais tanī

tiek it kā paturēts atmiņā. Bergsons to pielīdzina melodijai,
kurā atsevišķas notis netiek izšķirtas, bet kas tiek uztverta

kā viena īpatnēja kvalitatīva vienība. Bet ilgšana ne tikai uz-

glabā pagājušo, — tā arī rada nākošo, jo ilgšana nozīmē, ka

tagadnē viss vēl nav dots, bet ka jāgaida vēl -kaut kas, kas

nav, kas tā tad ir jauns. Bet ja tā, tad tas nozīmē, ka pa-

gātne vēl nenosaka visu, kas būs nākotnē: brīvība ir iespējama.
Mūsu cilvēcīgā brīvība gan būs tikai relatīva, jo mēs -neesam

pasaules visums, un mums jau ir noteiktas mūsu rīcības robe-

žas. Bet absolūtā realitātē tas varētu būt citādi: tur nav neie-

spējama arī pilnīga jaunradīšana.
Pasaules realitātēm tā tad ir dažādas pakāpes. Bergsons

šīs pakāpes sauc par ilgšanas spraigumiem. Absolūti tīrā garā
šis spraigums būtu visaugstākais: tanī ilgšana būtu pilnīgi ne-

sadalāma, būtu kā viena vienība no mūžības līdz mūžībai.

Mūsos šis spraigums jau ir lielā atslābuma: tie ir tikai īsi brīži,
ko mēs uztveram kā vienības. Kā galīgu ilgšanas atslābumu

var uzskatīt matēriju: tā ir it kā gars bez atmiņas, tās vienības

brīži ir bezgala īsi, — tie ir pielīdzināmi tiem simtiem miljardu

trīsienu, ko mēs saucam par ētera vibrācijām un ko mēs pār-

dzīvojam vienā sekundē kā vienas kvalitātes pārdzīvojumu, ka-

mēr matērijas dzīvē šīs mūsu sekundes butu bezgalīgi gari

periodi.
Šī izšķirība starp musu ilgšanas spraigumu, ko var saukt

arī par ilgšanas ritmu, un starp materiālās pasaules ilgšanas
ritmu, ir viens no galveniem iemesliem, kādēļ musu percepcija

(pasaules uztvere) nav uzskatāma par pilnīgi pareizu pasaules

atklājumu. To, kas materiālā pasaulē, no tās viedokļa, notiek

bezgala ilgos periodos, mēs to uztveram vienā mirklī un tādā

kārtā ārkārtīgi sabiezinām matērijai piemītošās kvalitātes. Tur-

pretim, kas attiecas uz iebildumiem, ko parasti vērš pret mūsu

percepciju patiesīgumu, un kas dibinājās uz to atkarību no

mūsu maņu orgāniem un no musu nervu sistēmas, — tad šos

iebildumus Bergsons neatzīst. Pasaules aina, ko mēs uztve-

ram, nevar būt mūsu nervu sistēmas radīta, jo būtu pilnīgi ne-

saprotami, kā viena daļa no pasaules varētu radīt visu pasaules
ainu. Nervu un smadzeņu loma ir gluži cita: tie ir tie ceļi, pa

kuriem, no vienas puses, nāk ierosinājumi no ārpasaules, no otras

puses, iet ierosinājumi no centra uz muskuļiem, lai tie izpil-
dītu kustības. Smadzenes ir tikai kaut kas līdzīgs
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telefona centrālei, kas dod savienojumus, bet nekur tanīs nav

vietu, kur varētu rasties vai uzglabāties kādi tēli. Ja priekš-
meti mums tomēr atklājas pateicoties maņu orgāniem, tad tas 1
vēl nenozīmē, ka tie butu radījuši šo priekšmetu. Mēs uz-

tveram priekšmetus viņos pašos un uztveram tādus, kādi tie

ir. Percepcija rodas tad, kad kairinājums no ārienes tieši tūliņ

nepāriet kustībā, bet tiek aizturēts, lai būtu iespējams pilnī-

gāki pielāgot vajadzīgo reakciju. Maņu orgāni un nervu sistēma

tikai tādējādi iespaido musu pasaules ainu, ka tie rada izvēli,
ka tie no bezgalīgā daudzuma dažādo pasaules īpašību liek

nonākt līdz musu apziņai tikai tām, kas mus spēj interesēt.

Tālāki, mūsu percepciju vēl lielā mērā pārveido musu atmi-

ņas. No vienas puses, lielais daudzums atsevišķo individuālo

atmiņu tā pārklāj tiešos maņu datus, ka tie gandrīz pazūd
tanīs. No otras puses, motoriskā atmiņa, kas izveido tipiskas

reakcijas, pie kurām pieder arī vispārējo jēdzienu glabātāja —

valoda, ierosina tīro percepcijas datu pārveidošanos dažādās

intellekta kategorijās, kas visas ir domātas nevis lietu pareizai

izziņai, bet viņu praktiskai izlietošanai. Tā notiek, ka tīrā per-

cepcija, kas mums atklātu lietas tādas', kādas tās ir, top par

konkrēto percepciju, kas uzglabā tikai vāju atspīdumu no īstās

materiālās realitātes.

Šo realitātes pārveidošanu, ko iesākusi percepcija, turpina
intellekts. Lietu tiešo saskatījumu vietā tas liek jēdzienus. Jē-
dzienu pielietošanas pirmais rezultāts ir tas, ka realitāte, kas

tiešā uztvērumā atklājas kā nepārtraukta plūsma, tiek saskal-

dīta daudzās atsevišķās lietās. Šī saskaldīšana tiek izvesta tā-

dēļ, ka tā atvieglo mūsu praktisko rīcību. Bet tas nenozīmē,

ka intellekta rīcība šeit ir pilnīgi aplama, — tai ir arī zināms

pamats pašā realitātē. Intellekta kļūda ir tikai tā, ka tas pār-

spīlē realitātes norādījumus, piešķir tiem absolūtu raksturu.

Otrs intellekta iedarbības rezultāts ir kustības apturēšana re-

alitātē. Nemitīgās sīkās pārmaiņas lietās, kas nevar iespaidot
mūsu rīcību, tās intellekts neievēro, uzskata par neesošām.

Musu rīcība vienmēr realizējas lēcieniem, un tādēļ intellekts

ievēro tikai tos relatīvi stabilos momentus, kas ir šo lēcienu

galos. Pārnesot šīs savas īpatnības uz teorētisko domāšanu,
intellekts uzstāda savu ideālu: atšķirību un skaidrību visos do-

māšanas aktos. Cenšoties pēc šīs atšķirības un skaidrības tas

pārvērš telpā lietu kvalitatīvo izplatību un, reiz ieguvis telpas

schēmu, mēģina to substituēt konkrētām lietām. Mūsu loģika

arī pilnīgi pielāgojas šai domāšanai ar telpiskām schēmām un

tādā kārtā piezīžas ar materiālitāti un telpiskumu, top it kā par
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pielikumu ģeometrijai, top par „cieto lietu loģiku". Un tas ari

saprotams: mūsu domāšanas slēdzieni tikai tad ir pilnīgi droši,
kad šo slēdzienu termini ir pilnīgi pasīvi un inerti, tā ka tie ne-

var pievilt. Tā kā telpu var uzskatīt par vispilnīgākās pasi-
vitātes simbolu, tad arī saprotams, ka mūsu prāts mēģinās
visur saskatīt šo telpisko schēmu. Bet ja tā, tad ir skaidrs arī,
ka tas atstās neievērotu visu to, kas iezīmē kaut ko jaunu, kaut

ko, kas vēl nav bijis. Intellektu tā tad raksturo nespēja saprast
dzīvi, kas pastāv nemitīgā jaunu parādību radīšanā. Vēl mazāk

tas spēj saprast brīvību.

Ja tādējādi intellektu ir iespaidojusi materiālā pasaule, tad

tas nenozīmē, ka tam nav nekā patstāvīga. Intellektam ir arī

kāda iedzimta spēja, proti, spēja uztvert attiecības. No šīs spē-
jas, kopdarbībā ar lietām, tad arī izveidojas atsevišķās kategori-
jas, kā telpa, laiks, kauzalitāte. Atziņas teorijas grūtais uzde-

vums ir rādīt, kā dzimst šīs katēgorijas. Šis uzdevums šķiet
saturam sevī kļūdainu riņķi, jo tas liekas veicams tikai ar tām

pašām spējām, kuru rašanos grib izskaidrot. Bet tas tā tikai

šķiet, jo mums ir vēl citas spējas, kas mums ļauj iet tālāk, nekā

prāts mus spēj vest. Šī spēja ir īpatnēja pieredze, uz kuru balsto-

ties varēs teikt, ka, piem., galvenā prāta kategorija — telpa —

ir izveidojusies no vienas puses, pielāgojoties materiālai pasau-

lei, bet, no otras puses, tā ir šis materiālās pasaules īpatnības

paasinājusi vēl tālāk.

Ar to, ka galvenā kategorija ir telpa, izskaidrojamas ari

mUsu zinātnes galvenās īpatnības. Visas zinātnes par savu ide-

ālu uzskata ģeometriju un tās visas gribētu attīstīt savu mā-

cību more geometrico, t. i. pēc ģeometrijas parauga, jo vienīgi
tādā kārtā, balstoties uz neapšaubāmu evidenci, šķiet iespē-

jams nonākt pie pilnīgi drošiem rezultātiem. Tomēr šis ideāls

izrādās par kaut cik sasniedzamu tikai nedzīvās matērijas pa-

saulē, turpretim dzīvā dabā, un vēl vairāk psīchiskā pasaulē,
tas ir pilnīgi nerealizējams. Un tas arī saprotams, jo tanī kār-

tībā, ko prāts atrod nedzīvā pasaulē, nav nekā pozitīva. Tā

izsaka tikai šīs pasaules pilnīgo pasivitāti un inerciju, tās rela-

tīvo identitāti ar telpu. Matēmatizējošās zinātnes vara būs tā

tad jo pilnīgāka, jo vairāk tā novērsīsies no tā, kas ir dzīvs

un pievērsīsies nedzīvam. Tiklīdz šī zinātne pievēršas dzīvai

dabai un mēģina dzīvo izteikt ar nedzīvā palīdzību, tā viņa
tūliņ ir spiesta mākslīgā kārtā darīt vienkāršāku šo dzīvo dabu,
spiesta atmest tanī taisni to vissvarīgāko un raksturīgāko. Sva-

rīgākais no šādiem mākslīgiem paņēmieniem, ko izlieto zinātne,
lai darītu sev paklausīgu savu objektu, ir reālās ilgšanas pār-
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vēršana laikā. Ilgšana tieši nav pieejama matemātikai, tādēļ
zinātne vēros nevis tās kvalitatīvo tapšanu, bet, tā sakot, tās

pēdas, proti — distances, ko noiet kāds kustošs ķermenis kādā

ilgšanas vienībā. Tā ilgšanas vietā liek telpu, un pieņem, ka

mērojot šo telpu tā mērī arī ilgšanu. Un zinātnei ar to pietiek,

jo tā jau negrib, tik daudz iedziļināties lietu būtībā, kā gUt
dažādus praktiskus panākumus. Šo pašu iemeslu dēļ zinātne sa-

dala realitātes vienību un kontinuitāti atsevišķos elementos un

tad mēģina atrast attiecības, kas pastāv starp šiem elementiem.

Pastāvīgās attiecības starp šiem elementiem tā sauks par liku-

miem. Bet tā kā pati pasaules saskaldīšana elementos ir kon-

vencionāla, tad konvencionāli bus arī zinātnes likumi. Šie likumi

dibinās bez tam uz vēl vienu postulātu: uz dēterminismu. Šis

postulāts, tāpat kā enerģijas nezudības postulāts, nav pierādāms,

un tas dibinās uz konkrēto parādību pielīdzināšanu matemātiskām

teorēmām. Tādēļ arī saprotams, ka zinātne nav spējīga adek-

vāti aptvert ilgšanas un pat kustības būtību. Nepārtrauktās plūs-

mas vietā tā liek it kā momentuzņēmumus un grib ar šo ne-

kustīgo stāvokļu uzņēmumu daudzumu imitēt kustību. Bet tas

tai izdodas tikai tik tālu, cik tālu mēs paši no savas iekšējās
pieredzes apgarojam un atdzīvinām šos nedzīvos uzņēmumus.
Zinātnes metodi tā tad varētu saukt par kinematogrāfisku. Šī

metode pieļaujama, ja tā tiek izlietota praktiskiem uzdevumiem,
bet tā top par kļūdu avotu, kad ar tās palīdzību grib izteikt

spriedumus par visas realitātes būtību. No šejienes nāk Zenona

sofismi. No šejienes arī visas tās grūtības, kas saistās ar brī-

vības un substances problēmu psīcholoģijā.
Būtu tomēr nepareizi secināt no šīm kritikām, ka Bergsons

noliedz zinātnisko atziņu vērtību. Zinātniskās atziņas ir simbo-

liskas ur. nepilnīgas tikai tad, kad tās dzīvo un garīgo grib iz-

teikt ar tiem vienkāršajiem, primitīvajiem jēdzieniem, kas darināti

pēc ģeometrijas parauga. Attiecināta uz savu īsto objektu, uz

materiālo pasauli, tā ir tik tuva patiesībai, cik vien tas iespē-

jams. Bergsons tādēļ kritizē Kantu, kas' pat atziņas par šo pa-

sauli uzskata par tādām, kas neatklāj lietas pašas. Bergsons

atrod, ka Kantam būtu taisnība tikai tad, ja mūsu prāta kate-

gorijas butu radītas gluži patvaļīgi, bet ka tas tā nav, ja tās,
kā viņš domā, ir radītas sadarbībā ar pašu šo materiālo reali-

tāti. Zinātnes autoritāte šai virzienā tā tad tiek pastiprināta.
Bet tas nav viss. Nav iemesla domāt, ka zinātnei nekad

nebūs pieejams dzīvais un psīchiskais. Zinātne nav nosodīta

palikt uz mūžu pie saviem primitīvajiem jēdzieniem un savām

vienkāršajām metodēm. Var tikt radīti jauni, lokanāki jēdzieni
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un smalkākas metodes. Pirmā brīdī tās gan varēs likties pret-

runīgas un nesaprotamas, bet attiecīgiem pieredzējumiem vai-

rojoties, tās paliks skaidras un saprotamas, kā tas jau, piem.,
noticis ar diferenciālā un neapzinīgā jēdzieniem, kas arī sākumā

likās nesaprotami.

Šis zinātnes raksturojums Bergsonam nosaka arī filozofijas
uzdevumus. Filozofija nevar būt tikai zinātņu sistematizācija
un sintezē, jo tā butu pārgalvība iet vispārinājumos un secinā-

jumos tālāk, nekā to atzīst par iespējamu atsevišķi speciālisti.
Zinātne filozofijai gan nepieciešama, bet citādā ziņā: 1) kā sa-

gatavošanās darbs un 2) kā pārbaudīšanas instance. Filozofija

atšķirsies no zinātnes ar to, ka, kamēr zinātne vienmēr, galu
galā, aplūkos pasauli no derīguma viedokļa, tikmēr filozofija

mēģinās būt neieinteresēta lietu aplūkošanā, tā gribēs izzināt

ne to, kas lietas ir mums, bet kas tās ir pašas sev. Filozofija
tādēļ mēģinās iztikt bez simboliem, mēģinās simpātiski iedzi-

ļināties pasaulē. Līdz ar to tad arī ir nosacīts filozofijas priekš-
mets un tās metode: tās priekšmets būs gara pasaule, un tās

metode būs m tu i ci ja.

Intuīcija nenozīmē neko citu, kā mēģinājumu aizmirst sevi

kā individu ar savām personīgajām vajadzībām, lai tādējādi ie-

dziļinātos priekšmetā bez cita nolūka, kā tikai lai aptvertu to

tā, kā tas pats sevi aptver, bez citām jūtām, ka tikai ar sim-

pātiju, lai tā tuvotos tam ideālam, kas butu pilnīga saplūšana
ar aplūkoto priekšmetu. Tikai šādā kārtā filozofija varētu iz-

glābties no kļūmīgā stāvokļa būt par mazvērtīgāku citu zinātņu
dublētu. To jau atzina Kants, teikdams, ka metafizika būtu

tikai tad iespējama, ja botu iespējama intuicija. Bet viņš šo

iespējamību neredzēja, jo ikviena intuicija tam likās nesarau-

jami saistīta ar laika formu, kuru tas uzskatīja par piederošu
mūsu konstitūcijai. Bergsons domā, ka viņš šo šķērsli noār-

dījis rādīdams, ka jāšķir ilgšana un laiks un ka ilgšana ir lietu

pašu īpašība. Tādēļ, lai realizētu intuiciju, tas uzaicina nevis

iziet no ilgšanas, bet iedziļināties tanī. Šādi izprasta intuicija
vienmēr ir valdījusi lielos filozofus un zinātniekus. Visu viņu
dzīves darbs palaikam ir dibinājies uz kādu vienīgu īstenības

saskatījumu, kura izteiksmei tie tad ir ziedojuši visu savu mūžu.

Tas jau norāda, ka intuicija nav šķirama un nav nostādāma ne-

samierināmā pretstatā ar intellektuālo atziņu. Intuicija viena pati

par sevi ir nespējīga ilgāki pastāvēt un izteikties, jo praktiski
tā vienmēr reducējas uz nedaudziem, izgaistošiem acumirkļiem.

Izziņa tiešā nozīmē vienmēr piederēs prātam, mUsu apziņas
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gaišajam kodolam. Intuicijas galvenās lomas būs divas: 1) tās

eksistence mums vienmēr atgādinās intellēktuālās izziņas nepil-
nību: tā būs pielīdzināma Sokrāta daimonam, kas to brīdināja
no kļūmīgiem soļiem, 2) tā dos mums vismaz nojautu par to,
kas jāliek nepilnīgo intelliģences schēmu vietā. Neskatoties uz

šo savu vājību, filozofijā intuicijai būs izšķīrēja loma, jo arī

savos bezgala īsajos saskatījumos tā sniegs analizē neizri-

sināmu materiālu bagātību. Analizē un dialektika risinās šo mate-

riālu, bet ja tos nevadīs brīžiem par jaunu dzīva topoša intuicija,
tad tās ātri noklīdīs no īstā ceļa, — „jo ar dialektikas palīdzību

var panākt dažādus saskanošus rezultātus, bet patiesība tomēr

ir tikai viena." Tomēr intuitīvo saskatījumu iegūšana nav tik

viegla lieta. Vispirms tie prasa ilgu sagatavošanas darbu, pil-

nīgu zinātņu datu pārvaldīšanu, otrkārt tā prasa arī gribas pie-

pūlēšanu, jo tā ir saistīta ar pāri darīšanu mūsu ierastam do-

māšanas veidam.

Kas attiecas uz jautājumu par šādas intuicijas iespējamību,
tad Bergsons aizrāda, ka būtu veltīgi mēģināt ar prāta līdzek-

ļiem pārspēt prātu, t. i. ar prātu pierādīt intuiciju. Viņš aprobe-

žojas ar norādījumiem, ka intuicija jau atzīta un pazīstama
aistētiskā radīšanā, un ka, otrkārt, par intuicijai radniecīgām

jāuzskata arī dažādas instinktīvas zināšanas. Galvenais tomēr,
kam ir jāpierāda intuicijas iespējamība un tās vērtība, ir atzi-

ņas, pie kurām tā noved, proti tas, ka tās atsvabina mūs no

pretrunām, kurās mēs nonākam sekojot vienīgi diskursīvai prā-
ta metodei.

Bet tas vēl nav viss. Intuicijai, kas nozīmē tiešu pieskar-
šanos realitātei, un pateicoties tam paplašina mūsu pieredzi un

pārlabo mūsu domu slēdzienus, ir arī vēl morāliska nozīme.

Nojaukdama starp individiem viņu personīgo interešu sienas,
tā vieno tos, pārvar vientulību, kas viņus izolē, liek tiem dzīvot

plašāku dzīvi un izjust savu sakarību ar lielo visumu.

3. '

Savu metodi un pamatviedokli Bergsons vispirms izlieto

savā „Pētījumā par apziņas tiešiem datiem", musu „es" rakstu-

rojumam. Balstoties uz daudz piemēriem, viņš vispirms no-

skaidro, ka mūsu apziņas stāvokļos nav nekā kvantitatīva. Ja
uz apziņas stāvokļiem attiecina tādus vārdus, kā lielāks — ma-

zāks, stiprāks — vājāks v. t. t., tad te ir pārpratums: kvanti-

tatīvie apzīmējumi īsti te vienmēr jāattiecina vai nu uz apzi-

ņas stāvokļus pavadošiem fizioloģiskiem procesiem, vai uz kā-
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dām ar tiem sakarā esošām fiziskās pasaules parādībām vai,

beidzot, uz lielāku elementu bagātību iekšējā pārdzīvojumā.
Patiesībā izšķirība starp apziņas stāvokļiem vienmēr ir tīri

kvalitatīva. Mūsu iekšējā dzīve, salīdzinot ar materiālo pa-

sauli, ir pilnīgi īpatnēja: tanī nav nekā kvantitatīva, nav nekā

telpiska un vispāri nav pilnīgi nošķiramu patstāvīgu un pastā-
vīgu elementu, līdzīgu materiāliem atomiem. Mūsu psīchiskā
dzīve ir organiska vienība, ikviens elements tanī atkarīgs no

visuma, bet visums atkal no ikviena atsevišķa elementa. Vēl

svarīgāki tas, ka tā atrodas nemitīgā plūsmā, — tās intimāko

dabu raksturo ilgšana. Neviens brīdis tanī nav līdzīgs citam,
nekas tanī nevar atkārtoties. Tā pielīdzināma melodijai, kas

sākas ar cilvēka dzimšanu un beidzas ar tā nāvi, melodijai,
kurā ikviens • moments novērtējams tikai attiecībā pret visu

muzikālo frāzi, bet ne pats par sevi. Tā ir rupja asociācionisma

kļūda uzlūkot apziņas stāvokļus par kaut ko līdzīgu lietām,
kļūda, kas tieši ved tālāki pie smagākas kļūdas — pie mūsu rī-

cības brīvības noliegšanas. Tiešām, ja mūsu psīchiskā dzīve

pastāvētu līdzīgi materiālām parādībām, no kādiem negrozī-

giem materiāliem atomiem, tad tās notikumi, gluži tāpat kā ma-

teriālās dzīves notikumi, būtu iepriekš noteikti aprēķināmi.
Bet šī analoģija ir aplama. Mūsu iekšējā dzīve ir nemitīga tap-

šana, kurā uzglabājas viss pagājušais, bet līdz ar to nemitīgi
rodas arī kas jauns, — tā ir jaunradīšana. Lai pilnīgi zinātu

kāda cilvēka nākošo psīchisko stāvokli, būtu jāzina visa viņa pa-

gājušā dzīve absolūti visos, vārdos neizsakāmos, tikai pārdzīvo-
jumu niansēs izteikušos sīkumos. Bet ko tas nozīmē? Neko

citu, kā lai zinātu otra cilvēka nākošos dvēseles stāvokļus, ir

jāpārdzīvo pilnīgi tas pats, ko viņš ir pārdzīvojis, t. i. ir pilnīgi
jāsakrīt ar to, ir jākļūst par viņu. Dvēseles dzīves tapšana tā

tad nav tā iepriekš kalkulējama, kā ārējie notikumi. Tā veido-

jas pati no sevis — no savas pagātnes un no saviem grūti pie-
ejamiem dziļumiem.

Saprotoms, ne vienmēr mēs pilnīgi dzīvojam paši sevī.

Blakām dziļumu dzīvei, blakām mūsu pilnīgai sakrišanai ar

mūsu īsto ~es", kur tad mēs vienmēr esam pilnīgi oriģināli un

neparedzami, ir arī stāvokļi — un skaitā ziņā tie ir milzīgā pār-
svarā — kur mēs esam paši ārpus sevis, kur mUsu domas un

rīcības ir svešas mums pašiem, ir iegūtas no ārienes un līdz ar

to it kā kādi svešķermeņi mūsos, „kas peld pa mūsu dvēseles

virsmu, līdzīgi kā nobirušas dzeltenas lapas uz dīķa ūdeņiem."
Bet kad cilvēks grib, viņš var koncentrēties sevī, var domāt un

rīkoties sakarā ar savu dziļāko ~es", var atrauties no ārējās
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rutīnas determinisma —un līdz ar to kļūt arī brīvs, t. i. noteikts

vienīgi no paša dvēseles iekšējās būtības.

Kā redzams, Bergsonā psīchiskā procesa izpratne pieiet visai

tuvu mākslinieciskās jaunradīšanas procesa izpratnei. Viņš tad

arī grāmatiņā ~Smiekli" tieši izlieto šo savu psīcholoģijas mācī-

bu dažu aistētiskās dzīves parādību izskaidrošanai. Tas, ko īsti

grib mākslinieks —kad tas vēršas uz cilvēku —ir tā iekšējā dziļā-
kās dzīves atklāšana, tā iekšējās melodijas atrašana. To grib tēl-

nieks, to grib gleznotājs, to grib —un varbūt visvairāk panāk—
arī mūziķis. Bet uz ko it sevišķi vērš uzmanību Bergsons: arī

komiskie efekti izskaidrojami vienīgi, ja ņem vērā mūsu dziļā-
kās iekšējās dzīves oriģinālo raksturu. Lieta tā, ka praktiskā
dzīve atrodas nemitīgā karā ar šo iekšējās dzīves oriģinalitāti

un tiecas nomākt to. Oriģināls, neparedzams, neaprēķināms cil-

vēks praktiskai dzīvei nederīgs (tāpēc tad arī māksliniekus

mēdz saukt par nepraktiskiem), bet sabiedrībai, tās kārtībai

tas bieži tieši kaitīgs. Sabiedrība, dzīves apstākļi un nepiecieša-
mības tāpēc „dresē" cilvēku, māca viņu būt konsekventam,
izturēties vienveidīgi, pēc prasīta šablona un mēra. Tā rodas

paradumi, un uz tiem balstās visa mūsu dzīve un tās stabilitāte.

Bet tomēr arī šai ziņā jāzina mērs. Pilnīgu sastingumu necieš

galu galā arī pati sabiedriskā dzīve: zināmai lokanībai, zināmai

spējai pielāgoties jauniem apstākļiem jāpaliek, — ja ne, tad sa-

biedrība pārmērīgo stīvumu nosodīs, bet ne ar zobenu vai rīk-

stēm, bet samērā ar defekta ne pārāk bīstamo raksturu — ar

smiekliem. Komisms nav nekas cits, kā acīs krītoša nesaskaņa
(un komiskā māksla tieši pastāv spējā padarīt šādu nesaskaņu

„acīs krītošu") ar to lokanību, ar to smalkumu, ko prasa piln-

vērtīgā dzīve. Cilvēks, piem., skrien pa ielu, kāja tam atsitas

pret akmeni, tas klūp: zeni apkārt gardi smejas. Tiešām, dzī-

ves lokanības likums prasa, lai skrienot cilvēks pielāgotu sa-

vus soļus zemes virsmai. Ja nu cilvēks nav pietiekoši modrs,

ja tas it kā aizsnaudies un ja atkarībā no tam viņa darbība

dod gluži citu rezultātu nekā sagaidīja, tad tas, luk, arī rada

„komisku" efektu. Tāpēc tik iemīļoti komisma varoņi ir pe-

danti, jo pedantisms īsti nozīmē, ka cilvēks nerīkojas saskaņā ar

dotiem apstākļiem, kas vienmēr prasa zināmu rīcības niansē-

jumu, bet darbojas, kā uzvilkts automāts, kas spējīgs tik uz

vienu kustību, uz viena veida darbību, vienalga kādos apstāk-

ļos. Komiski tāpēc, piem., ir muitas ierēdņi, kuru pirmais jau-

tājums no jūras izglābtiem slīcējiem, vai tiem nav kas, ko

pieteikt muitošanai. Komiskas tāpēc ir arī it kā vienā vaibstā

sastingušas sejas, komiski ir zināmi pastāvīgi atkārtoti vārdi
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v. t. t. Vispāri komisks efekts rodas visur, kur sagaidot kaut

ko dzīvu un lokanu, atrod tā vietā mechanismu, automātismu,
kaut ko nedzīvu. Tāpat aiz analoģiskiem motīviem komiski

bus gadījumi, kur nedzīvas lietas uztver kā dzīvas. Vispāri

jāņem verā vēl arī dažādas citas, šīs pamata situācijas variāci-

jas un pārveidojumi, kā ari visādi blakus apstākļi, kas pārveido

gala efektu. Pēdējais avots tomēr visiem šiem efektiem ir mū-

sos neizteikti pastāvošā apziņa, ka psīchiskais, dzīvais ir kaut

kas īpatnējs, kas nevar tikt pielīdzināts mēchanismam.

4.

Šī pamatdoma pārvalda arī Bergsonā lielāko darbu, viņa

~Radošo evolūciju", kur tas grib raksturot dzīvi visumā un tās

īpatnējo attīstības procesu. Arī te noteicēja būs analoģija ar

iekšējo garīgo nobriešanu un māksliniecisko radīšanu. Pamatu

analoģijai dod tas fakts, ka arī pasaule visumā padota pārmai-

ņai, ka „laika zobs", kā saka, atstāj uz to iespaidu, ka tanī tā

tad ir ilgšana un tās norises vairs' nav apgriežamas. Lielāka

daļa no pasaules norisēm gan ir tā sakot norises uz leju, ir ener-

ģijas degradācijas procesi, t. i. pāreja no augstāka enerģijas

stāvokļa zemākā, no kura vairs nav ceļa atpakaļ. Tomēr tas nav

viss. Pasaulē ir daži izolēti punkti, kur vērojams arī pretējais —

kur notiek augstāka veida enerģijas akumulācija. Šie punkti ir

organismi.
Viss jautājums ir, vai arī šīs parādības galu galā tomēr nav

izskaidrojamas ar tīri mēchaniskiem procesiem, kā to vairāk vai

mazāk noteikti grib dažādas evolūcijas teorijas. Bergsons tad

arī pievēršas sīkai šo teoriju pārbaudei vienā konkrētā gadī-

jumā: viņš grib noskaidrot, kā no dažādo evolUcionistīgo mā-

cību viedokļa varētu izskaidrot tāda komplicēta orgāna kā

acs izveidošanos, un pie tam ne tikai ne vienā vien sugā, bet

starp citu arī divās tik tālās un šķirtās klasēs kā molluski un

mugurkaula dzīvnieki, kuros šī orgāna attīstība notikusi pēc
klašu atšķiršanās no kopējā celma. Uzsvars tā tad tiek likts uz

to, ka tāds orgāns kā acs ir izveidojies divi reizes un pie tam

patstāvīgi. Interesants pie tam tas apstāklis, ka kaut gan sa-

sniegtie rezultāti abās klasēs pilnīgi līdzīgi, tomēr no anato-

mijai viedokļa, katrā gadījumā vienam un tam pašam uzdevu-

mam izlietoti visai dažādi audu materiāli. Ja jau vienreizīga
tāda komplicēta orgāna, kā acs izveidošanās nejaušu apstākļu
sagadīšanās dēļ, patiesībā ir ārkārtīgi grūti izprotams brīnums,
tad divreizēja tāda brīnuma atkārtošanās uz divām dažādām

attīstības līnijām ir prātam pilnīgi nepieņemama lieta. Tāpēc
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nepieciešami jāatzīst, ka sugu evolūcija nenotiek gluži mēcha-

niski, bet ka to vada kāds psīchiskam līdzīgs faktors, ko

Bergsons sauc par dzīves trauksmi (elan vital). Tas gan pēc
Bergsonā domām nenozīmē, ka dzīves attīstību vadītu kādi no-

teikti mērķi: šāds vecmodīgs finālisms nav pieņemams, jo tas

par daudz antropomorfisks un galu galā arī dibinās statiskā

pasaules izpratnē: ja ir kādi no laika gala fiksēti mērķi, tad īsti

nav nekādas evolūcijas un nav tapšanas, bet viss jau dots uz

reizi. Tāpat kā cilvēka apziņa dzīves plūsmā, tā arī dzīves

evolūcijas process ir īsta jaunradīšana, ir neparedzams un ne-

aprēķināms un tikai pēc tam, kad tas piepildīts, to var izskaid-

rot kā nepieciešami noteiktu. Pašā evolūcijas momentā kā

mērķi, tā līdzekļi, tā sasniegumi vēl pilnīgi nenoteikti un mērķi,

ja par tiem var runāt, veidojas vienā laikā ar jauniem sasniegu-
miem.

