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AUDZINĀŠANA UN TAGADNES PROBLĒMAS.

I. Ievads.

Dzīvā skola prasa dzīvu skolotāju, kam skolas darbs

ir sirdslieta un kas var derēt par paraugu saviem au-

dzēkņiem, jo skolēni, tāpat kā pieaugušie, alkst labas,

gudras vadības un vadītāju, kam viņi uzticīgi un pašaizlie-

dzīgi varētu sekot. „Kā dzīves funkciju audzināšana no-

zīmē to īpatnējo palīdzību, kas vajadzīga jaunas cilvēka

būtnes dabiskajam dzīves un attīstības procesam, lai va-

rētu sasniegt savu bioloģisko, pLīchisko, sociālo un kultu-

rālo gatavību un līdz ar to izveidot savu pilnīgu spēju

dzīvot"' saka Dr. J. Mirskis starptautiskās morāliskās

audzināšanas kongresā 1934. gadā. No augšā teiktā iz-

riet, ka katram skolotājam jābūt cilvēces lielo morālisko

principu apustulim. Par tādu viņš var būt ar savu pie-
mēru un mācībām. Skolotājiem, audzinātāju uzdevumu

izpildot, jāizbīda otrā plānā mācāmā priekšmeta intereses,

bet pirmā — galvenais uzdevums — būt skolēniem

par priekšzīmi.

Raksturojot cilvēkus pēc viņu dvēseles iekšējās satver-

smes un pamata tendences, pēc viņu reaģēšanas veida uz

garīgiem iespaidiem un pēc tā, kā viņi visas lietas vērtē,

Šprangers savā garazinātniskā jeb struktūras

psīcholoģijā atzīmē īpatnējus struktūras veidus jeb

tipus. Pirmkārt tā sauktā „teorētiskā cilvēka" tipu, prāta,

intellekta cilvēku, racionālistu-domātāju, nosvērtu vērotāju,
kam augstākais mērķis ir visu ar pētījošo domu aptvert

un tā gūt droši pamatotas, neapšaubāmi pareizas atziņas,
kuras viņu tad arī dzīvē un darbos vada.

Tad Šprangers min „aistētisko cilvēku", kas, līdzīgi teo-

rētiskajam cilvēkam, arī cenšas gūt skaidrību par visu

esošo, par dabu, dzīvi, cilvēkiem, bet šo skaidrību meklē

nevis abstraktas domāšanas ceļā, bet domājot gleznās, tēlos,

dzīvos priekšstatos. Blakus loģiskai domai viņā spēcīgi
rosās intuicija, dvēseles iejušanās spēja. „Oikonomiskais"

jeb praktiskais cilvēks ir tas, kam visur un arvienu pirmā
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vietā stāv lietderība. Tas ir praktiskā darba cilvēks daž-

dažādos, ne tikai saimnieciskās dzīves novados, gudrais

darba un laika organizētājs. „Sociālo" cilvēku Šprangers

raksturo kā mīlas un siltas cilvēcīgas simpātijas cilvēku,

kam augstākā vērtība ir cilvēcība, augsta humānitāte. Vi-

ņam lielākā laime ir kalpot cilvēkiem, palīdzēt, sevi ziedot.

«Politiskais" jeb „varas" cilvēks, kā to Šprangers no-

sauc, ir valdonīgais sabiedrisko spēku organizētājs un

vadītājs.

«Reliģiskais" cilvēks ir tas, kurš visu, kas viņā ir, savas

domas, jūtas un gribu cenšas pakārtot kādai visu to ap-

tverošai visaugstākai vērtībai, cilvēks, kurš visai dzīvei

meklē pēdējo attaisnojumu un sankciju, kurš visur redz

Dieva gribu un likumu un visu grib redzēt darītu saskaņā

ar visuma garu.

Patiesībā šādi cilvēku „tipi" tādā tīrā formā nemaz

neeksistē. Nav cilvēka, kas būtu tikai racionālists teorē-

tiķis vai tikai mākslinieks, vai politiķis vien. Šprangers

savus struktūru tipus arī nosauc par ideāliem, t. i. īstenībā

neeksistējošiem, bet iedomātiem, par ~ideālizējumiem". Bet

tādu ideāltipu jēdzienam jeb schēmai ir visai liela nozīme

labākas orientēšanās nolūkos, līdzīgi, piem., pazīstamai da-

žādu cilvēka temperāmentu schēmai. Patiesībā jau arī šādu

temperamentu tīri tipi nav atrodami, jo nav cilvēku, kas

būtu viscaur, arvienu un līdz galam tīrie flegmatiķi, me-

lancholiķi, sangvīniķi vai cholēriķi. Un tomēr šī šēma

stipri atvieglina mums orientēšanos cilvēkos.

Jāatzīst, ka Šprangera ideāltipu darināšanas metode ir

ļoti vērtīga un auglīga paidagogam, kura uzdevums ir

palīdzēt veidot garīgas personības, ievadīt jauno paaudzi

gara kultūrā, no liela svara ir katru savu audzēkni sa-

prast, vērot viņa iekšējo īpatnējo, dvēselīgo dzīvi: tad

viņš allaž labāk zinās katram sniegt to, kas taisni viņam

atbilst, un kas vislabāk varētu atraisīt viņa dvēselē gul-
dītās īpatnējās enerģijas. Bet tā rīkoties ar Šprangera
šemas palīdzību, protams, spēs vienīgi tas audzinātājs,
kam tā tiešām nebūs nekas cits, kā „šēma", kā labs orientē-

šanās līdzeklis, kā metode, bet nevis kā sastingusi šablona
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jeb klišeja, kuru tas tīri mēchaniski lietā katrā gadījumā
bez izņēmuma. Tā nedrīkst darīt ar dzīvu cilvēku dvē-

selēm, kuras katra ir citāda, vēl nekad nebijusi, vienrei-

zēja, un kuras nevar atvērt un pilnīgi izsmelt ar kāda nez'

cik mākslīgi konstruēta aparāta palīdzību.
Ir pareizi, zinātne, it īpaši zinātniskā psīcholoģija, spe-

ciāli garazinātniskā jeb struktūrpsīcholoģija, mums arvien

būs un paliks nepieciešama, tā būs kā Ariadnes pave-

diens, kas mums lielā mērā varēs palīdzēt atrast ceļu

pa dzīves labirintu komplicēts ir jautājums, kā atrast

pareizo dzīves ceļu dažādo jēdzienu un «mācību" chaosā

bet visas dzīves mīklas atminēt zinātne nespēj. Arī cil-

vēka dvēseles dziļumus tā līdz galam nevar atvērt. Lai

tas būtu vai nu individuālās dvēseles intīmai izpratnei, vai

cilvēka visas totālas (pilnīgas) dzīves saprašanai plašos,
jēgas pilnos sakaros ar «objektīvā gara" pasauli, visur

mums vajadzīgs vēl kaut kas, ko zinātne vien mums ne-

var dot.

Dvēseles smalkjūtību un atsaucību, fantāziju un intui-

cijas spējas, bez kurām nemaz nav iespējams «atvērt sve-

šu dvēseli", daudz lielākā mērā, nekā zinātne, attīsta un

izsmalcina māksla un dzeja. Un tāpēc tiem, kas cenšas

sevī attīstīt spēju pareizi saprast cilvēkus, allaž jādzīvo
īstas un lielas mākslas un dzejas pasaulē. Māksla un dzeja
rāda pašu dzīvo dzīvi, sniedz dzīvas ainas, modina spilgtus

priekšstatus, liekot darboties dzejiskai fantāzijai, ierosina

spēcīgus dvēseles pārdzīvojumus. Tādā kārtā tā lielā mērā

attīsta taisni tos orgānus, ar kuru līdzdalību gūstami vis-

skaidrākie priekšstati par dzīvi un cilvēkiem.

Bet tāpat kā ar zinātnisko domu, tā arī ar dzejisko fan-

tāziju un jūsmu vien šeit nepietiek. Tikai dziļi cilvēcīga,
īsti sociāla cilvēka dvēsele var otra dvēselei pavisam tuvu

pieskārties un tai viņa arī atveras daudz plašāka un skai-

drāka. Tādējādi jāļauj rosīties visiem, un ne tikai dažiem

gara orgāniem. Saprast otru cilvēku viņa totālitātē var

vienīgi viss veselais, totālais cilvēks, un jo vairāk sapratīs

tas, kas pats būs lielāks, kura paša dvēseles apjomi būs

plašāki. Tā tad, lai jo vairāk varētu saprast cilvēkus, jo
vairāk vajaga pašam kam būt.
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Un vairāk būs tas, kas netik vien vairāk domās par

dzīvi, vairāk teorētizēs, varbūt arī ar maigām jūtām uz

visu atsauksies, bet kas vairāk dzīvos, vairāk „ar dzīvi

jauksies", kas ņems dalību arī sava laika lielajās kustībās

un cīņās. Šāda dzīvošana pastāvīgās aktīvās attiecībās

ar cilvēkiem, ja tai līdztekus arvienu arī iet rosīga un kri-

tiska vērotāja doma, ir drošākais ceļš uz šo visaugstāko

un vajadzīgāko gudrību un mākslu — uz cilvēku saprašanu.

„Bet cilvēks, kas tā dzīvo, kas tāds ir, nemēdz būt

iedomīgs. Tāds arī neticēs, ka viņš visu, kas ir cilvēkā,

līdz galam varētu saprast. Viņš ilgos novērojumos, ilgās
aktīvās attiecībās, sirsnīgā sadzīvošanā ar tiem būs guvis

pārliecību, ka katrā cilvēkā ir daudz tāda, ko nekāda

zinātne un filosofija, nekāda augsta gudrība pat nenojauš.

Viņš zinās par katrā cilvēkā guldītām «pēdējām iespēja-

mībām", kas varbūt ilgi noslēptas, pašam viņam neapzi-

nātas, uzmostas retos lielos brīžos un tad liek piedzīvot

negaidītus brīnumus.

Un tāpēc viņš pazemībā un bijībā, kā visas dzīves, tā

arī cilvēka dzīvās dvēseles priekšā stāvēs kā līdz galam
nekad neatminamas mīklas, kā līdz galam tomēr nekad

neizskaidrojama brīnuma priekšā" — raksta prof. A.Dauge

(„Ap dvēseles problēmu"). Pie šā dziļā un tālu ejošā

tvēriena, kuru izteicis prof. A. Dauge — grūti kaut ko vēl

klāt piemetināt. Šajā atziņā redzama it kā Austrumu un

Rietumu garīgas sakušanas parādība*).
Vēl jāuzsver, ka tikai stipra valsts ir kultūras stiprais

pamats un drošākais sargs, ka garīgas kultūras dzīve vis-

pār vienīgi tur ir iespējama, kur valsts gādā par šās

dzīves plaukšanu un pastāvēšanai nepieciešamo kārtību,

drošību un likumību; visa kultūra, arī ētiskā kultūra sa-

bruktu, dzīve pārvērstos chaosā, ja pilna vaļa būtu ne-

savaldītām stichiskām dzīvnieciskā instinkta kaislēm. Valsts

no saviem pilsoņiem prasa vairāk nekā tikai pareizu iz-

pratni un siltu sajūsmu: tai vajadzīgi cilvēki ar lielu gri-

*) Manā grāmatā „Paidagoģija un Dzīve" II nodaļā (I daļā) uz-

rakstīts īss pārskats par indiešu filozofiskām atziņām un gara kultūru, uz

kuru balstās tagadnes gara izglītība. Pie šā apcerējuma varētu griezties

tie, kas interesējas par dziļas senatnes gara kultūru Indijā un Rietumos.
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bas spēju un noteiktu cēlu, ētisku raksturu. No sacītā

izriet, ka turpmāki vispirms jākalpo savstarpējai, it īpaši

ētiska rakstura audzināšani. Jāveicina visādos veidos tau-

tas izglītība un jāaudzina tauta nacionālā valstiskā

garā. Atjaunotās Latvijas latviskā skola prasa īstu lat-

visku skolotāju, kas dzīvo līdzi savas tautas dzīvei, pil-

nīgi saprot tās dvēseli un gatavs tai kalpot, cik spēdams

un cik prasdams, sākot ar tuvāko apkārtni. Tiesa, daudz

ērtāki būtu dzīvot priecīgi savā kaktiņā, nododoties vie-

nīgi savam tiešajam skolas darbam, bet ar to skolotājs

būtu izpildījis tikai daļu no savas misijas, tas nebūtu

īsts latvisks skolotājs, kam jādomā un jārūpējas par sa-

vas tautas kultūras līmeņa celšanu. Nav jāaizmirst, ka

katrs skolotājs ir karavīrs savas tautas kultūras laukā un

„neražens ir katrs, kas kaujas lauku atstāj, kamēr tam

šķēps nav salauzts trijos gabalos, kamēr tam krūtis nav

trijās vietās caurdurtas".

Vēl jāsaka, ka laikmeta nopietnība prasa, lai arī sa-

biedrības locekļi būtu spējīgi pacelties pāri saviem per-

sonīgiem noskaņojumiem un visādi censtos atvieglot at-

bildības pārpilno un grūto skolotāja uzdevumu. Ir skaidrs,

ka objektīvi nederīgam skolotājam nav vietas Latvijas
skolā, bet derīgie jāglabā un jāsarga kā augsta manta

kā stipras valsts veidotāji.
Nevar paiet garām arī marksisma ideoloģijai. Mark-

sisti, kā materiālisma paudēji, neatzīst neko ārpus šīs pa-

saules un tāpēc cenšas nodibināt savu paradīzi tepat.

Elementārākie cilvēka dzenuļi, instinkti kļuva par viņu dzī-

ves un kultūras vadošiem principiem. Paēst, izpriecāties un

piepildīt visas sava instinkta iegribas (egoistiskās, pašla-

buma, seksuālās, ļaunprātības v. c.) — lūk, viss dzīves sa-

turs. Cilvēkam tie atņem ticību augstākam un pārākam,
izsmiedami un nozākādami reliģiju. Par tumsoni un at-

pakaļrāpuli marksisti nosauca ikkatru viņu ideoloģijas pre-

tinieku. Caurmēra cilvēks izvēlas šādu filosofemu, kas iz-

griezta pēc viņa paša „šnites". Tādā kārtā marksisms ie-

guva ļoti daudz piekritēju. Marksa zooloģiskā teorija

guva sevišķi lielu piekrišanu strādnieku masās un pie tiem

tagadnes cilvēkiem, kuriem ideālistiskās filosofijas un kri-



8

stianisma ētika un morāle izrādījās par neērtu, it kā sēta,

kas liedz ietikt aizliegtā dzīvnieciskas dabas baudu dārzā.

Tāpēc to vajadzēja noārdīt, lai brīvi varētu izdzīvoties un

atļaut cilvēkiem zemes dzīves priekus un kaislību pie-

pildījumu. Šajā sakarībā O. Špenglers (apcerējumā «Lē-

muma gadi") izsaka šādu atziņu: «Sociālismam (mark-

sismam) ir lemts būt tai vēsturiskai formai, ar ko Vakar-

Eiropas kultūrai jānokāpj savā kapā". Šādam noskaņo-

jumam ir dziļš pamats, ja objektīvi novērtējam Padomju

Krievijas dzīvi pagājušo 17 gadu laikā.

Aplūkotā sakarībā jānāk pie slēdziena, ka mūsdienu

laikmetā Marksa teorija ir kļuvusi par tādu Vakar-Eiro-

pas tautu dzīves faktoru, kurš kultūras dzīvē un paida-

goģijas laukā ir radījis smagus sarežģījumus un laikmeta

burzmu. Tamdēļ tagadnes paidagoģija stāv lielu baigu

problēmu priekšā. Nevajaga būt pravietim, lai teiktu, ka

Eiropas tautu turpmākais liktenis ir saistīts ar šo un vēl

citu garazinātņu problēmu atrisināšanu.

Lai pieietu tuvāk minētām problēmām — nepieciešami

apskatīt pirmā kārtā tagadnes laikmeta Vakar-Eiropas dzī-

ves apstākļus un dažādo virzienu «mācību" chaosu.

II. Tagadnes laikmeta raksturojums.

Vērojot dzīves gājumu, norisi, jāatzīst, ka mūsdienu

pasaules un dzīves izpratnē valda galīgs sajukums un ap-

jukums par to, kādas ir īstās dzīves vērtības, pēc kurām

jācīnās virzienā uz nākotni. Tas attiecināms uz Rietumu

tautu masu ievērojamu vairākumu. Marksisma inde ir dziļi
iesūkusies kultūras tautu organismā un novedusi tās līdz

morāles sabrukumam, irreliģiozitātei. „Bezdvēselīgi, nefilo-

zofiski, bez -mākslas, rosīgi līdz brutālitātei, nesaudzīgi

uz «reāliem" panākumiem virzīdamies, stāv viņi starp hel-

lenisko kultūru un neesamību."

Mūsu jūtu stāvokļiem - tīksmei un netīksmei piemīt

bioloģiska (dzīvības parādību) mērķpiemērotība un tie ir

izskaidrojami teoloģiski no dzīvības saglābšanas un

turpināšanas mērķiem; kā arī morāliska pienākuma ap-
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ziņa iepretim jaunatnei, mūsu audzēkņiem, kuri būs tie,

ko pieaugušie, aizejot, atstās savā vietā, uzveļot viņiem
visu likteņa smagumu neizbēgamā dzīves norisē — pamu-

dina tagadnes gaišreģus domātājus, rakstniekus, zināt-

niekus un paidagogus vērst sabiedrības uzmanību uz drau-

došo «Rietumzemes bojāeju".
Dr. phil. Teodors Celms grāmatā «Tagadnes problē-

mas" raksta: „Ar ticības sabrukumu cilvēks izkrīt arī, un

gribot negribot izkrīt, no reliģijas veidota pasaules uz-

skata". Minētās grāmatas autors atzīst, ka «tanī Vakar-

Eiropas cilvēces pagātnē, kas ar zinātnes palīdzību cik

necik atsegta un aptver apmēram desmit gadu tūksto-

šus, vēl nekad nav bijušas tik grandiozas kultūras pār-
vērtības un katastrofas, kā mūsu dienās — par to visi

nopietnākie kultūrpētnieki ir vienādās domās. Pati Va-

kar-Eiropas cilvēce minētā laikā vēl nekad arī nav bi-

jusi tik lielā kā tagad, apjukumā par to, kas ir pa-

saule, kas ir viņa pati šai pasaulē un viņas vēsture,

kādas ir īstās dzīves vērtības, pēc kurām jācīnās vir-

zienā uz nākotni."

Lielais Indijas dzejnieks un filozofs Rab-indra-nat-Ta-

curs (Tagore), kurš cītīgi strādā, lai savienotu Jēzus mā-

cību (mīlēt Dievu un tuvāku) ar hinduistiskām idejām

(Brāmans esot visums, pasaules pirmsākums* īstā dažādo

parādību esotība, dzīvības spēks, kas mūžīgs, negrozāms

un visu aptverošs) izteicies: «Vakar-Eiropa savā pašrei-

zējā mēchanizācijas stāvoklī jau esot nāves skrējiens zem

ellišķas mašīnas riteņiem." Lai pārtaisītu pasauli pa jau-

nam, ir vajadzīgs, lai cilvēki paši psīchiski pa-

grieztos uz citu ceļu, jo sasniegumus ķermeniskā pa-

saulē, ko tikpat labi vai vēl labāk, nekā cilvēks, varētu

veikt arī mašīna, to pierāda automatu-robotu darbība sa-

tiksmes līdzekļu technikā, daudzos rūpniecības procesos

v. t. t.

Franču rakstnieks Volerī, grāmatā «Skatieni uz taga-

dējo pasauli", starp citu gribētu glābt cilvēka prātu no

aklo un postošo dziņu spiediena, bet ir jāatzīstas, ka masi-

ficētās dzīves apstākļos cilvēka personība arvien vairāk

tiek izdeldēta, un prāta vietā cilvēku arvien vairāk sāk
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pārvaldīt temperāments, ko tik viegli var diriģēt. Viņš

domā: atradīšot līdzekļus, kā telepatiski iedarboties uz vis-

dzilākām dvēseles stīgām, lai tādējādi reālizētu vis-

dziļāko verdzību. Tad varēšot rasties arī operātors,

kas pārvaldīšot masas, cilvēka smaidus, asaras un smie-

klus.. «Vai neesam spiesti atzīt, ka cilvēoe, ar visu savu

prātīgumu un zināšanu, bet bez spējas savus impulsus zie-

dot savam prātam, beigu beigās tomēr ir tikai nejēdzīgu

un nožēlojamu kukaiņu bars, kas neglābjami metas liesmās?

Panīkšanas teorijas spilgtākie domātāji: Saviņji, Šopen-

hauers, Nīcše, Kiačs domā, ka „cilvēka kultūru: zinātnes,

mākslas, morāles, tiesības, reliģijas v. t. t. nav vis no sevis

izbēris līdz šim nepareizi par tādu atzītais pilnības rags

gars, bet gan visu to radījis dzīvniecisku orgānu attī-

stības traucējums. Visa tā dzimtene nav vis brīnišķie gara

augstumi, bet nožēlojami organiskās attīstības trūkumi!

Visa kultūra tikai smags aplinkus ceļš, lai galu galā nepa-

nāktu ne tikdaudz, cik panāk dzīvnieki tik vienkāršā un

virtuozā veidā. Visa kultūra nekas cits, kā nožēlojama
dēzertēšana no dzīves cīņām: nožēlojamas bioloģiskas ne-

varības un bezspēka rezultāts." Panīkšanas teorijas purvā
vēl dziļāk ir iestidzis Teodors Lesings grāmatā: «Zemes

bojā eja no gara". Viņš saka: «Cilvēks — t. i. ar savuļ tā

saucamo „garu" pamazām, lieluma mānijā, nonācis plē-

sīgu pērtiķu sugā." Taisni gars esot parazīts, kas arvien

vairāk iezīdies cilvēkā un, pamazām izsūkdams dzīvības

sulas, izsmēlis viņa bioloģiskos un dvēseliskos pamatus,

kas, pretēji visiem mākslotiem gara darinājumiem, esot

dziļi organiskas dabas...

Osvalds Špenglers, ar savu nesatricināmo pārliecības

sparu, dziļo izjūtu un augstākā mērā izteiksmīgo valodu,

savos darbos vietām paceļas tīri bibelisku pravietojumu

augstumā, liekot saviem sludinājumiem atmirdzēt brīniš-

ķīgā organiskā viengabalībā, monumentālā varenībā un

stindzinošas liktenības baigumā («Rietumzemes bojā eja",
«Lēmuma gadi"). «Mēs dzīvojam liktenīgi grūtā laikmetā"

— saka Špenglers. Tikai aprobežoti cilvēki iedomājoties
novērst veselām paaudzēm draudošo katastrofu ar atbru-

ņošanos. Visu pārvaldot neprātīgs gadījums. Bet cilvēks,
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teorētiķis kā strauss bāžot galvu nedabiskās teorijās. Dzī-

ves īstenības vietā šādi cilvēki nostādot savas iekšējās vēlē-

šanās miražus.

Šo laikmetu vadot pilsētnieku gara augstprātība. Un

visu pilsētnieku būtību vadot kaili jēdzieni, ar kuru palī-
dzību viņi kritizējot visu pasauli, visu viņi zinot labāk par

citiem, visu gatavi labot pēc savas iedomas un jau ga-

tavas programmas. Gļēvās pilsoniskās valdības esot pil-

nīgi atkarīgas no sociālisma murgu pārņemtām masām,

un esot iesācies pašas dzīves sairšanas process; uzticība,

gods, atbildības sajūta, gara lepnība, arī nabadzība, liela

uzupurēšanās un atteikšanās vispārības vai pārliecības labā,

pienākuma klusa pildīšana, cēlums, smaga likteņa paneša-

na
- tas viss šķiru naida paudējiem esot svešas un ie-

nīstas lietas.

Pateicoties vēlēšanas likumam, preses brīvībai un terro-

ra iespējamībai — šie „tautas" vadoņi tagad prasot „tau-

tas tiesības" īstenībā tikai sev personīgi. Tiekot izrādīta

vislielākā iecietība iepretim valsti graujošiem elementiem,

neprasot no tiem pat mazāko pienākuma un atbildības

sajūtu. Tiekot aizmirsts, ka bez strādniekiem citi vēl daudz

vairāk strādā: izgudrotājs, pētnieks, organizētājs, skolo-

tājs-ideālists. Vienīgi strādnieks esot saimniecības un po-

litikas centrālā figūra. Visi citi eksistē tikai viņa dēj;
visi citi esot sliņķi, tikai strādnieks vien nē.

Proletāriešiem jākaujas* lai apmierinātu vadoņu kāri

pēc varas; ar savu dēmagoģiju tracinot pūli, kurinot ne-

izpildāmas cerības un nepamatotas apsūdzības. Sākot ar

Marksa paaudzi visu amata revolūcionāru galvenās rūpes
esot bijušas, kā iznīcināt Ziemeļeiropas rūpniecības val-

stis — saka Špenglers.

Iznākot, ka pārējai tautas dajai jāstrādā pastiprinātā

kārtā, lai varētu uzturēt vienīgi strādnieku šķiru. Markss

un vēlākie strādnieku vadoņi esot apmānījuši Eiropas strād-

niekus, nepateikdami, ka Eiropas strādnieku pamats ne-

esot vis rūpniecība, bet gan rūpniecības monopols visā

pasaulē. Neviens no vadoņiem noziedzīgā kārtā nepasa-

kot strādniekiem, ka viņu uzvara nozīmējot baltās strād-
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niecības lielāko katastrofu un bojāeju sakarā ar dzel-

tenās strādniecības konkurenci, jo Japānas un Ķīnas fab-

riku ražojumi ar savu lētumu var izspiest Eiropas fabriku

ražojumus nākotnē.

Kā redzams no augšminētām O. Špenglera atziņām un

sludinājumiem, tad jāatzīst, ka patiešām liela daļa no vi-

ņiem jau ir piepildījusies visā liktenīgā baigumā, ko pie-

rāda Latvijas dzīves tiešamība līdz 15. maijam 1934. gadā

un lielās krievu tautas drausmīgā traģēdija, sākot ar 1905.

g. līdz 1934. gadam.
Pie Marksa teorijas sludinātāju apzinātas tautu masu

krāpšanas zemāki vēl atgriezīsimies.

Ģeniālais krievu rakstnieks Merežkovskis grāmatā: «Rie-
tumu noslēpums" starp citu raksta — „Ja tagadējā cilvēce

mācētu sevī par Dievu uzņemt Kristu, tad tās katastrofa -

bojā eja liesmās un ugunī nozīmētu tikai garīgu pār-

degšanu un šķīstīšanu, pēc kuras viņa no vecā, grēcīgā

garīguma liesmām un plūdiem izpeldējusi, atmirdzētu jau-

nā, (trešās) nākošas cilvēces dievišķā garīgumā, un saka-

rā ar to pārvērstos arī fiziski. Ja viņa, turpretim, Kristu

sevī neuzņemtu, tad neizbēgama būtu arī tīri fiziska bojā

eja, t. i. iznīcība fiziskās liesmās un plūdos, lai tad vē-

lāk kāda neliela šinī katastrofā glābušies saujiņa ar laiku

varētu izveidot trešo cilvēci, līdzīgi tam, kā Atlantīdes*)
katastrofā pāri palikušie izveidojuši tagadējo.

Merežkovskis domā, ka varbūtīgāka ir pēdējā iespē-

jamība, t. i., ka tagadējā cilvēce Kristu sevī neuzņems

un tāpēc aizies bojā fiziskā ugunī un plūdos. Un tas no-

tikums, kas šo uguni un plūdus radīs, būs otrais Pasau-

*) Merežkovskis ir pilnīgi pārliecināts, ka lielā sengrieķu domātāja
Platona nostāsts par kādreiz bijušo kontinentu Atlaintldi, kas it kā esot

atradusies Atlantijas okeānā un vēlāk nogrimusi, nav vis tukšs mīts, bet

gan tā pamatā ir īsts tālā9pagātnes notikums. Pie šīs pārliecības Merež-

kovskis nonāk ne tikai uz to botāniķu, zoologu, ģeologu v. c. zinātnieku

pētījumu pamata, kas atrod par iespējamu pieņemt, ka Atlantīde patiesība
kādreiz Atlantijas okeānā eksistējusi, bet domā, ka pie tāda paša at-

zinuma neizbēgami jānākot arī salīdzināmai reliģiju vēsturei. Nākoties pie-

ņemt, ka visas tagadējās reliģijas nevis savstarpējās patapināšanas ceļā

nonākušas pie līdzīgiem uzskatiem, bet gan
— ka tām visām esot viena

kopēja sakne, un proti — bojā gājušo atlantu reliģija. Daļa atlantu pa-
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les karš. Merežkovskis domā, ka cilvēku dvēseles dzīvē

valda kāds tikpat negrozāms psīcholoģisks likums, cik ne-

grozāms ir fiziskā dabā gravitācijas (ķermeņu pievilkša-

nas spēks) likums, un proti: cilvēks nevarot dzīvot bez

ekstāzes, t. i. bez it kā iziešanas, izkāpšanas no sevis, sevis

iztukšošanas, lai pildītu sevi ar citu saturu. Ja tas īstās,

t. i. dievišķās ekstāzes — pie*m„ Dostojevska Aļošas ekstā-

ze („It kā pavedieni no visām šīm neskaitāmām Dieva pa-

saulēm uzreiz sanāca viņa dvēselē, un tā trīcēja, pie-

skaroties citām pasaulēm... Bet ar katru acumirkli viņš

skaidri un it kā taustāmi juta, ka kaut kas ciets un nesa-

tricināms, kā šī debesu velve, nokāpa viņa dvēselē. Kāda

it kā ideja kļuva par valdinieci viņa prātā — un jau

uz visu dzīvi un uz mūžu mūžiem. Viņš nokrita zemē kā

nevarīgs jauneklis, bet piecēlās kā uz visu mūžu stiprs

cīnītājs... Un nekad, nekad savā mūžā Aļoša nevarēja

vēlāk aizmirst to brīdi") — ceļā netiekot apmierinātas,

tad tā kā bez ekstāzes cilvēks dzīvot nevarot — viņš

neizbēgami krītot sātāniskai ekstāzei par upuri. Gars al-

laž pieteic cīņu matērijai, un cilvēka dvēsele kļūst

runājot Dostojevska vārdiem —

par cīņas lauku,

kur Dievs ar velnu cīnās pēc virsrokas. Kad

materiālie prasījumi ņem virsroku, kad cilvēks top par

savu egoistisko iegribu vergu, kad par viņu valda mant-

kārība, seksualdziņas un kaislības tad krīt tas sātā-

niskai ekstāzei par upuri. Ar kaislībām jāsaprot stipras

un ilgstošas dziņas, kas vai nu tikai ar grūtībām, vai ne-

maz nepakļaujas prātam un tāpēc kā ilgstošs bezprāts

tura cilvēku savā diktātūrā.

spējuši vēl laikā bēgt no okeānā grimstošās Atlantldes, kā, piem.,

Noass, inku priekšteči un vel daži citi. Bez tam atlantiem bijušas ari

Eiropā, Āzijā un Āfrikā kolonijas, ko apliecinot Plātona nostāsts. No

bojā ejas palikušie atlanti tad ari saglabājuši atlantu pirmreliģiju, kuras

elementi esot sastopami reliģijās, kas izcēlušās Vidusjūras krastos: kana-

niešu, hebreju un foiniķiešu reliģijas; Islāms, Sengrieķu un Romiešu re-

liģijas; tāpat arī tālāk uz austrumiem — Indiešu reliģija un Ķīniešu ticība

(ķīniešu vecu vecais pasaules uzskats ir visuma vienība, uz kura pamata

veidojas visa fiziskā, garīgā un tikumiskā dzīve). Ari Inku reliģija

(Meksikā un Peru) ticēja dzīvei pēc nāves, un dvēseļu kults. (Sk. Prof.

V. Maldoņa un J. Ozoliņa „Reliģijas vēsture").
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Reliģijas filosofs Tillichs (1926. g.) mūsdienu laikme-

tu raksturodams, saka: „Tā kā stāvokļa ieņemšana pret

mūžīgo ir reliģiskais stāvoklis, tad, beigu beigās, katrs

laikmets raksturojis ar savu reliģisko stāvokli. Šim laik-

metam raksturīgais dzīves pamatliekošais izturēšanās veids

ir bijis norobežošanās no mūžīgā un centrēšanās laicīgā

galīgumā.

III. Marksa teōretiskā materiālisma principi. Mark-

sisma iespaids Vakar-Eiropas tautu dzīvē.