Katrā ziņā dzīve nav izskaidrojama ar tīri mēchaniskiem

principiem vien. Tanī ņem dalību kāds īpatnējs faktors, kura

nedzīvā dabā vēl nav. Vienīgi ņemot vērā šo īpatnējo faktoru,
kas ir kaut kas analoģisks apziņai, var kaut cik izskaidrot evo-

lūcijas procesus un to īpatnības. ~ledomāsimies," saka Berg-

sons, „dzīvo matēriju tai viņas elementārajā formā, kāda tā butu

varējusi parādīties vispirms. Tā ir vienkārša protoplasmiska

recekļa masa, tāda, kā tā atklājas amoibā; griba to var pār-

veidot, tā tad tā ir neskaidri apzinīga. Bet tagad, lai tā augtu
un attīstītos, tai atklājas divi ceļi. Tā var orientēties kustības un

darbības virzienā, — uz vienmēr sekmīgāku kustību, uz vien-

mēr brīvāku darbību: tas nozīmē risku un dēkas, bet tas no-

zīmē arī apziņu, ar pieaugušām dziļuma un intensitātes pakā-

pēm. No otras puses, tā var atteikties no darbības un izvēles

spējas, kuras dīgli tā nes sevī, lai ierīkotos tā, ka tā atrastu uz

vietas visu to, kas vajadzīgs, neejot to meklēt citur: tas tad no-

zīmē nodrošinātu, mierīgu, pilsonisku eksistenci, bet tas nozīmē

arī gurdenumu, pirmo nekustības rezultātu; drīz tas pāriet ga-

līgā miegā, un mūsu priekšā ir neapzinība. Tādi ir tie divi ceļi,
kas atklājas dzīves evolūcijai. Dzīvā matērija ir gājusi pa daļai

vienu, pa daļai otru ceļu. Pirmais ceļš visumā apzīmē dzīv-

nieku valsts virzienu (es saku „visumā", jo daudzas dzīvnieku

sugas ir atsacījušās no kustības, un ar to, bez šaubām, arī no

apziņas); otrs visumā rāda virzienu, kurā attīstījušies stādi (es
vēlreiz saku „visumā", jo kustība, un liekas, arī apziņa, var pie

gadījuma attīstīties arī stādā)."*)

*) Sk. «Apziņa un dzīve", latv. tulkojums .Daugavā" 1928., 6.

Uz šo eseju attiecas ari turpmākie citējumi.
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Bet kādus līdzekļus daba atradusi, lai dzīvnieku valstij da-

rītu iespējamu šo kustību un reizē apzinības ceļu? Izrādās, ka

metode te visai noteikta.

~Tā nozīmē to, ka dzīvais ķermenis uzkrāj zināmas

substances, kuras varētu saukt par eksplozīvām, un kuras, lī-

dzīgi šaujamam pulverim, gaida tikai dzirksteles, lai sprāgtu.
Es tā gribu apzīmēt barības vielas, it sevišķi ternārās substan-

ces — ogļhidrātus un taukus. Tanīs ir sablīvēts liels daudzums

potenciālās enerģijas, gatavas pārvērsties kustībā. Šo ener-

ģiju stādi ir lēnām, pamazām aizņēmušies no saules; un dzīv-

nieks, barodamies vai nu ar stādu, vai ar citu dzīvnieku,
kas barojas ar stādu, vai barodamies' ar dzīvnieku, kas pats,

savukārt, barojies ar dzīvnieku, kurš tad atkal barojies ar

stādu, v. t. t. — liek tikai vienkārši pāriet savā ķerme-
nī eksplozīvām vielām, kuras dzīve fabricējusi, uzkrājot sau-

les enerģiju. Kad tas izdara kustību, tad tas nozīmē, ka viņš
atbrīvo ieslodzīto enerģiju; lai to panāktu, tam tikai jāaizkar
atspere, tikai jānolaiž gailis kādai pistolei, tikai jārada dzirk-

stele: eksplozīvā viela sprāgst, un kustība norisinājās izvēlētā

virzienā. Ja pirmās dzīvās būtnes svārstījās starp stādu un

kustoņu dzīvi, tad tas notika tāpēc, ka sākumā dzīve uzņēmās
reizē kā fabricēt eksplozīvās vielas, tā arī izlietot tās kustībām.

Bet līdz ar stādu un kustoņu diferencēšanos, dzīve saskaldī-

jās divās valstīs, atdalot vienu no otras divas sākumā vienotās

funkcijas. Te tā vairāk pūlējās fabricēt eksplozīvās vielas, tur

atkal likt tām sprāgt. Bet lai mēs skatām dzīvi vai nu tās evo-

lūcijas sākumā, vai beigās, savā visumā tā vienmēr pastāv div-

kāršā sablīvēšanas un pēkšņas izlietošanas darbā: tās uzde-

vums ir panākt ar lēnu un grūtu rīcību, lai matērija uzkrāj po-
tenciālu enerģiju, kas vēlāk varētu pēkšņi pārvērsties kustības

enerģijā. Un tiešām, kā gan citādi arī butu varējis rīkoties

brīvs spēks, nespējīgs lauzt nepieciešamību, kurai matērija pa-

dota, bet gan spējīgs to locīt, un kas gribētu ar to savu mazo

iespaidu, kas tam ir uz matēriju, panākt no tās, lai tā izdarītu

vienmēr spēcīgākas kustības, vienmēr labāki izvēlētā virzienā?

Tas rīkotos taisni aizrādītā veidā. Tas pūlētos panākt, lai tam

būtu tikai jānospiež kāda atspere vai jārada kāda dzirkstele, lai

vienā acumirklī izlietotu enerģiju, ko matērija būtu sablīvējusi

laikā, kāds šim uzdevumam vajadzīgs."
Ja jautājam tālāk, kādi dzīvei var būt bijuši nolūki radot

šādas ~eksplozīvas" potenciālas enerģijas krātuves, tad Berg-

sons atbild uz to šādi: ~Visā dzīves attīstībā uz musu planētas

es redzu radošās enerģijas pūles, lai ar asprātību un izmanību
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atsvabinātu ko, kas dzīvniekā atrodas vel gūstniecības stā-

voklī un kas galīgi atklājas tikai cilvēkā". Bet kā jau teikts,
šīs dzīves trauksmes pUles nav antropomorfiski jāiedomājas kā

izpildītas pēc kāda noteikta plāna. Te viscauri vairāk ir tikai

taustīšanās un vairāk vai mazāk izdevušies mēģinājumi. ~Ir
redzams, ka dzīves pūles ir atdurušās pret veidojamās vielas

pretestību; tām cejā ir bijis jāsaskaldās, jāsadala starp dažādām

evolūcijas līnijām tās tendences, kuras tās nesa sevī; tās gan

nogriezās no ceļa, gan gāja atpakaļ; dažreiz tās galīgi aprima.
Tikai divos virzienos tās guvušas neapšaubāmus panākumus,
vienreiz ierobežotus, otrreiz samērā pilnīgus: es runāju par

posmkājainiem un par mugurkaula dzīvniekiem. Pirmā virzie-

na galā mēs atrodam kukaiņa instinktus; otra galā — cilvēka

intellektu. Mēs tā tad drīkstam pieņemt, ka attīstībā esošais

spēks sākumā nesa sevī kā instinktu, tā intellektu tikai saplū-
dušus, jeb pareizāki, saaugušus vienu ar otru.

īsi sakot, viss notiek tā, it kā kāda milzīga apziņas strāva,
kurā savijušās visāda veida iespējamības, butu plūdusi cauri

matērijai, lai to ierosinātu uz organizēšanos un lai veidotu no

tās, kaut arī tā ir pati nepieciešamība, brīvības ieroci. Bet

apziņa bezmaz butu varējusi krist arī lamatās. Matērija ap-

tinas ap to, spiež to padoties savam automātismam, midzina to

savā neapzinībā. Uz dažām evolūcijas līnijām, it sevišķi tajā,
kas novedusi pie stādu valsts, automātisms un neapzinība ir

vispārējais likums; evolūtīvā spēka brīvība gan vēl parādās

neparedzētu formu radīšanā, un šīs formas ir īsti māklas darbi;
bet reiz radītas, tās atkārtojas mašināli: individs pats neko

vairs neizvēl. Uz citām evolūcijas līnijām apziņa spēj pietie-
koši atbrīvoties, lai individs iegūtu zināmu jušanas spēju un

tā tad arī zināmu izvēles plašumu; bet te sāk darboties eksis-

tences nepieciešamības, un tās pārvērš izvēles spēju par vien-

kāršu palīgu dzīvošanas vajadzībai. Tādā kārtā, no dzīves

augšas līdz lejai, brīvība ir piekalta pie važām, kuras, labākā

gadījumā, to spēj tikai pagarināt. Vienīgi tikai parādoties cil-

vēkam, notiek straujš lēciens; važas salūzt. Lai arī cilvēka

smadzenes tiešām līdzinās kustoņa smadzenēm, tomēr viņām
ir tā īpatnība, ka tās atļauj līdzsvarot vienu iegūto paradumu ar

citu paradumu, atļauj likt pretī vienam automātismam kādu

citu pretēju automātismu. Tādā kārtā brīvība, liekot nepie-
ciešamībai cīnīties pret nepieciešamību, iegūst spēku un pār-
vērš matēriju par savu ieroci. ~Viņa ir it kā saskaldījusi sava

pretinieka spēku, lai varētu valdīt."

No šī viedokļa var teikt, ka cilvēks ir radošās evolūcijas
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augstākais sasniegums. Bet kur īsti slēpjas cilvēka aug-

stākā cieņa? Tā ir viņa brīvība, viņa spēja pacelties pāri dabas

mēchanisma norisei, spēja netikt ierautam tanī, bet iet savus

īpatnējos ceļus pēc paša izvēles. 'Cilvēkā psichiskie spēki, kas

dabā darbojas tikai neapzinīgi un taustoties, nāk pie paš-

apziņas: cilvēks ir it kā daba, kas izrāvusies no cietuma, no

ieslēgtības matērijas važās, — cilvēkā daba uzgavilē garam,

kas kļuvis vismaz relātīvi brīvs.

5.

Uz šiem rezultātiem tālāk balstīsies Bergsonā tikumības

un reliģijas filozofija. Cilvēka augstākā vērtība, mēs teicām, ir

viņa gara brīvība. Izrādās, ka šī cilvēka lielākā vērtība ir arī

visvairāk apdraudēta.
Cilvēku suga daudzējādi ir visai līdzīga citām dzīvām su-

gām. Lai cik nepilnīgas butu dažādās dzīvās sugas, tās pa-
šas tomēr ar sevi it kā apmierinātas, — vismaz, tiklīdz tās ra-

dušās, dzīves tālāko attīstību sāk kavēt vēl viena jauna parā-
dība: dzīvās sugas tiecas uzglabāt sevi tādas, kādas tās ir, tās

it kā atsakās iet tālāk, grib palikt tur, kur tās ir. Šis sugas nar-

cisisma vai inerces jeb egoisma princips izpaužas arī cilvēkos,
un ar to Bergsons grib izskaidrot dažas pamatparādības arī

cilvēku garīgajā dzīvē. Pirmatnējās sabiedrības, kurās dzīvojis
cilvēks, bijušas nelielas grupas, un šis apstāklis lielā mērā no-

teicis starp citu visu cilvēku morāli līdz pat musu dienai. Ne-

lielā cilvēku grupa, cilts, kaut gan būdama tikai nepilnīgs dzī-

ves trauksmes radījums, sekodama nupat atzīmētajam inerces

principam, uzskata sevi it kā par vienīgo pasaules centru, par

citiem nekā vairs negrib zināt un saskaņā ar to izveido savus

morāliskos uzskatus. Cilts locekļiem iepotē pienāku-
ma apziņu — darīt tikai tādas lietas, kas nāk ciltij par

labu, attiecībā pret citām ciltīm turpretim tie ir pilnīgi ne-

saistīti, var darīt visu, kas nāk paša ciltij par labu. Attiecība

pret pasauli tādā kārtā kļāst noteikti agresīva, tā lnk, ir īstā

pirmatnējā morāle, un Bergsons to nosauc par slēgtas sa-

biedrības morāli (morāle dc lasociētē close). Šī mo-

rāle, pa daļai vismaz, ir dzīva vēl līdz musu dienām, jo

arī modernās nācijās, kā to redzam konfliktu gadījumos,

draudzīgas attiecības ir obligātoriskas tikai pret pašu lo-

cekļiem, bet ne pret svešiem, kur tiek pieļauts neierobežots

egoisms. Šī slēgtā morāle nekad nevar vest pie vispār
cilvēciskai mīlestības. Ja par tādu tomēr mēs runājam, tad tai
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ir cits avots — izcilās, izņēmuma personības, kas būdamas īsti

it kā īpatnējas jaunas sugas, ko izņēmuma veidā rada dzīves

trauksme, māca izturēties draudzīgi nevien pret pašu tuvākās

sabiedrības cilvēkiem, bet pret visu dzīvo radību, un nevis uz-

spiestā pienākuma dēļ, bet aiz iekšējas draudzības jutu pārpil-
nības, aiz sajūsmas. Šie cilvēki — un kā izcilākais starp tiem

būtu Kristus — ir tad arī aizrāvuši cilvēkus, un tā blakus slēg-
tai morālei ir nodibinājusies arī atklātā morāle (morāle ouverte),
kas nerada nekādu izšķirību starp cilvēkiem, bet tiecas aptvert
mīlestībā visu pasauli. Mūsu vadītāja morāle ir šo divu morāļu
veida sajaukums.

Pilnīgā analoģijā ar šīm divu veidu morālēm var izšķirt arī

divu veidu reliģijas. Pirmo tās veidu Bergsons sauc par sta-

tisko, un tās uzdevums atkal ir gluži Utilitārs: dot cilvēkam

ticību, ka tas dzīvos arī pēc nāves, ka ir pārdabiski spēki, kas

interesējas par to, lai darītu iespējamu kā sabiedrisko dzīvi,
tā arī dzīvi vispār. Otru reliģijas veidu Bergsons sauc par di-

namisko, un tās uzdevums vairs nav garantēt kāda zināma

veida dzīves pastāvēšanu, bet iekļauties pirmatnējā, pasaules

radītajā aktā un it kā turpināt tālāk pasaules radīšanas pro-

cesu.

Šis dinamiskais reliģijas veids rodas, kad cilvēks mēģina
saistīt sevi nevis ar kāda ierobežota dzīves produkta uzturē-

šanu, bet ar pašu radītāju procesu, kas veido šos produktus un

tikai it kā pret gribu uz brīdi apstājas tanīs. Tas gan nevar no-

tikt vienīgi ar prāta spēkiem: tam ir cits uzdevums un arī kad

tas paceļas augstāki savās spekulācijās, tas labākā gadījumā at-

ļauj aptvert iespējamības, bet neliek pieskarties īstenībai. Par

laimi mums tomēr ir vēl apkārt prāta gaišajam kodolam neno-

teiktas un gaistošas gaismas josla, kas ir intuicija, t. i. tieša

skatīšana. Vai nebūtu iespējams to padarīt noteiktāku, inten-

sīvāku un, it sevišķi, pārvērst to dzīvā aktivitātē? „Dvēsele,
kas būtu spējīga uz šāda veida sevis pārveidošanu nejautātu,
vai princips, kam tā šādā veidā pieskaras ir visu lietu trans-

cedentālais cēlonis, jeb tas valda tikai virs zemes. Tai pie-
tikiu just, ka tā uzņem sevī, nezaudējot pie tam savu perso-

nību, kādu būtību, kas ir neizmērojami plašāka nekā viņa, lī-

dzīgi dzelzij, kas uzņem sevī uguni un kaist no viņas. Tās sais-

tīšanās pie dzīves no šī brīža nozīmētu tās neatdalamību no

šī principa, tā butu prieks priekā, mīlestība uz to, kas ir tikai

mīlestība. Atdošanās, upurēšanās sabiedrībai nāktu vēl klāt

pati par sevi, bet šī sabiedrība tad būs visa cilvēce, mīlēta mī-

lestībā uz to, kas ir viņas princips. Paļāvība, ko statiskā
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reliģija deva cilvēkam līdz ar to būtu pārveidota: nav vairs

rūpju par nākotni, nav vairs nemierīgas vēršanās uz sevi...

Saistīšanās pie dzīves būtu tagad darināta atraisoties no katra

atsevišķa priekšmeta."*)
Bet vai šādu attiecību pret pasauli ir vēl pamats saukt par

reliģiju? Šāds pamats ir. Vispirms, līdzīgi galvenai statiskās

reliģijas funkcijai, tā dod cilvēkam vēl lielāku drošību un pa-

ļāvību, tikai daudz augstākā formā. Otrkārt, savā tīrā veidā

misticisms —jo tā šo attiecību var nosaukt—ir reti sastopams,
un praktiski viņš vienmēr ir sajaukts ar zemāko reliģiju, kas

tikai no viņa saņem savu augsto pieskaņu, bet atkal, no otras

puses, tas ir šis zemākais reliģijas veids, kas misticismu ieved

dzīvē un padara to aktīvu. No šiem diviem dažādajiem elemen-

tiem izveidojas jaukta reliģija, kas satur sevī senās reliģijas

jaunu orientāciju, proti, tieksmi likt seniem dieviem pārvēr-
sties tanī dievā, kas atklājas tiešā pārdzīvojumā, kas ar savu

gaismu un siltumu apņem dvēseles, kas spēj nākt pie tā. Nav

tāpēc brīnums, ka dažreiz šinīs jauktajās reliģijās spilgti izpaužas
arī viņas zemākā sastāvdaļa, piem., kad kara gadījumos katra

nācija apgalvo, ka aiz viņas stāv Dievs, kas tādā gadījumā nav

nekas cits, kā senā pagānisma nacionālais dievs, kamēr tas

Dievs, par kuru tie iedomājas runājam, ir visiem cilvēkiem ko-

pējais Dievs, kuru pietiktu visiem vienīgi tikai saskatīt, lai līdz

ar to ikviens karš jau būtu iznīcināts. Tas tomēr nenozīmē, ka

šī jauktā reliģija būtu jānicina: pietiek, ja tai ir tikai kant kas

no augstākās reliģijas. Arī tad, kaut tikai notālēm un brīžiem,
cilvēki dzirdēs mistiskos vārdus, kas atradīs necerētu atskaņu

viņu sirdis un šī atskaņa tos pārveidos.

Ja arī šī dinamiskā reliģija nav nepārtrauktas attīstības

sakarībā ar statisko, jo tā dibinājās uz gluži citiem pamatiem,
tomēr iespējams konstatēt vairākus posmus tās attīstībā un tās

mēģinājumos pārveidot statisko.

Par šādām dinamiskām reliģijas skicēm var, vispirms, uz-

skatīt grieķu mistērijas, kaut arī lielākā daļā no šīm mistērijāmi
īsti nebija nekā mistiska, bet tās tikai stiprināja statisko reliģiju,

pielūdzot tos pašus fabulējošās fantāzijas radītos dievus. No

otras puses tomēr jāņem vērā, ka šīs mistērijas raksturoja īpat-

nējs entuziasms, kas bija svešs oficiālam kultam un kas tika iz-

tulkots kā dievības pieskaršanās cilvēkam. Šīs mistērijas tā

tad ir iespējams uzskatīt kā īstās mistiskās reliģijas priekšvēst-
nešus.

') Deux sources dc la morāle et dc la religion, 227. 1. p.
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Otru dinamiskās reliģijas skici mēs varam atrast Indijā.
Kulti, ko piekopa indiešu tauta, visumā bija līdzīgi grieķu kul-

tiem: tie bija spilgti statiskās 1 reliģijas izpaudumi. Indisms to-

mēr te ienes kaut ko jaunu: no viņa viedokļa arī dieviem vaja-
dzīga atpestīšana. Šis uzskats saprotams tikai, ja pieņem, ka

budisms bija nonācis uz kāda augstāka viedokļa un, ja ne iz-

pratis, tad izjutis, ka tautas dievi un cilvēki sader kopā un veido

vienu un to pašu sabiedrību. Šis augstākais viedoklis var būt

tikai dinamiskā reliģija, kas nostājās pāri sabiedrībai un tās Uti-

litārismam, kas ved pāri dabai. Kā pirmais paņēmiens, ko in-

dieši lietoja, lai tiktu pāri šai dabai, bija visas tās gan fiziolo-

ģiskās, gan psīcholoģiskās praktikas, kas pazīstamas ar vārdu

~joga". Šīs praktikas tomēr varbūt varēja gan novērst dažā-

dus traucējumus no miesas vai apziņas puses, kas varētu stā-

ties ceļā dvēseles tieksmei pēc tiešiem sakariem ar dievu, va-

rēja dot dvēselei vajadzīgo formu un attiecību, bet tās nespēja
dot tai attiecīgo saturu. To tad gribēja dot tiešā kontemp-

lācija, koncentrēšanās. Tomēr arī indieši, līdzīgi grieķiem, ne-

izgāja līdz galam virzienu, ko tie bija uzņēmuši. Viņi pat ne-

nonāca, līdzīgi grieķiem, līdz vienmēr tālākas attīstības spējī-

gas zinātnes izveidošanai. Tas tāpēc, ka indiešu acīs izziņa
vienmēr bija vairāk tikai līdzeklis, nekā mērķis. Viņi par visu

vairāk tiecās izkļūt ārā no dzīves, kas pret tiem bija sevišķi

cietsirdīga. Ar pašnāvību to nevarēja panākt, jo tie ticēja, ka

pēc nāves dvēselei vajadzēs pāriet citā ķermenī un sākt visas

mokas atkal no sākuma. Tāpēc jau no pašiem brachmanisma sā-

kumiem indietis sevi pārliecināja, ka atbrīvošanās panākama tikai

ar atgriešanos pie dzīvības avota, ar atsacīšanos no individuā-

lās dzīves, ar iegremdēšanos visumā. Pie šī uzskata indiešu mā-

cība nenāca tik daudz ar domu slēdzieniem, kā saskatījumu

ceļā, kurus darīja zināmus tie, kas tos bija piedzīvojuši. Tāpat

arī budismā visa kodols ir galīgā atklāsme, kas nav aptvepama

ar prātu un izteicama runās, kas izbeidz visas ciešanas un pie-

pilda dzīvi. Tā tad arī te mums darīšana ar pieredzi, kas visai

līdzīga ekstāzei, kādā varētu nonākt cilvēks, kas pūlēdamies

saplūst ar visumu radošo enerģiju, paliktu pusceļā, un, atdalījies

no dzīves un cilvēkiem, nesasniegtu tomēr arī dievību, un tā

paliktu kapājoties virs neesamības bezdibeņa. Budisms tāpēc

nav uzskatāms par pilnīgu misticismu, un ir arī saprotams, kā-

pēc tas tā: budisms nav pazinis aktīvo mīlestību. Bez šau-

bām viņš ir ieteicis viscēlākos līdzjūtības aktus un devis parau-

gus. Bet tam nekad nav bijis sajūsmas un siltuma. Cēlonis

tas, ka budisms īsti nekad nav ticējis cilvēku darbības pa-
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nākumiem. Bet bez šīs ticības nav pilnīga misticisma, un tā ir

šī ticība, kas spēj izkustināt kalnus. Ir arī saprotams, kāpēc in-

diešus nomāca šī mazticība, šis pesimisms. Kā ticēt cilvēku

sekmīgām pūlēm, ja neizbēgamās neražas ik gadu vai ik pāri ga-
dus notiesā miljoniem cilvēku uz bada nāvi? Ja visjaunākā laikā

Indijā mēs redzam uzplaukstam arī dedzīgu pilnīgu misticismu,
tad tas kļuvis iespējams vienīgi, pateicoties Eiropas iespaidam,
precīzāki, pateicoties izredzēm, ko atklāj modernais industriā-

lisms. Mašīnas, kas palielina zemes ražību un ienes apgrozībā
daudzus produktus, ja tām pievienojas vēl attiecīga sociāla un

politiska organizācija, atļauj aptvert vismaz cerību, ka ir iespē-
jama atbrīvošanās citā virzienā, un tas dod mistiskai tendencei

spēku izveidoties līdz galam.
Pilnīgs misticisms ir lielo kristīgo mistiķu panākums. Tie

ir it kā salauzuši kādu aizsprostojumu, un milzīgā dzīves strau-

me tos ir aptvērusi. Viņu bezgalīgi sakāpinātais dzīvības spēks
licis tiem izrādīt neredzētu un nedzirdētu enerģiju, pārdrošību,
kā arī izdomas un realizācijas spēju. Ir bijuši mēģinājumi uz-

lūkot tos par slimiem. Bez šaubām, viņu spējas un to izteiksme

nav bijušas normālas, un šai ziņā tie varēja atgādināt patalo-
ģiskus gadījumus. Bet robeža starp veselo un slimīgo nav tik

vienkārša kā iedomājas: - tāpēc, ka ir slimīgas parādības, kas

līdzīgas veselām, nedrīkst vēl pēdējās nosaukt par slimīgām.
Drošākās vesela prāta pazīmes ir: patikšana uz aktivitāti, spēja

pielāgoties apstākļiem, stingrība, saistība ar vijību, pravietiska

iespējamā un neiespējamā izšķiršana, vienkāršības gars, kas

uzvar visas komplikācijas, vispāri pareiza dzīves nojauta —

un visas šīs īpašības piemitušas visiem lieliem mistiķiem. Bez

tam tās nenormālās parādības, kas krīt acīs novērotājiem, kā

ekstāzes, vīzijas, sajūsmas nav misticismā tas galvenais, un paši

mistiķi ir brīdinājuši savus mācekļus no tām, jo tie bieži var

būt māņi. Šīs neparastās parādības misticismā saprotamas: kad

tiek pārorientēta visa garīgā dzīve, kad kustība dvēseles dziļu-
mos iegūst sevišķu intensitāti — tad tas viss var izpausties arī

neparastās parādībās, — bet tas viss ir tikai pāreja uz kādu

augstāku līdzsvarotības stāvokli. Izkustināta savos dziļumos no

straumes, kas to aizraus, dvēsele pārstāja griezties pati ap sevi,

uz brīdi uzvarēdama likumu, kas grib, lai individs kalpo sugai,

tāpat kā suga individam. Tā apstājas it kā dzirdētu kādu balsi,
kas to sauc. Pēc tā ļaujas, lai to nes taisni uz priekšu. Viņa
neredz spēku, kas liek tai kustēt, bet tā jūt tā neizteicamo klāt-

būtni, vai uzmin to cauri simboliskai vīzijai. Un tad nāk bez-

galīgs prieks, ekstāze, kurā tā izkust, nāk sajūsma, kas pārņem
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to: Dievs ir klāt un dvēsele ir viņā. Nav vairs mīklu. Problē-

mas izzūd, tumsa izgaist: nāk apskaidrošanās. Bet uz cik ilgu 1
laiku? Neredzamais, netaustāmais nemiers, kas plivinājās pāri
dvēselei jau ekstāzē, nokāpj zemāki un saistās ar to. Ekstāze vēl

nav visa sasniegums. Ja arī dvēsele izkust Dievā, savās domās un

jutās, kaut kas tomēr paliek vēl ārpus tās: tā ir griba un dar-

bība, kas to vada. Dvēseles dzīve vēl nav dievišķīga. Tas ir tas,
kas rada tās nemieru un tā ir tā „melnā nakts", par ko ir ru-

nājuši lielie mistiķi. Lielā misticisma pēdējā fāze ar to tiek

sagatavota. Būtu veltīgi mēģināt to analizēt. Teiksim tikai, ka

dvēseli tagad pārņem dzīvības pārpilnība. Milzīga trauksme, ne-

atturams spēks sviež to vislielākos un visgrūtākos pasākumos.
Visu viņas spēju klusa pacilātība padara, ka tā visu redz lielu

un, lai tā butu cik vāja būdama, izpilda visu spēcīgi. Tagad visas

vīzijas ir tālu: dievībai tagad nevajag izteikties ārēji, jo ar to ir

pilna visa dvēsele. Nav vairs nekā, kas ārēji atšķirtu šādu cil-

vēku no citiem, kuru starpā tas kustas. Viņš vienīgais tikai

apzinās pārmaiņu sevī, kas paceļ to līdz adjutores Dci (Dieva

palīgu) pakāpei, bet gan tikai lai tas justu jo lielāku pazemību.
Bet kā lai viņš sludina Dievu un tā gribu, kā lai viņš izteic

to, kas nav izteicams? Lielam mistiķim šāds jautājums pat ne-

paceļas. Viņš ir jutis patiesību kā darbīgu spēku plūstam sevī

no paša avota. Viņš tāpat nevar atturēties neizteikt to, kā saule

nevar nešķiest savu gaismu. Bet tie nebūs tikai vārdi, ar ku-

riem tas to izplatīs, jo mīlestība, kurā tas deg, nav vienkārši

cilvēka mīlestība uz Dievu, bet mīlestība, ar kuru Dievs mīlē

visus cilvēkus. Caur Dievu un ar Dieva palīdzību tad dievišķīgā
mīlestībā mīl visu cilvēci. Tā nav brālības izjūta, ko izteic,

ņemot vērā, ka visi cilvēki galu galā ņem dalību tanī pašā
racionālā būtībā, tā nav arī dabiskās — cilvēkam pret cilvēku —

simpātijas intensifikācija. Tā nav nekāda dabiska instinkta tur-

pinājums, un nav arī atvasinājums no kādas idejas. Saplūstot

ar Dieva mīlestību pret savu darbu, kuru tā pati arī radījusi,
mistiskā mīlestība spēj atklāt, tam, kas māk to jautāt, radīšanas

noslēpumu. Šī mīlestība gribētu, Dievam palīdzot, nobeigt cil-

vēku sugas radīšanu un izveidot no cilvēces to, kas tā būtu

bijusi tūliņ, ja tā būtu spējusi galīgi izveidoties bez paša cil-

vēka palīdzības.
Bet vai tā iespēs to? Lielais šķērslis ir tas, ka cilvēkam

jāpelna maize vaiga sviedros, jācīnās ar citiem, jāiznīcina citas

dzīvas būtnes, un, līdz ar to, vispāri jāasina savas spējas un

uzmanība cīņai. Lai tuvotos spraustam mērķim, ir tikai divas

visai dažādas metodes. Pirmā metode būtu attīstīt techniku tik
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tāli, lai iznīcinātu cilvēka verdzību dabai. Šī metode bīstama,
jo technika var vērsties pret mistiku. Tomēr ir lietas, kas jāriskē:
augstākai aktivitātei nepieciešama arī zemāka veida darbība,
kā bāze, uz kufas balstīties. Ja arī technika to pārmāks, par

viņu nav ko bēdāt: ja tik to galīgi neiznīcina, pienāks laiks,
kad tā atkal ieņems vietu, kas tai pienākas. Tomēr pagaidām
jāseko citai metodei, un tā ir: nesapņot par mistiskās trauksmes

tūlītēju vispārēju izplatīšanos, jo tas nav iespējams, bet apro-
bežoties ar nelielu garīgi privileģētu sabiedrību izveidošanos.

Ikviena no tām varētu dot sākumu citām tādām jaunām sa-

biedrībām, un tā tas varētu turpināties līdz tai dienai, kad cil-

vēku materiālās dzīves nosacījumu pārveidošanās atļautu arī

garīgās dzīves radikālāku transformāciju. Šis uzdevums jo vai-

rāk izpildāms, ja ņem vērā, ka jau pastāv reliģija, ko var uz-

skatīt par mākslīgu kristallizāciju, kas izveidojusies, kad misti-

cisma degošā patiesība sāka atdzist un sastingt. Ar šīs reli-

ģijas palīdzību visi var saņemt mazliet no tā, ko nedaudz pri-

vileģētie kādreiz ir pilnīgi pārdzīvojuši. Reliģija no šī viedokļa
ir tādā pat attiecībā pret misticismu, kā vulgārizācija pret zi-

nātni. Viņi viens otru var atbalstīt: reliģija manto no misti-

cisma satura ziņā, misticisms no reliģijas iegūst atkal plašāku iz-

platību.

Ja misticisms ir tāds, kāds tas raksturots, tad tas nevar ne-

palīdzēt zināmā mērā eksperimentālā kārtā atrisināt jautāju-
mus par Dieva eksistenci un viņa dabu. Tradicionālā filozofija

grib pierādīt Dieva eksistenci jēdzieniskās dialektikas ceļā. Ne-

atkarīgi no tam, vai tā tiešām pierāda vai nepierāda šādā kārtā

šo eksistenci, viens tomēr ir skaidrs, ka tas, ko viņa sauc par

Dievu, nav tas, ko vispāri cilvēki sauc šinī vārdā, nav tas Dievs,

pēc kupa tie ilgojas. Ja šāds Dievs atklātos pieredzē, neviens

to nepazītu. Mistiskā pieredze, turpretim, atklāj Dievu kā re-

ālu būtni, kuj-ai cilvēks var pieskarties. lebildīs varbūt, ka šī

pieredze ir individuāla, ka tā ir izņēmums, ka tā nevar tikt kon-

trolēta, ka tāpēc tā nav pielīdzināma zinātniskai pieredzei. Tad

jāsaka, ka arī zinātniskie konstatējumi nebūt nav vienmēr at-

kārtojami un pārbaudāmi. Ja nu tam piekrīt, bet aizrāda, ka

arī faktiski tie vienmēr nav atkārtojami un pārbaudāmi, vis-

maz tie tādi ir principā, tad jāatbild, ka arī mistiskā pieredze
principā katram pieejama, un to, kam tā pieejama, nav skaitā

mazāk par tiem drošsirdīgajiem zinātniekiem, uz kuru liecībām

dibinājās, piemēram, ziņas par centrālās Āfrikas ģeogrāfiju. Te

vēl nāk klāt tas, ka vēl vairāk ir ļaužu, kas šo mistikas ceļu
nav nogājuši līdz galam, tādu ļaužu, kas spēruši uz tā vismaz
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dažus soļus, beidzot tādu ļaužu, kas spēj sajust zināmu atbalsi

sevi, ja cits stāsta par to, un kam tā tad ir zināma nojauta par

to: lielākā daļa no mums, laikam, pieder pie tiem. Saprotams,
būs vienmēr ļaudis, kas ir pilnīgi noslēgti šai pieredzei, līdzīgi
tam, kā ir ļaudis, kam mūzika ir tikai troksnis. Tomēr tāpat, kā

no šo ļaužu dusmīgiem sarkasmiem par mUziku nevar secināt, ka

nav mUzikas, tāpat arī no tirādēm pret mistisko pieredzi ne-

drīkst secināt, ka tādas nemaz nav. Zīmīgi tālāk tas, ka mis-

tiķu apraksti par to, ko tie piedzīvojuši, pilnīgi saskanīgi. Ja
arī ārējo līdzību šinīs kristīgo mistiķu aprakstos mēģinātu iz-

skaidrot ar tradicijas un baznīcas mācības ietekmi, viņu dziļākā
saskaņa ir zīme par saskatījuma identitāti, kas visvienkāršāki

izskaidrojama ar tās būtnes reālo eksistenci, ar kuru tie domā-

jas nākam sakaros. Bez tam jāņem vērā, ka ir jau ari vēl citi

bez kristīgiem mistiķiem, tālu izkaisīti dažādos laikos un vietās,
kuru saskaņu jau vairs nevar izskaidrot aizrādītā kārtā.

Tomēr var atzīt, ka mistiskā pieredze viena pati vēl nevar

apmierināt filozofu. Tā viņu varētu pārliecināt tikai gadī-

jumā, ja pie tās būtu iespējams nonākt vēl citā ceļā, tā ka

lai arī jutekliskā pieredze un loģiskā argumentācija darītu to

vismaz paticamu. Metode, kas te lietojama, drīkstētu būt tikai

t. s. ~faktu līniju" (sk. Daugava, 1928., VI) metode, kas iz-

seko vairākas faktu sērijas un meklē, vai tās nenorāda uz kādu

vienu punktu, kurā tās krustojas. Tikai sekojot šai metodei,
t. i. uzkrājot faktus, metafizika progresēs līdzīgi zinātnei, bet

neuzstāsies kā gatava sistēma, kas vai nu jāpieņem visa, vai

arī visa jāatmet, vienmēr apšaubāma un vienmēr uzsākama no

gala.
'

Izrādās, ka tiešam ir faktu rindas, kas ved pie secinājuma, ka

mistiskā pieredze ir paticama. Tās ir tās faktu rindas, kas liek

pieņemt, ka dzīve nav izskaidrojama vienīgi ar mēchaniskiem

principiem, bet ka viss norāda, ka tai cauri iet kāda enerģija,
kāda apziņai līdzīga plūsma, ko var saukt par ~dzīves trauk-

smi" (ēlan vital). Šai enerģijai vajadzēja pārvarēt daudz šķēr-

šļu, un lai piepildītu sevi — sadalīties starp dažādām evolūcijas

līnijām. Divu galveno attīstības līniju galos mēs beidzot at-

rodam divus atziņas veidus, kuros šī apziņas plūsma bijusi spiesta

materializēties, proti, kukaiņu instinktu un cilvēka intelliģenci.
Cilvēkos instinkts ir uzglabājies kā vāja intuicijas spēja, t. i.

spēja aplūkot lietas ne tikai no ārienes, bet izjust tās viņu

iekšējā dzīvē un tapšanā. Ja no kaut kurienes var nākt kāda

gaisma, kas spētu apgaismot dzīves trauksmi no iekšienes, at-

klājot tās nozīmi un tās uzdevumu, tad tik no šīs intuicijas.
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Mistiskās dvēseles taisni varētu būt tās, kas būtu sevi attīstī-

jušas līdz augstākai pakāpei šo intuicijas spēju. Tā tad filozo-

fiskā pieredze un argumentācija var atzīt šādas pieredzes iespē-

jamību.

Ja filozofs gribēs ielikt mistisko atziņu formulā, tad viņš
to varēs viegli izdarīt. Viss misticisma saturs izteicams sakot,
ka Dievs ir mīlestība un reizē arī mīlestības objekts. Par šo div-

kāršo mīlestību mistiķis nekad nerims stāstīt, jo tas. ko viņš

grib izteikt, ir neizteicams. Bet ko viņš saka skaidri, ir, ka šī

mīlestība nav kaut kas, kas piemīt Dievam, bet tā ir Dievs pats.
Pie šī norādījuma tad arī varēs turēties filozofs, kas uzskata

Dievu par personu, bet kas negrib tomēr dot tam rupji antropo-
morfisku raksturu. Kā analoģiju te var ņemt emociju, kas spēj

pārņemt dvēseli, izkausēt visu, kas tanī ir, un pilnīgi viena

ieņemt visu dvēseli. Persona tad sakrīt ar šo emociju un tomēr1
tā nekad nav vairāk viņa pati, kā tagad, un nekad tā arī nav

vairāk dzimstošu domu pilna. Tāda emocija varētu dot nojautu

par to, kas ir tā mīlestība, ko mistiķi sauc par pašu Dieva būtību.

Bet kas ir šīs mīlestības priekšmets? Mīlestībai tāds nav

nepieciešams, tā var būt līdzīga mūzikai, līdzīga smaržai, —

augstā emocija pati par sevi. Tomēr grūti iedomāties aktīvu

mīlestību, kas nevērstos ne uz ko. Mistiķi tad arī mums pa-

stāsta, ka mēs esam Dievam vajadzīgi, tāpat kā Dievs ir mums

vajadzīgs. Bet kāpēc gan mēs viņam būtu vajadzīgi, ja ne lai

mīlētu mus? Radīšana tādā gadījumā atklājas kā Dieva pasā-
kums, lai radītu savas mīlestības cienīgas būtnes, kas lai mīlētu

un tiktu mīlētas, un būtu viņa radīšanas darba turpinātājas. Bū-

damas atšķirīgas no Dieva, tās varēja rasties tikai pasaulē, un

tāpēc arī pasaule ir radusies. Tanī pasaules daļā, kas ir mūsu

planēta un tāpat laikam visā mūsu planētu sistēmā, kur dzīves

radošai enerģijai stājās pretī matērija un lika tai sadrumstaloties

un atmest daļu no sevis, šādas būtnes varējušas rasties tikai

veselām sugām, kas savukārt saistītas atkal ar veselu rindu

vēl citu sugu, gan kā ar mēģinājumiem, gan kā atbalstiem, gan kā

atkritumiem. Citur kaut kur, kur varbūt ir padevīgāka, smalkāka

matērija, varbūt ir tikai radikāli šķirti individi, —ja vispār, tie

maz ir vairāki un mirstīgi. Varbūt tie tikuši realizēti uz reizi

un pilnīgi. Katrā ziņā uz zemes tā suga, kas ir visu citu attais-

nojums, ir tikai pa daļai tas, kas tā būtu varējusi but. Viņa pat
nedomātu nemaz par to, lai pilnīgi realizētu savu būtību, ja
daži no tās pārstāvjiem nebūtu pievienojuši savas individuālās

pUles vispārīgam dzīves darbam un tādā kārtā salauzuši instru-

menta pretestību un, triumfēdami par materialitāti, beidzot at-
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raduši Dievu. Šie cilvēki ir mistiķi, un viņi atklājuši arī citiem

cilvēkiem ceļu, par kuru tie varēs iet.

Šāds uzskats par cilvēka vietu pasaulē un dzīves jēgu var

tikt apzīmēts kā optimistīgs. Saprotams, ka pret to tūliņ pa-
celsies aizrādījumi par ļaunumu pasaule, par ciešanām, kas kā

smaga sega klājas tai pāri. Butu velti mēģināt apgāzt šos fak-

tus, norādot, ka piem. neapzinīgo dzīvnieku ciešanas pielīdzi-

nāmas tikai mūsu ciešanām sapnī, ka daudzām cilvēku cie-

šanām, kā fiziskām, tā morāliskām par iemeslu ir viņu pašu
vaina. Ciešanas tomēr paliek briesmīga realitāte, un tas būtu

nepieņemams optimisms, kas apriori mēģinātu definēt ļaunumu
kā mazāku labumu. Tomēr iespējams empīrisks optimisms, kas

pastāv vienkārši divu faktu konstatējumā: 1) cilvēce uzskata

dzīvi visumā par labu, jo tā turas pie tās; 2) ir prieks bez

piejaukuma, pāri tīksmei un netīksmei, un tanī, kā savā galīgā

sasniegumā, ir noenkurota mistiskā dvēsele. Varbūt teiks, ka

dzīve tomēr būtu labāka bez ciešanām un ka Dievs, kas ir mī-

lestības Dievs, nav varējis tās gribēt. Nekas arī nepierāda, ka

viņš būtu tās gribējis. Radīšanas akts, kas mums atklājas sa-

drupināts bezgala daudzās būtnēs un notikumos, savā tiešajā īste-

nībā, no paša radītāja viedokļa ir tikai viens nedalāms akts,
tam nav daļu, un tanī tāpēc nevar nekas tikt izmests, neiznīci-

not visu aktu. No šejienes tad secinās, ka Dievs nav visvarens,

un ka tā tad tas nav īstais Dievs, un ka īsta Dieva tā tad vis-

pāri nav. Šāda argumentācija tomēr dibinājās uz aplamas me-

todes: apriori tiek konstruēts Dieva jēdziens, izejot no šī jē-
dziena tiek deducētas pasaules īpašības, un ja konkrētā pasaule
Šo dedukciju neattaisno, tad paziņo, ka Dieva nav. šis ceļš
ir aplams: filozofijai jāturas reizē pie pieredzes un prāta argu-

mentiem. Dieva jēdziens jākonstruē, iztaujājot pieredzi, ko tā

par viņu spēj atklāt. Tad uz tiem pašiem pamatiem, uz ku-

riem dibināsies uzskats par Dieva dabu, dibināsies arī viņa
eksistences pierādījums. Tad arī tikai iegūst precīzu saturu jau-

tājums par Dieva visvarenību (visvarenība ir domā nerealizē-

jams jēdziens, ja ar „viss" saprot nevien reālā kopumu, bet arī

neeksistējošā, iespējamā kopumu). Mistiķi ar šo apzīmējumu

saprot enerģiju, kurai nav nekādu robežu, radīšanas un mīles-

tības spēju, kas iet pāri katrai iztēlei. Tāpat arī balstoties uz

pieredzi un nevis uz apriorām dvēseles jēdziena konstrukcijām,

jāatrisina jautājums par dvēseles likteni pēc nāves. Lielāka

iedziļināšanās jautājumā par miesas un dvēseles attiecību spēj

rādīt, ka apziņa nav miesas funkcija, ka miesa ir tikai tās in-

struments, ka apziņa no šī instrumenta atkarīga tikai savā iz-
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teiksmē, bet ne eksistencē un pat ne visā savā aktivitātē. Šo

pieredzi, kas nāk „no apakšas" atbalsta pieredze, kas nāk „no

augšas", t. i. mistiskā pieredze. Tā mums pauž, ka dzīve pēc
nāves cilvēkiem nodrošināta, tāpēc, ka tie visi ņem dalību Dieva

būtībā. Var atzīt, ka abas pieredzes vēl nav pilnīgi pietieko-
šas, lai butu iespējams pilnīgi drošs slēdziens: abas tās prasa
vēl turpināšanu un padziļināšanu. Bet paticamība jau ir sa-

sniegta un tā, turpinoties atziņu bagātības pieaugšanai, var turp-
māk vienmēr vairāk neaprobežoti tuvoties pilnīgai drošībai.

6.

Savus morāliskās un reliģiskās dzīves iztirzājumus Berg-
sons izlieto tālāk, lai noskaidrotu dažas svarīgākās aktuālās

sabiedriskās un kulturālās dzīves problēmas.*)
Lai saprastu arī vēl mūsu tagadējo sabiedrisko un politis-

ko dzīvi, jāiziet no tēzes, ka daba cilvēku radījusi ļoti ma-

zai, slēgtai sabiedrībai. Šī dispozicija uz dzīvi šādās mazās

slēgtās sabiedrībās ir uzglabājusies arī vēl tagad pat modernā

cilvēka dabas dziļumos. Ar to izskaidrojams, piem., tas, ka

ļaudis dažreiz ir gan apmierināti ar savu vietējo pašvaldību,
bet nekad ne ar visas valsts valdību: labākā gadījumā acu-

mirklīgā valdība ir tikai mazākais ļaunums, bet ne vairāk. Du-

ras acīs tas, cik reti sastopami īsti lieli valstsvīri, kas spēj val-

dīt kādu lielu valsti. Kad kari noved pie tā, ka rodas lielas,

pat milzīgas valstis, mēs redzam, ka primitīvais instinkts to-

mēr paliek dzīvs, un līdz ar to šinīs valstīs vienmēr ir dzīva

tendence uz dezagregāciju, uz dislokāciju. Šī tendence arī iz-

paužas, tiklīdz apstākļi atļauj: labs paraugs šeit ir viduslaiku

feodālās valstis, nemaz nerunājot par senās pasaules impērijām

un visjaunākiem notikumiem. Ja modernās valstis varējušas

pastāvēt, tad vienīgi tāpēc, ka radies jauns vienotājs spēks
— patriotisms. Šis modernais patriotisms (kas jāšķir no se-

natnes patriotisma) vairs nav tīrs dabas produkts: tur jau daž-

reiz ir kaut kas no misticisma, jo tas pārnes savā tautā un

savā zemē to labāko no paša dvēseles, redz tanī ideālus, kas

veidoti gan no labākām un dārgākām senatnes atmiņām, gan

nākotnes cerībām un dziļākām ilgām, gan no visām skaistā-

kām morāliskām vērtībām un aizraujošākiem dzejas tēliem.

Bet kāds ir primitīvas sabiedrības režīms? Nav šaubu, ka

tas visvairāk tuvojas tam, ko mēs tagad saucam par mon ar-

*) Sīkāk par Bergsonā morāles un reliģijas mācību sk. manu rakstu

Nr. Nr. 1, 2, 3, 8, 9, 1933.
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chisku un oligarchisku, būdams rudimentārs sakausē-

jums no abiem. Katrā ziņā asi bija šķirta absolūtā pavēles
vara no vienas puses un paklausības pienākums no otras. Ja

kukaiņu sabiedrības raksturo polimorfisms, tad cilvēku sabie-

drībām raksturīgs ir (divveidība). Jāievēro tikai,
ka šis dimorfisms nesadala cilvēkus divās negrozāmās šķirās,
piem., ~kungos" un „vergos", kā to gribēja Nīče. Drīzāk var

teikt, ka ikvienā no mums ir vismaz dīglī gan spēja but par

pavēlnieku, gan par paklausītāju, bet tikai ļaužu masā pār-

svaru gūst pēdējā. Tas dažreiz atklājas revolūcijās: rāmi un

paklausīgi cilvēki te pēkšņi var sākt izjust tieksmi vadīt cil-

vēkus, but par pavēlniekiem, viņos pamostas 1 pirmatnējā mežo-

nīgā ciltsvirsaiša gars. Tiešām, ja varbūt tas butu par daudz

teikts, ja sacītu, ka mūsos snaudošā virsaiša raksturīgā īpašība
būtu mežonība, tad tomēr nav šaubu, ka daba (kuras instinkts

ir noteicis aizrādīto dimorfiju), ja tā ir gribējusi virsaišus, ir

gribējusi tos nežēlīgus. Vēsture to arī pietiekoši apstiprina:

pēc pašu vadoņu pavēles akmeņos iekaltie raksti mums vēl

tagad vēsti par nedzirdētām cilvēku hekatombām un mocībām,
ko tie pavēlējuši pilnīgi aukstasinīgi. Arī tagad vēl bieži slep-
kavība ir politikas stiprākais arguments, un tas izskaidrojams
tikai ar to, ka politisko instinktu cilvēkā veidojusi pati daba,
bet daba nepazīst ne cietumu, ne trimdas, bet tikai nāves sodu:

bites arī neiesloga tranus cietumā, bet nogalina tos, kad tie ta-

puši lieki.

Svarīgāki tomēr aplūkot ne tik daudz virsaiša tempera-
mentu, bet vispāri vadītāju un vadāmo jutas un, pie tam jau
mazliet plašākā sabiedrībā. Te tad ir raksturīgi, ka vadītāji vien-

mēr pārliecināti, ka viņi pieder kādai augstākai rasei ar augstā-
kiem tikumiem, un ka ari pati tauta tā domā. Tauta sāk šinī

savā ticībā šaubīties tikai tad, kad vai nu paši augstākās šķiras

pārstāvji viņu uz to izaicina, izrādot pārāk lielu nespējību, vai

arī atsevišķi tās pārstāvji, vai nu aiz godkārības vai arī tais-

nības jutām, tautu uz to tieši pamudina. Vispār, gandrīz visi

uzbrukumi nevienlīdzībai vienmēr nākuši no augšas, no pa-

šu priviliģēto šķiru puses un nevis no apakšas, kā to varētu

sagaidīt, ja darbīgais faktors būtu tikai klases intereses. Un

tas arī pilnīgi saprotams: ja ir gluži dabiski, ka kāda aristo-

krātija svēti tic savam iedzimtam pārākumam, tad tikpat da-

biski, ka tauta to arī tikpat svēti respektē.
Nav tāpēc brīnums, ka cilvēce tikai vēlu nonākusi pie

demokrātijas (antīkās demokrātijas jau bija tikai šķietamas,

jo verdzības institūts ļāva tām apiet smagākās modernās dzīves
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problēmas). No visām politiskām koncepcijām šī ir tā, kas

visvairāk attālināta no dabas, un kas, vismaz principā, iet pāri
~slēgtai sabiedrībai". Par savu materiālu tā ņem ideālo cil-

vēku, kas citus respektē tāpat kā sevi un kas uzskata savus

pienākumus par absolūtiem. Pilsonis tagad ir reizē likumde-

vējs un pavalstnieks, tauta ir suverēna. Demokrātija izsludina

brīvību, prasa vienlīdzību un samierina tās abas ar brālības pos-

tulātu, kas līdz ar to top par svarīgāko elementu demokrātijas

ideoloģijā, atklādama, ka demokrātijas būtība ir evaņģēliska

rakstura, un spēks, kas viņu ierosina, ir mīlestība. No šī reli-

ģiskā rakstura atkarājas arī demokrātisko formulu nenoteiktī-

ba: kā lai definē brīvību un vienlīdzību, ja nākotnei jāpaliek at-

vērtai katram progresam un jaunu dzīves nosacījumu veidoša-

nai, kas darīs iespējamas arī jaunās brīvības un vienlīdzības for-

mas, kas šodien var būt pilnīgi neiedomājamas? Saprotams, ka

šāda demokrātija ir tikai ideāls, tikai virziena norādījums.
Praktiski tā vispirms izpaudusies kā protests, tās formulas ir

tikušas izmestas, lai izteiktu nemieru, un to viņās var manīt

līdz mūsu dienām. Viņas ir ērtas, lai kaut ko aizkavētu, at-

mestu, apgāstu, bet bieži grūti dabūt no tām' aizrādījumus,
kas pozitīvs jādara, un kad tās sāk tulkot, tad tās bieži iegūst
tādu saturu, kas tām liek aizstāvēt kādas speciālas intereses.

Tomēr lai arī kādas vēl daudz citas kļūdas piemistu demokrā-

tijai, nav šaubu, ka tā tomēr ir zināms solis virzienā, kas pre-

tējs tam, uz kuj-u cilvēci velk tās primitīvā daba.

Tiešām, kā jau teikts, primitīvā daba cilvēku, šķiet, ir

pielāgojusi slēgtai sabiedrībai, t. i. tādai, kurā valda stingra hie-

rarchija, ar vadoņa autoritāti pāri visam, kuras locekļi cieši tu-

ras kopā, bet ir vienaldzīgi pret visiem pārējiem cilvēkiem 1
,

vienmēr gatavi uzbrukt vai aizstāvēties, vienmēr cīņas po-

zicijā. Sabiedrībā, kāda tā nākusi no dabas rokām, tā tad val-

da kara gars. Vai daba ir gribējusi karu? Daba tieši nekā

nav gribējusi. Bet tomēr struktūra, ko tā devusi dzīvām būt-

nēm, nosaka viņu dzīves veidu. Cilvēku raksturo tas, ka da-

ba tam nav devusi dabiskus darba rīkus, kā daudzām citām

dzīvnieku sugām, bet devusi tam prātu, lai tas ar to sev pats
izgudro un izgatavo mākslīgus instrumentus. Šie instrumenti

kā arī viela, kurā tos varētu lietā likt, tad nu arī cilvēkam var

tikt atņemti, un tas ved pie cīņām. Karu sākums vienmēr

meklējams individuālā vai kollektīvā īpašumā. Un tā kā cil-

vēce šādam īpašumam ir predestinēta no dabas, tad var arī

teikt, ka kaps saskan ar cilvēka dabu. Kapa un kaujas instink-

tam tiešām cilvēkos ir dziļas saknes: to jau var novērot gan
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mazos zēnos, gan daudzos agrākos karos, kas bieži uzsākti

bez kādiem svarīgiem motīviem, bet vienīgi, tā sakot, tikai, lai

ieroči nesarūs, lai neizdzistu kaujas gars, kas nepieciešams lie-

liem izšķīrējiem kariem, kuros cīnās, tā saka, lai nenomirtu

badā, īstenībā tomēr tikai, lai nedzīvotu zem zināma dzīves lī-

meņa. Šajos izšķirošajos karos tagad atkal cīnās ne armijas, bet

veselas tautas pret tautām, līdzīgi tam, kā senos laikos viena

vesela horda cīnījās pret otru hordu. Tikai tagad, ievērojot
moderno kara fechniku, tiek iznīcināts tik daudz cilvēku, cik

senos laikos pat iedomāties nevarēja. Šai technikai vēl tālāk

progresējot var notikt, ka turpmāk, sevišķi, ja vienam preti-
niekam rokās ir kāds jauns slepens iznīcināšanas izgudrojums,
otrs pretinieks tiek iznīcināts galīgi, tā ka pat pēdas no viņa
nepaliek.

Vai lietas ies šādā virzienā? Laimīgā kārtā ir ļaudis, kas

grib pretoties šādai iespējamībai. Tautu Savienība ir mēģinā-

jums šai virzienā, un tas nav par zemu vērtējams, kaut arī

šķēršļi, kas stāv šim mēģinājumam ceļā, ir ārkārtīgi lieli. Nav

šaubu, ka moderno laiku kari stāv ciešā sakarā ar rūpniecības
attīstību. Rūpniecības zemēs bieži milzīgs daudzums strādnie-

ku iegūst maizi tādā kārtā, ka tie strādā ārzemēm. Kad nu

šīs ārzemes vairs neņem pretī viņu ražojumus un nedod arī

vairs maizi, tad tiem jāmirst badā, vai arī jāmēģina dabūt no

ārzemēm maizi ar varu. Tā rupji schēmatiski varētu uzzī-

mēt kam izcelšanās ainu. Galvenie cēloņi tam tā tad vien-

mēr: iedzīvotāju pieaugums, tirgu zaudēšana, jēlvielu un deg-
vielu trūkums. Pret šiem cēloņiem tad arī būtu jācīnās tam'

internacionālam institūtam, kas gribētu panākt karu iznīcinā-

šanu. Vissvarīgākais no šiem cēloņiem ir nesamērīgs iedzī-

votāju pieaugums kādā zemē. Tas neizbēgami noved pie kara.

Nav šaubu, ka kādreiz te vajadzēs ievest kādu reglamentā-

ciju, lai arī tas liktos ļoti grūti: ja tagad, piem., dažreiz val-

stīs ar vāju dzimstību ir prēmijas, par katru bērnu virs mini-

mālās normas, — var iedomāties, piem., ka tautās ar pārmērīgu
dzimstību varētu tikt uzlikts sods par katru bērnu virs normas.

Neizbēgama ir regulācija arī gandrīz ne mazāk svarīgos izej-
vielu sadalīšanas un preču cirkulācijas jautājumos, kā vispāri
to strīdīgo jautājumu izšķiršanā, kas no divām pretējām pu-

sēm tiek nostādīti kā dzīvības jautājumi. Aplami iedomāties,
ka kāds internacionāls organisms te varēs gūt kādus pa-

nākumus, kamēr tam nav tiesības iejaukties arī nāciju iekšējā
dzīvē.

Var tomēr jautāt, vai nenogaidot šāda internacionāla reg-
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lāmenta izveidošanos, kas, varbūt, vēl tālu, nav jau tagad

iespējams kaut ko darīt un tā saīsināt ceļu līdz labākai iekār-

tai? Nav šaubu, ka tuvākā nākotnē viss atkarājas no tam, kā

tiks organizēta rūpniecība. Ilgu laiku domāja, ka industriālisms

un mašīnisms dos cilvēcei laimi. Tagad tiem daudzi grib

piedēvēt visus tos ļaunumus, ko mēs pārdzīvojam. Nekad, tā

saka, cilvēce nav bijusi tik neprātīgi izsalkusi pēc baudas, pēc
greznības, pēc bagātības, kā tagad. Nevaldāms spēks, tā šķiet,
dzen to vienmēr neatturamāki uz vienmēr rupjāku iekāru ap-

mierināšanu. Svarīgi tāpēc aplūkot, vai šāda ievirze nepiecie-
šami saistīta ar industriālismu, un vai te nav paredzama kāda

iespēja pārgrozībām.
Acu uzmetiens uz bioloģisko, psīcholoģisko un vēsturisko

dzīvi atklāj, ka pārgrozības iespējamas un pat neizbēgamas.
Visām dzīves tendencēm ir tā īpatnība, ka tās nekad nereali-

zējas uz reizi nedalītā veidā, bet pa strūklām, pa strāvām. Tas

stāv ciešā sakarā gan ar šo tendenču vienmēr visai kompli-
cēto saturu, gan ar materiālām pretešķībām, ar kurām jāsadu-
ras šo tendenču realizācijai. Ja ievēro, ka pa laikam pirmat-

nējā vienotā tendence sadalās divās strāvās, kas atrodas pret-
statu attiecībās, tad var teikt, ka dzīvei raksturīgo tendenču

attīstību vada likums, ko var saukt par dichotomijas
likumu. Tālākie novērojumi rāda, ka šīs divas strāvas nāk pie
varas pārmijus, laiku pa laikam viena otru nomainīdama. Sa-

va pārsvara brīdī ikviena tendence mēģina attīstīt sevi līdz

iespējamām galīgām robežām, pilnīgi nospiezdama sev pretējo

un nebīdamās ne no kādām pārmērībām. Bet kad viens ceļš
iziets līdz galam, tad vienpusība sāk nogurdināt, neizlietotās

tendences prasa savu daļu, un notiek atgriešanās pie komple-
mentārās tendences, gan ne gluži tādā veidā kā agrāk, jo mā-

cība un piedzīvojumi no pretējā virziena ir iegūti. Var tā tad

teikt, ka bez dichotomijas likuma dzīves tendenču attīstību

vēl rfosaka ~divkāršā neprāta" likums (loi dc la double frenē-

sie), kas izteic, ka ikviena tendence, kam zināmā momentā

pārsvars, vienmēr tiecas attīstīt sevi līdz neprātīgiem apmē-
riem.

Visi iemesli domāt, ka tagadējā visu dzīšanās pēc bau-

dām un pēc greznības nav nekas cits, kā viena no dzīves at-

tīstības tendencēm, kas nonākusi vai tiecas nonākt līdz pē-

dējām robežām. Bet šī tendence nav vienīgā, aiz tās stāv otra

viņas komplementārā tendence, kas gaida savu rindu un kas

jau savā laikā arī bija sevi izdzīvojusi līdz pēdējām robežām.

Tā ir tā tendence, kas valdīja viduslaikos un kas savu robežu
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sasniedza askētu pārmērībās, bet vispārējā dzīvē izteicās kā

nevērība pret ārējiem apstākļiem, kā ideālo vērtību augstākā
respektēšana par materiālām. Ir iemesls domāt, ka šī tenden-

ce būs tā, uz kuru drīz pāries valdītāja loma. Atgrieša-

nās pie vienkāršas dzīves var tā tad drīz kļūt par

jauna laikmeta lozungu. Šī atgriešanās, bez šaubām, nav

fatāla un nav absolūti droša, bet tā notiks, ja cilvēce to gri-
bēs. Vismaz šī atgriešanās ir paticama, un mūsu dzīvē ir fak-

tori, kas to var veicināt un jau to veicina. Tā, piem., fiziolo-

ģija un medicīna ar savām veģetārisma tendencēm, ar savu

vitamīnu mācību jau prasa cilvēku bapošanās veida vienkāršo-

šanu un tuvināšanu dabiskiem apstākļiem (piem., zaļbarības

prasība). Jau šī barības reforma vien, ja tā iegūst panāku-

mus, var stipri ietekmēt mūsu rūpniecību, musu tirdzniecību

un zemkopību, kas tādā gadījumā tiktu stipri vienkāršotas. Bet

līdzīga pārmaiņa var notikt arī ar citām dziņām, piem., tām,
kas nosaka vīrieša un sievietes attiecības. Musu līdzšinējā
kultūra ir afroditiska, un taisni ar šo savu raksturu tā ir ārkār-

tīgi komplicējusi mūsu dzīvi un uzsvērusi tajā baudkāri. Ja
lielāku nozīmi iegūst tā tendence, kas grib, lai sieviete nostā-

jas blakām vīrietim kā pilnīgi līdzvērtīga un mitētos būt tikai

par paklausīgu ieroci viņa rokās, tad tas atkal padarīs mūsu

dzīvi stipri nopietnāku un līdz ar to vienkāršāku, jo greznība,
ko tagad prasa sieviete, lai patiktu vīrietim, kļūs lieka, un līdz

ar to būs mazāk izšķērdības un skaudības.

Daudzi domā, ka greznību un neskaitāmi daudzas liekas

vajadzības alvēkā ir attīstījis modernais industriālisms, un tā

kā zinātne, kuras attīstība nav apturama, šķiet veicinām šo in-

dustriālismu, tad liekas, ka cilvēce ir lemta vienmēr pieaugo-
šam materiālismam. Tuvāk aplūkojot, tomēr izrādās, ka zinātne

pati par sevi nebūt fatālā kārtā neveicina industriālisma un

jaunu vajadzību attīstību, bet tikai gadījumā, kad to vada jau

pastāvošā dziņa pēc mākslīgām vajadzībām. Zinātne cilvē-

kam devusi to, ko tas no viņas prasījis: tas ir izgudroša-
nas gars, kas ne vienmēr darbojies īstā virzienā. Daudzas ne-

pieciešamas prasības palikušas neapmierinātas, bet jaunas, ne-

vajadzīgas tikušas radītas un apmierinātas. Ir vēl miljoni

cilvēku, kas nedabū paēst tik, cik nepieciešams, ir vēl daudzi,
kas mirst badā. Zeme tā tad vēl varētu ražot vairāk, un te

technikai vēl ir auglīgs darba lauks. Pirmo nepieciešamo va-

jadzību apmierināšana būtu jānostāda pirmajā vietā, — tā tad

tā ir zemkopība, kam būtu jādominē pāri citām produkcijām.
Šeit, kā visur citur, būtu vajadzīga centrāla organizētāja doma,



446

kas koordinētu zemkopību un industriju un norādītu mašīnām

viņu īsto vietu, kur tās varētu izdarīt lielākos pakalpojumus
cilvēcei. Technikai izteikti daudzi pārmetumi, piem., ka tā no-

mācot strādnieku ar vienmuļīgo darbu un ka tās produkti esot

bez īpatnības. Šie pārmetumi tomēr nav svarīgi: ja strādnie-

kam viņa vienmuļīgais darbs atstāj vairāk laika garīgo interešu

apmierināšanai, tad tas ir panesams. Tāpat panesama arī rūp-
niecības produktu vienmuļība, ja tā kompensē to ar cilvēka

dabiskās verdzības pamazināšanu. Svarīgi un pamatoti ir citi

pārmetumi mašīnai: tā atļāvusi par daudz viegli apmierināt
dažādas mākslīgas vajadzības 1 un tā veicinājusi greznību, tā ir

par daudz protežējusi pilsētas pret laukiem, padarījusi pā-
rāk lielu plaisu starp darba devēju un strādnieku, starp kapi-
tālu un darbu. Nepieciešami, lai cilvēce sāktu vienkāršot savu

eksistenci ar tādu pat ~neprātu", ar kādu tā ir to komplicējusi.
Tad mašīna varēs kļūt nevis par posta nesēju, bet par cilvēces

labdari.