Dziļa patiesība slēpjas franču vēsturnieka Mišlē at-

ziņā: „Ceļus, ko staigā cilvēces vēsture, kas tik tumša,

baiga un skaista, pilnīgi noskaidrot nespēj neviens". Arī

tagadnes dzīves tiešamības chaosu, „mācību" un jēdzienu

sajukumu pilnīgi noskaidrot un apgaismot visā dziļumā

nevar. Tomēr jāatzīst, ka 11. nodalījumā aprādītais mums

dod iespēju atsegt daudzu parādību īsto dabu un šāda

dzīves gājuma cēloņus. No augšā minēto zinātnieku, fi-

losofu un rakstnieku atziņām un pravietojumiem šalc brī-

nišķas intuicijas straumes. Līdzpārdzīvojums, tiešais ska-

tījums, salīdzinājums, fantāzija, tieša iekšēja pārliecība
— tie ir Valeri, Tagore, Merežkovska, Tillicha, Špengle-

ra v. c. gara gaišreģu līdzekļi tuvoties dzīvo parādību

noslēpumiem. Dzīves pieredze, kas tver veidolus*), ne ap-

rēķins, bet intuicija, ne vis neorganiska likumu loģika,
bet organiska veidolu loģika — ir tie, kas apgaismo cil-

vēku skatienus nākotnē.

No I. daļas („Paidagoģija un dzīve" 94. lapp.) zinām,

ka cilvēka garīgais prāts, tieša iekšēja pārliecība ir avots,

no kura smeļ ziņas gaišredzīgais un pravietis; garīgais

prāts, intuicija intellektam atklāj patiesības, kuras intel-

lektuālai apziņai tieši nav pieejamas. Šādā ceļā iegūtas

atziņas ir nemaldīgas. Ne tāpēc, ka garazinātnieks ar da-

biskā prāta gaismu tā iekšējo patiesību cauri skatītu, bet

gan Dieva (Visuma gara) autoritātes pēc, kas šo atklās-

*) Ar veidolu jāsaprot kustīga, topoša, pārejošā forma, t. i. forma,
kas sevi attīsta dzīvojot pretēji likumam, kā mainīgai formai.
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mi devis un kas nevar ne maldīties, ne maldināt. Tālab

šās atklāsmes (atziņas) mums jāuzjem, kā brīdinājuma

saucieni, kurus izteic cilvēki, kas spējīgi dzīves norisē

un dažādo viltus mācību chaosā saskatīt visā stindzi-

nošā bajgumā tuvojošos Rietumzemes bojā eju. Šajā saka-

rībā jāatzīst, ka visu tautu kultūras darbinieku visnoteik-

tākais pienākums darīt visu no viņiem atkarīgo, lai cil-

vēce izvairītos no draudošiem satricinājumiem un kata-

strofas. Lai arī paidagoģija varētu iespējami sekmīgi strā-

dāt minētā virzienā, tad lūkosim pacelt laikmeta segu,

un ieskatīties tuvojošās katastrofas cēloņu saknē. No

iepriekšējā nodalījumā aplūkotā loģiski izriet, ka tagad-
nes laikmeta dzīvi lielā mērā ir ietekmējušas teorētiskā

materiālisma mācības, pie kuras principiem tamdēļ ne-

pieciešami pakavēties.
Materiālisms ir mācība, kas noliedz gara patiesību,

bet visu pamato uz matēriju. Šo mācību dibināja sen-

grieķu filozofs Levikips un viņa skolnieks Dēmokrits pirms

apmēram 2000 gadiem. Pēc Levikipa mācības dvēsele esot

apajš ātoms. Uz vispārējo filozofijas attīstības gaitu Dē-

mokrita un Levikipa filozofija neatstāja nekādu iespaidu.
Bet XIX. gadu simtenī Būchners, Fogts, Molešots v. c.

apgalvoja, ka materiālisms esot vienīga filozofiska sistē-

ma, kura stingri pamatota uz zinātni (vārds zinātne no-

zīmē kritisku atziņu vienību). Bet jau ap 1870. gadu ma-

teriālisma mācības iespaids ievērojami ir mazinājies. 1890.

gadā iznāca Ostvalda apcerējums: „Nesostojateļnost na-

učnogo materializma". Visā visumā materiālisma filozofi-

jai maza nozīme filozofijas vēsturē.

Teorētiskā materiālisma sludinātājs bij Kārlis Markss

(Karl-Heiwich Marx), dzimis 1818. gadā Vācijā. Viņa tēvs

advokāts, kristīts žīds. Markss studēja Bonnas un vē-

lāk Berlīnes ūniversitātē tiesības un filozofiju. 1842. g.

Markss uzņēmās „Reīnes Avīzes" redaktora pienākumus.
Pēc 1,5 g. šo avīzi valdība slēdza, un Markss aizceļoja
uz Parīzi. Te viņš tapa par sociālistu un iesāka strādāt

kopā ar F. Engelsu. 1845. gadā Markss un Engelss izlaida

grāmatu: „Heilige Familie", kura vērsta pret Bauera gru-

pu, agrākiem domu biedriem. Pēc tam Markss aizbrauca
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uz Briseli kopā ar Engelsu, un tur nodarbojās ar pro-

pagandu vācu un vietējo strādnieku masās, bet 1847. g.

Markss un Engelss iestājās slepenajā starptautiskā komu-

nistu savienībā. 1848. gadā Markss un Engelss uzrakstīja

«Komunistu partijas manifestu", pēc kam Markss atgrie-

zās Vācijā un sāka izdot «Jauno Reines avīzi". Bet jau

1850. g. Marksu izraidīja no Vācijas, un viņš aizbrauca

uz Londonu. Vēlāk 1859. gadā iznāca Marksa grāmata

«Zur Kritik der politichen Oekonomie".

Marksa personīgie paziņas izteicās, ka M. esot cil-

vēks ar lielu gribas spēku, enerģijas krājumu un nesa-

tricināmu pārliecību. Viņš centies likt visiem savā ap-

kārtnē saprast, ka viņa uzdevums vadīt citu cilvēku do-

mas, izdot likumus un valdīt pār cilvēkiem. Savā materiā-

listiskā vēstures izpratnē Markss cilvēku būtībai izrāda

maz vērības, bet sludina šķiru cīņu. Marksisma pamat-

ideja: visas kultūras dzīves pēdējais pamats esot saim-

nieciskās ražošanas attiecības sabiedrībā. Uz tām balsto-

ties un turoties visa «virsbūve". Garīgiem kultūras Vei-

dojumiem arī piemītot tikai «virsbūves" raksturs. Tādē-

jādi visam pamatā vienīgi ražošanas un patē-

riņa process. Sociālās, politiskās un garīgās dzīves

procesus noteicot materiālie ražošanas veidi. Visu līdz

šim eksistējošo apvienību vēsture esot tikai šķiru cīņas

vēsture. Tāpat politiskās cīņas esot vienīgi šķiru cīņa;

un otrādi — ikkatra šķiru cīņa esot politiskā cīņa. Tā-

dējādi materiālistiskais uzskats uz vēsturi še izsakās at-

ziņā, ka visa vēsture dibinās uz šķiru cīņu, kuras formas

atkarīgas no katrreizējiem ražošanas un satiksmes ap-

stākļiem, ka oikonomiskas attiecības ir par pamatu po-

litiskās iekārtas un garīgās (reliģiskās, zinātniskās, māk-

slinieciskās) dzīves «virsbūvei".

Vēl jāsaka, ka Marksa sociālisma mācības par zināt-

niskiem un sabiedriskiem jautājumiem raksturīgas ar sa-

vu interesi par zemākām ļaužu šķirām un ar savu pie-
reālas dzīves problēmiem. Ar tām saskan arī

daiļliterātūras darbi, kuri parādījās XIX. gadu simteņa

otrajā pusē. (V. Hugo, Flobers, G. Freitags, F. Spīlha-

gens v. c).
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Uz sociālisma Marksa veidojumā (marksisma) mācības

pamata nostājās sociāldemokrātija, vispirms Vācijā. Tās

politiskie prasījumi formulēti Erfurtes programmā, kuru

vācu sociāldēmokratu partija pieņēma 1891. gadā. Viņas
galvenie prasījumi: vispārējas, līdzīgas, tiešas, aizklātas

vēlēšanas; tautas milice kara spēka vietā; ticības nostādī-

jums par privātlietu; pasaulīga bezmaksas skola; bezmak-

sas tiesību aizstāvēšana un ārsta palīdzība; progresīvs ie-

nākumu un īpašumu nodoklis. Prasījumi strādnieku aizsar-

dzībai: astoņu stundu darba diena; zem 14 gadiem vecu

bērnu darbu un nakts darbu noliegums; rūpniecības uz-

ņēmumu cieša pārraudzība; laukstrādnieku un kalpotāju

tiesību pielīdzināšana rūpniecības strādniekiem; biedroša-

nās tiesību nodrošinājums; strādnieku apdrošināšana no

valsts puses, strādniekiem piedaloties pārvaldē.

Marksisms vienmēr ir nācis un slēpies zem brīvības

karoga, un visur radījis tādu noskaņojumu, ka par tum-

soņu un atpakaļrāpuli uzskatīja ikkatru, kas prasīja arī

brīvībai kaut kādas robežas.*) „Dabas bērnu" brīvībai vēl

vajaga robežas. Ja uz teorētisko materiālismu var lūko-

ties, kā uz speciālzinātni, tad jāpasvītro, ka katra spe-

ciālzinātne ir dogmatiska, t. i. tā pieņem kaut ko bez pie-

tiekošas kritikas. Šī dogmatiskā mācība, teorētiskais ma-

teriālisms ir tapis par vispopulārāko filosofemu; pie kam

tas populārs ne vis tāpēc, ka būtu filosofiski drošs, bet

vienīgi tāpēc, ka uzstāda, balstīdamies uz materiālisma

filosofiju, visminimālākās prasības saviem piekritējiem
cilvēku nesavaldītām instinktīvām kaislībām, dziņām, egois-

mam un baudu kārei atļauta pilna vaļa. No aprādītā

izriet, ka kaut cik noasināta doma un veselīgs saprāts
it viegli atklāj materiālisma vājās puses. Viņš ir radi-

kālā pretruņā arī ar reliģijām.

*) Tagadnes cilvēku nospiedošais vairākums atrodas tikai mazliet

augstāk par dzīvniekiem un viņu prāts darbojas gandrīz vienīgi uz in-

stinkta līmeņa. Mūsos vēl ir palikuši daudzi no tiem elementiem, kuru

miteklis un īstā daba mājo dzīvniekos. Dzīvnieku prāts ir visu kaislību,

dziņu, baudu, egoisma un emociju krātuve; ienaids, atriebība, greiz-
sirdība un fiziska mīlestība — viss izriet no instinktīva sākuma.
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No augšā teiktā izriet, ka zinātnieku un domātāju vai-

rākums nevarēja sajūsmināties par marksisma mācībām.

Taisni otrādi: Vācijas valdība izraidīja Marksu no ze-

mes robežām, lai novērstu valsts dzīves graušanu ar ap-

lamo sociālisma teoriju, bet viņš atrod viesmīlīgu uz-

ņemšanu Anglijā un, dzīvodams Londonā, sekmīgi tur-

pināja Eiropas gara kultūras ārdīšanas darbu. Teorētiskā

materiālisma īstā būtība un vērtība tika vispusīgi apgais-

mota presē un sapulcēs visās Rietumu zemes valstīs. Arī

latvju zinātnieks Juris Allunans gandrīz 70 gadu at-

pakaļ runā par komunismu un sociālismu, tos uzskatī-

dams par aplamībām. Ja komūnismu aplūkojot ar prātu,

tad tas izrādoties par neizvedamu. Ja visas mantas vie-

nādās jiaļās ļaužu starpā izdalītu, tad pēc kāda laika tās

būtu atkal nevienādas, jo ļaudis nevienādi. Pēdīgi vairs

nevienam nekā nebūtu, jo ikkatrs, uz citu mantu palaiz-

damies, labāk slinkotu nekā strādātu. Runādams par so-

ciālismu, Allunans norāda uz Roberta Ovena, Sen-Simona

un Furjē mācībām. Dzīvi pēdējā projektētos lielajos na-

mos, falansteros, Allunans atrod par apnīkstamu, ja at-

met visus izpušķojumus; tanīs paredzētais dzīves lētums

neatsvērtu to kapitālu, kas izietu visus ciemus un pilsētas

noplēšot un to vietā ceļot falansterus.

Ir jāatzīst, ka Marksa materiālisma mācību viļņa vel-

šanos nevarēja apturēt nedz zinātnieku un rakstnieku liet-

pratīgie aizrādījumi un brīdinājumi, nedz arī valdību re-

presijas, vērstas pret marksisma šķiru cīņas sludinātā-

jiem.

Atceļot Vācijā 1890. g. sociālistu likumu, uz kura pa-

mata vācu sociāldemokrātija no 1878. gada bija tikusi par

nelegālu, valdības vājātu organizāciju, šīs partijas dar-

bība tapa stipri rosīgāka. Tieši no Vācijas ieplūda mark-

sistu literātūra arī Latvijā. Vispirms tas notika pa retam,

bez sistēmas. No 1893. g. nostājas „Dienas Lapa" par lat-

viešu marksistu kopotāju un domu izteicēju.

Neapturamā Marksa mācību izplatīšanās Eiropas val-

stīs ir visai sarežģīta vēsturiska parādība. Pēdējas cē-

loņus galīgi noskaidrot laikam neizdosies. Tomēr uz di-

viem svarīgiem faktoriem, kas veicināja marksisma ideju
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straujo izplatīšanos, var norādīt: pirmkārt — mazākum-

tautību apspiešana dažās Eiropas valstīs; un šo tautību

tieksmes pēc brīvības, neatkarības, kā arī pārāk maza

vērības piešķiršana zemākām ļaužu šķirām gandrīz visā

Eiropā; tiesiskais un sabiedriskais darba tautas stāvoklis

bija pavisam neciešams iepretim skaitliski mazai, bet lep-
nai un uzpūtīgai valdošai šķirai. Sabiedriskā nevienlīdzī-

ba bij sasniegusi savu galīgo izpaudumu, kas dziļi sa-

rūgtināja plašās tautas masas
— darba ļaudis. Šķiru at-

tiecībās pakāpeniski bij radusies nepārtiltojama plaisa. Otr-

kārt — teorētiskā materiālisma idejas sāka izplatīties tanī

vēstures laikmetā, kad Eiropā iestājās civilizācijas laik-

mets. „Kultāras neatvairāmais liktenis — civilizācija; ci-

vilizācijas ir visārējākie un vismākslotākie stāvokļi. Bet

tā kā ārējais nekad iekšējos spēkus atvietot nevar, tad

šī pārcentrēšanās nozīmē drošu un neatvairāmu miršanu"

raksta Špenglers. Katras kultūras būtība ir reliģija,
katras dzīvās kultūras dvēseliskais — reliģiozs, tam ir

reliģija, vai tas to apzinās, vai nē; ka tas vispār eksistē,

ka tas top, attīstās, sevi piepilda — ir tā reliģija. 'Bet

- dvēseles spēkiem izsīkstot — izsīkst arī reliģija, un

tad irreliģiozitāte top tikpat neizbēgama, cik neizbēgama

spēka laikmetā reliģija. Kultūras morāle ir morāle, kas

īstenībā pastāv, bet civilizēta morāle ir tā, ko meklē,

un proti meklē prāta ceļā. Līdzīgas parādības vē-

rojamas arī Babiloniešu kultūras un civilizācijas laikmetā

ap 1950. g. pr. Kr., kad sarakstīja arī Hammurapi'ja tiesību

krājumu, un senās Romas valsts kultūras un civilizācijas
ziedu laikā, no kura līdz mūsu dienām vēl uzglabājušies
mākslas darbi, literātūra, romiešu tiesības v. c.

Zinātne un filosofija*) civilizācijas laikmetā ir .izsmel-

ta, nolietāta lieka". Pagājis lielo, iekšējas apgarotības nesto

domu sistēmu laikmets. Ar savu metožu izsmalcināšanu

eksaktā zinātne dažkārt iet pretim pašiznīcībai.

*) Filozofiska pasaules uzskata ideja ir doma par tādu pasaules

uzskatu, kas izbūvēts kritiskas atziņas ceļā, ne vis gara jaunības rožainā

putekļu apdvestā naivitātē. Kritiskā ceļā, tas nozīmē, ka vienmēr un

visur prasīt pēc pietiekoša pamatojuma, kas netika darīts marksisma

mācībās.
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Civilizācijas laikmetā negrib likteni pārvarēt, bet vien-

kārši apiet, negrib pašaizliedzīgi cīnīties par ideāliem un

pat dzīvību tiem ziedot, bet gan labklājības dēl ir ga-

tavi rāpot pa zemi un skūpstīt to kājas, kas tādu lab-

klājību dod vai vismaz sola. īsi sakot: reliģiskās morā-

les vietā stājas „plebēju morāle", putnu „perespektīvas"

vietā — varžu perespektīva. Bezspēcīgā dvēsele vairs ne-

var valdīt...

Šāds faktiskais stāvoklis Eiropā spēcīgi ietekmēja
Marksa teorētiskā materiālisma neapturamo izplatīšanos

un sajūsmu par sociālismu — sevišķi tāpēc, ka šī mācība

nāca zem brīvības karoga un slēpās aiz izkārtnes:

taisnība, vienlīdzība un brālība. Daudzus gadu-

simteņus savā dzimtajā zemē apspiestās dažas rietumu

tautas un nomāktās laužu šķiras nevarēja nesajūsminā-

ties par mācībām, uz kuru karoga bij rakstīts tas, par

ko sapņoja darba ļaužu masas, un pēc kā bezgalīgi il-

gojās viņu dzimtajā zemē verdzinātas tautas: latvji, lei-

ši, poļi, čechoslovaki, igauņi, somi v. c. Ideālistiski no-

skaņotie Eiropas zinātnieki, rakstnieki, dzejnieki, paida-

gogi un citi kultūras darbinieki nāca pie atziņas, ka šai

varenai sociālo pārvērtību kustībai ir vēsturiska misija:

dot iespēju atgūt savu nacionālo neatkarību, patstāvību

un pašnoteikšanās tiesības, lai taptu uz mūžīgiem laikiem

par savas zemes kungiem un savas labklājības noteicē-

jiem — varmācības ceļā apspiestās, nebrīvās tautas. No

sajūsmas aizrautā darba intelliģence allaž tālāk par vi-

ļinošo izkārtni taisnība, vienlīdzība un brālība —

nemaz nepētīja, viņi neinteresējās par iekšēji pretrunīgo
marksisma teorijas saturu.

No I. daļas „Cēloņu un seku likums gara pasaulē" 111

lapp. zinām, ka ir daži cilvēki, kuri jau ieguvuši vajadzī-

gos piedzīvojumus, ir pārauguši zināmas dziņas, kuras ci-

tus cilvēkus spējīgas ieviļināt lamatās. Tie ir cilvēki ar

labāk attīstītu gara saprātu, un tie arī seko intuicijas spē-

ju norādījumiem, lai izvairītos no dažām ciešanām. Tie,

lūk, ir tie valsts vīri, politikas ģēniji un cilvēces skolotāji,
kuri aiz viļinošas, skaistās izkārtnēs redzēja īsto esamī-

bu un gluži citus marksisma nolūkus. Tamdēļ gandrīz
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masas tika brīdinātas, sākot ar XIX. gadu simteņa otro

pusi līdz mūsu dienām. Kā tas tagad daudzkārtīgi ir pie-

rādījies, šim faktam bij ārkārtīgi liela nozīme Eiropas
tautu cīņās par savu neatkarību, patstāvību un brīvību.

Visām apspiestajām nācijām varonīgās un pašaizliedzīgās

cīņās nācās atbrīvoties no agrākajiem varmākām un vē-

sturiskajiem apspiedējiem. Bet vēl varonīgāku cīņu va-

jadzēja izcīnīt gandrīz visām Rietumu valstīm ar mark-

sisma ideoloģijas sludinātājiem un viņu idejiskiem piekri-

tējiem. Ar brīnišķīgu neatlaidību un īstām kara mākslas

metodēm gan atklāti, gan slepeni marksisms grib pa-

nākt savu nolūku reālizēšanu abās zemes puslodēs. Kāds

ir šis marksisma slepenais, īstais nolūks, kas vienmēr slēp-

jas aiz augšā minētas izkārtnes un tiek pausts zem brī-

vības karoga, to laikam neviens nezina, izņemot slepeno

starptautisko komūnistu savienību, kurā iestājās 1847. g.

Markss un Engelss, un kuras oficiālo orgānu tagad sauc

par 111. internacionāli.

Ir loti nedaudz tautu, kuras vai nu pilnīgi, vai lielā mērā

ir jau atsvabinājušās no drausmīgajiem marksisma „ap-

kampieniem", kā itāļu, vācu, austriešu, latvju v. c. Bet

bez kādām sekmēm un cerībām uz brīvību un nacionālo

neatkarību vēl it kā cīnās galīgi novājināta gruziņu, lie-
lākā Rietumos, krievu un citas tautas.

Vērojot Padomju Krievijas dzīvi no 1918. g. līdz 1934.

gada beigām, konstatējam raksturīgas parādības. Marksa

teorētiskā materiālisma idejiskie piekritēji un to vadoņi
uz milzīgas bij. Krievijas territorijas ar gandrīz neap-

tveramām krievu tautas un dabas bagātībām*) tur jau

*) Līdz marksistu galīgai uzvarai cariskās Krievijas valsti gadusim-

teņiem bij uzkrājušās nacionālās bagātības klosteros un dievnamos, kuriem

ziedoja pec dabas reliģiozā krievu — ikkatrs pec saviem līdzek-

ļiem, cara ģimenes bagātības, eremitaža un kalna institūta muzeji, mākslas

muzeji, valsts celtnes uz plašas valsts territorijas, auglīgie zemes gabali

Dienvidkrievijā, pie Volgas, Omskas un Barnaulas apgabalos, bezgalīgas
mežu un kalnu bagātības Urala kalnos, Altajā, Kaukāzā, naftas avoti

Bakn, akmeņogļu un kūdras krājumi v. c.

21
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17. gadu neatlaidīgi izved dzīvē Kārla Marksa ideolo-

ģiju, absolūti nerēķinādamies ar krievu un citu tautu tra-

dīcijām, gribu un tieksmēm. Bruņotā marksistu valsts va-

ra neatzīst un necieš nekādus iebildumus, savas milzīgās

valsts robežās, pret sociālisma idejām, metodēm, savas

republikas iekārtu un likumiem. Ikkatra pretdarbība, kā-

da tā arī nebūtu bijusi, marksistu valstī (Padomju Krie-

vijā) — iznīcināta tiek bez kavēšanās līdz saknei. Dzīvot,

darboties, priecāties un pat domāt var šajā valstī vienīgi

tā, kā marksisma ideoloģijas sludinātāji to atjauj un no-

teic. Ikkatrs, kas nav spējīgs, kas nevar vai nevēlas pie-

skaņoties bez iebildumiem un apmierināties ar marksistu

republikas dzīvi, kārtību un iekārtu — bez vilcināšanās

tiek izolēts vai arī ierobežo tā brīvību. Valsts un viņas

pilsoņu dzīve ir mēchanizēta.

Spriežot pēc Padomju Krievijas valsts dzīves kursa

maiņām — cik tas apgaismots oficiālā marksistu presē

un ārzemju laikrakstos — tagadnes marksistu republikas

dzīvē, iekārtā un tieksmēs īsto, noteikto Marksa teorijas

mērķi, kurš vienmēr slēpjas aiz brīvības, vienlīdzības,
taisnības un brālības izkārtnes — nevar saskatīt. Mēs

zinām marksistu valsts ārkārtīgas pārtikas graudkopības

iespējamības, sevišķi visā lielajā Dienvidkrievijā, Kubaņas

apgab. un Sibirijas rietumu daļā. Bet Tautu savienības

pilnsapulce atzīst, ka lauksaimniecības valstīm pieder iz-

šķiroša loma pasaules atveseļošanās darbā, jo lauksaim-

niecība netikvien baro visu- pasauli, bet arī dod trešo daļu

no visām rūpniecības izejvielām — to pierāda statistika.

Lauksaimniecība ir arī cilvēces visstabilākā nodarbošanās.

Naivi būtu domāt, ka Padomju Krievijas saimnieciskās

dzīves noteicēji nezina šās vienkāršās patiesības. Tamdēļ
mes nedrīkstam pārāk zemu vērtēt arī raksturīgo parā-
dību marksistu valstī, ka tur lauksaimniecība dod tikai

niecīgu daļu no tā, ko viņa patiesībā spēj dot. Izskaidrot

šo faktu ar neprašanu vai nevarību — ir pārāk bērniš-

ķīgi, — ja būtu trūkums lauksaimniecības lietpratējos, tad

tādus varētu atrast ārzemēs cik vajaga; arī nevarība ir

izslēgta, jo bruņota marksistu valsts vara nepaklausības

un nekārtības nepazīst.
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Loģiski spriežot, jāatzīst — ja aiz viļinošās marksisma

izkārtnes: taisnība, vienlīdzība, brālība, preses un vārda

brīvība, var slēpties tas režīms, kurš nodibināts Padomju

Krievijā (noteikti pretējs visiem solījumiem), tad arī augšā

aprādītā parādībā ir jāmeklē kaut kas tāds, kas saistīts

ar marksisma īsto, slepeno mērķi. Pēdējo mēs noteikti

nevaram zināt. Tomēr vērojot sistēmatiski marksistu va-

doņu darbības metodes, rīcības aizkulises un viņu īpatnējo

kara mākslu, kā arī atziņas un domas, kas izteiktas ārzemju

un vietējā presē - marksistu slepenos nolūkus varam

kaut cik atšifrēt.

No oficiāliem dokumentiem un ziņojumiem zināms, ka

marksistu 111. internācionāle vienmēr neatlaidīgi sūta savus

slepenos aģentus-propagandistus tur, kur jau agrāk vai

arī pēc pasaules kara ir nodibinājušās neatkarīgas nacio-

nālas valstis sekmīgākai katras tautas garīgo spēju iz-

kopšanai, lai veicinātu garazinātņu attīstību un sniegtu
savas tautas visām šķirām to, kas veicina nācijas labklā-

jību un atvieglo cilvēku dzīves gaitas, un reizē pozitīvi

ietekmē visas cilvēces kultūras attīstības gaitu. Šīs val-

stis pastāvīgi tiek apgādātas ar 111. intern. slepeniem sūt-

ņiem, kuri visur cenšas savervēt marksisma piekritējus un

uzticības cilvēkus saviem vadoņiem no elementiem, kas

pēc morāles principiem piederīgi pie iedzīvotāju padi-
benēm vai pat pie noziedzīgiem elementiem. Šādu sociā-

lisma «piekritēju un aģentu" uzdevums ir slepeni musināt

mazāk apzinīgu pilsoņu aprindas, izplatīt valsts dzīvei kai-

tīgas baumas, un iedzīvotājus uztraucošas melu ziņas, māk-

slīgi radot jēdzienu sajukumu a. t. t.

Aprādītās īpatnējās marksistu slepenās kara mākslas

nolūks sagraut neatkarīgo valšķu pamatus, mākslīgā kārtā

radot vienā vai otrā virzienā sarūktinājumu iedzīvotājos,

kaitējot valsts vadītājiem — valdībai un veicinot tautu

dzīvē izvirtību, korupcijas un krāpšanas. Lai panāktu
šādā aplinkus un liekulības ceļā nacionālo apvienību sa-

graušanu un tautu labklājības iznīcināšanu — marksisti

lieto sevišķi daudz naudas līdzekļu un viņu aģentu ener-

ģijas. Vienmēr un visur aprādītais tiek izvests pēc no-

teiktas metodes un vienādas sistēmas, izmantojot absolūti
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visu, ko vien cilvēka intellekts ir spējīgs dot šā slepenā

mērķa sasniegšanai, neizslēdzot pat hipnozes un iedves-

mes paņēmienus. Tamdēļ neatvairāmi uzmācas jautājums:

kur ir tas līdzekļu avots, no kura plūst nepārtraukti

aģentu un propagandistu atalgojuma summas, ne tikai pēc

Krievijas bagātību pārņemšanas marksistu vadoņu rīcībā,

bet arī agrāki, jau pagājušā gadsimteņa beigās? Kā vārdā

un kā uzdevumā notiek šī ārkārtīgi neatlaidīgā valšķu grau-

šanas un mūsu planētes nāciju labklājības ārdī-

šana un iznīcināšana, līdzīgi tam, kā Padomju Krie-

vijā jau ir reālizēts?

Še apskatītā sakarībā es atļaušu sev aizrādīt uz tieslietu

licenciāta J. Turka 1933. g. izdoto grāmatu: „Ciānas gudro

noslēpumi", kur starp citu uzrakstīts sekošais:

„Mēs likām tautām atskanēt lozungam: Brīvība, Vien-

līdzība, Brālībai Šos vārdus muļķīgie papagaiļi, kuri no

visām malām uz šo pielabināšanās saucienu salidoja, ir

bieži atkārtojuši. Šie vārdi ir sagrāvuši pasaules labklā-

jību, īsto personīgo brīvību, kura agrāk no mūsu spiediena

bij pasargāta. Mūsu valdība, kas iet mierīgas iegūšanas

ceļu, drīkst kara briesmas atvietot caur mazāk manāmiem,

bet toties īstenākiem nāves sodiem, ar kuriem jātiek pa-

balstītai terrora kundzībai, lai piespiestu pie aklas un ap-

solūtas paklausības. Taisna, bet nepielūdzama stingrība
rada labāko valstsvaras atbalstu. Ne tikai peļņas labad, bet

par visu arī pienākuma vārdā, uzvaras dēļ, mums jālieto

spēks un liekulība, jo ar to pakļausim visas valdības

mūsu virsvaldībai. Lai šo mērķi pilnīgi sasniegtu, visās

mutiskās pārrunās mums jāuzstājas ar lielu viltību, bet

iekš tā saucamās oficiālās sarakstīšanās mēs vienmēr iz-

rādīsimies godīgi un pretimnākoši. No mūsu tautsaimnie-

ciskās mācības dveš it kā nopietna cenšanās uzstāties

par strādnieku šķiru un pasaules saimniecības principiem.

Mūsu apgalvojumi parasti ir tukši vārdi, tomēr paska-

tāties, kādas sekmes guvušas no mums uzbūvētās Marksa,
Nicšes un Darvina mācības. Vjņu dekompozējošā darbība

uz nejūdu galvām mums vajadzētu būt, mazākais, skaidra.

Caur presi mēs nācām pie iespaida un palikām tomēr ēnā;

pateicoties viņai, mēs esam zelta kalnus sarausuši, nerū-
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pējoties par to, ka tie mums jāsmeļ no asins un asaru

straumēm. Valstis mēs pārvērtām par kaujas laukiem, uz

kuriem norisinājās saoelšanās; vēl tikai drusku pacietības,

un bunti un sabrukumi būs vispārēja parādība."

„Mūsu vara balstās uz strādnieku ilgstošu nepietie-

košu barošanos un strādnieku vājību. Šinī stāvoklī viņam

jāpadodas mūsu gribai, jo viņam nav ne spēka, ne gribas

mums izrādīt pretestību. Tautskolās jābūt sludinātai vie-

nīgai zinātnei, vissvarīgākai no visām, t. i. mācībai par

sabiedriskās dzīves uzbūvi, kura paģēr darba sadalīšanu

un tā tad arī ļaužu iedalīšanu klasēs un šķirās.

Vārds ~Brīvība" sviež cilvēku sabiedrību cīņā pret vi-

sām varām, Dievu un dabas spēkiem. Tikko mēs būsim

nosēdušies uz troņa, šo vārdu mēs no cilvēces vārdnīcas

izstrīposim, jo tā ir lopiska spēka substance, kura pārvērš

masas asinskārīgos zvēros."

„Mūsu vara ir neredzama, un tā ir viņas raksturīgā

pazīme. Brīvmūrnieku*) ārējā darbība ir priekš tam, lai

mūsu varu un viņas mērķus aizplīvurotu; mūsu kara plāns,

pat mūsu varas sēdeklis tautām paliks vienmēr apslēpts.
Pie Dievticības tauta ļautos vadīties no garīdzniekiem

mierīgi un pazemīgi viņa staigātu savu dvēseļu ganu

vadībā un mierīgi padotos no Dieva noliktai laimes mantu

sadalīšanai. Aiz šī iemesla mums jāiznīcina Dievticība,

no nezīdu dvēselēm jāizrauj katra doma par Dievu un

Svēto garu un viņa jāatvieto ar daudzskaitlīgiem aprēķi-
niem un miesas vajadzībām.