Var pieņemt, ka tas virziens, ko technika ņēmusi mūsu

dienās, ir zināma novirzīšanās no ceļa, kuru tai bija pare-

dzējuši spēki, kas to radījuši. Tiešām, nav nejaušība, ka

pirmās techniskās kultūras kontūras iezīmējās tai pašā laikā,
kad pamodās pirmās tieksmes uz demokrātismu. Šis sakars

jo spilgti redzams XVIII g. s. enciklopēdistos. Ideju saistība,
acīm redzot, pamatojās kādā nojautā, ka ar technikas palīdzī-
bu varētu nodrošināt visiem viņu materiālo eksistenci. Katrā

ziņā ir fakts, ka reformācija, renesanse un pirmais izgud-

rojumu vilnis ir no viena un tā paša laikmeta. lespējams,
ka visas šīs parādības ir zināmā mērā reakcijas pret to

veidu, ko tad bija pieņēmis kristīgais ideāls, pret pasīvo as-

kētismu un visu, kas ar to saistīts. Tas nenozīmē, ka tas bija

pretī misticismam, jo īsts misticisms ir aktīvs un tiecas izples-
ties, jo tāda ir tās mīlestības būtība, kas ir tā pamatā. Atzī-

mētas parādības tā tad iespējams izprast kā pirmos soļus šī

īstā misticisma virzienā. Tiešām, kā lai šī īstā misticisma gars

izplatās cilvēcē, kuras priekšā vienmēr rēgojas bada draudi?

Cilvēks var pacelties pāri zemei tikai, ja spēcīgi darba rīki viņu
atbalsta. Viņam jābalstās uz matērijas, ja tas grib atrauties

no tār,. Citiem vārdiem, mistika prasa mēchaniku. Ja tagad
mums liekas citādi, — tad tas ir pārpratums, ir aplamas orien-

tācijas vaina, kas nav izpratusi īsto technikas būtību un uzde-

vumu. Tā kā mūsu darba rīki nav nekas cits, kā mūsu ķer-
meņa, mūsu miesas papildinājumi un pagarinājumi, tad tagad
noticis, ka ar technikas palīdzību mūsu ķermenis ir bezga-
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līgi pieaudzis kā izplatībā, tā varā, bet dvēsele palikusi tāda

pati, kāda tā bijusi, un tāpēc ir par mazu, lai šo ķermeni piepil-

dītu, un par vāju, lai to vadītu. No šejienes tad arī nāk visas

tās smagās sociālās, politiskās un internacionālās ' problēmas,
kas nav nekas cits, kā dvēseles morāliskās vājības izteiksmes

iepretim tai materiālajai masai, kas tai jāvada. Šis smagais ķer-
menis tā tad prasa dvēseles pieaugumu, mēchanika prasa mis-

tiku. Technikas izcelšanās varbūt ir mistiskāka, nekā to iedo-

mājas. Savu īsto uzdevumu tā būs atradusi tikai tad, kad ar

viņas palīdzību cilvēce, ko tā patlaban ir vēl vairāk piespie-
dusi pie zemes, spēs atliekties taisna, lai atkal redzētu debesis.

Kad zinātne būs tikusi tik tālu, ka tā, piemēram, spēs atbrīvot

tos spēkus, kas ir kondensēti mazākā matērijas daļiņā, tad

materiālie šķēršļi būs nojaukti, un ceļš būs atbrīvots tai pašā

virzienā, kādā bija gājuši dzīves radītāji spēki, pirms tie bija

apstājušies. Ja tad nāk kāds mistisks ģēnijs, tad, ja ari visi

tam nesekos, tad visi vismaz jutīs, ka tiem vajadzētu to darīt.

Līdz ar to tad arī noskaidrosies augstākā pienākuma problē-
ma: kāds ceļš ir ticis uzsākts, bet to vajadzējis pārtraukt;
atkal uzsākot ceļu, ar to grib tikai to, kas jau sākumā ticis

gribēts, un jāizskaidro ir ne šī gribēšana virzīties uz priekšu,
bet apstāšanās uz vietas.

Tomēr nav jācer vienīgi uz lielu privileģētu dvēseļu raša-

nos vien. Pārmaiņas modernā gara orientācijā varētu nākt arī

no citas puses. Tas, kas līdz šim pētīts un pa daļai izpētīts, ir

tikai matērija. Bet gars? Izrādās, ka tas vēl pavisam maz

pazīstams, un ka tā pētīšanu netieši ir kavējusi taisni matērijas

zinātņu attīstība, kas pētniekos iepotējusi uzskatu, ka arī šai

gara pētīšanai jāpieiet ar materiālās zinātnes metodēm, un tā

radījusi daudz aizspriedumu. Šādi aizspriedumi pastāv, piem.,
uzskatā par dvēseles attiecībām ar miesu, ja pieņem, ka pirmā
ir tikai tāds nepastāvīgs otrās piedēklis. Patiesībā īstā at-

tiecība ir tā, ka miesa, ka smadzenes ir tikai izvēles orgāni,
ir kaut kas līdzīgs filtriem, kuri nosaka to, kas zināmā brīdi

tiks apzināts, bet ne vairāk. Dvēsele savā eksistencē pati par
sevi ir neatkarīga. Bet ja tā, tad kļūst vismaz iedomājams, ka

gadījumā, kad šie filtrētāji aparāti nonāk kādu apstākļu dēļ

neparastā stāvoklī, ka tad apziņā var iekļūt kaut kas arī no

tā, kas parasti netiek uztverts, kaut kas, varbūt, no tā, ko sauc

par ~viņpusi". Tās ir šīs anormālās percepcijas, ar kurām no-

darbojas disciplīnas, ko sauc gan par metapsīchiku, gan para-

psiholoģiju. Tādā kārtā, ja atsakās no dažādiem aplamiem

uzskatiem, pārpratumiem un aizspriedumiem, tad vismaz daļa
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no parādībām, ko pētī aizrādītā disciplīna, sevišķi, ja ievēro

ārkārtīgi daudzo liecību skaitu, jāuzskata par visai grūti ap-
šaubāmām. Bet tādā gadījumā tā ir milzīga terra incognita,
kas vēl jāizpētī, un šo pētījumu rezultāti var radīt milzīgas

pārmaiņas visā cilvēces dvēseles satversmē. Tiešām, ja atklā-

tos kaut tikai nedaudzi droši fakti no šīs nezināmās pasau-

les, tad, ja arī tie attiektos tikai uz zemāko gara dzīves pa-

kāpi, kādas milzīgas pārmaiņas tas varētu ierosināt cilvēka at-

tiecībā pret dzīvi! Ja tagad visi tā skrien pakaļ baudai, tad ti-

kai tāpēc, ka tas šķiet vienīgais līdzeklis apstiprināt savu ek-

sistenci, atņemt kaut ko neesamībai. Ja cilvēkiem būtu pilnīga

drošība, ka tie dzīvos arī vēl pēc nāves, tad visas šīs baudas

nobālētu un zaudētu visu savu pievilcību lielā prieka priekšā,
ko radītu šī apziņa.

Ja šāda pilnīga morāliska reforma nebūtu panākama, tad

atliek tikai vēl vienmēr ciešāku „reglāmentāciju" ceļš, lai no-

vērstu šķēršļus, ko mUsu daba liek ceļā kultūrai. Bet vai nu

izšķiras par lieliem vai sīkiem līdzekļiem, kāds lēmums ir jā-
pieņem, jo cilvēce sten pa pusei nospiesta zem tā progresa, ko

tā pati ir radījusi. Viņa pienācīgi nezina, ka tās nākotne atka-

rājas no viņas pašas. Ja tā grib dzīvot, tad tai jāsper kādi

soļi. Un tad vēl tai ir sev jājautā, vai tā grib tikai dzīvot,
vai arī vēl pūlēties, lai pat līdz mūsu pretešķību pilnajai pla-
nētai piepildās būtiskā pasaules kosma funkcija: ~but par ma-

šīnu dievu darināšanai".

Prof. P. Jurevičs.



Migēls de Unamuno.

I

Gudrība un personība.

Gudrība ir cilvēka dvēseles avots, kas izverd no apslēp-
tākām būtības dzīlēm un savās sudrabotajās strūklās viskrāš-

ņāk atspoguļo saules daudzkrāsainības dažādību. Dzīves gud-
rā apcere koncentrējas sevī, dzīves zinātāja — citos. Pirmie

ir personības, otrie — masas cilvēki. Personība balstās vienīgi
uz sevi un ap savu gudrības atvaru griež kā skaidas citu atziņas,
masas cilvēks

—
sevī uzņem gan citu atziņas, bet no sevis

parasti neko nedod.

Tikai tur sakas personība, kur beidzas ņemšana no citiem,

un apmierinās vienīgi ar sevis atdošanu. Tikai tur ir gara vēr-

tības, kur ir personības. Atsevišķs individs rada laikmetu

jēgas un to saturību, bet nevis masa. Masa pati par sevi ne-

nozīmīga, viņas nozīme ir tik liela, cik atkarīgs kāds atsevišķs
individs no tās rosmes un uzņemt spējas. Personības neatka-

rība ir direkta, masas — indirekta. Visskaistāk illUstrē perso-

nības apjēgu senais grieķu mīts par Prometeju. Dziļa viņa

pārliecība un nesatricināma viņa spīts pret visām citām va-

rām. Dziļas kā naktis viņa ciešanas, augsta kā debess viņa

apzinātības un pārliecības lepnums. Personība savu rīcību ne-

kad neapšauba, viņa ir mūžīga un nepārveidojama kā dabas

likumība. Pūlis atzīst tikai to, kas vispār pieņemts, personība
— kas saskan tikai ar viņa iekšējām dispozicijām un atziņas

akcesiju. Zīmīgi par tagadnes masas cilvēku saka Zenta Mau-

riņa: ~Cilvēks valda par pasauli, bet nevalda par sevi pašu"*).
Un lai valdītu par sevi pašu, tad jābūt dzimušam valdnie-

kam. Gara ierosme var cilvēku zināmā mērā pārveidot, bet

nekad audzināt, jo katrs cilvēks sev augsmi uzņem pats
no sevis, un aug saskaņā ar savu iedabu. Personības nav au-

dzināmas, tās jau kā tādas, kā valdnieki dzimušas. Valdīt par

sevi, vistiešākā ša vārda nozīmē, ir augstāka cilvēka laime.

Neapšaubāmi, personības dzimst lielākā daudzumā, bet tās

*) Pārdomas un ieceres, 122. lpp.

A. Dauges. Lielas personības 11.
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bieži krīt neauglīgā dzīves zeme un savām gara saknēm ne-

rodot pietiekoši substantīvu vielu, pamazām iet bojā. Vai arī,

dažā labā šī iekšējā valdnieka apziņa pavada visu dzīvi

inertā stāvoklī un neapzināti iet bojā. Šās pēdējās atziņas bū-

tība ir drūmāka par pirmo: dzīvot neatmodies. Pavadīt dzīvi

bez savas dzīves. ~Skumjāka par nāvi ir nedzīvota dzīve", sa-

ka Mauriņa*), un visdziļāk šo neapziņas traģismu sapratis un

izjutis Migēls dc Unamuno. Viņš ir, runājot Džordāno Bruno

vārdiem, guļošu dvēseļu modinātājs. Viņš — mūžīgās cīņas

un mūžīgās mīlas substantīvs: cilvēks no miesas un kaula.

Unamuno gudrības centrā ir konkrētais cilvēks, bet nevis abstrak-

tais — ideja. Vispirmā vietā cilvēks no ~miesas un kaula",

un tad idejas, kuras iemieso cilvēks. Ja cilvēks ir tikai līdzeklis

idejām, kam tad kalpo idejas? —? Unamuno to neatzīst. Ide-

jām jākalpo cilvēkam, bet nevis cilvēkam — idejām. Ja runājat

par kādu ideju, tad vispirms atcerieties cilvēku, viņas radītāju.

Ja bijušas lielas idejas, tad bijuši arī lieli cilvēki. Vispirms mums

jāmācās mīlēt un pazīt šo konkrēto cilvēku no miesas un kaula,
un tad tikai viņa idejas. Vispirms sirds siltumu, tad gaismu!
Unamuno pieminot Gētes pēdējos vārdus: ~Gaismas, vairāk

gaismas!" atbild tā: „Nē, siltuma, vairāk siltuma, mēs mirstam

no aukstuma, bet nevis no tumsas. Nakts nenonāvē, nonāvē

sala"**).
Ko gan gaišā saule nozīmētu, ja viņa nedegdama sevī, ne-

izdalītu šo siltumu, no kura atkarājas visa mUsu vītālā zemes

dzīve. Kādēļ tad gara gaisma, ja tā nesilda mūsu dzīvi? Da-

žu cilvēku prāts ir gaišs un visu redzošs, bet viņu aukstais

skats mūs stindzina, bez šī iekšējā siltuma, pēc kā ikvienam

būtu jāslāpst. Jā, slāpt sirds siltuma un dvēseles dziļuma, ir

augstākais cilvēka dzīvot mērķis.

11.

Cilvēks no ~miesas un kaula".

Viskajas provincē, basku galvas pilsētā — Bilbao, Kan-

tabrijas jūras tuvumā, 1864. g. 29. septembrī, piedzima don

Migēls dc Unamuno.***) Viņš tur pavadīja savu bērnību, bet

sava gara brieduma gadus — Madridē, Kastiļas provincē. Uz

*) Ceļojuma impresijas. Daugava, 1934. g. 830. lpp.

**) Dcl sentimiento tragico dc la vida, 321. lpp.

***) Oriģinālā raksta Miguel dc Unamv no (izrunā: Migēl dc

Unamuno).
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viņu bērnībā visdziļāko iespaidu atstāj karlistu karš. 1874.

gadā ieņēma viņa dzimto pilsētu. Bērnības iespaidus un re-

dzējumus viņš notēlo savā grāmatā ~Karš mierā", kas, kā viņš
saka, nav grāmata, bet tauta*). Otrā, vēl smalkākā grāmatā
~Bērnības un pusaudža atmiņas", viņš pastāsta sīkāk par šā

laikmeta ~varoņgaitām", kā skraidījis pa atstātām ielām un vēl

ar karstām lielgabalu bumbu skambām bombardējis atstātos vei-

kalus. Vai arī naktī gājis kopā ar citiem zēniem raudzīties

sprāgstošo lielgabalu bumbu uguņošanu.

Agrā bērnībā viņš bijis savrup īgs un noslēgts, to pievilka

psicholoģija un gara mistērijas. ~Mani aicināja, jau no agrām
bērnības dienām sfinga, kuras rokās ceru mirt." Sevišķi pu-

bertātes laikā viņš nogrimst misticismā un sapņo kļūt pa"

svēto, kā daudzi citi viņa zemes jaunekļi. Tai laikā viņš ap-

meklējis ceturto gadu vidusskolu, bet skolas darbu sagatavo-
šanas vietā pavadījis cauras naktis nomodā, lasīdams kataloņu

profesora Lusiano Balmesa (1810 —1848) darbus**) un Donoso

Kortēsu (1809 —1853), sevišķi viņa darbu: ~Ensayo sobre cl

catolicismo, cl libralismo y cl socialismo". Tai laikā arī pirmās

ziņas guvis par Kantu, Dekārtu un Hēgeli. Viņam vairāk pati-
kusies filozofija, abstraktā poēzija, nekā konkrētā. Tai laikā viņš

jau mēģina izstrādāt savu filozofisko sistēmu, kas, protams, ir

agrīnas iejusmas rezultāts.

1879. g. viņš pārcēlās uz Madridi, kuras Universitātē stu-

dēja filozofiju un literatūru. Pēc četriem gadiem iegūst dok-

tora grādu un pretendē uz psīcholoģijas, loģikas un ētikas ka-

tedru, bet savas neatkarības dēļ cieš neveiksmi. Izmantodams

savas valodu zināšanas, aizstāv iestāju lekcijas latīņu un grieķu

valodā, kuru katedru arī iegūst. Tai pašā gadā viņš pārceļas

uz Salamanku, kuras Universitātē lasa divus kursus: grieķu va-

lodu un literatūru un spāniešu valodas vēsturi. 1901. g. viņu
ievēlēja par šīs Universitātes rektoru.

Viņa asie raksti bija versti pret tām politiskajām un sabied-

riskajām nejēdzībām, no kā tauta cieta; par to viņu atstādināja
no rektora amata, un drīz pēc tam, kad viņš vērsās pret Spā-

nijas ķēniņu, tika notiesāts ar sešpadsmit gadiem spaidu darbos.

Tā kā ķēniņš viņu apžēloja, viņam sods nebija jāizcieš un

viņš varēja turpināt lasīt savas lekcijas Salamankas Universitātē.

Bet uz priekšu viņš arī neatrāvās no atklātas domas, izteikda-

mies vēl stingrāk un nosvērtāk.

*) Paz en la guerra, 6. lpp.

**) Viņa galvenie darbi: El criterio,apcerējums par loģiku, Elemen-

tārā filozofija un sevišķi Filosofia fundamenta! (4 sēj.)
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1923. g. Spānijā notika apvērsums un nodibinājās militāra

direktorija. Unamuno, brīvības cīnītājs, neciezdams šo des-

potisko varmācību, vērsās kā parasti, ar rakstītu vārdu pret
pašu Primo dc Riveru, par ko viņam vajadzēja atstāt ģimeni
un universitāti 1924. gadā. Divdesmit četru stundu laikā viņam
lika sagatavoties, lai pēc tam bruņoto kareivju pavadībā, kailu

durkļu ielenkts, dotos uz Fuerteventuru, uz vienu no Kanārijas
tuksnešainām salām. Varēja viņš aizbēgt uz Portugāli, kuras

robeža atrodas netālu no Salamankas, un uz ko arī mudināja

viņa draugi, bet viņš atteicās no bēgšanas. Lielais Don Ki-

chots lai bēgtu! Vai Sokrāts bēga no nāves, kad viņam Kri-

tons atvēra cietuma vārtus, vai Oskars Uailds vairījās no cie-

tuma? Nē! Lielu cilvēku liktenis ir kā paraugs visai cilvēcei!

Visas šīs zemes lielās traģēdijas ir pabeigtas un pilnīgas. Don

Kichotu pārveda mājās, sadauzītu un saplosītu ārprāta cīņās,
aitu pārvadājamos ratos, Don Migēlu trimdā aizdzina bruņoti
kareivji ar kailiem durkļiem!

Šai tuksnešainā salā Unamuno pavadīja vairāk kā četrus

mēnešus, tad amnestijas dekrēts viņu atbrīvoja. Šo „dāvāto
brīvību" viņš neuzskatīja par brīvību un devās labprātīgā
trimdā uz Franciju. Rūgtuma pilns viņš pavadīja svešumā sep-

tiņus gadus un tikai 1931. g., pēc republikas nodibināšanas, at-

griezās dzimtenē.

Bet tagad par Unamuno kā reālo cilvēku, par šo cilvēku

no miesas un kaula. Tāds, kādu redzēju: liela, spēcīga au-

guma, skaistu un vīrišķīgu galvu, augstu pieri, sudrabotiem,

bieziem, īsi apgrieztiem matiem, ar brillēm zelta ierāmī, caur

kurām redzamas skaidras, mierīgas, tumši zilas acis. To mir-

dzums ir kā ezera spoguļa līmenis pēc saules norietas. Ērgļa
deguns, ļoti smalks un vīrišķīgs. īsu, mazliet cirtainu bārdu

un tādām pat ūsām. To baltums viņa sejai piešķir; svinīgumu
un dziļu mieru. Viņa galva un seja izstaro it kā svēto apote-
ozi. No ķermeņa dveš spars, rosme un fluida iejūsma, ar

stingiu, bet brīvu žestu viņš pavada katru kustību. Viņa skats

stingri veras pretī, tad novēršas it kā sevī ielūkodamies, iegrim-
dams vieglās pārdomās, kas atgādina El Grēko Asīzes Francisko,
„Orgasas grāfa apbērēšanā".

Ģērbies vienkārši: svārki, krāsaina veste, kas aizsedz visu

krūti, redzama tikai baltā apkaklīte. Ziemā un vasarā staigā
pilnīgi kailu galvu, kaut gan Spānijā ziemas dažreiz diezgan
aukstas. Viņa stāvs atšķiras vislielākā pūļa drūzmā, viņš vi-

sumā neizskatās spānisks, ātrāk varētu to noturēt par ārzem-

nieku, bet, liekas, viņš visur un visās vietās no visiem atšķirtos,



455

jo viņš ir viens, piederēdams sev un visai cilvēcei, vai labāk

sacīt, cilvēkam.

Satiksmē laipns, pat bērnišķīgs, reizumis straujš un de-

dzīgs. Viņam piemīt ārkārtīgi atjautīga zinātkāre, viņš otru

sev pievelk un no tā izvelk visu ārā, kas viņu interesē. Viņš
nekad nesarūgtina, bet pacilā un iedvesmo. Kāds dziļš miers

plUst dvēselē, kā dzīvības straume, kas cilvēku atbrīvo un

augšup ceļ.
Ne par velti viņš ir okeāna dvēsele, bet par to turpmāk.

Sevī dziļi izjuzdams dzīves traģisko nopietnību, tomēr pratis
un prot uzglabāt dzīvot prieku. Viņa sirsnība, iecietība, vaļ-
sirdība un brīvā izturēšanās, norāda uz viņa dvēseles diže-

numu, lielumu un noteiktību. Bet viņā nav nekā no t. s. „fa-

miliāritātes", viņš ir cienīgs un iedveš bijības jutas, bet no

visa viņa, no cilvēka, izstaro tuvības padevība.

Viņa skats, liekas, katra cilvēka dvēseli skata cauri, vi-

ņam nav svarīgi, ko kāds cilvēks zina vai domā, bet kā jut.

Viņā nav nekā no glaimojošās un iztopošās medainības.

Viņš satiksmē gluži tāds pats, kāds viņš ir savās grāma-
tās. Viņš nebaidās arī būt smieklīgs, no kā visi tik ļoti baidās.

Viņš kādā esejā par to saka: ~Kad cilvēku vai tautu pārņem
bailes no smieklīguma, tad tie zaudē savu varoņdarbību."

Cīņā cilvēks taču nevaicā pēc smalkas pozas un izmeklē-

tiem vārdiem. Lai ar to apmierinās dīķu dvēseles, okeāna

skaistums ir viņa bangainība, plašums un dziļums. Naida iz-

juta Unamuno darbos ir ļoti stipra, viņš to atzīst kā stiprāko

dzenuli, kas virza uz priekšu. Viņš ir nākotnes gars, tādēļ

nebrīnīsimies, ka viņu bieži uzskata par dīvainu, agresīvu un

atbaidošu. Ja kādam viņa idejas maz patīkamas un neintere-

santas, tad vienīgais cēlonis: nesaprašana. Viņš nākotni zīmē

uz tagadnes fona. Reti kāds rakstnieks iekšēji tik tvirts kā

Unamuno. Viņš saka vienmēr to, ko jut, tādēļ viņa patiesības

sajuta nepazīst robežas. Ja viņš mīl, tad mīl kvēli, ja nīst, tad

nīst ledaini.

Unamuno mīl laukus, kalnu vientulību un plašo bezgalību.

Viņš nevar panest lielpilsētu garu un derdzīgas viņam ir salonu

komēdijas. Šo salonu bābiskumu nīda arī Nīče, kas meta uguns
vārdus no savas dvēseles bezgalīgās vientulības, gulošo ļaužu
tuksnesī!

Unamuno dzīvo vienkāršu un klusu dzīvi savā Salamankā,
kur viņš jau vairāk kā četrdesmit gadus: deg, cīnās, mīl un

nīst. Viņš klīst kalnos, cepinās saulē, slāpes veldzē pie kalnu

avotiem, guļ uz cisām vai — svētās zemes.
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Viņš nav zinātnieks, viņš nav grāmatu cilvēks, bet gan —

dzīves cilvēks. Tikai dzīvojot dzīvi, kustoties dzīvē varam

izjust netaisnību. Dzimteni mīlēt viņu neiemāca grāmatas vai

rakstnieki, bet klejojumi un vērojumi. Viņš no zemes sevī iesūca

mīlestību, gulēdams pie tās krūts, Don Migēls mīl kvēli savu

dzimteni, bet paklausaities, cik asi viņš smejas par viņas vā-

jībām un muļķībām. Mīloša sirds rūpēs par sava mīlamā nā-

kotni dažreiz ir asa un cieta! Bet tā ir mīlestība, svētā mī-

lestība!

Ģēnija centrs ir viņš pats un dzīve, it sevišķi, viņa patība.

Tādēļ Unamuno mīl dzīvi, cilvēku un dzīvu sarunu. Vārds cil-

vēkam ir dots kā augstākā dievības balva. Vārdā ietveras un

saskaras miesas un gara daba, un to savienošanos izjust ir cil-

vēka prieka pārdzīvojums. ~Ir sarunas burvīgums, lai runātu

runāšanas dēļ, ar pārtraukumiem un saraustījumiem."*)
Don Migēls, kā visi spānieši, mīl pavadīt laiku kafejnīcās.

Kas bijis Spānijā, tas zinas, ko nozīmē spāniešu dzīvē vārds:

„cl cafē". Tur tiekas draugi, līgavaiņi, iemīlējušies, precēti
pāri ar bērniem uz rokām, veci ļaudis, galvām baltām kā sniegs,
vecas māmiņas drebošiem stāviem, ministri nopietnām sejām,
avīžnieki ar piezīmju blokiem, rakstnieki un filozofi domīgām

pierēm, no plebēja līdz augstākam patriciešam.
Dzīves gudrais visu smeļ no sevis un dzīvē gūtiem novē-

rojumiem. Grāmatu viņš mīl, bet tā ir otrā vietā. Grāmata

kalpo dzīvei, bet nevis dzīve grāmatai.
Unamuno sarunas ir tikpat vērtīgas, kā viņa grāmatas, ja

pat ne labākas, jo vērtīgākais ir mirklīgs, arī vislielākā laime

un nelaime pastāv mirkli, dzimšana un miršana ir mirklis,
Sarunās viņš ir zinātkārs un bagātīgi ierosina. Arī savas grā-
matas viņš raksta kā runā, tās lasot it kā dzirdam viņu runājam
un jūtam viņa pukstošo sirdi. Katra viņa grāmata ir pukstoša

sirds, mazākais es tā vienmēr izjūtu, kad to turu savās rokās.

Viņa grāmatas runā visgaišāko valodu par savu Radītāju.

Visparastākais Unamuno rakstības veids ir eseja, kuras

aizsākumi meklējami senajā Hellada un sevišķi Platona per-
sonībā. (Esejas būtību apskatīsim vēlāk, iztirzājot Unamuno

eseju grāmatas). Viņa darbi nav zinātniski, viņš tajos nedod

nekādus secinājumus, viņš neko neapstiprina vēsturiskiem do-

kumentiem, viņa darbi ir viņš pats, viņa sirds nepiepildītie sap-

ņi un kaprises. Viņš ar humoru sevi nosauc par sapni un

poēziju, un viņš grib, lai tā uzņem arī viņa darbus.

*) Migla, 124. lpp.
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Viņa rakstu galvenais priekšmets ir dvēseļu augšana, viņš
no ikviena vēlētos iztaisīt kādu ideālu cīnītāju, viņam nav

svarīgi, kāds ir kura ideāls. Ikvienam, ejot savu dzīves ceļu,
jāizjūt tās traģiskā nopietnība. Modināt guļošas dvēseles, tas

ir viņa mērķis, viņam nav svarīgi, ko kāds zina, bet kas ir

viņš pats. ~Idejas man ir nicināmas, es piešķiru vērtību vie-

nīgi cilvēkiem".*) Tas, luk, viņam svarīgi, but cilvēkam, kat-

ram lai butu drosme un pašpaļāvība rādot savu pukstošo sirdi

pateikt: ~Tas esmu es!"

Unamuno darbi neiespaidos skeptiskās un izkurtējušās dvē-

seles, bet gan veselās un dzīvot spējas pilnās. Unamuno iz-

teiksme nav paradoksāla, un tie, kas tā domā, nav ne šis, ne

tas, t. i., ne muļķi, ne gudri, kuru gudrības ir visneciešamākās'

un nicināmākās. Tiesa, ka Unamuno izteiksme ir ļoti nepa-

rasta un savdabīga, kas izverd no viņa būtības dziļākās pār-
liecības. Tā ir dzīva, spraiga un iekšējās degmes pilna. Viss

viņā nemitīgs un plūstošs kā pats dzīves ritms. Domas dziļas
kā zvaigžņota rudens nakts, nemiera un cīņas pilnas kā viņa
tauta, un misticisma apgarotas kā viņa dzimtenes mākoņotās
kalnu galotnes, un maigas kā mīloša cilvēka skats. Viss tas

atbalsojas lasītāja dvēselē, to mudinot uz cīņu un mīlu.

Viņš cīnās un mīl, cīņa iet roku rokā ar mīlu. Viņa cīņas
veids ir ētisks, viņš novēršas' ar nicināšanu no pUļa atziņas un

patikas. Viņš necieš vispārpieņemto, rutinētos prātus', šo cil-

vēku nodrāztās gudrības, tas viņam smeldz pat fiziski. Viņš
pret Eiropas moderno garu, pret mūsdienu ortodoksālo zinātni

un pret tās metodēm un tendencēm izjūt novēršanos.

Cilvēks vairs nav brīvs, bet ir kļuvis pats sev par vergu.

Unamuno ceļš iet savrup, neatkarīgi no apkārtnes. Viņš ir

sirsnīgs, viņš mīl, viņš cīnās un cieš. bet tomēr nekad nesa-

jaucas ar vispār atzīto un pieņemto. Cilvēce ir pārvērsta tādēļ,
ka tā muļķīga, vai arī otrādi. Šai atziņai pievienojas arī liels,

gudrs un gaišs mūsdienu cilvēks Akselis Munte.

Unamuno darbus apgaro viduslaiku misticisms un lielas

personības pašapziņa. Arī garīgo valstību vajaga iekarot ar

aktīvo cīņu un spēku. Nepietiek tikai ar vērošanu un kurnē-

šanu. Jāsaceļas, jācīnās par savu lietu, nav tādēļ jāatsakās
no sevis un sava darba, ja muļķu bars tevi nesaprot un izdzen

no sava vidus. Zenta Mauriņa kādā savā esejā skaisti saka:

„Tukstoš reiz izteiktā muļķība arvien vēl muļķība, un patiesība

paliek patiesība, kaut arī neviens savu balsi pār to nenodotu."

*) Ensavos, VII. sej. 18. lpp.
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Unamuno spēks ir viņa sirdsdedze, un ar spēku viņš mums

liek sevi mīlēt. Arī Akselis Munte ir sirdsdedzes cilvēks. Abus

šos cilvēkus vieno iekšējā skaidrība un dižais lielums. Viņi abi

mīl dziļus pārdzīvojumus un stiprus1 iespaidus. Šis viņu di-

žums, kas izjūtams viņu darbos1
,

viņiem radniecīgs. Munte

ir mierīgāks, episkāks, ar savu ziemeļniecisko sapņainību.
Unamuno nemierīgāks, spontānāks, mistiskāks un dzelmaināks.

Muntes gudrība tēlo, Unamuno rada. Munte dziļāk iz-

jūt cilvēku cietsirdību un nožēlojamību, bet neuzstāda diagnozi
un pret to necīnās. Unamuno to izjūt intensīvi un metas cīņā
kā viņa mīļotais Don Kichots, kaut tā butu cīņa ar vējdzirna-
vām! Bet visnoteicošākais viņos viens: klausīties sevī, izjust
un tad pateikt vienkārši un skaidri.