Kad mēs tautām iedevām idejas par viņu pašu tie-

sībām, viņas sāka ieraudzīt ķēniņos tikai vairs vienkāršus

mirstīgos. „Caur Dieva žēlastību" pazaudēja tautas acīs

katru nozīmi. Kad mēs viņām bijām nolaupījuši ticību uz

Dievu, kronēta vara noslīga uz ielas. Te mēs viņu kā pu-

blisku īpašumu esam uztvēruši. Tagadējo valdinieku vietā

mēs liksim šausmu tēlu, kurš sauksies par virsvaldības

administrāciju. Kā knaibles viņa rokas izstiepsies visos vir-

zienos un iztaisīs no sevis tik varenu iestādi, ka visas tau-

*) Brīvmūrnieku organizācijas vēsture un tās darbība attēlota Gri-

gorija Bastuņiča grāmatā „Masonstvo".
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tas lieksies mūsu kundzības priekšā. Ar visiem līdzek-

ļiem mums jāattīsta mūsu virskundzības vara, viņai vi-

siem jārādās par to aizstāvi un labdari, kas mums lab-

prātīgi padodas."

„Ja tagad kaut kāda valsts ceļ pret mums protestu,

tad tikai formas pēc, pat ar mūsu ziņu un gribu... Mums

ir nevaldāma godkārība, dedzīga mantkārība, nežēlīga at-

riebības kāre un nepielūdzams naids. No mums iziet bu-

bulis — visuvarenais terrors; šādā kārtā aklais tautas

spēks paliek mūsu atbalsts.

Pēc tam, kad visus būsim pieradinājuši pie pašno-
teikšanās domas, mēs iznīcināsim nežīdu ģimenes un viņas

audzinošo nozīmi. Mēs pratīsim aizkavēt augsti apdāvi-
nātu personību rašanos, kuru izbīdīšanos no mums vadīta

masa neatļaus. Viņa taču pieradusi tikai mums sekot, jo

mēs viņas paklausību un uzmanību labi samaksājam.
Tikko valsts ķermenim mēs esam iedvesuši liberālisma

indi, visa valsts tiesiskā iekārta ir pārgrozījusies. Tagad
visas valstis ir padotas nāvīgai slimībai, asins saindēšanai.

Bez mitēšanās visās zemēs mums jāsaindē tautu un arī

valšķu savstarpējās attiecības. Visas tautas caur skaudību

un naidu, strīdu un karu, pat trūkumiem, badu un epidēmiju

izplatīšanu mums tiktālu jāsapūdē, lai nežīdi neatrastu

nekādas citas izejas, kā padoties mūsu naudas varai. Sa-

vus nolūkus varam sasniegt tikai pa aplinkus ceļu. Šim

mērķim mēs esam dibinājuši slepenas žīdu brīvmūrnieku

ložas. Neviens viņas un viņu mērķus nezina, vismazāk

nežīdu vērši, kurus mēs esam piedabūjuši pie līdzdalības

atklātās brīvmūrnieku ložās, lai viņu cilts brāļiem kaisītu

smiltis acīs. Caur Dieva žēlastību mēs, izredzētā tauta,

esam izkaisīti pa visu pasauli. Šinī mūsu cilts it kā vājībā
ir viss mūsu spēks. Kādu lomu spēlē tagad prese? Viņa
dien priekš tautas kaislību iededzināšanas mums vēlamā

virzienā vai partiju patmīlīgo centienu veicināšanai. Viņa
ir tukša, netaisnīga, melīga. Lielākā daļa ļaužu nemaz

nezina, kam prese patiesībā ka1p0..."

„Tikko mēs būsim sasnieguši pasaules kundzību, mēs

necietīsim nevienu citu ticību, kā vienīgi mūsu ticību pašu

Dievam, ar kuru mēs esam savienoti kā viņa izredzētā
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tautu un caur kuru mūsu liktenis saistīts ar visas pasaules
likteni. Aiz šī iemesla katra cita Dievticība mums ir jā-

iznīcina. Ja arī bezdievju skaits caur to pieņemtos, tad

tas mūsu mērķiem nevar kaitēt, bet ātrāk būt par brīdi-

nošu piemēru paaudzēm, kuras grib dzirdēt mūsu mā-

cību par Mozus reliģiju, kuras stiprā un dziji pārdomātā
uzbūve novedīs visas tautas zem mūsu kundzības. Mūsu

sekmes mēs pamatojam uz mūsu mācības noslēpumaino

spēku, no kura, kā mēs teiksim, iziet viss audzinošais

iespaids uz cilvēci. Pie katra gadījuma mēs publicēsim

rakstus, kuros mēs salīdzināsim mūsu kundzības labumus

un pagātnes ļaunumus. Pie tam mēs gribam nežīdu val-

dību kļūdas attēlot visspilgtākās krāsās un pret viņām

radīt tādu riebumu, ka tautas tūkstošreiz labāk pacietīs

dzimtbūšanu, kura viņiem nes mieru un kārtību, nekā

ilgāk kāros daudz slavēto brīvību, kura viņas bezgalīgi

nomocījusi un iznīcinājusi visus cilvēcīgos eksistences

avotus, jo viņas tika izmantotas no avantūristu bara, kurš

nezināja, ko viņš dara."

„Reiz mēs būsim ieguvuši pilnīgu kundzību, mēs zi-

nāsim rūpēties par to, lai pret mums nekādas sazvēre-

stības nenotiktu. Bez žēlastības mēs sodīsim ar nāvi katru,
kurš ar ieroci rokā sacelsies pret mums un mūsu kun-

dzību. Katra, kautkāda slepenas biedrības dibināšana tāpat

tiks sodīta ar nāvi. Visi mūsu valdības lēmumi būs galīgi.

Appelāciju mēs nepielaidīsim. Nežīdu sabiedrībā, kurā

mēs esam ieaudzinājuši pretrunas un šķelšanās garu, tikai

ar nežēlīgiem līdzekļiem atkal var tikt ievests miers un

kārtība. Nevar būt nekādu šaubu par to, ka valdība katrā

laikā ir spējīga ar dzelzs roku izvest savu gribu. Pie tam

upuri, kurus prasa nākotnes labums, vispār nekrīt svarā.

Bez tam — neviena tauta neuzliek rokas tam, kurš caur

savu drošsirdību un garīgo spēku prot uzlikt viņai savu

jūgu."

„Brīvmūrnieku ložas mēs apvienojam zem vienas gal-

venās vadības, kura zināma tikai mums, bet visiem citiem

paliek noslēpta, proti, zem mūsu gudro galvenās vadī-

bas. Ložām būs priekšsēdētājs, kuram jāprot galvenās va-

dības pavēles segt ar savu personu. Ložu locekli piederēs
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pie visdažādākām sabiedrības aprindām. Visslepenākie
valsts mākslas plāni viņu sastādīšanas dienā taps mums

zināmi un tūliņ nonāks mūsu valdības zināšanā."

„Nežīdiem, acīmredzot, trūkst spēju saprast, ka vispā-

rējās vienlīdzības sapnis ir pretīgs augstākiem dabas li-

kumiem, kura (daba) no pasaules radīšanas dažādas sugas

būtnes laiž pasaulē un izšķirošo lomu piešķir personībai.

Ja mums ir izdevies nežīdus tiktāl apstulbot, tad tas

taču pārsteidzoši skaidri rāda, ka viņu saprāts nekādā ziņā

nevar mēroties ar mūsējo; tā ir vislabākā mūsu sekmju

garantija. Upurus no nejūdu lopiskās sēklas mēs nekad

neesam skaitījuši, bij mums jāupurē arī daudzi no savē-

jiem. Tāpēc saviem ļaudīm pasaulē mēs esam devuši stā-

vokli, uz kuru viņi neiedrošinājās cerēt pat vispārdrošākos

sapņos. Ar samērā maz upuriem no mūsējo vidus mēs

esam mūsu tautu paglābuši no bojā ejas.

Nāve ir neizbēgams visu cilvēku gals. Tamdēļ i1" labāk

šo galu paātrināt tiem, kuri kaitē mūsu lietai, nekā gaidīt,
kamēr viņš ķer arī mūsu darba radītājus. Brīvmūrnieku

ložās mēs izpildām nāves sodu tādā formā, ka nevienam

ārpus ložu brāļiem nav aizdomu, pat nāves upuriem nē.

Mūsu varas autoritāte paģēr mērķim atbilstošus, t. i. vis-

cietākos sodus par vismazākiem amatpārkāpumiem, kuru

motīvi ir personīgs labums. Ja arī atsevišķs individs varbūt

cietāki tiks sodīts, nekā viņš to pelnījis, tad taču viņš

pielīdzināms zaldātam, kurš kritis uz iekšējās pārvaldes

lauka, par likuma un varas autoritāti."

„Mūsu rīcībā būs visas pasaules nauda, kamdēļ mūsu

valdībai nav jābaidās ne no kādiem izdevumiem, ja lieta

grozās ap svarīgu plānu izvešanu dzīvē, kuri mūs tuvina

galvenam mērķim. Tautas un viņu valdības attiecībā pret

mūsu valsts mākslas noslēpumiem mūžīgi paliek nepieau-

gušu bērnu lomā.

Sirdsapziņas brīvība tagad ir visur atklāti atzīta.

No tam mēs izvedam slēdzienu, ka mūs vēl tikai gadi

šķir no momenta, kur kristīgie pasaules uzskati pilnīgi
sabruks. Ar citām ticības mācībām mēs tiksim vēl ātrāki

galā.
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Pēc mūsu programmas viena mūsu pavalstnieku treš-

daļa, aiz pienākuma sajūtas, pēc brīvprātīgā valsts die-

nesta principa, uzraudzīs pārējās divas trešdaļas. Tad tas

vairs nebūs kauns un apvainojums, bet taisni otrādi.

Augstākā mērā uzslavas vērts darbs, pakalpot valstij ar

spiega un denunciātora dienestu. Mūsu līdzdalībnieki pie-

derēs pie visaugstākiem un viszemākiem sabiedrības slā-

ņiem; starp viņiem atradīsies: izprieces kāri pārvaldes

ierēdņi, izdevēji, drukātavu īpašnieki, grāmattirgotāji, tir-

gotāji, strādnieki v. c."

Jāsaka, ka tiešu, noteiktu pierādījumu trūkst par to,

ka marksistu rīcības pamatā ir „Ciānas gudro" program-

ma. Tomēr nākas atzīt, ka teorētiska materiālisma mācībai

ir liela līdzība ar „Ciānas gudro" plānu un programmu.

Teikšu pat vairāk — „Ciānas gudro noslēpumos" atrodam

atslēgu pareizai Kārla Marksa teorijas izpratnei un mark-

sistu taktikas, metodes izskaidrošanai. Visā pilnībā top

saprotams, kas slēpjas aiz viltus izkārtnes: taisnība, vien-

līdzība, brālība un brīvība; top saprotams, kamdēļ ar

tādu neatlaidību marksisma piekritēji un slepenie aģenti

izplata šo aplamo un kaitīgo mācību, un no kādiem avotiem

tiek smelti milzīgie naudas līdzekļi „piekritēju" atalgo-

šanai, spiegu tīklu noorganizēšanai un izpriecas kāro pār-
valdes ierēdņu, veikalnieku un strādnieku uzpirkšanai. Ik-

katrs, kas novērojis marksistu valsts varas režīmu Padomju

Krievijā un neilgo laiku Latvijā, tas arī zina, ka pa-

tiešām „upurus no nejūdu lopiskās sēklas sociālisti nekad

nav skaitījuši", tiem jākrīt arī par „likuma un varas au-

toritāti".

Cik neatlaidīgi marksisti grauj ticību, kristiānismu

visiem vēl ir atmiņā Latvijas marksistu režīms līdz 15.

maijam 1934. g. un bezdievju ārprāta darbība, kura vēr-

sta pret baznīcu Padomju Krievijā — tas tika izvests no-

teikti pēc uzrādītās programmas.

Nevar būt divu domu arī par to, ka tieši marksisms

radīja tādu stāvokli Latvijā līdz 15. maijam 1934. g., kur

valsts tika „izmantota no avantūristu bara, kurš nezināja»
ko viņš dara".
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Marksistu (komūnistu) čekas organizācija, kura pazī-

stama no viņas darbības mūsu zemē Stučkas laikā, bet se-

višķi pēc minētās iestādes darbības Padomju Krievijā
savā būtībā pilnīgi atgādina „Ciānas gudro" „virsvaldības

administrāciju". Šās iestādes tieksmes — piespiest pie aklas

un apsolūtas paklausības marksistu valdības varai.

Marksisma patiešo nolūku raksturošanai vēl jāaizrāda

uz loti krasu piemēru tieši no Latvijas dzīves. Zinām, ka

naktī no 15. uz 16. maiju uz tautu balstīdamās valdība

gāja darbā un uzvarēja tagad esam atbrīvojušies no

grūtā, nepanesamā politiskā stāvokļa, avantūristu bars

vairs nevar izsūkt Latviju. Mūsu zemē ir iekārta, kas sa-

mierina un nolīdzina visas šķiru un interešu pretešķības

un sadursmes. Valda nacionālais ideālisms.

Latvijas pilsoņi var uzrādīt daudz vērtīgu sasniegumu

valsts darbā, jo tās mērķus visumā atbalsta iedzīvotāji,

pilsoņi. Bet ko dara Latvijā marksisti pie šādas nepārpro-

tamas dzīves tiešamības? Pēc oficiālām ziņām novembra

sākumā 1934. g. „žīdi mēģināja atjaunot nelegāli sociāl-

dēmokratisko darbību un nelegāli izdeva divus numurus

savas avīzes „Revolūcionārais Sociālists", kurā atklāti de-

klarēja, ka sociāldēmokrati tagad, līdzīgi komūnistiem, at-

zīst padomju iekārtu - komūnistisko diktatūru, un cīnās,

lai tādu ievestu arī Latvijā". Apcietināti nelegālās mark-

sistu organizācijas darbinieki: B. Veinbergs, H. Geslers,
E. Eichmanis, N. Baranovskis, M. Ledainis, A. Kadiķis,
L. Kotlers, L. Amdurs, H. Švarckans, H. Leibovičs, A. Grin-

mans, L. Kagans, N. Heimans un M. Javiča. Tādējādi sle-

penās marksistu organizācijas darbinieki: 80% žīdu un

20°o nežīdu! Bezgalīgi smagās un asiņainās cīņās latvju
tauta ir sasniegusi savu vēsturisko piepildījumu, visaug-

stāko, kas kādai tautai pašai par sevi var būt. Nacionālisms,

savienots ar skaidru, svētu ideālismu, bij tas spēks, kas

dāvāja mums valstisku neatkarību; un mēs arī labi ap-

zināmies, ka Latvijas patstāvība, neatkarība ir tikai līdzeklis

tautai, lai tā augtu un garīgi attīstītos sava uzdevuma,

savas misijas veikšanai.



31

Pie šādiem, lūk, faktiskiem apstākļiem marksistu va-

doņi, aģenti un algotie propagandisti slepeni cenšas iz-

nīcināt latvju tautas neatkarību, pašnoteikšanos un brīvību.

Viņi pūlas mūsu tautu padarīt par marksisma (varbūt

pareizāki par „Ciānas gudro") vergiem un reizē ierobežot

tautas garazinātņu attīstību. Tā ir augstākās pakāpes ne-

kaunība un nodevība iepretim cilvēces gara kultūras uz-

devumiem, tā ir mūsu brīvības cīnītāju piemiņas, latvju tau-

tas svētnīcas zaimošanai Nopelniem bagāto tautas vadoņu
nicināšana!

No visa iedzīvotāju skaita Latvijā žīdu ir apmēram

5,2%, bet latvju — ap 74%. Vairākums žīdu tautības

piederīgo ir nodarbināti tirdzniecībā, t. i. šās minoritātes

vairākums valstī nav vis ražotāji, bet saražotā patērē-

tāji; tā tad tie ir pilsoņi, kuri nenoliedzami zināmā mērā

materiāli izmanto tos, kas vērtības ražo valstī. Tomēr viņi

atrod par iespējamu un pielaižamu neatlaidīgi uzspiest

valsts vairākuma tautībai to, ko viņi vēlas, kas vienīgi vi-

ņiem ir vajadzīgs (ko izgudrojuši «Ciānas gudrie"). Būtu

jādomā, ka no 5,2% žīdu Latvijā kāda daļa nav mark-

sisma piekritēji. Tad iznāk, ka 3 4% valsts iedzīvotāju
tiecas par katru cenu uzspiest pārējiem 95% iedzīvotāju

savu režīmu un ticību. Patiešām, šādai bezkaunībai robežas

nevar saskatīt un atrast. Latvijā dzīvo arī citas mazākuma

tautības: lielkrievi (kuru 10,5% no visu pilsoņu skaita),

poļi, baltkrievi, vācieši v. c. Tomēr neviena cita mazākum-

tautība līdz aprādītai bezkaunībai nav gājusi, taisni otrādi:

pēc 15. maija 1934. g. minoritātes ir pierādījušas savu

lojālitāti. Aplūkotā parādība, acīmredzot, nav nejaušība.

Mēs zinām, ka bij. Krievijā no visiem aktīviem marksistiem

žīdu bij vairākums, tāpēc arī tur kādi 2—3% žīdu tau-

tības centās uzspiest apm. 85% pārējiem valsts iedzīvo-

tājiem marksistu režīmu, un viņiem tur tas arī izdevās

— krievu dzimtajā zemē ir ievesta „Ciānas gudro" dzimt-

būšana, jo tur pilsoņu dzīves norisi noteic un diktē vie-

nīgi marksisti, Krievijas dzīves un viņas tautību likteņi

jau 17. gadu ir pilnīgā komūnistu varā. No oficiāliem

avotiem zināms, ka arī lielajai vācu tautai marksisti-žīdi

ir gatavojuši viņu zemē režīmu, līdzīgu Padomju Krie-
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vijas režīmam, pirms nacionāl-sociālistu uzvaras, kad Vā-

cijas valsts varas priekšgalā nostājās vācu tautas lielais

vadonis Hitlers, kurš likvidēja tur marksismu galīgi.
Šie nedaudzie nepārprotamie piemēri liecina, ka „Ciānas

gudro" programma ir plaši atbalsojusies ar savu organizā-

ciju un materiālām bagātībām stiprajā 15 miljonu žīdu

tautā abās zemes puslodēs.

IV. Kārļa Marksa teōrijas vērtējuma noslēgums.

No apskatītā 111. nodalījumā pietiekoši skaidri redzams,

ka teorētiskā materiālisma mācība ir mūsu laikmeta ie-

vērojamākā viltus mācība, kuras slepenais īstais mērķis
ir tālu ejošs. To pierāda tagadnes cilvēces dzīves norise,

kurai ir nepārprotams sakars ar Marksa teorijas aizkuli-

sēm, slepenajiem nolūkiem. Tas fakts, ka simtiem miljonu

tagadnes cilvēku ar lielu sajūsmu un aizgrābtību uzjēma

šo viltus mācību, pierāda, ka viņa veikli, artistiski veikli

pieskaņota sabiedrības tieksmēm, nāciju masu ilgām un

piemērota arī instinktīvām dziņām. Šās viltus mācības ie-

dvesmotāji un autors ir pratuši, sava uzdevuma veikšanai,

izmantot visu to, ko spēj dot šā laikmeta intellekts, cil-

vēka apziņa, nejutekliskas spējas.

No I. dajas (91. lapp.) zinām, ka intellekts ir tas cilvēka

sākuma elements, ar kuru mēs atšķiramies no dzīvniekiem.

Kaut gan intellekts nav augstākais cilvēka sākums, tomēr

viss, ko cilvēce ir sasniegusi fizikā, ķīmijā, astronomijā,

ģeoloģijā, botānikā, zooloģijā, medicīnā, psīcholoģijā, celt-

niecībā, elektrotechnikā, satiksmes līdzekļu technikā un

t. t., ir intellekta uzvaras gājiens, triumfs. Zinām arī, ka

attīstoties jaunam augstākam sākumam jeb dvēseles īpa-

šībām, — cilvēka gara attīstība tiek virzīta Uz priekšu.
Tomēr netrūkst vēl cilvēku, kuru gars it kā pārklāts dau-

dzām segām, viņi cieši saistīti ar materiālo dzīvi, viņi va-

dās no iedomības, lepnuma, atriebības kāres, skaudības,

ienaida, dziņas pēc materiāliem labumiem, egoisma v. c.

Šādu cilvēku pietiekoši attīstītais intellekts ir spēcīgs ie-

rocis un vara savu Jauno dziņu, iegribu un kaislību apmie-
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rināšanai. Cilvēks, ja vien viņš to grib, var tālu pārspēt

visplēsīgākos zvērus; viņš var morāliski noslīdēt tik ze-

mu, ka dzīvniekiem tas nemaz nav iespējams. Zvērs nekad

nevar būt tik nežēlīgs, kā šāds cilvēks, tik artistiski, māk-

slinieciski nežēlīgs! Te aprādīta cilvēka tipa izsmejošu

raksturojumu ir devis Dostojevska ģēnijs nodaļā „Lielais

Inkvīzītors" *). Ivans Karamāzovs saka: „Katrā cilvēkā,

protams, slēpjas zvērs, dusmības zvērs, zvērs, kas iede-

gas saldkaislē no mocītā upura kliedzieniem, bez aiztures

no važām atlaistā zvērs, izvirtībā iegūto slimību, podagru,
slimo nervu v. t. t. zvērs. Pēc manām domām Kristus mī-

lestība pret cilvēkiem ir savā ziņā zemes virsū neiespē-

jams brīnums"...

«Galvenais, ko Lielais Inkvīzītors Kristum pārmet, ir

tas, ka Kristus esot pārāk augsti vērtējis cilvēkus un

devis tiem mācību, no kuras līdz tai neizaugušie cilvēki

topot tikai nelaimīgi. Un proti, Kristus tiem esot slu-

dinājis debesu maizi un brīvību, saucot tos nerūpēties

par zemes maizi. Bet tas esot nežēlīgi. Atteikties no

zemes maizes un sekot debesu maizei varot lielākais tūk-

stoši un desmiti tūkstošu, bet miljoni un desmiti tūkstoši

miljonu to nekad nevarēšot. Un vai tad Kristum esot dārgi
tikai tie tūkstoši un desmiti tūkstošu lielo un stipro, un

pārējie miljoni, daudzskaitlīgi kā smiltis jūrmalā, nespē-

cīgo, bet Viņu mīlošo, lai būtu tikai materiāls lieliem un

stipriem? Arī Kristus sludinātā brīvība esot tikai nelai-

me cilvēkiem, kas pēc savas dabas nevarot brīvi būt.

Kā atsevišķā cilvēkā, tā visā cilvēcē valdot mūžīgas ilgas

pēc tā, kā priekšā varētu ceļus locīt. Nav cilvēkam ne-

pārtrauktāku un mocošāku rūpju, kā tās, brīvam tikušam,
uzmeklēt ātrāk to, kā priekšā ceļus locīt. Bet meklē cil-

vēks tā priekšā ceļus locīt, kas ir neapstrīdams, tik ne-

apstrīdams, lai visi cilvēki uzreiz būtu ar mieru kopīgi
tā priekšā ceļus locīt. Jo šo nožēlojamo radību rūpes nav

tikai tās, lai atrastu, kā priekšā man vai kādam citam

ceļus locīt, bet gan, lai atrastu kaut ko tādu, kam visi

varētu ticēt un viņa priekšā ceļus locīt, un katrā ziņā visi

) Dostojevska romāns „Brāļi Karamāzovi".
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kopā. Lūk, šī kopības prasība ceļu locīšanā arī ir galve-
nās mokas katram atsevišķam cilvēkam un visai cilvēcei

no mūža gala. Kopīgas ceļu locīšanas labad viņi šķēpiem
ir viens otru iznīcinājuši. Tie ir darinājuši dievus un

uzsaukuši viens otram: „Atmetiet jūsu dievus un nākiet

pielūgt mūsējos. Citādi nāve jums un jūsu dieviem!" Un

tā būs līdz pasaules galam, pat tad, kad izzudīs pasaulē
dievi: vienalga, kritīs ceļos elku priekšā... Nav cilvēkam

nekas vilinošāks, kā sirdsapziņas brīvība, bet nav arī ne-

kas mocošāks... Tu iekaroji cilvēka brīvo mīlestību, lai

viņš brīvi Tev sekotu, Tevis aizrauts un valdzināts. Senā

cietā likuma vietā cilvēkam turpmāk nu pašam bija jālemj»
kas ir labs un kas ļauns, vadoties tikai no Tava tēla savā

priekšā — bet vai Tu neapdomāji, ka viņš atmetīs, beidzot,

un apstrīdēs pat Tavu tēlu un Tavu patiesību, ja viņu ap-

spiedīs ar tādu šausmīgu nastu, kā izvēles brīvību. Nebū-

dams pēc savas dabas brīvības spējīgs, cilvēks, brīvībā

palaists, izvēršoties dumpiniekā, un tas nesot viņam pa-

šam lielāko nelaimi. Kāds no tā labums, ka viņš tagad
visur dumpo pret mūsu varu un lepojas ar to, ka dumpo?
Tas ir bērna un skolēna lepnums. Tie ir mazie bērni, kas

klasē sadumpojušies un izdzinuši skolotāju. Bet pienāk

gals arī bērnu gavilēm, tās dārgi viņiem izmaksās. Tie

sagraus tempļus un asinīm pārplūdinās zemi... Tā tad ne-

miers, apjukums un nelaime — tas ir tagadējais cilvēku

liktenis pēc tam, kad Tu tik daudz esi izcietis par viņu

brīvību. Brīvība vēl arī citādi esot bīstama cilvēkiem,
kas bez zemes maizes nevar dzīvot: „Nekāda zinātne tiem

nedos maizes, kamēr tie paliks brīvi, bet izbeigsies ar to,

ka savu brīvību tie atnesīs pie mūsu kājām un teiks mums:

„labāk padariet mūs par vergiem, bet paēdināt mūs". Sa-

pratīs, beidzot, paši, ka brīvība un zemes maize katram

pietiekošā vairumā kopā nav domājami, jo nekad, ne-

kad tie nemācēs savā starpā sadalīties. Pārliecināsies arī,

ka nekad nevar būt arī brīvi, jo ir nespēcīgi, izvirtīgi, nie-

cīgi un dumpinieki. Tāpat Lielais Inkvīzītors pārmet Kri-

stum arī brīnumu atmešanu... Tu cerēji, ka, palikdams ar

Dievu, cilvēks neprasīs pēc brīnuma. Bet tu nezināji, ka

tikko cilvēks atmetīs brīnumu, tā tūliņ atmetīs arī Die-
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vu, jo cilvēks meklē ne tik daudz Dievu, cik brīnumus.

Un tā kā cilvēks bez brīnuma palikt nespēj, tad sarādīs

sev jaunus brīnumus, jau sevis paša, un pielūgs pesteļo-

tāju brīnumus, bābu burvības, lai arī tas simts reižu būtu

dumpinieks, ķeceris un bezdievis... Tu slāpi brīvas mīle-

stības, bet ne verga gaviļu varenības priekšā, kas tam reiz

uz visiem laikiem šausmas iedzinusi... Apskaties un padomā,

lūk, pagājuši piecpadsmit gadu simteņi, ej un paskaties

uz tiem: ko Tu līdz sevim esi pacēlis? Es zvēru, cilvēks

ir vājāks un zemāk radīts, nekā Tu par viņu esi domājis.

Viņš ir nespēcīgs un neģēlis. „Tu atbildēji (savam kār-

dinātājam), ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet vai

Tu zini, ka šīs pašas zemes maizes vārdā arī sacelsies

pret Tevi zemes gars un cīnīsies ar Tevi un uzvarēs Tevi

un visi staigās tam pakaļ, saucot: „Kas var līdzināties

šim zvēram, viņš mums ir devis uguni no debesīm!" Tava

tempļa vietā pacelsies jauna celtne, pacelsies no jauna

briesmīgs Babilones tornis, un lai gan arī tas netiks pa-

beigts, kā agrākais, Tu tomēr varētu izsargāties no šī

jaunā torņa un par gadu tūkstoti saīsināt cilvēku ciešanas,

jo pie mums taču tie atnāks, tūkstots gadu nomocījušies

ar savu torni. Viņi tad atkal mūs uzmeklēs pazemē, kata-

kombās slēpušos (jo mēs atkal tiksim vajāti un mocīti)
atradīs mūs un gaudos: «Paēdināt mūs, jo tie, kas mums

apsolīja uguni no debesīm, to nav devuši." Un tad mēs

arī pabeigsim izbūvēt viņu torni, jo uzbūvēs tas, kas pa-

ēdinās; bet paēdināsim tikai mēs, Tavā vārdā, un same-

losim, ka Tavā vārdā. Ak, nekad bez mūsu palīdzības tie

nevarēs sevi paēdināt"

Motivēdams savu lēmumu Kristu ieslodzīt, lai nākamā

dienā to sadedzinātu sārtā, Lielais Inkvīzītors izsaka tālāk

visai raksturīgas domas: „Mēs izlabojām Tavu darbu un

dibinājām to brīnumā, noslēpumā un autoritātē.

Un cilvēki kļuva priecīgi, ka viņus atkal veda kā ga-

nāmpulku, un ka no viņu sirdīm, beidzot, ir novelta dā-

vana, kas bijusi tik mocoša. Vai tad mēs neesam mīlējuši,

apzinādamies viņas bezspēcību, ar mīlestību sirdī atvieg-

lojuši viņas nastu un atļaujot viņas bezspēcīgai dabai kaut

arī grēku, bet ar mūsu ziņu? Kamdēļ Tu tagad esi ieradies
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mūs traucēt? Jo kam gan valdīt pār cilvēkiem, ja ne tiem,

kas pārvalda viņu sirdsapziņu un kā rokās ir viņu mai-

zes klaipi... Ak, paies vēl brīvā prāta, viņu zinātnes un

(cilvēkēšanas) antropofaģijas trakošanas gadu simteņi, tā-

pēc ka, iesākuši celt Babilonas torni bez mums, tie beigs

ar antropofaģiju. Brīvība, brīvais prāts un zinātne, ievedīs

viņus tādā biezoknī un nostādīs tādu brīnumu un neatri-

sināmu noslēpumu priekšā, ka vieni no viņiem, nepade-
vīgie un asinskārīgie, iznīcinās paši sevi, citi nepadevī-

gie, bet nespēcīgie, iznīcinās viens otru, bet trešie - at-

likušie, nespēcīgie un nelaimīgie, pierāpsies pie mūsu kā-

jām un uzgaudos mums: „Jā, jums bij taisnība, jums vie-

niem bijusi Viņa taisnība, un mēs atgriežamies pie jums,

glābiet mūs no mums pašiem." Un visi būs laimīgi, visi

miljoni būtņu, izņemot to simtu tūkstošu, kas pār viņiem
valdīs. Jo tikai mēs, mēs, noslēpuma glabātāji, tikai mēs

būsim nelaimīgi. Būs tūkstoši miljonu laimīgu mazbērnu

un simts tūkstošu cietēju, kas ņēmuši uz sevi laba un Jauna

atziņas lāstu."

Lielais Inkvīzītors, kas vēl iepriekšējā dienā, svinīgā

un apžilbinošā kardināla tērpā ģērbts, bij noskatījies, kā

uz viņa pavēli tika sadedzināts gandrīz vesels simts „ķe-
ceru" karāļa galma, bruņinieku, kardinālu un visburvīgāko

galma dāmu, kā arī lielās pilsētas daudzo iedzīvotāju klāt-

būtnē; šis vecis, tuvu deviņdesmit gadiem, garš un taisns,

ar izkaltušu seju, dziļi iekritušām acīm, no kurām vēl

atspīd ugunīgās dzirksteles, tagad savā ikdienas tērpā,

vecā rupjā mūka sūtanā, stāv Kristus priekšā, un uz ārieni

laužas dvēseles mokas.

„Nav liela tikumīga svētlaimība sasniegt gribas pilnību,
lai tai laikā pārliecinātos, ka miljoni citu Dieva būtņu
ir palikuši veidoti tikai izsmieklam, ka nekad tie nespēs
tikt galā ar savu brīvību, ka no nožēlojamiem dumpinie-
kiem nekad neiznāks milži torņa pabeigšanai; ka ne tādu

zosu dēļ lielais ideālists ir sapņojis par savu harmoniju."
Lielais vecis, kas uzņēmies uz sevi melus un viltu, lai

kaut cik laimīgas darītu šīs «izsmieklam radītas mēģinājuma
būtnes" pēc viņa atziņām, nobeidz ar vārdiem: „Atgādinu
Tev - jau rīt Tu redzēsi paklausīgo ganāmpulku, kas uz
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pirmo manu mājienu metīsies piegrābt karstas ogles Tavam

sārtam, kurā sadedzināšu Tevi par to, ka esi atnācis mūs

traucēt..."