Unamuno savā būtībā okeaniski plašs, kurpretī Munte ir kā

dzidrs un dzestrs kalnu avots, un šī avota Ūdeņi ir viņa dzīvē

smeltā gudrība. Unamuno sevī nes misticisma liesmainās slā-

pes, kas tik raksturīgas El Grēko gleznās un Kalderona drā-

mās. Viņa dzīves traģiskā nopietnība, nemirstības bads lie-

kas plosām viņa gara un miesas pamatvielas, alkas pēc Dieva

viņu pārvērš par dievcilvēku, viņš šai ziņā radniecīgs krievu

lielajiem dievslāpējiem: Dostojevskim un filozofam Solovje-
vam. Viņš dzimis misticisma zemē un, kā redzējām, bērnībā

gribējis pat kļūt par svēto. Tas neizpaužas vienīgi katolicismā,
bet visās mākslas1 un literatūras manifestācijās. Tā ir lielā,

dedzīgā Iņigo dc Lojola dzimtene. Tikai Spānijā, šai retumu

zemē varēja rasties šis donkichbtiskā katolicisma paraugs. Tā

ir zeme, kurai visraibākā un interesantākā vēsture. Arī Dos-

tojevskis sava lielā inkvizītora apsūdzības monologam piemē-
rotāku vietu neatradis kā Spāniju un kādreizējo sultānu krāšņo
un vareno rezidenci — Seviju.

Lielā krieva misticisms ir flegmātisks, bez iekšējās spon-

tānitātes, kurpretī Umanuno savā misticismā nes visu Spānijas
svelmainību, pilns iekšējās dinamikas un rosmes. Spāniskais mis-

ticisms ir aktīvs, krieviskais pasīvs. Arī Tolstoja dievvalstī-

ba ir pasīva mistiķa temperamenta radīta. Unamuno mistiskajā
dvēselē ir izmisīga aizrautība, ne ar ko neapmierināma. Mū-

žības problēmas Unamuno intensīvāk nodarbina nekā abns mi-

nētos krievu lielgarus.
Unamuno nodarbina individuālās apziņas nemirstības prob-

lēma. Viņā nav Tolstoja mākslotības, viņš savā mistērijā pel-
das kā izmisusi zivs, kad tā iekļūst tīklā un nezina izeju. Cil-

vēka saprāts ir liels murds bezgalības ūdeņos, un lai no tā iz-

kļūtu, jābūt apveltītam ar pirmatnības izjūtu asumu un spēju
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aptvert. Šī mūsu iekšējā spēja ir nesalīdzināmi lielāka par prāta

spēju. Šo spēju slēptuvi, psīchoanalitiķi sauc par zemapziņu.
Šais iekšējās vibrācijas, kas ceļas no viņa izjutu slēptuvēm,
noskaidrojas viņa uzstādītās patiesības jautājums. Vissvarī-

gākais un visnopietnākais jautājums; kas viņam eksistē: tīri

cilvēciskais jautājums, „kas ir mans, tavs, otra un

visu."*)
Kas ir šis tīri cilvēciskais jautājums? Unamuno atbild:

~Jautājums — izdibināt, kas notiks ar manu, tavu, otra un visu

apziņu, pēc tam, kad katrs no mums reiz nomirs. Visi, kas

nav ielūkojušies šai jautājumā, taisa troksni, lai to nedzir-

dētu."**)
Šīs atziņas centrā stāv kristallskaidrā gudrība, to var sa-

sniegt ar meditāciju, gara cīņu un mīlestību. Šo gudrību ne-

var iemācīties skolās, tā nav zinātne, bet kaut kas vairāk,
kas izverd no mūsu būtības dzīlēm. Pie šīs atziņas nācis arī

dzīves gudrais redzētājs un sapratējs Munte. Viņš mīl visus

tos, kas savu atziņu ietvēruši sevī un no tās dzīvo un mirst.

Viņš parasti ideālu sludinātāju vidu redz divkosību, kas nepilda
sevi pašu ar to, ko pats sludina. Viņš no daudziem dzīves

redzētiem piemēriem min vienīgi kā izņēmumu Giju dc Mo-

pasānu un turpat piebilst:... „un redzēju, ka viņš tādēļ
mira."***)

Unamuno, lielākais no lielākiem mūsdienu gariem, ir pie-

pildījis sevi ar savu darbu un darbu ar sevi.

Unamuno morālā atziņa ir latīniska, kurā parādās māk-

slas ieražas un grieķiskā ētika, kurā izpaužas raksturs. Vis-

svarīgākā viņa darbu īpašība ir absolūtā vaļsirdība un apziņas

patiesīgums. Viņš pasaka, ko viņš jūt, tas viņam nav svarīgi,
kas kādam patīk vai nepatīk. Viņš grib redzēt kailas dvēseles.

Vairākās vietās viņš izsakās, ka pagānisms izpaudās miesas kai-

lumā, kristiānismam jāizpaužas dvēseles kailumā. Unamuno pa-
tiesības atziņa nav tikai viņa lieta, viņš grib lai arī citi

to atzīst par patiesību un pēc tās cenšas dzīvot. Viņš nav kon-

templatīvs gars, ne tā kā Spinoza, kas mīlēja patiesību, bet par
to necīnījās. Unamuno patiesību pavada cīņa, viņa to aizsargā,

ja viņa patiesība apdraudēta no pretvarām. Cīņa ir viņa pa-
tiesības ekskadrons. Cīņa ir nežēlīga, viņas cirtieni sāpīgi kā

uguns rīkstes, kas bez žēlastības izdedzina cilvēka dvēseles sa-

puvušos trumus, kuros kustas ļaunuma tārpi.

*) Ensayos, VI. 42—46. lpp.
**) Ibid.

***) Axel Munthe, The Story of San Michel, 235. lpp.
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Viņa un arī Akseļa Muntes patiesības ūdeņi ir kristall-

skaidri, bet bezgala rūgti un brīnumaini dziedinoši. Šie ūdeņi

gaužām netīkami pieticības snaudā iegrimušajiem, citu patiesības
ūdens duļķotājiem.

Mīlot patiesību, Unamuno grib, lai ikviens meklē pats sev

ceļu un, staigādams šo ceļu, pārbauda savus spēkus, jo tikai

tādai lietai vērtība, ko pats ar saviem spēkiem sasniedz. Viņa

atziņas sintezē: dzīve ir cīņa un mīla! Šī viņa atziņa izverd

no dzīves sirdsakas, un viņš pieskaitāms dzīves sirdsarkas filozo-

fiem.

Ja Don Migēls domā, ka pagānisms izpaudās miesas kai-

lumā un kristiānismam jāizpaužas dvēseles kailumā, tad es at-

ļaujos domāt tā: primitīvisms izpaudās ārējā daudzkrāsainibā,
kultūrai jāizpaužas iekšējā daudzkrāsainibā. Nebaidies no se-

vis, no sava Es pārliecinātā darba, ja tas pat citiem šķiet smiek-

līgs un bērnišķīgs, tikai tava darba dziļā Es pārliecība tevi ve-

dīs pie tavas iekšējās misijas piepildīšanās. lekšējās misijas
labad panes visu — trūkumu, badu, pārpilnību, pamet drau-

gus, sadraudzējies ar ienaidniekiem, vai ar tiem uzsāc cīņu,

atstāj vecākus, sievu, bērnus, mīļāko, mīļoto meiteni, ej savu

ceļu un piepildi šo savu iekšējo misiju, jo tā ir augstākā
tava laime, dievu laime!

Tā tad, iekšēji jābūt daudzkrāsainam. To es gribu saukt

par īstu mūsdienu kultūru. Ja drūzmā redzu spilgtās krāsās

ietērptus ļaudis, tad vienmēr uznāk vēlēšanās tos apturēt un

jautāt: Saki, draugs, vai tava dvēsele arī ir tikpat daudzkrā-

saina? Un ja nu tā ir, tad ej tālāk savu ceļu! Bet es jūs, krā-

sainie, turu briesmīgās aizdomās, man liekas, jūsu dvēseles svār-

ciņi gaužām noplukuši, pārāk ikdienišķi, jums tos būtu jāpār-
maina pret daudzkrāsainām un spilgtām svētku drānām. Ja
Āfrikas vai okeānu salu iedzimtie greznojas ar visraibāko ārējo
krāsu orģiju, tad viņi grib but skaisti un patikt viens ot-

ram. .. Un lai mēs viens otram patiktu, šķiet, tādēļ jādomā par

savas dvēseles greznošanu, jo ārēji greznojoties neesam viņus

pārspējuši, esam tikai civilizēti mežoņi. Lai ārējā vienkāršība

ir tava liecība, kas liecina par tavas dvēseles daudzkrāsainību

un gudrību.
Unamuno ir dzīves sirdsakas filozofs, tādēļ arī viņam vis-

tuvāki ir tie rakstnieki un filozofi, kas savam darbam atdevuši

sirdi, bet nevis galvu. Viņš necieš augsto prāta kultu, viņam
derdzas Voltērs, kurpretim Žan-Žaks Russo un Sv. Augustins
ir tuvi viņa gara draugi. Viņa grieķiskā zinātkāre viņā rada

slāpes, un viņš alkst visu zināt, kas notiek kādā pasaules malā.
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Šo viņa dispoziciju apmierina viņa daudzo valodu zināšana.

Kādā man rakstītā vēstulē, viņš, runādams par filoloģiju un

tuvāk interesēdamies par latviešu valodu, starp citu izsakās,
ka viņš pārvalda visas romāņu, ģermāņu, skandināviešu, „vie-

nas labāk, otras sliktāk, — neieskaitot seno un moderno grieķu.
Un skaidrs, ka arī basku!"

Viņš sevišķi mīl lasīt smalko dāņu mistiķi Kjērkegordu

(Kierkegaard), no itāļiem Danti, Kardukči, Leopardi, vāciem

Gēti, Hēgeli, Šopenhaueru un sevišķi portugalieti Spinozu.

Viņš mīl angļu vīrišķīgo, stingro un skaidro robežu nosprausto
literatūru. Franču literatūra viņu mazāk interesējot, jo tā šķiet

viņam pārāk loģiska un ģeometriska. Vienīgais, par ko viņš
ar sajūsmu atsaucas, ir Senankūrs ar savu pazīstamo darbu

„Obermann", un pa daļai viņam simpātisks Flobērs.

Unamuno noraida divus rakstnieku tipus: filozofu pozitī-
vistu un literārisko erudītu. Pēc viņa domām, viņu acis bez

krāsas un dvēseles, bez poēzijas, tie nejūt savu garīgo sma-

gumu. Tad vēl necieš materiālistus, jo tiem pasaule ož pēc
matērijas, tādēļ ka viņi ož paši sevi. Necieš arī izplūstošas

un neloģiskas grāmatas, grāmatu tārpus, kuru darbībā neesot

tīrības un iekšējās apziņas viengabalainības.

Viņš tomēr nenoliedz īstu mācīšanos un grāmatu lasīšanu.

Lasīšana, kā kāds mans draugs teica, ir lielāka māksla nekā

sarakstīšana. Cik daudzi lasa un cik tomēr maz zina!

Paša Unamuno grāmatas ir intimas, kurās atplaiksnī viņa

vaļsirdība, viņa svētā vaļsirdība, brīvība un fluidums. Viņš
raksta bez labošanas un svītrošanas; gluži kā runā. Savās

grāmatās viņš neaplūko abstraktas problēmas', bet konkrētas,
ko viņš sevī izjūt kā nepieciešamību, kā vīfālu iekšējās dzīves

izpausmi. Vispirms jūt, tad runā, un ko runa, to raksta, tā es

gribētu izteikt Unamuno rakstīšanas veidu. Viņa grāmatas ir

dzīvas un runājošas. Don Migēls ar mani runā, vienmēr runā,

viņš nekad neapsīkst. Izsīkst un aizsērst līdzenumu akas, bet

nekad kalnu avots, tas plūst no zemes dzīlēm, no pirmbfltibas
dzīslām, rada kalnu strautus, kas burbuļojot un bārstot sud-

rabotās strūklas, pārvēršas upēs, upes jūrās, juras okeānos

un okeāni?.. Un par ko pārvēršas okeāni? Varbūt — lai at-

grieztos uz savu pirmstāvokli un atkal no gala sāktu gaitu. Nav

gala, nav sākuma, ir bezgalība un viņas mērs — cilvēks! Tik

liela bezgalība, cik liels cilvēks. Bezgalība ietveras apziņā
un apziņa cilvēkā. Tā tad viss, pieņemtais un atzītais atka-

rājas vienīgi no mUsu apziņas attīstības stāvokļa. Jo kādam

attīstītāka apziņa, jo plašāks tā dzīves aptveres loks. Un lai
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aptvertu kāda cita apziņas loku, tad paša aptverēja apziņai jā-
būt pāri esošai. Un Unamuno apziņa ir pāri esoša, tādēļ, sevi

ietverdams citu apziņu lokus, viņš var runāt šo lielo, gaišo gud-
rību par cilvēku, kādu vēl neviens nav runājis. Nav tagad-
nes pasaules literātUrā otra rakstnieka kā Unamuno, kas at-

stātu tik dziļu un gaišu iespaidu uz cilvēka dvēseli, ne intuitī-

vais Bergsons, ne sirds gudrais Romēns Rolāns, ne spontānais
dzīves filozofs Ortega y Gassets.

Un no šī pāri esošā apziņas loka, viņš nemācīdams māca

vissvarīgāko, kā mums visvairāk trūkst: but cilvēkam!

Tie, kas būs lasījuši un, galvenais, viņu sapratuši, atšķirsies no

pūļa, lai kļūtu paši par sevi un apstiprinātu savu personību.
Tādēļ arī Unamuno valoda, stils, domas un izjūtas ļoti nepa-
rastas un neaptveramas tiem, kas paraduši baroties ar vispār-
pieņemto.

Visas Don Migēla grāmatas ir viņa tvirtās personības at-

spulga. Valoda tomēr vienkārša, dzīva, konstrukcijā dabiska,

pilna tautas izteicieniem un krāsām, dinamiska temperamenta
izsauksmēm, galējiem salīdzinājumiem. Viņa proza savā deg-
mē reizēm sasniedz poētisku mirdzumu.

Angļi Unamuno stilā saskatīs zināmu līdzību ar Karlailu

(Carlyle), abus viņus vieno zināms garīgs dižums un spon-

tānitāte. Arī Raiņa stils ir radniecīgs, jo lieli, radītāji gari dzīvo

augstspriegumā, tādēļ arī viņu stils ir viņi paši, kā to pareizi

jau sapratuši senie grieķi. Aiz Raiņa koncentrētās, aprautās

dzejas formas allaž slēpjas dziļu domu bezdibeņi. Arī Rainis,
līdzīgi Unamuno, nākatni zīmēja uz tagadnes fona. Latvijā
Raiņa lielumu viens otrs nojautis, bet ne sapratis.

Kas >te runā par Raiņa bezgalības badu, par viņa iekšējo

aptvert gudrību, par viņa mūžības un nemirstības alkām ?

Taisni šais dzejās slēpjas intimais Raiņa dižgars, bet nevis viņa
politiskās un sabiedriskās vārsmās. Jāsaprot nacionālais Rainis

un bezgalīgais Rainis un, man šķiet, pēdējais ir svarīgāks.
Pats sevi cilvēks redz vismazāk un vēl mazāk — pazīst un

aptver. Pieverot acis, mēs visus savus pazīstamus daudz skaid-

rāki atceramies un pazīstam, nekā paši sevi. Es pats sev

liekos vissvešāks, pat izbrīnā dažreiz sev jautāju, vai tas

tik esmu es?

Aiz tā paša iemesla ģēnijs savu lielumu apzinās nenoteikti,
miglaini, un skaidrāk to var saredzēt otra acis, nevis šīs mie-

sas acis, bet iekšējās acis, ko sauc par apziņu, gudrību, sirdi

un dvēseli. Bet šīm acīm jābūt skaidrām un gaišām kā pava-

sara saulainam rītam. Runā tikai to, kas atspoguļojas šais acīs,
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ko tu nebūsi ieraudzījis, to ieraudzīs cits skatītājs. Tā rakstot

mēs atbrīvojamies no šīs tik mocošās rakstniecības amat-

niecības, ko franči sauc — metier — kas tik parasta musu die-

nās. lemācās rakstīt, tas ir tiesa, pat dzejas, bet tā beigās ir

un paliek tikai iemācīšanās. Nīče, lielais kalnu gars, saka:

„Citkārt gars bija dievs, tad viņš kļuva par cilvēku, un nu

viņš top par plēbēju."
Bet atgriezīsimies pie Unamuno un Karlaila. Kā teicu abus

viņus vieno viņu iekšējais lielums un skaidrība, bet Unamuno

savā izteiksmē daudz personiskāks nekā Karlails. Anglis spilg-
tāks fantāzijā, spānietis vairāk sevī koncentrēts un tvirtāks. Kar-

lails teatrālāks, atziņu secinājumā triviālāks, Unamuno intimāks

un neparasti oriģinālāks. Abi viņi ar augstu iekšēju kultūru,
abi gudri prot smīnēt, bet spānietis ir vienkāršāks un citus

labprātāk atzīst, anglis svinīgāks un vairāk noliedz.

Unamuno grāmatās nav nekā dogmatiska un uzspiesta.

Viņa straujums un atziņu ritmiskā diferencēšanās viņam nenāk

par sliktu, tas darbu atsvaidzina un vīrišķīgai stingrībai pie-

šķir maigumu.

Viņa atziņu momentība viņu tuvina Sokrātam un dedzī-

gajam afrikanietim Sv. Augustinam. Šī iekšējā dinamika rakst-

nieku dzen pastāvīgi uz priekšu, kas ir svarīgākais progresa
elements.

Unamuno bieži mīl pieņemtās atziņas apgriezt otrādi, kā

novalkātas drānas. Un bieži iznāk, ka otrādi apgrieztā patie-
sība loģiskāka nekā savā pirmatnējā stāvoklī*). Viņš mīl ro-

taļāties ar visu, par visu gudri un saprotoši smīnēdams.

Tas arī tiesa, ka Unamuno, kā cīnītāja temperaments bie-

ži nonāk ačgārnībās un pretrunās, bet viņš ar patiku tas

labo, tā pamazām atklādams savu patiesību. Viņš nepiegriež
vērības verdziskajām sekām, viņš negrib būt stāvošā ūdens

peļķe, bet kā jau teicu, kalna avots, kas strautos un upes stei-

dzas uz okeānu. Atklātība augstāk stādāma par sekām. Don

Migēlam patīk izteiciens: Cilvēks, bet nevis iemieso-

ta formula!

~Tev saka, ka tu nonāc pretrunās? Esi vienmēr vaļsir-

dīgs, paturi mierīgu sirdi un nepiegriez vērības, un ja pats būsi

vaļsirdīgs un sirdī apmierināts, tad pretruna ir viņu galvās,
bet ne tevī"**).

*) Miglā, 203. lpp. (latv. tulk.) v. c. viņa darbos.

**) Ensavos t. 11. 205 lpp. v. c. atkārtojas v. d. šī atziņa.



464

Cilvēks un viņa darbs.

Unamuno darbu apcere saistās ar zināmām grūtībām, jo
tie savā struktūrā ir pārāk dažādi un izteiksmes ziņā vispusīgi.

Viņš ir kā pārāk liels, vientuļš kalns ar daudzām un dažādām

virsotnēm, kuras iespējams kaut cik aplūkot atsevišķi. Viņa

galvenie izteiksmes veidi ir romāns, dzeja un eseja. Tad

aplūkosim šos veidus atsevišķi, cik nu man atļauj šī raksta

apmēri.

Romānists.

Kā romānists Unamuno ir viens no oriģinālākiem šā žan-

ra meistariem. Tie nav parastie romāni, tās ir viņa idejas, kas

konkretizētas dzīvos tēlos. Viņš izgudro savas būtnes, lai tās

nestu viņa dvēseli uz savām gara rokām. Viņa romāni, dzeja
un esejas ir viņa dvēseles degoši gabali, kas kā dārgas pērles
saveras viņa personībā un kā neaprēķināmu dārgumu rotu at-

dāvina cilvēkam.

Karš mierā (Paz en la guerra) ir viņa pirmais romāns

par savu dzimteni. Kad apkārt rUga karlistu kari, viņa dvēsele

karā meklēja mieru. Šai grāmatā ir brīnišķīgi vietas un laika

apraksti, zīmējumi un tipi. Pārējos romānos viņš novēršas no

laika un telpas, determinēdams skeletiski, intimu drāmu veidā,
atstādams ainavu, debess un juras kontemplācijas cita veida

darbiem. Unamuno šīs grāmatas prologā raksta: ~Es sa-

vos romānos ~Mīla un paidagoģija", „Migla", ~Ābels Sānčess";

~Krustmāte Tula", „Trīs parauga noveles" v. c. mazākos, ne-

gribēju lasītāja uzmanību novērst no darbības attīstības un cil-

vēcīgām kaislībām, savas ainavu, debess un jūras mākslinie-

ciskās studijas sakopoju speciālos darbos kā ~Ainavas",
„

Por-

tugāles un Spānijas ceļojumi", ~Spāniešu notikumi un redzē-

jumi".
šai ziņā Unamuno ir vienīgais pasaules rakstnieks, kas sa-

vos darbos panāk apbrīnojamu viengabajainību. ~Karš mierā"

ir viņa vienīgais darbs, kur notelojumi mainās ar pārdomām un

dziļiem dvēseles pārdzīvojumiem. Šai grāmatā viņš notēlo Bila-

bao — savu dzimto pilsētu. Viņš te nav attīstījis nekādu fabulas

intrigu, bet mums kollektīvu kara redzējumu virkni un atsevišķu
cilvēku pārdzīvojumus. To varētu varbūt kvalificēt kā auto-

biogrāfisku bērnības romānu, jo tā varonis ir kāds 12 gadu
zēns, kas ar savu temperamentu un ziņkāri atgādina pašu Una-

muno, uz kura jūtīgo dvēseli karlistu kari atstāj neizdzēšamu

iespaidu. Kamēr pieaugušiem karš ir mokas — viņam poēzija.
Tās ir emocionālās kara vīzijas, cauraustas ar skumju rezignā-
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ciju un atziņu: kara muļķība un nevajadzība! Šai romānā ir

filozofisks tonis, kurā autors atklāj intimu kara un miera no-

zīmi. Viņš karam pieteic karu. Visdziļākā un īstākā miera bū-

tībā jābūt apslēptam karam, patiesības karam, un šai karā jā-
meklē miers.

Ārējo cilvēku arī te viņš gandrīz nenotēlo, bet rāda viņa
dvēseli — arī lietu un darbu iekšējo būtību. Kaujas aprakstā
viņš vairāk redz katra kareivja dvēseles stāvokli, nekā viņa

cīņas dedzību. Tomēr arī viņa apraksti ir neizdzēšami un dziļi,

sevišķi, tautas ieražas un viņas darbi. Arī šī grāmata kā viņa
pārējie darbi apgarota ar sirdssiltumu un domu skaidro risi-

nājumu. Viņam nav nekā no šīs apnīkstošās stieptības, kas iz-

jūtama lasot Tolstoja un Zolā romānus. Unamuno savu ideju
nenogremdē milzīgajā episkumā, no kā pārmērīgi cieš abi mi-

nētie romānisti. Tolstojs savu ideju, ko izteica „Karš un miers"

vārēja reducēt vienā sējumā, tas butu viengabalaināks un skaid-

rāk pārskatāms.

„Mīla un paidagoģija" (El Amor y Pedagogia) ir

skeletiskās struktūras romāns, mīlas triumfs par audzināšanu,
instinktu triumfs par disciplinēto prātu. Šī darba tonis ir sati-

risks, tas nav dzīvs cilvēks, bet Unamuno fantāzijas pasaule,
kur viņš ar patiku zobojas par sevi un risina bezgalības drāmas

pavedienus. Romāna varonis nīst pūli, viņš grib radīt pasaules

ģēniju, kurš iemiesotu mieru un zinātni. Kad ģēnijam viņš iz-

meklējis piemērotu sievieti un ierodas pasaulē nākotnes ģēnijs,
tad viņš tiek audzināts pēc stingri izstrādātiem zinātniskiem

principiem. Bet ģēnijs, diemžēl, savā veidošanas laikā ļoti
maz uzņem sevī tēva paidagoģiju. Tēva uzskatu realizēšanas

vietā viņš raksta dzejas, jo līdz neprātam iemīlējies skaistajā
Klaritā. Klarita, skaistā skuķe, ir viņa dzīvā un īstā paidago-

ģija. Viņš cieš divas neveiksmes: viņa romānu neviens ne-

ievēro, un Klarita viņu atstāj. Viņš jūtas tik satriekts, jo sāp
ģēnija aizvainotība un Amora briesmīgā cietsirdība. Viņa cie-

šanām nav mēra, tas beidzot izdara pašnāvību — pakaroties.
Šai romānā arī aprakstu nav, te viss koncentrēts uz cilvēka

ideju realizēšanu. Paidagoģijas iemiesotājs, ģēnija audzinātājs,
ir muļķīgs grāmatu tārps, bet nevis dzīves paidagoģijas pazi-

nējs. Augstākā paidagoģija ir pati dzīve, ar viņas veiksmēm un

neveiksmēm!

Unamuno zobojas par paidagoģijas māniju un par nepareizi

izprastās zinātnes smieklīgumu. Tas ir tāpat, ja kāds raksta

astronomisku romānu, nepazīdams nemaz astronomiju, tikai ie-

gūdams paviršas zināšanas par to kādā populārā grāmatā. Tā
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ir zinātne, kas nomocās ar „papīra putniņu" taisīšanu. Una-

muno zobojas par savām iedomas lellēm, un lelles, šķiet, zobo-

jas par lasītāju. Viņa humorā ir apslēpts dziļš siltums un zob-

galību modinātājs patiesības spēks: celties un meklēt!

Migla (El Niebla) *) ir Unamuno, ja ne labākais romāns,
tad izdomas, humora un mākslas ziņā pilnīgākais. $īs grāma-
tas prologs ar savu smalkumu un satiru stādāms līdzās Ser-

vantesa ievērojamam Don Kichota prologam. Abi viņi ir atjau-
tīgi un asi. Servantess mīlēja smieties skaļi, bet Unamuno

vēl skaļāk. Unamuno liek smieties ne jau tādēļ, lai ar diafrag-

mas savilkšanos atvieglotu sagremošanu, bet lai izvemtu to, ko

butu sarijušies, jo skaidrāk var redzēt un saprast dzīves un

Universa nozīmi ar tukšu vēderu, nekā ar pārpilnu. Smiekli ir

vislabākais cilvēces sacietējošās dvēseles atvieglošanas līdzek-

lis, kas muļķus atbaida, sevišķi, kas staigā pa tepiķotiem salo-

niem ar pārpilniem vēderiem. Unamuno negrib skumt par cil-

vēces vājībām un muļķībām, jo tas pārāk pazemo augstāku

cilvēku, smieklu ugunīgās pātagas ātrāk atmodina cilvēku no

viņ : besviālā zemiskuma, nekā pasīvās nožēlas un izkurtēju-
šais skepticisms, jo šī īpašība ir katra cilvēka nespēja un neva-

rēšana pretoties ļaunumam. Unamuno gaita ir noteikta un

drosmes pilna. Ko darīt, kamēr atrodamies ceļā uz svēto Don

Kichota kapu? Ko? Cīnīties, vienīgi cīnīties! Un kā?

Viņš atbild:

~Ja satiecies ar tādu, kas melo? Kliedz tam sejā: meli!

Un uz priekšu! Ja satiecies ar tādu, kas zog? Kliedz tam:

zaglis! Un uz priekšu! Ja satiecies ar tādu, kas runā muļķī-
bas un ko pUlis klausās ar atplestu muti? Kliedz tam: muļķi!
Un uz priekšu, vienmēr uz priekšu!"**).

Skaidrs, ka tā ir heralda pērkona balss, tā ir cīņas pieteik-
šana visiem zemes ļaunumiem, tā ir Hērakļa degošā vāle, ar

kuru jāiznīcina simtgalvainā hidra, Hērakls un Unamuno! Viņu
cīņa nepazīst mērenības, tās ir galējas un pabeigtas. Viņu gars

apskaidrojas cīņā Un ieiet lielajās Elyzījas mistērijās, jo augstā-
ko dvēseļu barība ir viņu mistērijas apziņa.

~Migla" savā būtībā nav parasts romāns, tā ir grāmata,
kurai nav literārisku robežu, tai aužas un jaucas viss, kas tik

rosās kāda cilvēka atjautīgā un gudrā iztēlē: bufonāda, patē-
tika un traģēdija, viss apvienojas vienā nedalāmā ķermenī. No

*) Iznācis ari latviešu tulkojums: „Migla"; tulkojis no spāniešu
valodas ar autora atjauju Konstantīns Raudive.

**) Vida dc Don Guijote y Sancho, 22. lpp.
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daudzu rakstības paveidu elementu savienošanās rodas jauns
rakstības paveids, un šo paveidu tad var nosaukt pēc patikas,

jo pieņemtais vārds taču neizšķir lietas būtību. Unamuno, ar

viņam piemītošu humoru, to nosauc par nivolu, jo taču ne-

viens tā nav paradis ne domāt, ne just, ne rakstīt kā viņš. Un

tiešām, tā ir neparastu retumu grāmata, ikdienas putras strē-

bējus atbaidīs, retu gara dzīru mīļotājus pievilks' un apburs.
Don Augusto parādās lietainā dienā savas mājas durvīs,

apbruņojies ar lietussargu. Tikko mēs to redzam, dzirdam viņa

domas, bet neredzam viņu pašu, nezinām no viņa ārējā cilvēka

nenieka. Un kam tas vajadzīgs? Cilvēks bez iekšējās dzīves

ir kā izperētas olas čaula. Viņš mUs pēkšņi un negaidīti ieved

cilvēka iekšienē, un pa to mēs staigājam līdz beigām, kā pa brī-

numainu teiksmu pili. Augusto dzīve liekas bez mērķa un sa-

vas paša gribas, kūpu nes it kā gadījuma rokas. Gadījums viņu

virza, un viņš dzīvē staigā kā miglā, jo taču dzīve ir nebei-

dzama un mūžīga migla, mēs pat tikko apjēdzam, ko mēs da-

rām, nezinām, no kurienes mēs ejam un kurp dodaļmies. Dzīve

ir neizskaitāmu sīkumu migla, kupā slēpjas lielas bēdas un lieli

prieki, un no kupienes tie reizēm parādās un atkal pazūd. No

šīs miglas iznira arī viņa mīla, kūpu iemieso kāda Euženija, sie-

viete vēsa kā sniegs un cieta kā akmens. Viņš šai sievietē

atrod savas dzīves mērķi, bet lai pēc tam atkal pazustu miglā,
mūžības neaptvepamā miglājā. Augusto, izdomas būtne, Una-

muno ekscentriskā ģēnija radījums, sapinies dzīves mezgloju-

mā, nolemj izdarīt pašnāvību, bet pirms nāves vēl grib iepazī-
ties un apspriesties ar Unamuno, kādēļ dodas uz Salamanku.

Notiek drāmatiska saruna starp Unamuno un viņa izdomas būt-

ni don Augusto. Viņi apšauba viens otra eksistenci. Don Au-

gusto apgalvo taisni pretējo, ka viņš apšaubot don Migēla esību.

Viņš min viņa paša apgalvojumu, ko viņš teicis, ka Don Kichots

un Sančo ir daudz reālāki nekā pats Servantess. Unamuno to

nenoliedz, tāda bijusi viņa iekšējā pārliecība. Izdomas būtne

pastāv, ka tas ir viņš, kas dzīvo caur viņu un citām personām,
kūpas šis domā izgudrojis, jo taču vismazāk pats sevi pa-

zīst romānists vai dramaturgs... Unamuno tas uztrauc, viņš
redz, ka las pārāk piesūcies viņa paša un viņš vairs nezinot,
ko ar to iesākt, nolemj, ka nevis viņš pats izdarīs pašnāvību,
bet viņš pats to nonāvēs.

Tālāk don Augusto prāto, ka pašnāvības pa lielākai daļai
esot kļūmīgas slepkavības; nonāvē pats sevi, ja trūkstot dros-

mes nonāvēt citus... Unamuno saprotoši saka, ja nu šis būtu

nonāvējis savas nelaimes cēlējus — Euženiju un savu sāncensi,
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tad pats nedomātu nonāvēties. Don Augusto atbild, ka viņus nē,

bet gan pašu Unamuno. Tas pārāk daudz, radījums grib iznī-

cināt radītāju. Unamuno nolemj noteikti, ka Don Augustam1 jā-
mirst. Te notiek radījuma izmisuma cīņa par savu eksistenci.

Viņš tagad grib dzīvot, dzīvot, dzīvot! To pašu dzīvi, lai

kaut vīsi plosītu viņa sirdi... Don Augusto pārņem šausmas,

domājot par neko, par drausmo iznīcību..
.