No lielo inkvīzītoru: „Ciānas gudro", Marksa, Ļeņina,

Trocka, Džerdžinska v. c. prātojumiem un atziņām ar pa-

tiesību saietas tikai tas, ka tagadnes cilvēku simtiem mil-

jonu vēl ir „vergu pūlis", jo viņi atrodas tikai mazliet aug-

stāki par dzīvniekiem, un prāts darbojas gandrīz vienīgi

instinkta līmenī. Mums vēl ir palicis daudzi no tiem ele-

mentiem, kuru īstais miteklis dzīvniekos: egoisms, kaislību

dziņas, baudu kāre, ienaids, atriebība, greizsirdība, mant-

kārību v. t. t. — viss tas izriet no instinktīvā sākuma.

Tamdēļ cilvēkiem bieži nav spējas savus impulsus ziedot

prātam; šāds cilvēku pūlis ļoti līdzinās «nejēdzīgu un no-

žēlojamu kukaiņu baram", kas reizēm neglābjami „metas

liesmās". Tādus piemērus zinām vēsturē un tā tas notika

arī tanī laikā — deviņpadsmit gadsimteņu atpakaļ, kad

augstie priesteri un rakstu mācītāji „Viņu gauži apsū-

dzēja", uzkūdīja un satracināja cilvēku baru, kurš tad

apspļaudīja Cilvēka Dēlu un sita to dūrēm, bet „Viņš

zināja, ka tie to no skaudības bija nodevuši". Zemes pār-
valdnieks Pilāts saka jūdiem: «Redziet, Viņu vedu pie

jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie Viņa
neatradu." Jūdi Pilātam atbildēja: „Mums ir savs likums,

un pēc šī likuma Viņam jāmirst," un pūlis sauca: „Sit Viņu
krustā, sit Viņu krustā!" Tad Pilāts to atdeva tiem, lai

tie Viņu sistu krustā...

Jēzus savam māceklim Tomam saka: „Es esmu ceļš,

patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien

caur mani" (Jāņa cv. 14, 6). Šī patiesība ir nesatricināma,

mūžīga. Tomēr deviņpadsmit gadsimtu laikā ir daudzi,

loti daudzi apmeloti, apspļaudīti, ar ērkšķu vaiņagu vaiņa-

goti un sisti krustā — kas staigāja šo ceļu; vēl liela-

jiem inkvīzītoriem pūlis bieži ir paklausīgs. Bet šāda dzī-

ves tiešamība ir gluži saprotama: inkvīzītoru intellekts

ir devis cilvēcei viltus mācības, apsolīdams cilvēku pūlim

visu to, kas apmierināja instinkta dziņas, kaisles, egoismu

v, c. Ciānas gudrajiem netrūkst arī mirdzošā zelta, kas

hipnotizē „vergu" prātus, bet saviem atkarīgajiem pavalst-
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niekiem (kuriem inkvīzītoru jūgs jau ir uzlikts) zemes

maizi tie dod pēc noteiktas sistēmas ar tādu aprēķinu,

«lai piespiestu pie aklas un absolūtas paklausības, jo kam

gan valdīt pār cilvēkiem, ja ne tiem, kas pārvalda viņu

sirdsapziņu un kā rokās ir viņu maizes klaipi". Viņu sle-

penie līdzdalībnieki pieder pie visaugstākiem un viszemā-

kiem sabiedrības slāņiem; starp viņiem atrodas - izprie-

ces kārie pārvaldes ierēdņi, izdevēji (grāmatu), drukā-

tavu īpašnieki, artisti un artistes, veikalnieki, strādniēki

v. c, jo viņiem nav jābaidās ne no kādiem izdevumiem,

ja lieta grozās ap svarīgu plānu izvešanu dzīvē, kuri viņus

„tuvina galvenam mērķim". Tamdēļ, lūk, visslepenākie
valsts mākslas plāni viņu sastādīšanas dienā top inkvī-

zītoriem zināmi.

Ciānas gudro pārliecība, ka cilvēki ir nespēcīgi (bez

gribas spēka), izvirtīgi, niecīgi un neģēļi, izsmieklam

radītas mēģinājuma būtnes. īstenībā cilvēka dvē-

selē notiek nepārtraukta cīņa starp labo un ļauno, Dievu

un velnu; tādējādi cilvēkā esošais Dievs un velns vienmēr

cīnās, un šās cīņas lauks ir mūsu dvēsele, mūsu trīs

prāti: instinktīvais, intellekts un intuitīvais jeb gara prāts.
Pie kam tik ilgi, kamēr cilvēku dvēselē pārsvarā būs in-

stinktīvais (dzīvnieku) prāts, cilvēku pūlim būs liela līdzība

ar nožēlojamu kukaiņu baru viņi būs nespēcīgi, izvirtīgi

un neģēli, «izsmieklam radītas mēģinājuma būtnes", kuras

ar «spēku un liekulību", meliem un viltu ved kā «ganām-

pulku" un nekad tās nevarēs būt brīvas un neatkarīgas,
bet gan, nelaimīgas būdamas, allaž «pierāpsies pie inkvī-

zītoru kājām un uzgaudos tiem: «mēs atgriežamies pie

jums, glābiet mūs no mums pašiem"..." Šāds stāvoklis

nenovēršami tuvina glabātājus viņu slepena-

jam mērķim. Aiz šā iemesla, lūk, teorētiskā materiālisma

sludinātāji un to vadoņi cenšas par katru cenu «no dvē-

selēm izraut katru domu par Dievu un Svēto Garu un to

atvietot ar daudzskaitlīgiem aprēķinumiem un miesas va-

jadzībām". Tamdēļ pēc Ciānas gudro programmas tiek

neatlaidīgi kultivētas godkārība, mantkārība, naids, nesa-

ticība, savstarpēja šķelšanās, dziņa pēc baudas, izvirtība

v. c. Minētam nolūkam uzcītīgi kalpo no slepeniem spē-
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Īriem vadītā periodiskā internācionālā, liekulīgā un me-

līgā prese, morāli graujošā dēku literātūra un krimināl-

romāni, kinoteātru nemorāliskās filmas un dažādas kairi-

nošas izpriecas, kur dabū ierosinājumu cilvēka egoisms,

seksuāldzinas, skaudība, savtīgi nolūki un fiziskās dzīves

baudu kāre.

Marksistu valsts vara, kur tāda pastāv, konsekventi iz-

nīcina ģimenes dzīves audzinošo iespaidu, sistēmatiski ap-

karo kristiānismu un vajā kristīgo baznīcu, ar liekulību,
terroru un nāves sodiem piespiež pilsoņus apmierināties
ar bada režīmu, un marksistu valsts iedzīvotājiem liek dzī-

vot pie tādas iekārtas, kur pilnīgi izslēgta iespēja attīstīt

cilvēka garīgo prātu, reliģiozitāti, morāles principus un

nacionālo ideālismu. Tur sabiedrības dzīves pamatā likti

instinktīvā sākuma elementi, dzīvnieciskās tieksmes un viņu

attīstībai un kultivēšanai ierādīta galvenā, pirmā vieta. Šajā
sakarībā rodas jautājums, ar kādu nolūku marksistu valsts

vara ir paredzējusi muitas nodokļus no 200—400% °/o ēda-

miem produktiem (miežu putraimiem, sviestam, speķim),

kuri sūtīti jūlija mēnesī 1934. g. badā dzīvojošam cilvē-

kam Ķijevā, slimojošam ar mazasinību, sirdskaiti un plau-
šu diloni (sūtījumam bij pielikta apliecība Nr. 2137 no

Ukrainas Sarkanā krusta ārsta). Šis cilvēks, līdzīgi pārē-

jiem marksistu valsts iedzīvotājiem, pārtiek vienīgi no tā,

ko saņem kā atalgojumu par darbu, bet no savas algas ne-

var sagādāt pienācīgu uzturu. Acīmredzot arī slimie un ne-

varīgie tiek padarīti par pilnīgi atkarīgiem un inkvīzsto-

riem paklausīgiem vergiem, kuriem jārāpo pēc maizes

klaipa pie marksistu vadoņu kājām, kamēr viņu fiziskās

dzīves svece vēl nav izdzisusi...

No augšā aplūkotā redzams, ka marksistu valsts va-

dītāji 17 gadu laikā ir reālizējuši un dzīvē izveduši pāri

par 50% no tā, kas paredzēts Ciānas gudro programmā.

Mācības iestādēs (skolās) tur tiek sludināta, kā galvenā,

mācība par sabiedriskās dzīves uzbūvi pēc Marksa teo-

rijas; marksistu valsts dzīvē izvesta pilnīga nebrīvība, ne-

vienlīdzība, bet miers un kārtība tiek uzturēti ar nežēlīgu
terroru un nāves sodiem — „valda terrora kundzība";
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G. P. U. iestāde šajā republikā līdzinās tam „šausmu

tēlam", kuru «gudrie" sauc par «virsvaldības administrā-

ciju". Aklais tautas spēks šādā ceļā ir pārvērsts par viņu

varas atbalstu; sava iespaida un varas pamatā marksisti

ir likuši nepārprotami strādnieku ilgstošu nepietiekošu ba-

rošanos un viņu vājību, bet allaž atkārto melīgo iestāšanos

par strādnieku šķiras labklājību. Nežīdu valsts varas dar-

bība tiek sistēmatiski attēlota negātīvi marksistu presē

un sapulcēs, lai radītu savu pavalstnieku apziņā riebuma

sajūtu pret pastāvošo iekārtu ārpus marksistu republikas,

un pēc «brīvprātīga valsts dienesta principa" apmēram

viena trešdaļa viņu valsts pilsoņu pastāvīgi uzrauga pārē-

jās divas trešdaļas, jo tas vairs nav tur kauns un apvaino-

jums, bet uzslavas cienīgs darbs pakalpot valstij ar spiega

un denunciātora dienestu. Vairākums iedzīvotāju mark-

sistu valstī ir atteicies no reliģijas un galīgi noliedz gara

patstāvību, bet pamato visu uz matēriju; nāve esot ne-

izbēgams visu cilvēku gals no dvēselēm ir izrauta ik-

viena doma par Dievu un Svēto Garu.

Pēc aplūkotā un konstatētā, rodas jautājums: Vai būtu

iespējams pie labvēlīgiem apstākļiem Ciānas gudro pro-

grammu reālizēt līdz 100°/o? Ar pilnīgu pārliecību var at-

bildēt — nē, šā mērķa piepildījums ir izslēgts, tāpēc ka tā

ir nemorāliska aplamība, neprāts! Jāatzīst, ka, iesākdami

Ciānas gudro mērķu reālizēšanu ar bijušās Krievijas impē-

riju, izveidodami to par marksisma republiku — «gudro"

vadoņi bij panākuši tik labvēlīgu situāciju savu nolūku

reālizēšanai, cik tas ir iespējams uz mūsu planētas: ār-

kārtīgi lielā Krievijas territorija ar milzīgām bagātībām,

sevišķi dabas bagātībām, kas deva marksistu valsts va-

rai plašus naudas līdzekļus Ciānas gudro nolūku reālizē-

šanai; gadu simteņiem nenokārtotās iekšējās dzīves, tau-

tību un šķiru pretešķības, kas bij radījušas Krievijā ilg-
stošu saspīlētu politisko atmosfairu (šāds stāvoklis bij
sevišķi labvēlīgs lielo pārgrozību noorganizēšanai visas

valsts mērogā), un sevišķi zemais krievu tautas lielā vai-

rākuma kultūras līmenis, kas allaž atviegloja marksisma

viltus mācības izplatīšanu un inkvīzītoru varas nostiprinā-

šanos, jo simts miljonu «mazbērnu" atdeva labprāt sevi
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G. P. U. varā un vēl paši palīdzēja nodibināt un visā pil-
nībā izvest terrora, nāves sodu un bada režīmu savā dzim-

tajā zemē, it kā «apsmieklam radītas būtnes", pārvērz-

damās par marksistu ganāmpulku...

Pie šādas, lūk, jāsaka, izņēmuma situācijas tomēr nav

panākts Ciānas gudro aprēķinos paredzētais — tas vis-

pirms attiecināms uz Dievticības iznīcināšanu, reliģijas li-

kvidēšanu. Mums ir zināms, ar cik lielu neatlaidību mark-

sisti apkaroja kristānismu Latvijā, bet nesalīdzināmi vai-

rāk viņi darīja šajā virzienā Padomju Krievijā, kur nodi-

bināta speciāla bezdievju organizācija, un tās rīcībā at-

rodas prāvi naudas līdzekli, kā arī reliģijas iznīcinātāju

«armija". Ar nenoliedzamu sparu un „pašaizliedzību" šī

organizācija centās veikt Ciānas gudro uzdevumu slepenā

mērķa sasniegšanai. Bet panākumi šajā frontē niecīgi, pēc

marksistu pašu izteicieniem.

Cilvēka īstais „Es", viņa augstākais sākums ir tā gars,

Dievišķīgais Spēks, Gara okeāna piliens (sk. I. daļu,
95. lapp.). Cilvēka gars ir tas, kas vistuvāk skaras Cen-

tram, t. i. Dievam. Gars ir mūsu attīstības un visas cil-

vēces ēvolūcijas cēlonis. Cik arī dziļi šī dvēseles dvēsele

neatrastos zem mūsu materiālās dzīves segām, cik arī cieši

gars nebūtu ieslēgts egoisma, kaislību un baudu dziņu

apvalkos — viņš tomēr agrāk vai vēlāk izlauzīsies uz āru,

kaut gan tikai retos, izņēmuma brīžos (sk. Aļošas ekstāze)
mēs apzināmies sevī gara esamību, un tādos brīžos jūtam,

ka nostājamies grandioza Nezināmā priekšā. Taisni šis

Dievišķīgais Spēks ir tas, kuru neuzvarēs, ne-

kad neuzvarēs neviena viltus mācība, nekāda

slepena vara un inkvīzītori. Tamdēļ reliģiju nevar likvi-

dēt marksisti ne ar kādiem varmācības līdzekļiem un

terrora kundzību. To noteikti apliecina faktiskais stāvoklis

marksistu republikā, jo reliģiozitāte nav iznīcināta, ticība

nav likvidēta. Ir cits jautājums, cik daudzi tur vairs ir

palicis kristīgo. Un ja tur arī būtu vairs tikai 10°o reli-

ģiozu cilvēku, tad tas tomēr nenoliedzami pierāda, ka

cilvēka zemākie sākumi, ieskaitot intellektu un fizisko varu,

ir bezspēcīgi cīnīties ar garu, kurš cilvēkus apvieno ar Vi-
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sumu
— Dievu. Nepaies vēl pilns gadusimtenis, un tie paši,

kas tagad sit bezdievju bungas un kājām min Krustā

Sisto — savā nākošā zemes dzīvē atgriezīsies pie reli-

ģijas, pie Dieva ticības (tas — garazinību likums). Tā-

dējādi nākotnē reliģijas piekritēju skaits neizbēgami pie-

augs vispārīgi un arī tagadējā marksistu valstī, Padomju

Krievijā.

No aplūkotā izriet, ka «noslēpuma glabātāji" un teorē-

tiskā materālisma sludinātāji savos prātojumos un aprē-

ķinos ir kļūdījušies. To pierāda ne tikai konstatētais fakts

tieši marksistu republikas dzīvē, bet arī visai raksturīgi
notikumi vairākās Rietumu valstīs, kā Itālijā, Igaunijā,

Latvijā un Vācijā: tur marksisms ir likvidēts uz visiem

laikiem, un Ciānas gudro slepenā darbība galīgi izslēg-

ta, jo ne ar kādiem vilinošiem viltus solījumiem, meliem

un liekulību marksisti vairs nevarēs pielabināties šām tau-

tām; nekādas izredzes inkvīzītoriem nav vairs iznīcināt

tur kristīgo ticību, sagraut skolu dzīvi un padarīt šās

tautas par marksistu paklausīgajiem kalpiem un viņu ga-

nāmpulku. Minētām tautām teorētiskā materiālisma inde

vairs nevar kaitēt; un ir noteikts pamats domāt, ka arī

dažas pārējās Rietumu tautas sāk «atveseļoties" no mark-

sisma sērgas: austrieši, čechoslovaki, somi v. c.