„Šī augstākā dzī-

vot griba, šīs slāpes pēc nemirstības, nabaga Augusto galīgi

satrieca"*). (Te Unamuno konkretizē savu nemirstības bada

ideju, kuru vēlāk aplūkosim „Dzīves traģiskajās jutās").
Don Augusto smadzenes ne mirkli nepazīst atpūtas, viņas

apkrautas ar visas pasaules domas smagmi. Viņš mirst ne kā

cilvēks, bet kā izdomas būtne, iepriekš notiesāts uz nāvi, kā

grāmatu murgs, pats sevi nerazdamS' skaidrības. Kaut gan vē-

lāk viņā pazib doma, ka viņš ir ideja un ideja ir nemirstīga!
Bet tomēr, viss ir murgs, grāmatu murgs, arī pats Unamuno

esot grāmatu murgs... Augusto mirst, dīvaini mirst šī izdo-

mas būtne, iepriekš pavēstīdams ar telegrammu Unamuno par
savu nāvi, ka viņš tomēr esot vinnējis. Neaizmirstama Una-

muno un viņa izdomas būtnes otrreizējā sastapšanās, bet šo-

reiz sapnī... Unamuno sāk nožēlot, ka licis mirt don Augusto
un ar atdzemdināšanas domām ielaižas snaudā. No mākoņa
iznirst don Augusto ēna sacīdama, ka viņš otrreiz pie viņa at-

nācis, bet šoreiz lai atvadītos līdz mūžībai... Kas attiecas uz

atdzemdināšanas domu, don Augūsto saka, ka tas nav iespē-

jams, jo izdomas būtne nav atdzemdināma, ja tā patiesi ir mi-

rusi."

~Un ja tevi no jauna radu sapnī?"
~Divreiz nesapņo vienu un to pašu sapni. To, ko jus ra-

dīsit sapnī, tas nebušu vairs es, bet otrs..."

...

teikšu to, kas jus citkārt tik ļoti uztrauca, proti: jus,
mans dārgais don Migēl, neesat nekas vairāk, kā izdomas būtne,
kas īstenībā nedzīvo, ne dzīvs, ne miris... Jūs esat tikai lī-

dzeklis, lai mans un citu dzīves stāsts butu zināms pasaulei.
Un pēc tam, kad jus būsit miruši, mēs nesīsim jūsu dvēseli. Ne-

uztraucaties, lai gan jūs guļat un sapņojat, bet vēl esat dzīvs.

Un tagad, ardievu!

Un viņš pazuda melnā miglā"**).
Don Augusto no miglas parādījās un miglā nozuda. Epiloga

vietā viņa uzticīgais suns, kas viņu pavadīja ar gudru skatu,
kad viņš ar to, dzīvs būdams, runāja, runāja bezgala daudz.

*) Migla, 214. lpp. (latv. tulk.).

**) Ibid. 225. lpp.
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Vienīgā dzīvība, kas drūmi izjuta sava saimnieka nāvi. Saodis

sava saimnieka nāvi, viņa suņa gars ietinās baismā izmisas mā-

koni. Pieslējies pie sava saimnieka gultas, domās skaita litāni-

ju par cilvēku un viņa nožēlojamlbu. Cilvēks runā, lai melotu.

Cilvēks ir slims dzīvnieks... Orfejs ar savu klusēšanu vis-

vairāk esot mācījis Augusto, visvairāk... DrUma kā Augusto
nāve ir šī suņa litānija par cilvēku un viņa smieklīgo nožēlo-

jamību.

Unamuno, lielais suņu draugs, atgādina Akseli Munti, abi

viņi mīl suņus, šos uzticības simbolus, tādēļ ļauni un neuzticīgi
cilvēki tos neieredz.

Don Augusto filozofija par Orfeju un Orfeja par cilvēku

chronoloģiski ir vecāka par Muntes. Migla sarakstīta 1914. g.

Muntes ~Stāsts par San Mikelu" (The Story of San Michel)
1928. g.

Šo radniecību izskaidroju ar viņu lielo iežēlu pret cilvēka

niecību un mīlu pret vienu un to pašu lietu. Tikai brīvs būdams

sevī no citiem, vari spriest pareizi par citiem.

Ābels Sānčess (Abel Sanchez) ir pilnīgi citas dabas

romāns kā iepriekšējie romāni; tas ir stāsts par dziļu un

postošu naidu. Hoakīns Monegro jau no pašas bērnības izjūt
naidu pret savu bērnības draugu Ābelu, kas ar gadiem attīstās

par drausmainu pūķi un aprij visu viņa dzīvi. Kopā viņi bija

auguši, kopā mācījušies un ārēji savu draudzību turpina līdz

pat nāvei. Hoakīns pēc dabas dedzīgs un impulsīvs, Ābels

vess un izveicīgs karjerists. Viņi vienmēr katrs paliek pie sava,

kaut gan ārēji šķietas saprotamies. Ābelu visi mīl, bet Hoakīns

paliek neievērots un vientulīgs. Ābelu visur turēja par gudru,

asprātīgu un priecīgu, bet Hoakīns palika apbēdināts, nopietns

un savrupīgs. Šie apstākļi saindēja viņa dvēseli, viņš kļuva

noslēgts un aizdomīgs. lemīlējies savā māsicā — Elenā, ludz

Ābelu, lai uzglezno viņas ģīmetni — jo viņš nodevās glezniecī-

bai, Hoakīns medicīnai. — Bet kamēr Ābels gleznoja Elenas

ģīmetni, viņi viens otrā iemīlas un saderinās. Un to zināja
Hoakīns, un viņš ar šausmīgu naidu novērsās no Ābela, bet

ārēji palikdams vienaldzīgs un neieinteresēts. Viņā bija dzimusi

naida elle.

Ābels ar Elenu nosvinēja kāzas. Beidzot viņš kļūst ievē-

rojams mākslinieks. Hoakīns naida izmisumā nododas zinātnei,

viņam zinātne nebija vis slavas ceļš, bet narkoze viņa mokām1
un dzīves dzenulis. Mākslinieks kādu dienu nopietni saslimst

un aicina Hoakīnu glābt viņa dzīvību... Tās bija baismīgas,
melnas un drausmīgas dienas: tagad Ābels atradās viņa varā,, un
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viņš tam varēja likt mirt un neviens to nevarētu turēt aizdo-

mās... Un tad atgūt iemīļoto sievieti! Viņš cīnās ar sevi un

šo naida pūķi, kas bija saindējis viņa dvēseli... Tomēr viņš
uzvar sevi un izglābj Ābelu no nāves.

Haokīns izmisā meklē glābiņu kādas sievietes — Antoni-

ņas rokās, kura viņā redz nelaimīgu un iemīlas viņa nelaimē.

Viņa ar to apprecas kā ar spitālīgo, aiz dievišķas līdzcietības

un pašaizliedzības jūtām... Šī sieviete viņa acīs bija svēta

varone, bet tomēr tā viņu neizdziedināja no mīlas spitālības,
ko viņš juta pret sava drauga sievu.

Ābelam bija dēls un Hoakīnam meita. Meitai vajadzēja
būt viņa šķīstītājai, viņai bija jābūt tīrai no briesmīgās naida

spitālības. Viņš nerod sev mieru, ne reliģijā, ne zinātnē, bei-

dzot nāk pie atziņas: varbūt viņš bija dzimis ar naidu un tikai

nāve to spēj izdzēst.

Ābela dēls studē medicīnu un kļūst par Hoakīna asistentu.

Viņš grib Ābelam atņemt dēlu, kā Ābels viņam bija atņēmis
Elenu. Ābels palika vienaldzīgs; viņš nezināja par sava drauga

nāves drūmo naidu. Nekur nerazdams glābiņu, nolemj savas

meitas likteni saistīt ar Ābela dēlu, varbūt sajaucoties asinīm,
varēs rast sev mieru. Viņš filozofē par asins sajaukšanos un

nāk pie slēdziena, ka naids pret savu asini ir varbūt vienīgais
līdzeklis pret citu naidu.

Viņu bērni apprecas. Un dzīve dod jaunu dzīvībiņu, kurā

sajaucas Hoakīna un Ābela asinis. Bet mazulis izrāda lielāku

simpātiju pret vectēvu Ābelu, Hoakīnam laupīdams pēdējo mie-

rinājumu. Tikai nāve var iznīcināt viņa drausmo elles naidu,
Ābels otrreiz nopietni saslimst un mirst Hoakīna rokās ar

sirdstrieku. Gadu vēlāk mirst arī Hoakīns, atzīdamies saviem'

bērniem, ka nolādētais naids bija aprijis viņa dzīvi.
Šī naida psīcholoģiskā studija ir brīnišķīga grāmata, vie-

nīgā un koncentrētākā visā pasaules literatūrā. Tolstoja

~Annā Kareņinā" tēlotais naids ir dziļš, bet lielais krievs nekad

nevarēja to aptvert ar tik šausminošu precizitāti, ar tik dziļu
izjūtas izpratni. Tolstojs mīlēja būt sludinātājs un mākslinieks,
Unamuno vienīgi cilvēks un runāt par cilvēku, kurā slēpjas ir

elle, ir debesis. Unamuno prāts ir ass kā tērauda asmens, Tol-

stoja mirdzošs kā dārgakmens, kufā lauž savus starus dzīve ar

savu daudzkrāsainību. Tolstoja rokās māksla bija tikai līdzek-

lis viņa ideju iemiesojumam, un tagad varam pārliecināties la-

sot viņa darbus, ka taisni tā ir māksla, kas viņa lielo ģēniju glābj
no aizmirstības, bet nevis ideja. Unamuno turpretī pilnīgi pret-

pols, viņa mākslu glābj viņa idejas.
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Unamuno asais skats redz naida dīgli temperamentu pirm-

butibā, bet nevis sievietē; viņa tikai vairāk uzpūta naidu, kas

kvēloja Hoakīna būtības dzīlēs. Hoakīns ir kaismīgs un nemiera

pilns, bet Ābels patmīlīgs un nepastāvīgs, viņš dzīvo tikai sla-

vai, vienaldzīgs pret ārējo pasauli, viņam nav pavarda: tur

kustas divi ķermeņi, bet ne dvēseles. Hoakīna naids dzima ar

viņu un tas sāka raisīties no neapziņas, kopā ar viņa apziņu.

Ja viņam būtu bijis pretnaids, varbūt cīņā viņš to būtu iznīci-

nājis, bet tas kvēloja klusu un dziļi, uz āru neizšaudams lies-

mas. Postošāks ir apslēptais naids, nekā tas, kas rod pret-
naidu. Apslēpts naids cilvēku saēd kā rūsa dzelzi. Hoakīns ir

Kaina brālis, nav šaubu, bet bīblijiskais rod izvirdumu savam

naidam noziegumā, Hoakīna intelliģence no šī soļa viņu at-

tur, kaut gan viņam izdevība noziegumu izdarīt un neviens to

pat nebūtu turējis aizdomās. Šis traģiskais tēls iemieso naidu,
un šai briesmīgajā cīņā parādās Hoakīna dvēseles lielums un

varonība. Lielākais varonis ir tas, kas uzvar pats sevi!

Hoakīns un Ābels ir galvenie varoņi, pārējie tēli paslīd kā

ēnas, visspilgtāk varbūt zīmēta Hoakīna sieva. Šī baismīgā
Hoakīna dvēseles traģēdija reizēm atgādina Dostojevska dvē-

seles drausmas un viņas melnās, atvaramās dzīles.

Unamuno un Dostojevskis, neapšaubāmi, ir lielākie cilvēka

dvēseles pazinēji, jo Unamuno ne par velti Spānijā dēvējot par

~dvēseļu direktoru", kā Ortegu y Gassetu — „Spānijas sma-

dzenēm". Šis Unamuno romāns ir labākais un izteiksmīgākais

pēc „Miglas".

Krustmātes Tulas (La Tia Tula) tēlā Unamuno ir kaut

ko iemiesojis no sava donkichotisma un Sv. Terezas. Viņa savā

dvēselē nes stingru ideālu, pienākumu, sirdsšķīstību un tais-

nību.

Divas māsas agrā bērnībā kļūst bāres, par kuru audzinā-

šanu rūpējas cēlsirdis krusttēvs. Abas viņas daiļas un lēnīgas.
Roza apprecas, bet Gertrūde kļūst vecmeita un māsas bērnu

labā krustmāte. Abas viņas mīlēja vienu un to pašu vīrieti, bet

Gertrūdes mīla palika dziļi sevī apslēpta, un neviens nenojauta

viņas drūmo dvēseles traģēdiju. Roza mirst trešās radībās, un

nu Gertrūde kļūst par vienīgo savas māsas bērnu sargātāju un

mājas kopēju. Viņa pavadīja skumjas un moku pilnas dienas.

Viņa noraidīja apprecēšanos domu ar atraitni, jo viņu vidū al-

laž stāvētu aizgājējas ēna. Viņa izjuta novēršanos pret vīrie-

šiem, viņas dvēselē dzīvoja tikai Romiro — māsas vīrs, bet

viņa negribēja tam piederēt ar miesu.
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Pēc kāda laika viņa novēroja Romiro intimās attiecības ar

kalponi, kurai no Romiro piedzimst dēls. Viņa piespiež Romiro

nabaga meiteni apprecēt. Drīz pēc tam Romiro nomirst un

otrās radībās arī izdziest viņa otrā sieva — kalpone. Kāda fa-

tālisma ēna ir noliekusies pār šo māju, kāda iekšēja misticisma

impulss liek kustēties, ciest, mīlēt un mirt šīm Unamuno

izdomas būtnēm! Viņa, ši kalpone, mira klusu un pacietīgi kā

dzīvnieks. Palika Gertrūde viena vienīga ar pieciem mazuļiem,

drūmajā mājas atmosfairā, kur vēl ar sveču smaržām lidinājās
aizgājēju ēnas. Viņa šos mazuļus ar neparastu pašaizliedzību

un mīlestību audzināja par godu aizgājējiem. Viņas dzīve ap-
dzisa svinīgi un lēni kā rudens vēls un saskaņots vakars.

Šai romānā nav nekā no „Mīlas un Paidagoģijas" oriģinali-
tātes un satiras, ~Miglas" dīvainības, dziļuma un mākslas, ne

~Ābela Sānčesa" dramatiskās drausmainības. Šai romānā ne-

atrod vairs unamuniskās oriģinalitātes, trūkst iekšējās degmes

un lieluma. Gertrūde! Nezinu, vai tā ir sasniegusi šo lielo

donkichotismu, kādu tai don Migēls ir domājis ielikt. Pasaules

literatūrā ir spilgtāki sievietes tēli, kas daudz dziļāk iemieso

donkichotismu. Atcerēsimies kaut Sigrīdas Undsetes Lavrana

meitu — Kristīni, Raiņa nekad neaizmirstamo Dinas tēlu:

~Tu savā nāvē ej, — es savā.

Tu mirdams nemirsi, — nāks saules sūtņi,
Tie tev zem kājām spārnu segas klās —

Uz spožu saules zemi tevi nesīs,

Ar zeltu galvā — !" *)

Raiņa Dina ir dinamiskas aktivitātes pilna, lielas uzupu-

rēšanās ceļa, bezbailīgas atteikšanās apdvesta, varonīgas apo-

teozes apmirdzēta — šo sievietes tēlu es gribētu saukt par don-

kichotisku. Rainis, neapšaubāmi, ir lielāks sievietes dvē-

seles pazinējs nekā Unamuno. Bet Unamuno to jau apzinās,

viņš kādā vietā pat ar humoru saka, ka viņa sievietes ir bez

miesas, kaula un dažreiz pat gara. Kaut gan pēdējais vārds

nebūtu pieņemams, viņa sievietes nes allaž garu, bet šis gars

ir pārāk unamunisks, un unamunisms vēl nav sieviete no mie-

sas un kaula.

Tomēr neaizmirstams ir krustmātes Tulas garīgais tēls un

viņas atteikšanās augstsirdība. Šī grāmata butu jālasa visām

mūsdienu sievietēm un no tās varētu mācīties, ka un kā jā-
atteicas.

*) Jāzeps un viņa brāli, Kop. raksti, VI. sēj., 336. lpp.
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Dzird avīzēs lasām, ka tagad pat mātes meitām atņemot vī-

rus, kur nu vēl māsa māsai, vai draudzene draudzenei! At-

teikšanās un iekšējais tvirtums ir ikviena dvēseles augstākais
tikums. Šis tikums mūsdienās prostitUēts, tagad studenti lie-

loties ar precētu sievu pavešanu, bet nevis ar saviem ide-

āliem — donkichotismu! Svētais donkichotisms! Kaut tu at-

dzimtu cilvēkos, kaut tu iznīcinātu ar savu šķēpu šos laikmeta

nejēgas, atsistu ar savu vairogu viņu melus, nenovīdību, tuk-

šumu un gara nabadzību! Kaut rastos stipras diniskās cilts sie-

vietes un donkichotiskās ģenerācijas' vīrieši!

Šīs grāmatas prologs ir neaizmirstams, kur runā par krust-

māti Tulu, kas saskaras ar Sv. Terēzi un Antigonu, hellē-

niskā pagānisma svēto.

Trīs parauga noveles un prologs, ir trīs dzīves

stāsti, kuros ievada apbrīnojami smalks prologs. Tie ir trīs dzīves

piemēri, kādēļ latviski pareizāk butu teikts: Trīs dzīves piemēri.
Pirmā novele ~Divi mātes", otrā — „Lumbrijas marķīzs" un

trešā — ~Nekas mazāk, kā cilvēks", (Nada menos que todo

un hombre). Šīs noveles ir vispabeigtākās un mākslinieciski

pilnīgākās. Katra persona izveidota līdz beidzamam sīkumam.

Kompozicija nevar but līdzsvarotāka un harmoniskāka. Dar-

bība, kāpinājums un ātrums. Drāmatisms spēcīgs un pareizs.
Tēlotās personas it kā izņemtas no dzīves un ieliktas grāmatas

lappusēs. Tās ir kailas dvēseles, instinktu un asins balss dzī-

tas, bet ar lielu iekšēju rosmi un intelliģenci. Šo personu gal-
venais dzenulis ir viņu egoisms, bet viņas tuvas ar savu dziļo
cilvēcību. Šo noveļu galvenā ideja: rādīt gribas un instinkta

varu. Unamuno tais rāda necilvēcīgas, nepielūdzamas un ze-

mas cilvēciskās kaislības. Unamuno te nevarētu saukt par re-

ālistu, to gan nē, tas nav nekādā ziņā reālisms, es uzdrošinos

to saukt par ultrāreālismu. Zem tumšajiem kaislību atvariem

plūst arī poēzijas upe, mezdama dailes dzirkstis dzīves atva-

rainības tumsā. Kad šīs noveles biju izlasījis, sevišķi pirmo un

pēdējo, tad izjutu kāda drausma un neatvairīga fatālisma auk-

stos pirkstus pie deniņiem un izmisu par cilvēka saprāta niecī-

gumu. Ja cilvēki to neizjūt, kas man apkārt kustas, tad tik

tādēļ, ka viņi nav skatījušies bezgalībai acīs, bet gan nomokās

ap saviem ikdienas labumiem, dzenoties pēc lētas un tukšas

slavas. let visāda veida skolās, ne patiesi mācīties un dziļi

iejusties, bet kultivēt briesmīgu paviršību, slinkošanu, un tad

vēl lai sauktos par ~izglītotu" un runātu visnesakarīgākās apla-
mības. Atgriezies pie sevis, cilvēk! Tad tu izjutīsi bezgalības

dziļumu, nāves rūgtumu, iznīcības drausmo nenovēršamību,
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sapratīsi un labāk apzināsies dzīves skaistumu un tās patieso
vērtību.

Nāves spogulis (El espejo dc la muerte) ir īsu stāstiņu

grāmata, kuru kopiespaids ir tvirts un paliekošs 1. Katrs stāstiņš
ir liela psīcholoģiska studija par cilvēka iekšējās dzīves stāvok-

ļiem. Dažs labs romānists biezos sējumos tik daudz nepasaka,
kā Unamuno dažās lapas pusēs. Šīs iekšējās apzinātības skaid-

rības visvairāk trūkst mūsdienu rakstniekiem un jo vairāk la-

sītājiem, jo tie to neredz. Ja lasītājs kļūs apzinātāks, tad šie

vienas dienas ~gudrie" noies no skatuves un viņu vietā stāsies

mūžības gudrie.

Dzejnieks.
Lielais romānists un esejists ir arī dzejnieks. Dzejnieks

ar degošu ideālu sirdi, dziļām domām un augstspriegainu im-

pulsu. Viņš šai ziņā ļoti radniecīgs Nīčem. Abi viņi iekšējās
degm s pilni, abi dzīvo augstspriegumā. Dzeja ir augstākais
un smalkākais cilvēka jūtu izteiksmes veids. Liela tempera-
menta cilvēki allaž mīl izteikties dzejā. Te nāk prātā patētis-
kais Ibsens un Rainis. Visi Ibsena, tāpat kā Raiņa galvenie darbi

uzrakstīti dzejā. Arī Unamuno ir četru dzeju grāmatu autors.

Tiesa, ka viņa dzeju var baudīt tikai dziļas un smalkas dvēseles

un, galvenais, oriģinālā. Ja kāds Unamuno dzeju grib baudīt

visā tās krāšņumā, tad tam jāmācās spāniešu valoda, no tulko-

jumiem grūti būs iemīlēt viņa dzeju. Tādēļ atturēšos no tul-

koto paraugu sniegšanas, bet galvenais aplūkošu vispār viņa

dzejas būtību.

Unamuno kā dzejnieks gaužām maz pazīstams un maz

par to arī interesējas; bet tas ir muļķīgs aizspriedums, it kā

domātājs un romānists nevarētu būt labs dzejnieks. Dzejā mes

mācāmies pazīt Unamuno visintimākos dvēseles pārdzīvojumus.
Kādā esejā viņš saka: ~Kad mani darba biedri man ieteic no-

darboties ar lingvistiku un savu darbu konkrētizāciju, tad es

ar lielāko dedzību šķirstu savas nabaga dzejas un ar lielāku

dedzību sevi ietinu mistērijas mākoņos, kurās izteikta mana

dārgā brīvība un gara maigā neatšķetināmība."*). '

Viņa dzeja ir interesanta, tikpat oriģināla un fluida, kā viņa
romāni un esejas. Dažas dzejas ir tik dziļas inspirācijas un me-

ditācijas pilnas, ka tās reizēm atgādina Puškina nepārspēto
iekšējas apgarotības spēku. Neaizmirstams ir viņa „Prometēja

ērglis" (El buitre dc Prometeo) vai arī ~Manam ērglim" (A mi

*) Ensayos, t. 11., 207—208. lpp.
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buitre), kas izsaka domu dziļumu, gribas spēku, koncentrēto

dedzību, kas atgādina pašu Unamuno:

~Este buitre voraz dc ceno torvo

que mc devora las entranas fiero

y es mi unico constante companero
labra mis penas con su pico tovro"... etc.

Vai arī
„
Tuksnesī" (En cl desiērto):

~Casto amor dc la vida solitaria,
rebusca encarnizada dcl misterio,
sumersion en la fuente dc la vida,

recio consuelo!

Apartāos dc mi, pobres hermanos,

dējamo en cl camino dcl desierto,

dejame a solās con mi propio sino,
sin companero.

Quiero ir aili a perderme un sus arēnas

solo con Dios, sin casa y sin sendero

sin ārboles, ni flores, ni vivientes,
los dos seneros.

En la tierra y solo, solitario.

Dios solo y solitario allā en cl cielo

y entre los dos inmensidad desunda su alma

tendiendo.

Le hablo aili sin testigos maliciosos,
a voz herida le hablo y en secreto,

y El en secreto meoye y mis gemidos
gvarda en su pecho.

Mc besa Dios con su infinita boca

con su boca dc amor que es toda fuego,
en la boca mc besa y mc la enciende

toda en anhelo.

V enardecido asī mc vuelvo a tierra,
mc pongo con mis manas en cl suelo

a escarbar las arēnas abrasadas,

sangran los dedos.

saltan las unas, zarpas dc codicia,
bana cl sudor mis castiqados miembros,
en las vēnas la sangre se mc yelda,

sed dc agua siento,
dc agua dc Dios que cl arēnai esconde

dc agua dc Dios que duerme en cl desierto,
dc agua que corre refrescante y clara

boja aquel suelo,
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~dc ugua oculta que la adusta arēna

con amor gvarda en cl estēril seno,

dc agua que aun lējos dc la cumbre vive

elena dc cielo".

y cuando un sobro, manantial dc la vida

mc ha revivido cl corazon y cl seso,

alzo mi frente ar Dios y dc mis ojos
en curso lento

al arēnai dos lāgrimas resbalan

que se las braga en cl esteril ceno,

y aili a juntarse con las aguas puras
Ilevan mi anhelo.

Quedad vosotros en las mansas tierras

que las aguas reciben desde cl cielo,

que mientras Ilueve Dios su rostro en nubes

velo severo.

Quedāos en los campos regalados,
dc ārboles, flores, pājaros... os dejo
todo cl regalo en que vivis hundidos

y dc Dios siegos.
Dejalme solo y solitario a solās

con mi Dios solitario, en cl desierto;
mc buskarē en sus aguas soterranas

recio consuelo."

Brīvs tulkojums:

„Šis rijīgais ērglis, mežonīgi lepnais, cietsirdīgi aprij man

iekšas, un ir mans vienīgais pastāvīgais pavadonis, kas vairo

manas mokas ar savu baigo knābi"...

~Vietuļās dzīves tīrskaidrā mīla, mistērijas kvelmais mek-

lējums, nogremdēšanās dzīves akā, skaudrais mierinājums!

Attālinieties no manis, jūs nabaga brāļi, atstājiet mani tuk-

sneša ceļā, atstājiet mani vienu ar manu paša likteni, bez pa-

vadoņa.
Gribu iet turp un pazust viņa smiltīs viens ar Dievu, bez

mājas un tekas, bez kokiem, puķēm un dzīvotājiem — divi

vientuļie.
Zemē es viens, vientuļais, Dievs viens un vientuļš tur de-

besīs un starp mums kailās bezgalības izplēstā dvēs'le.

Tur ar viņu runāju bez viltus lieciniekiem, kaistošā balsī

un noslēpumā es runāju, un viņš noslēpumā arī mani dzird un

manas nopūtas glabā savās krUtīs.
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Dievs mani skūpsta ar savu bezgalības muti, ar savu mīlas

muti, kas ir kā uguns, un mani skūpstot, manī iededz bezga-
lības alkas.

Un ar šo kaismi es griežos uz zemi un ar savām rokām

ieķēros zemē un ierokos karstajās smiltīs, asiņo pirksti, no-

lec nagi, alkatīgās ķetnas, sviedros mirkst mani nosodītie lo-

cekļi, dzīslās man asinis stingst, jūtu es slāpes pēc ūdens, —

pēc Dieva ūdens, ko smiltis slēpj, pēc Dieva ūdens, kas

guļ tuksnesī, pēc Ūdens, kas1 apakš zemes skrej atspirdzinošs
un skaids, —

pēc apslēptā ūdens, ko iesūc smiltis un ar mīlu glabā savās

neauglīgajās krūtīs, pēc ūdens, kas vēl tālu no dzīvības vir-

sotnes, pilna no debess.

Un kad dzīves avota malks atdzīvinājis manu sirdi un

smadzenes, paceļu vaigu pret Dievu, un no manām acīm, lēnā

straumē, smiltīs krīt divas asaras, kuras tās iesūc savās ne-

auglīgajās krūtīs, un tur savienojoties ar skaidriem ūdeņiem,
paceļ manas alkas.

Palieciet jūs klusajās sētās, kas saņemat ūdeņus no debess,
kamēr tas līst, Dievs savu vaigu drūmi mākoņos tin.

Palieciet laukos, kas apveltīti ar kokiem, puķēm, putniem...

es jums atstāju visas dāvanas, kurās grimuši dzīvojat un Dievu

neredzat.

Atstājiet mani vienu un vientuļu, vientulībā ar manu vien-

tuļo Dievu — tuksnesī;
es meklēšu viņa zemzemes ūdeņos — skaudro mierinā-

jumu".
«■ �

�

Unamuno nav tas dzejnieks, kas idejai piešķir formu, bet

gan aiz formas atrodam ideju. Un tas ir noteiktākais un sva-

rīgākais viņa dzejā. Don Migēlu ļoti mazā mērā interesē aistētika,

viņa domu strūklas burbuļo no viņa jūtu akas; nav taču tik

svarīgi kādā veidā un kādā aspektā tas izteikts. Spēcīgām dvē-

selēm aistetisms ir svešs. Maz par to interesējās Dostojevskis,
Nīče vi! vismazāk, liekas, Unamuno. Visi aistēti pa lielākai

daļai ārēji pozētāji, kas ar skaistiem ārējiem efektiem1 grib
aizstāt savu iekšējo tukšumu un galvenais — nespēju.

Dzejas ir nemirstīgas ne tikai ar idejām, bet arī ar māksli-

niecisko vērtību un personīgo izjūtas pārdzīvojumu. Nevaru

paiet garām neminējis kā spilgtākos šīs dzejas pārstāvjus: Os-

karu Uaildu, kas rakstīja:
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„And with tears of blood he cleansed the hand,
The hand that held the steel!

For only blood canvvipe aut blood,
And oniy tears can heal:

And the crimson stain that was of Cain.

Became Christ's snovv — vvhite seaj."*)

Un Sarlu Bodlēru; laikam neviens nav spējis tik māksli-

nieciski spēcīgi ietvert formā savus asos pārdzīvojumus un liel-

pilsētas drausmo nejēdzību atmosfairu. Bodlēra lielums tāpat
kā Uailda, ir viņa formas absolūtais dzidrums un ārkārtīgi in-

tensīvais pārdzīvojums.
Bet Unamuno dzejas galvenā iezīme: mīlestība uz ab-

straktu domu, dzīves cīņas uzskats, personīgas gribas un ener-

ģijas eksaltācija. Viņa dedzīgajā radīšanā izpaužas individu-

ālās apziņas, patstāvība un optimisms, gara pašpaļāvība un sa-

celšanās. Viņa iemīļotākā jēga: dzīve ir daudz augstāka par
mākslu.

Dziļa viņa dzejā arī dabas izjuta. Viņš dabā redz īstu po-

ēzijas aku. Redzamās formas un ainavas viņam ir tas pats,
kas mūziķim skaņas.

Viņa domas reizēm ir metafiziskas un kailas, bet viņa
dzeja nekad nav didaktiska, tā ietver vārdos viņa idejas. Viņa

dzejas galvenie motīvi: universa mistiskās jutas, (te nav jāsaprot
teoloģiskais Dievs) nemirstības bads un šaubas par tā apmieri-

nāšanu, dzīves mīkla: no kurienes nākam un uz kurieni doda-

mies. Cīņas atziņa: spējas un jūtas nav dotas baudai, bet cī-

ņai, kas ir katra cilvēka augstākais pienākums. Kaislību un

apziņas konflikts; augstāko alku sadursme ar nežēlīgo īstenību.

Cīņa starp ticību, kas tiecas apstiprinājuma, un šaubām, kas

allaž divcīņā ar sirdi. Eksistences mistērija un viņas mērķis.
No šiem konfliktiem tad arī izverd Unamuno dzejas emocija.
Tas ir cilvēks, — tādu motto es liktu visām viņa dzejām un

arī visiem pārējiem viņa darbiem.

Eseji s t s.

Mūsdienu filozofijas ievirze ir individuāli subjektīva, tā at-

teiksies no pagājušo laiku absolūtās zinātnes un tās stingrajiem

principiem.

*) ,Un ar asins asarām es roku tīrīju, — roku, kas tērauddzelzi

balstīja: tik asins vienīgi var asini izdzēst, un tik asaras tās dziedēt var:

un Kaina sārtais asins traips pārvērtās par Kristus balto sniega zīmogu."
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Šis individuālās filozofijas visparocīgākais izteiksmes veids

ir eseja. Tā sevī ietvef ikviena esejista personīgo pārliecību
brīvību, pārdomas un dažādu uztveres jēgu refleksijas. Ese-

ju grāmatas ir cilvēks, kurā vibrē dzīva izjutu pasaule un

spārnotas domas. Filozofs atsvabinājies no stingro zinātnes

principu ķēdēm, ir kļuvis cilvēcīgs, kura gars kā bezdelīga,
var mest slaidus riņķus bezgalības sfairās, vai arī grimt sava

Es dzīlēs. Tas, kas izverd no kāda cilvēka personīgām izjūtu

dzīlēm, nav zinātne, bet gudrība. Un taisni šī gudrība ir kaut

kas vairāk: tai ir dabiskas tiesības. Gudrību dzemdina gars,
un kas dzimst, tas telpā iegūst neatkarību. Un neatkarība ir

katras lietas augstākais stāvoklis.

Jo neatkarīgam būt, nozīmē: sevi apzināties kā pasauli,
lai tā būtu liela vai maza, bet tā atšķirsies no visām pārējām

pasaulēm. Un sevi apzinādamies kā neatkarīgu būtni, tikai va-

ram saprast sev līdzīgas citas neatkarīgas būtnes. Otra cieša-

nas vai prieks mums tik tad būtiski tuvs, ja mēs paši līdzīgas

emocijas sevī esam pārdzīvojuši. Otrs cilvēks mums tuvs tad,

ja mēs paši sev tuvi. Tādēļ ikviena augstākā cilvēka stiprākā
tieksme ir pēc vienpatības, atdalīties un atšķirties no citiem,

apstiprināt sevi kā esību. Kas dzimis, tas grib būt viņš, tas,
kas viņš ir dzimis. Saņemot to kopā, mums kļūst arī skaidrs

augšējais, šķietami, paradoksālais teiciens: neatkarība ir katras

lietas augstākais stāvoklis!

Šī radīt spēja cilvēku paceļ pāri dzīvniekam. Cilvēks ra-

dīja Dievu, tādēļ ka viņš bija pārāk vientuļš telpas bezgalīgajā

tukšumā; cilvēks radīja idejas, lai tās kalpotu viņam, bet ne

viņš idejām. Viss, kas nāk no cilvēka, kalpo cilvēkam. Lo-

ģiska būtība: Dieva ideja kalpo cilvēkam, ne mēs atkarīgi no

idejas, bet ideja no mums. Tā tad, Dievs atkarīgs no cilvēka,
bet ne cilvēks no Dieva. Tāda ir manu domu secība, bet turp-
māk skicēsim don Migēla Dieva atziņu.

Esejistam nav svarīgs vispārpieņemtais, bet spēja sevī izjusto

patiesību apaugļot un izteikt. Esejistam jābūt tikai cilvēkam ar

savu radošo iekšējo pasauli, kam vienīgais likums ir pati dzī-

ve. Nav jau viss patiesība, ko teicis Kants, Jūmš vai Unamuno.

Viņi to teikuši tādēļ, ka viņi tā bija pārliecināti sevī un izjuta va-

jadzību to izteikt. Ikvienam tiesība izteikt savu iekšējo pār-
liecību, lai tā būtībā botu naīva, bērnišķīga un pretrunīga. Bet

viens stingri jāņem vērā: jābūt skaidrībā pašam ar sevi un

jāzina, ko grib teikt. Ir taču tūkstošiem rakstītāju un runātāju,
bet kad uzmanīgāk tajos ielūkojies un ieklausies, tad var sa-

prast, ka viņi, nabaga cilvēki (!), vēl nav skaidrībā paši ar
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sevi un ar savu izvirzīto domu. Domai jābūt kā izšautai bultai,
kas zina savu mērķi, un ja to reizēm nesasniedz, tad var atkal

no jauna uzsākt gaitu, jo viss taču ir tikai sākums, beigu nav.

Neaizmirstiet, ka pat Kants saraucās sevī, runādams par trans-

cendentālām jēgām; ko viņš „Tīrā prāta kritikā" bija iznīcinājis,
to „Praktiskā prāta kritika" apstiprināja. Lai prāts butu cik augsts
būdams, tas tomēr atgriežas uz cilvēku un apzinās savu niecī-

gumu. Paskāls savam prātam rada apmierinājumu, vienīgi
domu morālē... „Toute notre dignitē consiste dans la pensēe...
Travaillons donc ā bien penser: voilā le principe dc la morā-

le". Tā tad, lai runātu, tad vispirms jādomā skaidri, un jādomā

par to, uz ko tevi pamodina tavu jūtu asociācija.
Unamuno kā mūsdienu gaišākais domātājs arī savus pasau-

les uzskatus neietver nekādā aprobežotā filozofijas sistēmā, bet

visām lietām pieiet no savas, iekšējās, izjūtu pasaules un dzī-

ves. Dzīve, lūk, tā pati vecā dzīve ir dziļākais filozofijas avots

un izjūtas ir nemaldīgākas un precīzākas nekā eksaktais prāts.
Daba katrai dzīvai radībai devusi ārkārtīgi dzīvu uztvertspē-

ju un noģidu, bet eksaktā zinātne to nobīdījusi pie malas, kas

cilvēkā pamazām atrofējas. Suņa uztvertspēja ir simtkārtīgi
asāka nekā cilvēka. Cilvēks ar visu savu attīstīto un eksakto

prātu zaudē jebkuru orientēšanos svešos un nepazīstamos ap-

stākļos, bet turpretim suns vai mežonis ar noģidu un lietu iz-

jūtu ātrāk orientējas un rod izeju. Cik smieklīgs gan izskatās

kāds grāmatu cilvēks svešos dzīves apstākļos! Dzīvojot Pa-

rīzē, man bieži nācās redzēt šos jocīgos ārzemniekus, kas Pa-

rīzes atmosfairā pilnīgi pazaudē savu saprāta līdzsvaru, viņi

nelaimīgāki par bērniem, kas pūlī atklīduši no mātes! Bet kāds

okeānu salu iedzimtais, pāris nedēļās iejūtas pilnīgi Parīzes

dzīves ritmā, it kā te viņš būtu dzimis un audzis. Kā redzat,
dabas dotība ir daudz svarīgāka, nekā jebkura katra zinātne,
Zinātni tiktāl jāatzīst, cik tā derīga cilvēkam, kas nav derīga
cilvēka dzīves stāvokļa uzlabošanai, bet bieži pasliktināšanai,
tā atmetama. Vispirmā un galvenā vietā ir dabas dotība, un

to jācenšās ar visiem iespējamiem līdzekļiem mūsos stiprināt un

asināt, bet nevis mēchanizēt.

Unamuno pasaules intuicija un dzīves uzskats mums dod

Universa vienotāju priekšstatu. Viņa ūniversa vērtību kritiskā

filozofija ir konfliktīva, proti: racionālo vērtību pretešķība —

irracionālai, kuru savstarpējo sadursmi viņš iztulko dzīves

traģiskajās jūtās. Šo atziņu tad viņš plaši iztirzā savā

ievērojamajā eseju grāmatā: ~Dzīves traģiskās jūtas cilvēkos

un tautās" (Dcl sentimiento tragico dc la vida en los hombres
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y pueblos). Tā ir gaišākā un lielākā dzīves gudrības grāmata,
kāda jeb kad uzrakstīta. Nepazīstot šo grāmatu, mēs nevarami

izprast arī pārējos Unamuno darbus. Tā ir grārņata, kur filo-

zofē cilvēks no miesas un kaula:

~Filozofija ir katra filozofa cilvēcīgs produkts, un katrs fi-

lozofs ir cilvēks no miesas un kaula, kas griežas pie sev līdzī-

giem kā viņš. Un lai dara ko grib, bet filozofē ne tikai ar

prātu, bet gan ar gribu, jūtām, miesu, kauliem, ar visu dvē-

seli un ķermeni: filozofē cilvēks"*).

Unamuno pieejas domas attīstās ar fluidu spontānitāti,

viņš iesāk apgāzt filozofu un teologu pieņemtās atziņas, tad

formulē savus jautājumus, un pēc tam dzīves un jntū laukā

iestāda savu atziņu šalcošos kokus: Viņš neiespaido lasītāju ar

varu, kā to dara daudzi filozofi un rakstnieki, kas tendenciozi

uzmācas ar savu atziņu pareizību un nemaldību. Viņš vienīgi

noskaidro, apgaismo un liek just patiesību, kā viņš pats to iz-

jutis. Lasītājs lai pieņem, kas tam pieņemams un paliek tas,

kas viņš ir pats savā būtībā. Viņš nemāca, bet vienīgi atmodi-

na cilvēku būt tam, kas viņš ir. Viņam nav svarīgas kāda cita

idejas, bet galvenais, kā tas domā un jut. Jādomā vitāli, bet ne

loģiski, jādomā ar gudrību, sirdi un ar visu būtību, un ne tikai

ar smadzenēm. Viņš gandrīz visu beidz ar gara jautājuma
zīmi. Neviens rakstnieks nav tik tuvi saskāries ar lasītāju, kā

Unamuno. Viņš atzīst, ka ikviena būtībā ir apslēpti lieli spēki
visu aptvert, zināt un saprast, kas paliek dažreiz visu dzīvi

pasīvi un guļoši, un kurus bieži atmodina ar otra garu. Kādā

vietā viņš saka: „Nē, neviens sevi nepazīst, iekams to nav skā-

rusi radniecīgas dvēseles gaisma, kas nāk no mūžības un to

iekšēji apgaismo."

Unamuno izejas punkts ir cilvēks no ~m ies a s un

kaula", un tam viņa filozofijā piešķirta galvenā loma. Viņam,
lai saprastu filozofu, jāpazīst tas vispirms kā cilvēks. Pasaulē

vienīgā un augstākā vērtība: individuālais Es, katrs cilvēks,
katrs konkrētais un personiskais Es; nevis Fichtes Es, bet

Fichte pats; ~cilvēks pašmērķis, bet ne līdzeklis", šai sakarībā

jāpievienojas Kantam. Civilizācija kalpo cilvēkam, katram cil-

vēkam, bet nevis šim elkam, ko sauc cilvēcība. Cilvēks pa-

saulē nav tādēļ, lai realizētu kādu sociālu mērķi, bet realizētu

pats sevi, dzīvotu savu paša dzīvi. Ne cilvēciska dzīve, bet

gan cilvēciska dvēsele vieno ūniversu.

*) Dcl sentimiento tragico dc la vida, 24. lpp.

A. Dauges. Lielas personības 11.
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Dvēseles nemirstības problēma ieņem vissvarīgāko lomu

Unamuno filozofijā. Jo viņam nekas neliekas tik šausmīgs, kā

cilvēka apziņas iznīcība, šis stāvoklis, ko viņš sauc par ~neko"

(la nada). Garīgā cilvēka vistraģiskākā cīņa ir pretrunība: ko

sirds apstiprina, to galva noliedz. Jo te lieta grozās ap afek-

tīvām vērtībām, un prāta secinājumi te ir nenozīmīgi. Samieri-

nāt intellektuālās prasības ar afektīvajām un gribas prasībām, —

te paceļas visnopietnākā filozofijas problēma. Un kad mēģina
iznicināt mūžīgo pretrunu, tad cieš neveiksmi. Daudzi cenšas

apiet šo jautājumu, jo atrod par nevajadzīgu padziļināt nezinā-

šanu, meklējot lietu un, sevišķi, cilvēka pirmsākotnību un galī-

gās beigas. Šī problēma nevar but tīri racionāla, tai jābūt afek-

tīvai. Tas nav jautājums domāt, bet gan izjust mūsu likteni.

Ir tādi, kas apmierinās, ka viņi dzīvo savos bērnos, vai savos

darbos, vai Universā; tā ir tikai nenoteikta aizrunāšanās, kas

var apmierināt vienīgi tos, kas*"sirgst ar afektīvo muļķību, kas

var būt arī cilvēki ar ievērojamām smadzenēm. Var jau būt

liels talants, bet savās jūtās muļķīgs un pat morālisks idiots.

Tad šie afektīvie muļķi atvairās no šī jautājuma padziļināšanas.

~Visiem mums kaut kā trūkst, bet tikai vieni to sajūt un

otri ne, vai arī izliekas, it kā to nesajūt, tā kļūdami par lieku-

ļiem"*). Dažiem šis „kaut kas" ir vītāls, bet citiem tas liekas

nenozīmīgs un viņi cenšas to aizmirst. Un to, kā mums trūkst,
Unamuno sauc par dzīves traģiskajām jutām cilvēkos un tau-

tās, mazākais spāniešos un viņu tautā, jo don "Migēls arī esot

spānietis. Šīs jutas neizverd no idejām, bet no cilvēka iekšējās

izjutu apziņas, no cilvēka nemirstības instinkta. Augstais filo-

zofijas sižets, cilvēks no miesas un kaula, Unamuno ir kā izejas
punkts viņa zināšanas izcelšanās teorijai (cl origin), mazākais,
ko varam saukt par vēsturisko izcelšanos; vajadzība zināt, lai

dzīvotu. Intellektuālā zinātkāre, iedzimtā zinātvēlēšanās, tikai

tad pamostas un darbojas, kad zinātvajadzība, lai dzīvotu, ir

apmierināta.
Neiznīcības bads, vai ko Unamuno sauc par nemirstības

badu, ir individuālās cilvēces pamats; turpināšanās instinkts —

mīlestība, savā virsrudīmentārākajā fizioloģijas formā, ir visas

sabiedriskās cilvēces pamats. Neviens taču nevarēs noliegt ne-

redzamās un neizdibināmās pasaules iespējamo esotību, ko uz-

tveram ar mūsu mūžīgā turpināšanās dzenuļa jutekļiem. Te

rodas pretruna starp vītāko un racionālo, kas ir dzīves traģisko

jūtu baze. Katrai filozofijas praktiskai sākotnibai ir kāds mērķi9.

) Dcl sent. t. d 1. v., 22. lpp.
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Nav taču zināšana zināšanas dēļ! Mus cilvēkus visvairāk var in-

teresēt musu izcelšanās un dzīves mērķis: ja gribam zināt nu

kurienes nākam, tad arī jāizdibina, kurp dodamies. Ir neatvai-

rāms instinkts, kas cilvēkam liek alkt personīgas nemirstības,
bet no šī baismīgā stāvokļa, ko Unamuno sauc par neko — la

nada
—. Ja nu musu miesa mirst, vai tad ar to reizē izbeidzas

arī mūsu iekšējā apziņa? Vai tad visa cilvēce ir tikai fantasma

procesija, kas iet no nekā uz neko (dc la nada ala nada)?

Nemirstības un bezgalības mistērijas priekšā daudzas gal-
vas izmisā un nevarībā noliekušās. Arī musu vientuļais kalna

kāpējs Rainis:

~Aiz pasauļu sliekšņa
Vēl telpas jaužam,
Baidāmies sniegties,
Kur tukšums tūkst"*).

Neviens taču vēl nav spējis pacelt šo mistisko nemirstības

un bezgalības aizkaru. No šī redzes viedokļa, cik ārkārtīgi ne-

nozīmīgs cilvēks, viņa dzīve un darbi! Visi, kas dzimuši, alkst

nemirstības! Vairums cilvēku, šis „homo vulgaris", šīm alkām

mierinājumu rod reliģijā, šai reliģijā, kas savu eksistenci ir

dibinājusi uz nemirstības kulta, uz šīm vistraģiskākajām un

šaubu apslēptākajām alkām.

Mūsu mīla dzīvot nepastāv taču iekš tā, lai priecātos par

dzīvi, kas paiet un nepaliek. Nē, tā ir mīla, kas grib, lai tā ne-

kad nebeigtos. Pierādījumi, kas dvēseles nemirstību uzskata

par absurdu, vēl nevar iznīcināt mūsu ticību, sevišķi, musu

šaubas. ~Un šaubas ir devušas ticību, izpratni, kas ir kaut

kas statisks, mierīgs, miris; rada domas, kuras ir dinamiskas,
nemierīgas, dzīvas"**). Unamuno tic šai nemirstības izjūtas ne-

mirstīgai sākotnībai, kas ir viņa dvēseles būtība. Šīs mūžīgās
dzīves slāpes daudzi miljonu miljoni remdē pie reliģiju ticību

avotiem. Uz šī izjutu kulta ir miljoniem baznīcu, miljoni pries-

teru, kas kā ūdens pasniedzēji apkalpo tautas, sevī būdami tik

pat nenozīmīgi, kā kurš katrs slāpējs. Priesteru amats kļuvis

par ienesīgu amatu, kas sagādā ērtu dzīvi. Uz laukiem mēdz

teikt, ka tikai ārsti un mācītāji varot kārtīgi dzīvot. Un šim '

tautas neviltotajam novērojumam ir dziļa patiesība. Cilvēks

ir slims dzīvnieks! Tam visvairāk vajadzīgi ārsti, kaut tie būtu

pašu muļķības zāļu maisītāji.

*) Drīve v. darbi II.; 502. lpp.

**) Migla; 179. lpp.
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Tālāk Unamuno aplūko šo nemirstības badu sakarā ar ka-

tolicismu. Ticība par dvēseles nemirstību ir galvenais evaņģē-
liju izejas punkts. Kristiānisms radās, saskaroties divām ga-

rīgām strāvām, vienai, kas plūda no jūdiem un otrai — no grie-
ķiem. Gara nemirstības jēga nebija noskaidrojusies ne starp
grieķiem, ne arī starp jūdiem. Jūdi ticēja dzīvam Dievam, un

viņi sevī nesa alkas pēc otrās dzīves, bet kas attiecas uz grie-
ķiem, tad viņu ticība bija tā, ka dvēseles turpina dzīvot pēc
nāves. Tas bija galvenais Elizejas mistēriju elements. Bet Pla-
tona Faidonā jau izpaužas alkas pēc personīgās nemirstības.

Šīm divām gara plūsmēm savienojoties, radās kristiānisma

reliģija.

Aplūkodams katolicisma scholastiskās filozofijas rašanos, t. i.

ticību, kas balstās uz prāta pamatiem, un zināmām pieņemtām
dogmām, Unamuno tad pāriet uz racionālisma analizēs problē-
mu. Racionāli var pierādīt dvēseles mirstību, bet racionāli ne-

var pierādīt viņas nemirstību. Ar fiziķa pieredzi mēs loģiski

pierādīsim, ka pēc miesas nāves seko arī iekšējās ajpziņas eksis-

tences gals. Un šo iekšējo apziņu mēdz apzīmēt ar vārdu —

dvēsele. Scholastiskās atziņas filozofija, ka dvēsele dzīvo

pēc nāves kā neatkarīga būtne, ar to taču vēl nevar apmieri-
nāt mūsu intelliģenci, ne arī var apmierināt panteisms, ka viss

ir Dievs. Panteisms ir tikai poēzija, ko tik ļoti mīlēja Gēte un

par to vairākās vietās ir izteicies*).

Viljema Džeimsa (James) dvēseles nemirstības racionālie

pierādījumi ir cietuši galīgu neveiksmi. Es nevaru paiet garām
neminējis Aksela Muntes redzējumu pie V. Džeimsa drauga nā-

ves gultas. Abi iepriekš norunājuši, ka viens otram pēc nāves

paziņos par Nezināmo pasauli. Draugs mirdams Muntem vēl

atgādina: ~Tell W. James, teli him..." t. i., lai saka draugam1,
ka viņš izpildīs aiznāvē doto solījumu, paziņojot par otrās dzī-

ves esamību. Un kad draugs nomirst, viņš raksta:

When J vvent away W. James was stili siting leaving back

m his chair, his hands over his face, his open notebook stili on

his knees. The page was blank." (~Kad es ienācu atkal, V.

Džeims sēdēja kluss krēslā atzvēlies, ar rokām aizklātu seju,

piezīmju grāmatiņu uz ceļiem. Lappuse bija balta"**).

Cik pārliecinoša un drūma redzējuma patiesība! Dzīves

gudrais Munte to ir pratis redzēt un pateikt tā, ka šī patiesība

*) Faust, Verlag v. Ph. Reclam j. L., 104-105. lpp.

**) The Story of San Michel, 285. lpp.
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saprotama bez liekiem un apgrūtinošiem pierādījumu materi-

āliem.

Unamuno visu tamlīdzīgu filozofiju uzskata par sofismu.

Zinātne varot apmierināt musu loģikas un prāta patiesības, bet

nevarot apmierināt mUsu afektīvās iekšējo iejūtu vajadzības —

mūsu nemirstības badu. Racionālā patiesība un dzīve

allaž saduras pretējībā*).
Un šī dzīves cīņa ar prātu, kur ikviens cenšas paturēt sa-

vas tiesības, ir traģēdijas pamats, kur satiekas racionālais skep-
ticisms ar iekšējo izjutu izmisu — vai irracionālo izjūtu. Nav

iespējama vienprātība un harmonija starp prātu un dzīvi, starp

filozofiju un reliģiju.
Šī drUmā cilvēka iekšējā cīņa starp racionālo un irracionālo

tik cieši saistīta, ka filozofijas vēsture nav šķirama no reliģijas
vēstures un otrādi. Racionālais allaž stāv konfliktā ar mūsu

jūtām, bet irracionālais ar prātu. ~Miers starp šīm divām po-

tencēm kļūst neiespējams, un jādzīvo no šīs cīņas. Un no šīs

pašas cīņas jāveido mūsu garīgās dzīves savdabība"**).
Te var celt iebildumus, ka dzīve jāpakļauj prātam, bet

tas neiespējami tādēļ, ka dzīves mērķis ir dzīvot, bet nevis

saprast. Absolūtas definīcijas nevar būt starp hamletisko būt

vai nebūt (to be or not to be), allaž mUsu dzīvi līdzsvaro

šaubas.

~Bet man, Viktor, šis ~but vai nebūt" vienmēr ir licies kā

svinīgs tukšums."

~Frāzes, jo dziļākas, jo tukšākas. Nav lielāka dziļu-

ma par aku bez dibena. Kas tev šķiet visīstenākais no visa

tā
.

***).

Ja nebūtu šaubu, tad nebūtu vērts dzīvot. Uz prāta šaubām

būvējas mūsu vitālo jūtu cerības. Tā tad, citas labākas iz-

ejas nav, kā pieņemt šo konfliktīvo un trāģisko dzīves atziņu

un no tās tad dzīvot.

Tālāk Unamuno ar neparasti dziļu izpratni analizē šīs afek-

tīvās vērtības. Aplūkodams dažādus mīlestības veidus, šo vis-

traģisko cilvēka izjūtu, nāk pie slēdzeina, ka garā mīlēt — ir

ciest un līdzjust, un kas vairāk līdzjūt, tas vairāk mīl; tikai tas,

kas nogremdējas sava paša nožēlojamības dziļumos un no tiem

izejot paceļ acis pret sev līdzīgiem, izjūt tās pašas sāpes, var

tiem līdzjust un mīlēt. Līdzjūtība ir garīgās mīlas būtība. Kad

mīl, tad cenšas personificēt, pat idejas mēs iemīlam, tās perso-

*) Dcl sent. t. d. la v. (107—108. lpp.\
**) Ibid. v., 111. lpp.

***) Migla, 203. lpp.
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nificējot. Un kad mīla ir tik liela un visa aptvērēja, kas mīl

visu, tas visu personificē un atklāj, ka universs ir ari Persona,
kam ir sava Apziņa, kas savukārt cieš, jūt līdz un mīl. Un

šī ūniversa Apziņa ir tā, ko saucam par Dievu.

~Tā tad, Dievs ir Visa personifikācija un Universa mūžīgā
un nebeidzamā Apziņa. Mēs personificējam Visu, lai sevi

glābtu no nekā — la nada — un vienīgā mistērija patiesi mis-

tiska — ir sāpju mistērija"*).
Pēc Unamuno domām, sāpes ir apziņas ceļš, pa kuru ejot

mēs iegūstam paši savu apziņu. Un ja mums ir sava apziņa,
sava personība, tad mēs zinām, jūtam, saprotam savādāk, nekā

pārējās būtnes, izjūtam savu personību.

Tālāk Unamuno aplūko ticību, cerību un tuvākmīlestlbu.

Kas ir ticība Unamuno uztverē?

Viņš saka: ~Ticība liek mums dzīvot, rādīdama, ka dzīvei,
kaut gan tā atkarājas no prāta, ir avots un spēks, iekš kā

pārdabiska un brīnišķīga"**).
Un ticība ir ticība cerībā, ticam tam, ko gaidām. Cerība ir

ticības vainags.
Apstājoties pie tuvākmīlestības problēmas, Unamuno saka:

~Mīlēt tuvāku — nozīmē gribēt, lai cits butu kā es, lai viņš ir

šis cita ~es", t. i. gribēt, ka es esmu ~viņš", iznīcinot plaisu

starp cits un es — iznīcināt ļaunu. Es cenšos imponēt citam,
lai butu un dzīvotu viņā un no viņa, lai kļūtu mans — kas ir tas

pats, ka es kļūtu par viņa; tā ir cilvēces solidaritātes un kollek-

tīvās labklājības izpratne"***).

Arī Raiņa tuvākmīlestības izpratnes būtība ir radniecīga
Unamuno, viņus abus vieno viņu lielais ģēnijs, liekas, ne Rai-

nis ko zināja par Unamuno, ne Unamuno par Raini, to varu

droši teikt, jo Rainis nekur un nekad nemin Unamuno vārdu.

Divi dižie nākotnes nesēji viens otru nepazina, kaut gan ūni-

versa mīklas un pasaules jēgas viņus saista cieši kopā:

~Es nākšu saskaņā ar visumu,
Ne nievāt pasauli, tik viņu saprast,
Ar ģintīm būšu viens un gūšu mieru,
Tur nebūs sienas vairs starp — es un cits,

Starp — taisnis, netaisnis, starp — būt un nebūt.

— Un tad es atnākšu jums atdot sauli"****).

*) Dcl sent t. d. la v., 144—U4. lpp.
**) Ibid. 188—195. lpp.

***) Ibid. 205—210. lpp.
**�*) Dzīve un darbi. VI. sēj., 457. lpp.
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Unamuno, kā arī Raini, visvairāk nodarbina cilvēks un

viņa ieņemtais stāvoklis pret sevi, citiem un universu. Uni-

versa mīklas abi viņi minēja, abi izmisa rāvās sevī un nezināša-

nā apmācās pieres. Kādēļ? Kālabad? No kurienes? Kurpu?
Kā fantasms, kā smīnoša Sfinga šo lielo ģēniju acīs raugās
mūžība: un ap viņas asi griežas visa kosma mīkla un cilvēka

traģiskais un neatrisināmais liktenis.

Lielais intimais Rainis! Arī tavs Dievs bija šī Universa

Apziņa, nedefinējamā un neizsakāmā, bet tikai izjūtamā. Tava

dzeja ir spārni, kas tevi nes mūžīgi pret sauli, pret šo Universa

Apziņu! Abu viņu Dieva uztvere nav panteistiska, bet trans-

cendentāla, kas vienota būtībā ar cilvēces radījumu. Viņu nā-

kotnes ticība un cerība ir garīgās dzīves būtība! Bez šīs bū-

tības dzīvei nebūtu nekādas nozīmes zemes virsū! Tagadnes
audze vairāk ne par ko nedomājot, kā tikai par materiālu lab-

klājību, ~un ja vairāk netic kā tikai miesas eksistencei, tad iet

uz nāvi"*).
Ticība, pēc Unamuno pārliecības, ir dzīves glābēja. Ticība

sevī iemieso:

a) vaļsirdību (sinceridad) — svētas alkas atklāt kailu

dvēseli, teikt visur un vienmēr patiesību;

b) toleranci (iecietību) — visu dzīvē saprast, iejusties
citu stāvoklī un piedot;

c) iež ē 1 v (misericordia) — ar to mēs citos iedvešam

paļāvību, pašuzticēšanos un apņemšanos.
Iznīcinot ticību, mēs ar to iznīcinām visas garīgās: dzīves

saknes un slāpes, šīs nenoteiktās alkas pēc bezgalības.
Unamuno bieži izbrīnā jautā, ka viņš nekad nesaprotot tos

cilvēkus, kurus nenospiež mūžības mīklas, ne arī uztrauc viņu

pašu iznīcība. Šī problēma Unamuno ir visvairāk nodarbinā-

jusi, viņš pie tās atgriežas daudzos citos savos darbos.

Unamuno visaugstākā vērtība ir cilvēcīgais elements. Vis-

neievērojamākā un vispazemīgākā dzīve viņam ir neizsakāmi

daudz vērtīgāka, nekā vislielākais mākslas darbs. Katrs cilvēks

pats par sevi ir pasaule. Un kas būs ielūkojies savas dvēseles

dzīlēs, tas sevī katru dienu pratīs atklāt jaunus apvāršņus.
Unamuno savā būtībā ir dziļākais Don Kichota traģiskās

dvēseles iemiesotājs un tuvs viduslaiku misticismam. Donki-

chotisms, ko viņš identificē ar Spānijas filozofiju, nav nekas

vairāk, kā viduslaiku cīņa pret atdzimšanu, t. i. pagānismu.
Donkichotismu LJnamuno aplūko daudzās esejās kā: ~Mūžīgā

*) Ensavos, t. 11., 172. lpp.
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tradīcija" (La tradicion eterna), „Par europizāciju" (Sobre eu-

ropeizacion), un sevišķi savā ievērojamā Servantesa interpre-

tācijā: ~Don Kichota un Sančo dzīve" (La vida dc Don Quijote

y Sancho).
Tā nav zinātniska grāmata par Servantesa ievērojamo

darbu ~Atjautīgais Lamančas hidalgo Don Kichots"; šo darbu

viņš atstāj literatūras pētniekiem, lai tie pēta, ko Servantess

savā Don Kichotā gribējis teikt un ko izteicis. Viņš nejūtoties

servantisks, bet gan donkichotisks. Viņš gribot ar visiem spe-

ķiem sevi izsargāt no profesionālās un profesorālās kritikas.*)

Viņš dodas ceļā uz Bruņinieka kapu, lai gan to nezina, bet

gan viņu turpu aizvedīs mirdzošā zvaigzne. Šis ideāla ceļš ir

pilns cīņas, asas* un nesaudzīgas cīņas! Tas atgādina nīčeā-

nisko lepnumu un Raiņa kalnā kāpēja vientulību:

~Kas nedzird debess dziesmu, tam nav jādodas Bruņinieka
kapa meklēšanā."

Vai:

~Dejotāji dejo tikai bada un mīlas dzīti; miesas bads un arī

mīla ir miesas. Izmet tos no sava eskadrona!.."

~Lai dotos kapa meklēšanā, pietiek ticības, kas ir kā aka!"

~Lai tev pietiek tavas ticības, Tava ticība būs tava māksla,
tava ticība bus tava zinātne".**).

~Un bruņojies ar šo ticības pārliecību, brīvs no visām ver-

dzībām, dodies uz savu Ideālu — Ārprāta Bruņinieka kapu, —

un iznīcini tur sevi asarās, izdilsti drudzī, mirsti no okeāna

slāpēm, Universa bada un mūžības skumjām."
Ideālu ceļi ir vientuļi, bet neaizmirsti vienu, vientuļais gā-

jējs, ka visi vientuļie iet tev līdzi, lai gan tos neredzi. Grūti ir

vientuļo kalna kāpēju ceļi, pārāk grūti un stāvi, bet nepagurt,
vienmēr uz priekšu! Ja kāds tevi sauc atpakaļ, tad aizspied
ciet savas ausis, met tam sejā savu vārdu, kurā vibrētu visas

tavas slāpes, viss tavs bads, visas tavas skumjas, visa tava

mīla.

Tāds ir to ceļš, kas dodas uz Bruņinieka kapu. Pa to staigā
Unamuno un ar viņu visi zemes vientuļie; viņi viens otru neredz,

nepazīst, bet izjūt. Vientulība lai ir mierinājums un cietoksnis!

Nebaidies no vislielākām ciešanām un sāpēm, nebaidies arī no

savas pazušanas — šaubām. Atceries, kā Unamuno dzina uz

Fuerteventuru bruņoti kareivji ar kailiem durkļiem! Mācies,

mācies, pazīt lielo sāpju ceļu, pa kuru staigājuši visi, kas dc-

*) La vida dc Don Quijote V Sancho ; 13. lpp.

**) Ibid., 24—25. lpp.
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vās uz Ārprāta Bruņinieka kapu. Tu būsi viens savās sāpēs!
Tev jāpāraug sevi savā svētajā vientulībā. Esi lepns savās

sāpēs, lepnāks par ērgļa garu, sevi tvirtāks par Prometeja lik-

teni. Ja tu esi tāds, tad dodies droši savā ceļā uz Svētā Bru-

ņinieka kapu!

~Servantess savu Don Kichotu izvilka no savas tautas un

visas cilvēces dvēseles un to savā nemirstīgajā grāmatā atdeva

atpakaļ savai tautai un visai cilvēcei", saka Unamuno. Viņš
šai tēlā redz Svēto Ideālu, viņa donkichotisma reliģija ir daudz

cēlāka un cildenāka, nekā kura katra cita reliģija. Nākotnes

ideālistu reliģija, bus donkichotiskā reliģija, šis gara spārnotais
ideālisms un viņa pravietis:

Don Migēls dc Unamuno.

Pēc manām domām, šī Unamuno grāmata ir kvintesence

no visa, kas jebkad rakstīts par Don Kichota garu, tā atver lasī-

tāja dvēselei acis, lai redzētu to, ko nekad neesam redzējuši:
atbrīvotu Don Kichotu no gadusimteņu ķēdēm, kurās to bija
iekaluši kritiķi un literatūras pētnieki. Jāpievienojas don Mi-

gēlam, ka Don Kichots bija slikti saprasts un vēl sliktāk

izjusts. Don Kichota lasītāji, ja viņi smejas lasot viņa ārprā-

tīgo stāstu, tad visvairāk smejas par sevi. Tie, kas izjutīs un

sapratīs viņa garīgo būtību — raudās! Garā nabagi tie, kam

neizvilina asaras Atjautīgais Hidalgo, ne jau acu asaras, bet

sirds asaras! Skumja kā nāve šis zobgalības! Šis zobgalību
darbs ir visdrūmākais stāsts, kāds jebkad rakstīts! Skumjš, jā,
bet mierinātājs tiem, kas prot smiekla asarās izjust atpestīša-

nos no veselā saprāta nožēlojamības, kas notiesāts ar dzīves

verdzību.

Donkichotisma būtība ir slāpes pēc slavas, alkas pēc ne-

mirstības un cilvēka dižuma.

~Tava nemirstīgā dzīve, mans kungs Don Kichot', deva

mūžīgās dzīves alkas; tavas dzīves sapnis bija un ir — ~nem-

irt-sapnis". Don Kichots mirdams atzīst, ka viņa dzīve ne-

bija nekas vairāk kā ārprāta sapnis: dzīve ir sapnis! Tāda ir

Don Kichota atziņa! Don Kichots mira, bet donkichotisms nē,

to iemiesoja Sančo — spāņu tauta — kas nav mirusi. Tādēļ ir

iespējams atdzemdināt dižā Lamančas Hidalgo taisnības un

slavas ideālus. Visvairāk mūsdienu cilvēkam trūkst donkicho-

tisma un tādēļ Don Kichots visai tagadnes pasaules jau-
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natnei butu visvairāk ieteicama grāmata un ari Unamuno —

~Don Kichota un Sančo dzīve" un visi viņa pārējie darbi.*).
Unamuno ir okeānu dvēsele, tādēļ tie, kas gribat izjust

okeāna plašuma slāpes, bezgalības alkas un nemirstības badu,

atstājiet dīķu aizsērējošos sēkļus, neklausāties muļķīgo un uz-

pūtīgo varžu koncertā, uzvelciet būras savai dvēseles laivai un

dodieties okeāna neaptveramā plašumā, sadraudzējieties ar okeā-

na vētrām, viņu viļņu kalniem, kas tiecas debesīs, un viņa
baismajām dzīlēm. Un šai okeānā tiksimies un sapratīsimies!

K. Raudive.

*) Servantesa Lamančas „Atjautīgā Hidalgo Don Kichota" tulkojuma

mums, var droši teikt, nav, jo vecais tulkojums ir mazvērtīgs, bēdīgs un

veltīgs darbs; kas grib dot spāniešu dvēseli, tam jāpazīst šīs dvēseles bū-
tība

— valoda. Tiem, kas lasa krievu valodā — atļaujos norādīt uz

M. Vatsona tulkojumu un vācu — Fr. Schlegeli.



Latviešu dzīves gudrība.
Tas ir ārkārtēji grūts jautājums, kuru lai pilnībā atrisi-

nātu, vajadzētu neparastas gaišredzības. Kas spēs visumā, pil-
nīgi parādīt latvieša dzīves gudrību, tas būs sapratis arī

mūsu dvēseli; bet tautas dvēseli saprast var tikai tas, kas reizē

ir dzejnieks, filozofs un liels dzīves pazinējs. Tās ir tik grūti

savienojamas īpašības. Mēs centīsimies šo problēmu ne pil-

nīgi izsmelt, bet lietas būtībai tikai tuvoties.

Ja mēs runājam par dzīves gudrību, tad tā nav problēma
tikai par praktisku maizes cīņu, bet ari par dzīves filozofiju.
Dzīves gudrība ir gan prasme praktiski uzvarēt likteni, bet tā

ir arī gudrība par pašas dzīves mērķiem. Dzīves gudrais to-

mēr nav parastais filozofs, bet spriedumu taisītājs, ko krievi

sauc par mudrec, bet latvieši par gudri.
Dzīves gudrais savus slēdzienus var ne tikai taisīt prāta

vadīts, bet var iziet arī no jutām, gribas, iekšējiem

ķermeniskiem spēkiem, mistiskām nojautām un

gaišredzības. Tāpēc mums jāmeklē, vai latvieši savu dzī-

ves gudrību dibinājuši uz prāta, jutām, gribas, vai dvēseles

intuicijas, īpatnējās iekšējās pieredzes un slēdzieniem, kur dalību

ņem arī neapzinīgais.

Kopš Sokrāta, bet sevišķi no renesanses laikiem Vakareiro-

pas domātāji cenšas dzīves mērķus spraust, dibinoties uz prāta
slēdzieniem. Kas ticis gudrs, tas vairs negrēko. Gudrība pati

par sevi dzīvi dara labu un sniedz uzvaru pār likteni. Tāpēc kopš

apgaismes laikmeta, no 18. gadu simteņa, sludjna to dzīves

gudrību, ka vajag censties pēc prāta izglītības, sirds laipnības,

tolerances, brīvības, brālības, vienlīdzības.

Tā ka franči šo kustību dibināja uz prāta, tad tie to nosauca

par racionālismu un vēlāk par pozitīvismu. Vācijā
šī pati kustība dabūja ideālisma nosaukumu, kas liecina par
ticību kādai idejai vai ideālam. Arī dzīves gudrība te dibi-

nāta uz reālas darbošanās, kas savienota ar dziņu pēc ideāla.

Šai humānistiskai strāvai latviešu valodā nav nosaukuma, arī

latviešu īpatnējā dzīves gudrība nav atradusi definīciju. Katrā

ziņā latviešu dzīves gudrība nav dibināta ti-

kai uz prāta. Meklēsim šo gudrību, centīsimies saprast
latvieti.
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Es redzu reāli domājošus, praktiskus ļaudis, kas seko vai

nu praktiskai dzīves gudrībai, vai arī cildina spēku un gribu,
kas dod uzvaru par likteni. Bet ir arī ļaudis, kam piemīt dvēse-

les gaišredzība, un kas domā ar visu savu būtni, ar prātu, jutām,

gribu, neapzinīgo. Ir vēl tāda tipa ļaudis, kas dzīvo īpatnējā re-

ālismā, kas veidots fantāzijā. Un ir gluži nereāli ļaudis. Tīrā

veidā, absolūtā šie ļaudis nav sastopami, viņu dvēselēs bez pa-

matskaņas ir ari vēl citi toņi.
Latvieši šodien nav sevišķi reliģiozi ļaudis, bet viņu domā-

šanā ir daudz vairāk mistiskā, nekā dienvidu tautām. Bet jau
no senseniem laikiem ir liecinājumi, ka latviešu dvēselēs stipri

skanējuši mistiski elementi. Latvieši mīlējuši burvības, maģiski
animistisku domāšanu, un vēl tagadnes latviešu paaudzēm ir

daudz tieksmju uz mistiku, vai tādu domāšanas veidu, kur fan-

tāziju jauc ar īstenību. Kā jau ziemeļnieks, latvietis mīl dzīvot

savā īpatnējā fantāzijas pasaulē. Salmu budā tas sapņo par

pili, kuru iedomās tas iegūst un tiek valdnieks. Un trūcīgā lat-

viešu zemniece tērpjas mirdzoši skaistā tērpā un savā tērpā
ir kā princese.

Mistisko domāšanu, jauktu ar dvēseles neapzinīgo, latvietis

laikam gan ir parādījis ilgus gadu simteņus un mistiskā ce-

rība uz likteņa pārvarēšanu ir daudzu cilvēku dzīves gudrība.
Pazemotā stāvoklī, kaut vai neapzinīgi, latvietis bieži vien ir

bijis eschatoloģisks, kas gaidījis citu, labāku pasauli.

Zemapziņā visi ļaudis gaida laimi, bet latviešu ganu zēni gadu

simteņus ir stāstījuši pasakas, ka gans tiek par karaļa
znotu un karali. Apmēram ceturtā daļa latviešu pasaku
stāsta par šo brīnumu.

Pasakās vispār daudz dzīves gudrības, ka laimi par labiem

darbiem atnes brīnišķi spēki. Tikumīgajam un labsir-

dīgajam palīdz sirms nabags — labdaris, kas apbalvots brī-

nišķiem spēkiem. Dzīves gudrība ir laba darīšana, jo Dievs

atmin devīgo. Dzīves gudrais atraida acumirkļa laimi, lai pēc
tam ņemtu bagātīgākus augļus.

Šī eschatoloģiskā un reizē askētiskā dzīves gudrība pa-

rādās latviešu literatūrā pat jaunākos nacionālas atmodas laikos.

Acumirklī vajaga vai nu paciesties, vai censties, lai nāktu

skaisti laimes laiki. Juris Neikens, gandrīz vai pirmais latviešu

intelliģents, māca:

~Gaidi, cieties zemā kārtā,
Gan vēl citi laiki nāks:

Dažs, ko tagad peļ un vārta

Godībā tad spīdēt sāks."
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Eschatoloģiskai dzīves gudrībai daudzi latviešu rakstnieki

seko ilgus gadu desmitus un daudz gadus viena latviešu po-

litiķu daļa neatzīst reālas politikas. Revolūciju laikā šī escha-

toloģiskā domāšana tiek tik stipra, ka ir aizrāvusi visu tautu ar

ļoti spēcīgu ekspansīvitāti. Latviešu dzīves gudrība tad ir —

atturēties šai dienā, lai nākotne būtu spožāka. Tagadnē ciest

sāpes, lai nākošām paaudzēm butu labāki. Šīs sociāli romantis-

kās tieksmes visspilgtākais izpaudējs ir J. Rainis. Tā ir ticīgo
gudrība, kas sapņo par nākotnes laimi sociālā dzīvē, un šai gud-
rībai ir latviešu tauta sekojusi ar aizrautību, ar ticīgu sirdi.

Ejot reālā darbā, latvietis dvēseles dziļumos paglabājis intuitīvu

ticību, ka cīņā tas panāks labāku laimi nākošām paaudzēm.
Ganu zēnu sapņi par karaļa valsts iegūšanu ir neapzinīgas

slāpes pēc laimes. Sapņi par zeltu, par krāšņumu, ko latvietis

dzied tautas dziesmās ir dvēseles intuitīvā neap-

zinīgā doma par laimes iegūšanu. Šī dzīves

gudrība ir sveša prātam, jo prāts par pasaules
reālitāti dod citu liecinājumu. Tautas ticējums la-

bākai laimei nav bijis tikai sapnis, bet arī gaišredzība,

jo mēs esam ieguvuši savu valsti un, salīdzinot ar agrāko,
arī turību.

Ir vēl citi mēģinājumi iegUt latviešu dzīves gudrību un

proti — ar racionālu domu. Viss tautiskais atmodas laik-

mets un laiks līdz pat mūsu dienām pazīst tādu latviešu dziņu

pēc izglītības, ka še mēs stāvam starp pirmām valstīm pasaulē.
Šīs dziņas ir ļoti labi sapratis Auseklis un formulējis dzejā:

~Gaismu sauca, gaisma ausa, augšām cēlās gaismas pils." Ti-

cība prātam, intellektuālai izglītībai ir atnesusi mums lielāku

turību un varu. Ticība prātam ir iedegusi arī ideālisma uguni,
kas sociāli tuvinājusi latviešus un nesusi dzīves laimi.

Tautas atmodas laikmeta pirmie darbinieki Allunāns, Kr.

Barons, Valdemārs ir tiešām racionālisti un vēl pie tam ūtilitāris-

ti, kas laikmeta garā sludina gara gaismu, brīvību,-demokrātiju.

Viņi tic latviešu prātam, tic, ka tas sniegs augstāku dzīves gud-
rību. Un tiešām, salīdzinot ar austrumu tautām, ar krieviem,
mēs esam lielāki racionālisti, prāts' mūs vairāk valda. Jau lat-

viešu skološanās vien dod liecību par musu tieksmi meklēt

dzīves gudrību prātisku slēdzienu ceļā. Izglītība ir noskaidro-

jusi tautas garu un praktiķa mūs vedusi pie lielākas turības un

varas.

Neraugoties uz milzīgo dziņu pēc izglītības, to gan nevar

teikt, ka latvieši visumā būtu racionāla tauta. Viņai ir

arī stipri emocionālas slieksmes, un latvieši ir liriska
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tauta, kas mīl jutināties un klausa savai sirdsb a 1 s i j, kas

sirdi uzstāda par visaugstāko. Bet vārdā sirds ir simbolizētas

arī jutas, emocionāla un vispār dvēseliska intuitīva darbība, kur

daudz neapzinīgā. Latvieši ir pasaulslaveni ar tautas dziesmu

milzīgu daudzumu, viņu lirika stāv ļoti augsti, un tas, ko sirds

saka, ir īstā, visaugstākā dzīves gudrība. Latvie-

tim literatūrā dominē ne prāta, bet sirds izglītība.
Kādreiz Getingenas universitātē bija romantiska un jutīga pie-
tisma strāva, kas cildināja sirds varu. Še pat Kurzemes vāci

uz sava vapeņa esot rakstījuši latviešu valodā: ~Sirds — kur-

zemnieka gods".
Tikko kā parādījās pirmie latviešu intelliģenti, kad Ne i-

kens jau sludināja sociālo mīlestību, kā dzīves gudrību. Viņš
latviešus baida no ļauniem vārdiem, naida un aprunāšanas. Viņš
uzskata pār nacionālu nelaimi, ka latvieši priecājas par otra

postu. Viņa dzīves gudrība sociālā dzīvē parādās laipnā satik-

šanā, tikumība, nošķirtībā, kur nesaietas ar ļauniem cilvēkiem

un visbeidzot mīlošā sirdī.

Arī dzejnieks Auseklis sludina sirds mīlību un laip-
nību kā īsts humānisma dēls. Viņa ideālajam valdniekam vajag
būt ar mīkstu sirdi (Kopoti raksti 30. lp.). Ideāls valdnieks aiz-

kustinājumā nevar noskatīties skumjas ainas no tautas dzīves.

No tautas Auseklis prasa rāmību, mīlību, uzticību un īstu seko-

šanu brīvībai (360. lp.).
Arī Apsīšu Jēkabs sludina sirds kultūru, kas nes lielu

dzīves gudrību. Viņš rāda mums dzīves gudros — pazemīgos
un sirds skaidros. Šī pazemība un sirds skaidrība tai pašā laikā

ir arī viņu dvēseles būtība (Andra tēvs). Stāstā ~Pie pagasta
tiesas" viņš, tāpat kā Neikens, sludina mīlestību, kā dzīves gud-
rības augstāko piepildījumu. Neikenam, Apsīšu Jēkabam un

Saulietim ētiska cilvēka dzīves gudrība ir panākt sirds mieru

un ideālus ar izdaiļotu sirdi, kas bagāta mīlestības dziņām.
Poruk s humānisma un arī dzīves gudrības problēmas

atrisinājumu redz dzejiskās mīlestības un izdaiļotās sirds uz-

varā. Viņš ļoti dzīvi izjūt, ka daba stāv cīņā ar ideāliem. To-

mēr dzejnieka veselā daba, arī Gētes iespaidu paskubināta,
cenšas samierināties ar pasauli, bet šo mieru nepanāk. Poruka

pasaule dzīvo divos spēcīgos prettoņos, kā klavieru spēlētā-

jam, kam augšējie toņi aicina uz ideāliem, bet zemie vēsta par

skumjām, baigumu, drausmām. Starp šiem toņiem notiek sīva

cīņa.
Porukam pasaules konstitūcija ir radīta konfliktam, un viņa

dzīves gudrie ir vai nu protestētāji pret dzīvi un meklē vienību,
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vai viņa iemīlētie goda ļaudis ir sirdsšķīsti. Stāstā ~Sirdsšķīstie

ļaudis" Poruks ar varoņa muti izsaka savu dzīves gudrību:

~Māci, Kungs, mums mUsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru
sirdi dabūjam". Arī Poruka sirdsšķīstajiem varoņiem dzīves gud-
rība ir dibināta uz sirds tieksmēm, un tā ir saaugusi ar viņu

pašu dabu. Galvenā prasība ir ne pēc gudras galvas, ne pēc
gribas uzvarēt un veidot dzīvi, bet pēc gudras sirds, lai

butu laba jušana, labas attiecības pret pasauli.
Poruks pārāk jūt, ka pasaulē ir disonances, ka pasaule ir

pat nolādēta, un Poruks vai nu grib altārā iespraust spītīgo grē-
cinieku melno rozi, vai tiecas uz sirds šķīstību un slavina sirdi.

Rainis ir ļoti eschatoloģisks, bet ārpus tā viņa dzīves

gudrība parādās zelta sirdī un mīlestībā, ko tas uz-

skata par pasauli glābēju prīmātu. Viņš pat dzīvi noslēdz

ar aicinājumu, ka bauslis pirmais un pēdējais lai ir — mīla.

Drāmā ~Indulis un Ārija" tas domā, ka mīla ir augstākais' pri-
māts un Indulim uz vapeņa ir zelta sirds. Jaunhumānisms kā

dzīves gudrības ideālus ieteica izskolot lādzīgu un skaistu

dvēseli, un šādu ideālu meklē arī Rainis.

Kārlis Skalbe ir nabadzības, vientiesības un

mīlestības ideologs; Skalbe grib ticēt visām savām sirds

slieksmēm, ka tās ved uz labu. Stāstā ~Skaņas iz tāļumiem"
Skalbe ar skrīverpalīga Upīša muti saka, ka viņš iet turp,

kurp viņa sirds to velk. Tas nevar ticēt, ka viņa dvēsele tiek-

tos pretim nāvei. Tā tad pašās sirds slieksmēs ir kāda dzīves

gudrība, kas ved pie laba gala mērķa. Skalbe ļoti izjūt ļaunā
un labā pretstatus, viņam tomēr pasaule savos pamatos paliek
laba.

Skalbe mums rādījis arī gudrā ideālu, un, lai gan viņa
brachmanis nav latvietis, viņam ir Skalbes dvēsele, un tas ir laik-

metīgs ar eschatoloģisku sirdi. Sieva sūta brachmani pie ma-

haradžas lūgt dāvanas, bet viņš grib dzīvot savai sirdij un

domām. Tad no debesīm nāk sievas, pie kurām viņš slīgst dvē-

seles mierā. Humānisma problēmu Skalbe saprot arī kā sirds

kultūras jautājumu, un tā ir viņa dzīves gudrība.
Bet Skalbe ne viscaur ir slieksmēs varā. Viņa pazemīgās

dvēseles cieš panesīgi un spītīgi, un tas viņām sagādā baudu,

jo tās apzinās, ka par savām ciešanām saņems goda pilnu at-

maksu — eschatoloģisku laimi pēc izciestām mokām.

Arī Akurāters saka, ka viņa sirds ir tā Kungs un Dievs,
Fr. Bārda atzīst to Dievu, kas dziļi sirdī mīt. Sirds kultūras

sludinātāji ir arī Ērmanis, Rudzītis, Mauriņa un dau-

dzi citi latviešu rakstnieki.
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No šī apskata redzam, ka latviešu daiļliteratūrā ir izteikta

kāda dzīves gudrība, ko diktē ne prāts, vai griba, bet drīzāk

jutas, pareizāk sakot, sirds, kurā ir jutu, instinktu, neapzinīgā
balss. Kā īpatnēji latvisku daudzi rakstnieki cildina sirds gud-
rību. Pasaulē valda kāds neizprotams spēks, kas sirds tieksmes

vada uz labu. Musu episki maz kustīgā tauta ir iekšēji brīva,
liriski apdāvināta tauta. Latvieši mīl dvēseles kustību un uz-

ticas tai. Gudras sirds meklējumā nav interpretācijas, ka sirds

tieksmes jāsaskaņo ar prātu: sirds varā latviešu rakstnieku daļa
redz autonomus dievišķus spēkus.

Varbūt, vēl lielākā mērā šai sirds hegemonijai tic leiši, kas

ir emocionālāki, aizrautīgāki un vairāk seko savu iegribu un

iedomu varai. Tā ir latviešu un leišu kultūras šīs dienas īpat-

nība, ka humānisma problēmu viņu rakstnieki saprot kā sirds

problēmu. Vācietis ~skaisti" pateicas, bet latvietis un leitis

~sirsnīgi". Tomēr mums grūti pateikt, vai ~sirsnības" sludinā-

jums īpatnējs musu garam visos laikos, vai tas ir tikai mūsu

laiku parādība.
Latviešu rakstniecībā redzam vēl citādu dzīves gudrību,

kas uzticas spēkam, gribai, izdarei. Šī pārliecība nav

tik jauna un nāk uz mums no sirmās senatnes. Viņa dziļas sak-

nes laidusi arī katoļu laikos.

Katoļu ticība mācīja, ka cilvēku pestī viņa darbi un Dieva

žēlastība. Tā laika sabiedrība tad arī prasīja no cilvēka izdari:

tikai kad bija izdarīts kāds vērtīgs darbs', tad atzina cilvēka

vērtību. Saskaņā ar senām tradicijām un laika garu arī latviešu

tautas pasakas un dziesmas prasa no cilvēka darbus, lai viņš
tiktu uz augšu. Jaunava iet tikai pie tāda jaunekļa, kas spējīgs
cīnīties, kas var izdarīt kādu gluži neparastu darbu, pārspēt
milzi, velnu, vai kādu maģisku spēku. Šī dzīves gudrība pa-

stāv ticēšanā, ka laba dzīve var but tikai pie vīra, kas spējīgs
lieliem darbiem.

Tautas dziesmu un pasaku parastā dzīves gudrība — but

tikumīgam, laipnam, izdarīgam, spraigam, tad

Dievs par visu dievišķi atmaksā. No tautas dzies-

mām runā liels optimisms, gaiša ticība, izdarīgais, darba darī-

tājs, bārenīte parasti tiek apbalvota.
Šī ticība labam darbam un spēkam jo spilgti literātUrā pa-

rādās arī vēlākos laikos. Reāli domājošs latvietis bija spiests
ticēt tam, ka neviens viņu nežēlos, ja tas ar darbu nepārvarēs
likteni. Eschatoloģiskais Auseklis, kas savu iedzimtību guvis
no reāli domājošā tēva un dzejnieciski noskaņotās mātes, izteic

gluži veselīgas domas par darbu (224. lp.) dzejojumā ~jura":
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Lai savu darbu svēti sākam,
Kā augstiem gariem pieklājas;
Ja augstās domās pie tā nākam,
Tad darbs jo labi sekmējas.
Lai apdomīgi liekam omā,

Ko mūsu varens likums spēj."
Auseklis apzinās, ka

~musu darbam mūžīgs svars".

Dažas rindas tālāk Auseklis darbu atzīst pat par brīvības

pamatu:
~Darbs ir latvju krietnais tikums,
Pamats katrai svētībai;
Darbs ir latvju lepnais likums,
Pamats dārgai brīvībai."

Te nu mēs redzam dzīves gudrību, kas darbu atzīst par

likumu, tikumu par svētības pamatu; darbs ir tāds svētums, ka

viņa pildīšana ir augstāku garu uzdevums. Pie darba jānāk

augstām, cēlām domām, tad darbam ir svars.

Ilgus gadus latvietim nav darba teorētiķu, kas gaida, ka

cilvēka griba un iekšēji spēki būs tas, kas noteiks īsto dzīves

gudrību. Latvieši praktiķa tiek pie diezgan lielas turības, ko

devis darbs, bet teorijas ir maz.

Jaunākos laikos latviešu literatūrā lielākais darba ideologs
ir Kārlis Ulmanis, kas pie jautājuma pieiet ar sociāla

domātāja dziļumu. Viņš cilvēka lielumu mēro ar darba spējām.

Kārļa Ulmaņa rakstu I sējumā ir nodaļa ~Domu graudi", kas visi

ir dzīves gudrība. Tā pati dzīves gudrība ir arī daudzos citos

viņa rakstos. Kārlis Ulmanis ieteic labas domas. Visiem

spēkiem jācīnās pret īdzības domām, sabiedrības lietuvēnu. La-

bas domas rada labu cilvēku un labu darbu. Viņš saka: ~Pam-

atīgs cilvēks, dziļš raksturs ir labu domu neizsīkstošs avots,
kurš neizsīkst, kur seklā rakstura lēzenais dibens drīz vien ma-

nāms. Dziļam cilvēkam ir dziļš skats, kas spiežas līdz dvēseles

dziļumiem. Kas zina pamatīgi strādāt, iegūst asu skatu un

spriešanas spējas." (lp. 519.). Labi domājošais ir arī labu darbu

darītājs, un K. Ulmanis visu mUžu ir bijis labas domas paudējs.
Viņa rakstos nav pat ne ēnas no citu kritikas.

īsta dzīves gudrība māca savus nodomus labi pārlikt, tad

ātri izšķirties, taisīt lēmumu un ar dedzību ķerties pie darba,

celties, iet un izdarīt. Ja arī apakšniekos dažreiz ir

mazvērtīgi cilvēki, par to nav jāgaužas. ~Visas šīs lietas pie-
der pie dzīves darba un cīņas, un vajag skatīties viņām sejā un
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tomēr nepagurt un nesabrukt bezdūšībā — tas ir spēka galīgais

pārbaudījums un pierādījums."
Tie visi, kas dzīvē tikuši tālu, kas ko lielu izdarījuši un

panākuši, ir strādājuši vairāk par citiem. Tikai tas darbs, kas

nekalpo tieši ikdienišķo vajadzību apmierināšanai, tas spēj cil-

vēku pacelt augsti un padarīt dzīvi dzīvošanas vērtu un cienīgu.
Lielākais latviešu darba ideologs Kārlis Ulmanis tic tikai

tam, kas panākts darbā. Un jo lielākas bijušas pūles,

jo lielākus var cerēt gūt panākumus. Ģēnijs ir darbs.

Ja gars ir brīvs no kalpības miesai, tas spēj pārvarēt tik

daudz darba, ka var apbrīnot. „Svētīts lai ir tas, kas neatlaidīgi
strādā, jo par viņu ļaudis runās, ka viņam visur un visās lietās

ir apbrīnojama laime." ~Viens no vislielākiem dzenuļiem kaut

ko padarīt, ir cilvēka lepnums un goda izjūta. Kas ir lepns

uz savējo, tas izdara daudz."

Kārlis Ulmanis ieteic bēgt no sapņiem, ilgām, nevajadzīgas
krišanas skumjās. Viņš ir gribas un spēka ideologs, kupa dzī-

ves gudrība ir labas domas, labi darbi, ātra prometejiski droša

izšķiršanās un tad dedzīgs darbs.

Mēs redzējām latviešu meklējumus, kur dzīves gudrību
nosaka mistiskas dvēseles nojautas, prāts, sirds

un griba. Bet mūsu kultūras filozofijā ir arī mēģinājums
atrast še sintēzi. Viens no redzamākiem mūsu kultūras

filozofiem, Aleksandrs Daoge ir arī dzīves gudrības
meklētājs, kas gribētu dzīvi mākslinieciski dzīvot. Dauge tic

intuitīvām dvēseles spējām un dedzīgi meklējis subjektā tie-

sības savu dzīvi veidot pēc savas sirds prasībām. Viņš cer

gūt uzvaru par likteni, ja klausīs savai asiņu, savai sinds-

balsij. Bet ar to vien viņam nepietiek.
Aleksandrs Dauge no pat jaunības dienām tai pašā reizē ir

objektīva gara meklētājs, kas atzīst arī augsto prāta misiju.
Viņa mūža otrās puses patoss ir bijis aicinājums sekot ob-

jektīvam garam. Viņš cildina arī gribu un viņas tiesī-

bas. Ikdienišķam darbam, kas daiļo dzīvi, tas atzīst tādas pat
tiesības kā prātam. A. Dauge aicina iet katrā vismazākā darbā

ar tādu dedzību, it kā tas atrisinātu pasaules problēmas, iet

ar visu sirdi un dvēseli un palikt pie tā. Tai pašā laikā Dauge
aicina nekad neaizmirst augstākās zvaigznes mūžīgo aicinājumu,

jo cilvēka augstākā gudrība ir piederēt zemei un debesīm reizē.

Aleksandra Dauges kultūras filozofijā dzīves gudrība ir tā

— ka vispirms gudrās domās iet pie lietām ar izpratni, ar

vienotāju domu, un tad ar visu aptvērēju sirdi meklēt dzīvē

augstāko Dieva taisnību. Daugem ir aristokrātiski lepns skats
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uz dzīvi, bet viņš mīl ar lielu simplicitāti ari dzīves atstumtos

un priecājas par varonību, prometejisku garu, par darba va-

roņiem. Viņš ir pat rediģējis grāmatas par lieliem vīriem, gri-
bas varoņiem. Kas ir Dieva taisnības nosvērējs, to nosaka

prāts, bet reizē arī sirds un neapzinīgais. Tomēr pirmā vietā

šai kompleksā Dauge liek prātu. Pēc sava gara Dauge vis-

tuvāk stāv Gētem, kurš ir viņa vismīļākais ģēnijs.
Šī darba nolūks bija tikai aprakstīt tos principus', kuru

vadīti latvieši meklējuši dzīves gudrību. Cita darba uzde-

vums būs sniegt manu atziņu par latviešu dzīves gudrību, par

viņu īpatnējiem meklējumiem.
Bet es nevaru nobeigt šīs rindas, neaizrādījis, kā latvieši

techniski mēģinājuši būt dzīves gudrie. Un te viņiem
dzīves gudrību mācījusi viņu vēstures tiesa. Gadu simteņus

viņi tika valdīti, rāti, sodīti. Gadu simteņus uz viņu cenšanos

augšup raudzījās ar greizsirdību un augstākiem zariem no-

grieza galotnes. Uz katru, kas centās pēc lepnības, pēc labas

dzīves, pēc labām mājām, raudzījās ar aizspriedumu. Tam uz-

lika žņaugus līdz Latvija tika par zemi ar pelēkām noliektām

dvēselēm, pelēkām, sliktām mājām. Dzīves gudrība mācīja ie-

rauties sevī, noslēpties demokrātiskā nabadzībā un nivelēties.

Bija pelēka Latvija, pelēki ļaudis, pelēki apģērbi, vecas no-

skrandājušas mājas. Un še mītošie ļaudis sāka skaust un nīst

tos, kas augšup ceļas. Bet cilvēka daba pretojās lielajam nive-

lējumam. Pie zemes noliekts latvietis paturēja sapņus, jūtīgu
sirdi ūn lielu individuālismu tieksmēs, bet savu prieku uz suve-

rēno, uz spožo sievietes izkliedza mirdzošā apģērbā.
Kad latvieši nāca pie nacionālas apziņas, viņi tāpat zvērēja

galējam demokrātismam, vispārējam pelēkumam, ne visai cie-

not tos, kas no pašu vidus pacēlās uz augšu. Un kad nodibinā-

jās nacionāla valsts, tas pats pelēkais, bailīgais demokrātisms

kā dzīves gudrība valdīja ilgus laikus. Valstsvīri slēpās no at-

bildības aiz komitejām, kā senie latvieši paslēpās aiz milzīga

zaļa un pla,ta jumta. Un parlamentārā darbā atkal slēpās aiz

vispārējiem lēmumiem un necienīja spilgto. Gadu simteņus veca

gudrība mācīja meklēt neievērojamo, paklausīgo.
Pretim tam vecais individuālisms mācīja kļauties grupās

un aizstāvēt savējo, nepadoties partijai un visumam, mācīja
radīt ap sevi grupu. Latvieši, tikuši par kungiem, mācījās jaunu
dzīves gudrību — kungu — komandieru gudrību. Tā prasīja,
lai cilvēks ir atturīgs runās, bet drošs darbos. Tādu gudrību

bija mācījis jau Šekspīrs Hamletā (skat. J. Lapiņa Kungu dzīves

gudrība). Šī gudrība skan — ģērbties arvien izmeklēti, bet ne
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raibi, visos klausīties, bet retam dāvāt balsi; tomēr kad vaja-

dzīgs, rīkoties droši. Jāslēdz ap sevi drauga pulks, bet nav

jādeldē sauja to katram kaimiņam sniedzot; ja kāds uzbrūk,

jābūt drošam pretuzbrukumā. Šī dzīves gudrība ir grupu cīņu

laiku stratēģija, bet jauni laiki prasa jaunas gudrības. Šai

techniskā kungu dzīves gudrībā ir daudz vispārcilvēcīga, kas

izmēģināts simtus gadus. Ar tautas vienību, ar jaunu domā-

šanu, jārodas arī jauniem dzīves gudrības meklējumiem. Pa-

matos viņiem tomēr būs viss tas, kas jau teikts agrākos laikos,

jo cilvēka daba maz mainās.

Jānis Lapiņš.
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