Ar ko izskaidrojama Marksa teorijas un Ciānas gudro
sīki izstrādātās mācības paredzamais sabrukums, iznīcība?

Patiesību pirmavots nav intellekts, jo mēs atzīstam ti-

kai to, ko pieredzes ceļā uztveram. Bet visu, ko uztveram,

mēs uztveram telpas un laika formās; telpas un laika

apstākļi nav doti pašā pieredzē, bet ir mūsu uztveres

formas, kurās sakņojas uztverošā prāta pirmpieredzes.
Mūsu uztverei līdzdarbojas vienmēr noteikti subjek-
tīvi apstākļi, kas atrodas nevis uztveramos priekš-

metos, bet uztverošā cilvēka prātā. Tamdēļ viss tas, ko

varam atzīt cilvēka prātā par labu, tikumīgu un ideālisma

apgarotu, ir garīgā prāta izpaudums, bet ne intellektuāla

prāta (darbība) rosīšanās. Intellekts izgudroja un noor-

ganizēja sociālistisko režīmu marksistu republikā, nedo-
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prasību pildījums nozīmē nesaudzīgu cīņu ar savu empi-

risko dabu, ar dzīvnieciskā instinkta elementiem: egoismu,

ļaunprātību, iedomību, lepnumu, nemorāliskām dziņām v. c.

Tā ir varena — morāliskā gribas spēka attīstīšana sevī

(sk. I. daļu, 75. lpp.). Teorētiskais materiālisms un eksaktā

zinātne (marksisms balstās uz eksakto zinātni) ir tieši

intellektuālā prāta sasniegums, bet viņš īstenībā ir tikai

tas, kas pakļauts jutekļiem, pieciem cilvēka taustekļiem.
Šā prātā kompetencē stāv vienīgi tas, kas ietilpst trīs

dimensijās. Dostojevskis šo prātu sauc par nespēcīgu un

mazu, kā atoms, cilvēciskais Eiklida prāts, jo matēma-

tiskās aksiomas var attiecināt tikai uz nemainīgiem un

galīgiem lielumiem; attiecībā uz bezgalīgiem un mainīgiem
lielumiem šās aksiomas nav pareizas. Matēmatikas un lo-

ģikas likumi ir fainomenālas (parādību) pasaules attēlu

likumi mūsu apziņā. Tādējādi eksaktā zinātne un teorētis-

kais materiālisms nepēta faktus, bet tikai faktu priekšsta-

tus, ka mēs tos uztveram laika un telpas formās. Pieredzes

pasaule, t. i. fainomenu pasaule laikā un telpā, kā lietu cēlo-

nības un savstarpīgo iedarbību pasaule, ir atziņas pašas

veidojums. Tā tad, ja zinātne pārkāpj savas robežas, tad

ar saviem apgalvojumiem tā krīt dogmatiskās aplamībās,

pat neprāta bezdibenī, kā tas ir noticis ar marksisma

ideoloģiju. Še izteiktās atziņas motivējumu sīkāki apska-
tīsim nākošā, V. nodalījumā.

V. Garazinātne un cilvēka dzīves uzdevums.

„Mūsu nākotnes ceļš, visas cilvēces turpmākās gaitas

atkarīgas no jaunā atzīņu un izpratnes līdzekļa, no četru

dimensiju sfairas (pasaules) dabas parādību uztve-

res un esamības pētīšanas, kuru var izprast (jaust) caur

šo jauno pētīšanas līdzekli; mūsos pakāpeniski attīstās

ideja par augstāku sfairu, kurā ir vairāk dimensiju, nekā

pašreizējā trīs dimensiju pasaulē," — saka krievu zinātnieks

un domātājs P. Uspenskis (sk. „Tertium Organum", 1931.

g. izdev.).

43
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Uspenskis pozitīvismu*) raksturo ar šādiem piemēriem:

«ledomāsimies cilvēku, kurs, interesēdamies par glez-
niecības vēsturi, nolemj izpētīt to pēc stingri zinātniskas

metodes; šajā nolūkā viņš izdara veselu sēriju gleznu krāsu

sadalījumu no slaveno gleznotāju gleznām, lai noskaidrotu

iemeslus, kuru dēl gleznas atstāj kādu zināmu iespaidu

uz cilvēkiem/

«ledomāsimies mežoni, kurš «iestudē" pulksteņa mēcha-

nismu, un piejemsim, ka šis dabas bērns ir gudrs un vil-

tīgs. Viņš izjauc pulksteni un saskaita visus zobratiņus un

skrūvītes, saskaita katra zobriteņa zobiņu skaitu un šādā

ceļā iegūst pilnīgas zināšanas par pulksteņa uzbūvi (mē-

chanismu). Vienīgais, ko dabas bērns nezina — kādam

nolūkam pulkstenis taisīts, kāds pulksteņa īstais

uzdevums? Mežonis nezina, ka pulkstenis mēro laiku. Lūk,
tā ir pozitīva zinātne."

Mērķa un īstās nozīmes izpētīšanai pozitīvisms (eksaktā

zinātne) neder. Eksaktai zinātnei daba ir «aizvērta" grā-

mata, kuru viņa iestudē pēc ārienes. Pozitīvisms ļoti

noderīgs, kad tas meklē atbildi uz jautāju-

mu: kādā kārtā vai kādā veidā? Bet viņš nevar

atbildēt uz jautājumu: kamdēļ, kādam nolūkam? Un tomēr

daudzus gadu tūkstošus cilvēce allaž ir meklējusi atbildi

jautājumam: kamdēļ un kādam nolūkam?...

«Lieta iekš sevis" ir lietas patieša būtība, kā viņa
eksistē pati par sevi, neatkarīgi no mūsu uztveres. Lietas

fainomens ir lieta tāda, kā mēs viņu uztveram. Tā, piem.,

mežonis atzīst pulksteni par ļoti interesantu, komplicētu,
bet arī kā pilnīgi nevajadzīgu rotaļu lietu. Apmēram tāds

pat, tikai nesalīdzināmi komplicētāks un sarežģītāks, bet

tāpat nezina kādam nolūkam eksistējošs un nesaprotamā
kārtā radies mēchanisms, izrādās cilvēks pēc teorē-

tiskā materiālisma zinātnieka uzskata. Marksa «oikono-

miskais cilvēks" ir noteikti divu dimensiju plāksnes būtne,

*) Pozitīvisms mācība, kas dibināta uz zinātnes neapšaubāmiem
faktiem.
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jo viņš darbojas un dzīvo divos virzienos: ražošanas un

patēriņa, t. i. šī būtne dzīvo ražošanas — patēriņa

plāksnē. Materiālistiskās hipotēzes pierādīšana būtu loti

vienkārša, ja radītu mēchaniskā ceļā dzīvību un ap-

ziņu. Jāatzīst, ka marksisms ir viena no «saprotamām"

teorijām, kura nevar tapt atzīstama bez pierādījumiem,

jo viņa nevar eksistēt bez pamatojuma, ja tā satur kaut

graudiņu patiesības. Marksisms ir tāda pati subjektīva

teorija, kā kaut kura dogmatiskās teoloģijas doktrina

(mācība, zinātne).

Cēloņu un seku likums izpaužas cilvēku dzīvē bez pār-

traukuma. Mēs pļaujam to, ko esam paši sējuši. Ikkatrs

dzīves notikums, cik arī viņš maznozīmīgs neizliktos, ir ne-

pārtrauktas, bezgalīgas ķēdes viens loceklis, un šī noti-

kumu (dzīves) ķēde stiepjas no pagātnes nā-

kotnē, virzīdamies no vienas sfairas otrā — gan parādo-
ties cilvēka individa zemes dzīves formā, gan atkal no-

grimdama apziņas parādībās. Tamdēļ pilnīgi iespējams un

arī saprotams, ka viena gadu tūkstoša notikumi var tieši

ietekmēt otra gadutūkstoša notikumus. Jāsaprot tā, ka

mūsu acīs parādībām jātop neredzamām, apslēptām, lai

vērotājā uzglabātos laika illūzija*).

*) Laiks un telpa patiesībā ir tikai inusu uztveres veids. Sanskrita

valodā laiks — kalaha
-

nozīmē ~skatīšanās darbība". Telpa — Desha

-ir
„

virziena darbība". Tā tad sanskrita valodā laiks nozīmē, kādā

!ķārtībā citu pēc cita mēs uztveram objektus, bet telpa — to vir-

zienu, kurā uztveram viņus. Laiks un telpa ir tikai faktu uztveres

līdzeklis, veids. Zem laika es saprotu pagātni, tagadni un nākotni — tie

ir trīs jēdziena veidi par faktiem. Zem telpas es vienmēr saprotu jēdzienu:

šeit, tur, šajā virzienā, tanī virzienā. Bet šie jēdzieni ir

atkarīgi no tā, kas tos uztver; tas, kas vienam pagātne, otram var būt

tagadne; vienam var būt šeit, bet otram tas pats—tur; piem.: se-

kodami saules šķietamai kustībai — jūs konstatēsiet saules stāvokļus da-

žādās stundās dienā un ar vārdiem šeit, tur jos apzīmēsiet sekojošus

vienu pēc otra virzienus, kuros redzējāt sauli. Bet ja jūs atrastos, kā vē-

rotājs uz saules, tad jums viņa būs vienmēr šeit. Novērotājam uz

saules viņa pagātnē nevar būt, jo novērotājs to uztver vienmēr, kā tieši

esošu un tagadnē. Gluži tāpat ari priekšmetu virziens un stāvoklis — ir

tikai mūsu uztveres īpatnība (līdzeklis). īstenībā pasaules telpā ir tikai

vienīga Būtība, kura mums parādās dažādos; laika un telpas veidos.
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Ņemsim kādu vienkāršu piemēru, kurā ietilptu tiešā

sakarībā visas trīs mums pazīstamās parādības: fiziskā,

dzīvības (fizioloģ. parādība) un apziņas (psīchiskā parā-

dība), un aplūkosim, kā viņas novērtē eksaktā zinātne.

ledomājaties, ka jūs stāviet pie loga un redzat cilvēku,

kurš pašlaik izšauj no revolvera uz otru cilvēku. Šeit

notiek vesela parādību ķēde, kura, acīmredzot, nāk no

tālienes, no jums nezināmas pagātnes, un aizstiepjas jums

nezināmā nākotnē; tā ir pilnīgi nepārtraukta, cieši savie-

nota dzīves gājuma ķēde. Šāviens te ir šās ķēdes viens)

loceklis. Ja šo pašu šāvienu aplūkos zinātne, tad viņa

ņems šāvienu pilnīgi ārpus šās ķēdes, kuras loceklis

īstenībā viņš ir, un, ja veidos savu parādību ķēdi, kuras

loceklis pēc zinātnes domām ir šāviens, tad šās parādības

ņems nepareizā sakarībā, jo tur aplūkos vienīgi fiziskās

parādības.

Šāviens ir bezgalīgas ķēdes loceklis — to zinātne varēs

atzīt, bet, aplūkojot šāviena faktu, zinātne viņu uzlūkos

kā tādu, kam ir sākums un beigas, jo viņai nav metodes,

nav līdzekļu, lai tā būtu spējīga rīkoties ar bezgalībām, ar

mainīgiem lielumiem. Eksaktā zinātne, kura sevi dēvē par

reālu, stingri pārbaudītu un noteiktu, patiesībā pēta gluži

mākslīgu, fantastisku pasauli, kurai nav nekā kopēja ar

reālo pasauli. Reālā pasaulē nekā nav atsevišķa, viss ir

savstarpēji saistīts; tur nekā nav galīga, nobeigta un no-

skaidrota.

Ņemsim, piem., lielas pilsētas ielas dzīvi — visos sī-

kumos, vienā brīdī, kad tur sevišķi liela kustība. Mēs ie-

gūsim dažādu faktu bagātību. Bet cik daudzi slēpjas šajos

faktos tāda, ko nevaram redzēti Cik daudz vēlēšanās, mīlas,

kaisles, savtīgu domu, mantkārības, ienaida, cik daudz

bēdu, ciešanu, cik daudz krāpšanas, viltības, liekulības, cik

daudzi melu, cik daudzi neredzamu pavedienu — simpātijas,

antipātijas, interešu pretešķību — kuri šo ielu saista ar

visu pasauli. Ja visu to sapratīsim, tad taps skaidrs, ka

minētās ielas dzīvi nevar izpētīt tikai pēc tā, kas redzams:

daudz ejošu un pretim nākošu vecu un jaunu cilvēku, pa-

jūgu, automobiļu, tramvaju, avīžu pārdevēju v. t. t. Bet

ir jāgremdējas pieciem taustekļiem neuztveramas pasaules
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dziļumos. Šās ielas visai lielais un komplicētais fainomens

nevar raksturot viņas bezgalīgo numenu (jutekļiem ne-

pieejamu būtni), saistītu ar mūžību, ar laiku, ar pagātni, ar

nākotni un ar visu pasauli (veikalnieki, politiķi, zinātnieki,

mākslinieki, domātāji, ideālisti, noziedznieki v. t. t. — sa-

stāda ielas mudžekli).

No šā piemēra izriet, ka pasaules dzīvē ir daudz lietu

un ar fiziskiem taustekļiem neuztveramu parādību, kuras

noteikti reāli eksistē, bet viņas nevar nosvērt, nevar mērīt

garumā, platumā un augstumā... Vienīgi cilvēka doma var

viņam sniegt īsto «redzi" — ļoti nepilnīgas, rupjas uztveres

vietā, ko mums dod redze, dzirde, tauste, garša un oža,

ar kurām uztveram fainomenālo pasauli. Tāpēc nav izslēgta

varbūtība, ka mums reiz atklāsies kaut kas bezgalīgi lielāks

un neizmērojami svarīgāks tādās parādībās, kā ķermeņu

izplēšanās temperātūrai mainoties, siltuma, gaismas, pla-
nētu kustības, gada laiku maiņas, elektromagnētiskie viļņi,

rentgena stari, hipnotisms v. c. Tā tad, ja mēs gribam sa-

prast numenālo pasauli, mums jāmeklē apslēptā nozīme

visā. Tagadnes cilvēkos pārāk dziļi ir iesakņojies pozitī-

visms ar savām tieksmēm visur meklēt taustāmo ie-

meslu un redzamās sekas. Ar pozitīvisma pamat-

principu noteikumiem cilvēkiem ļoti grūti saprast dažas

idejas.

Ikkatra cilvēka domas, kad viņas rodas, pārvietojas iek-

šējā pasaulē un pārveidojas par aktīvām būtnēm, savieno-

damās, it kā saaugdamas ar dvēseli. Dzejnieks, piem., sa-

prot, ka kuģa masts, karātavas un krusts — iztaisīti katrs}

no cita koka. Dzejnieks dzird «akmeņu balsi", saprot sen-

laiku «sienu valodu", ko izteic pilskalni, ko izpauž upes,

meži un zaļojošie līdzenumi; viņš dzird klusēšanas balsi.

Fainomenu pasaule — māksliniekam ir tikai materiāls. Nu-

mens ir apslēpta būtība un neredzama lietas funkcija, kura

attēlojas fainomenā. Fainomens numena attēls mūsu ze-

mes dzīves sfairā. Numena attēlu fainomenā var just un

izprast vienīgi smalkais aparāts, kuru sauc par mākslinieka

dvēseli, kā gleznotājs, rakstnieks, komponists v. c. Ap-

slēpto dzīves parādību vajaga pētīt mākslā, jo māksla ir
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redzes sākums. Viņa redz daudz vairāk par to, ko redz

vismodernākie aparāti. Lūk, tāpēc tiem, kas cenšas sevī

attīstīt arī spēju pareizi saprast cilvēkus, allaž jādzīvo
īstas un lielas mākslas un dzejas pasaulē. Tādējādi

jāatzīst, ka cilvēku zemes dzīve ir it kā drāmas skatuve,

no kuras mēs redzam vienīgi atsevišķas, nesakarīgas da-

ļas, un lielākā daļa šās skatuves personu mums nav sa-»

redzamas. Uz šās „drāmas skatuves" sevišķi liela nozīme

ir — starp daudziem psīchiskiem faktoriem — mīlas jū-
tām. Tieši mīla atzīstama par ļoti lielu spēku, kurš rada

idejas, modina radošās cilvēka spējas. Un ja idejas ro-

stas no gaismas, kuras avots ir mīla, tad šī gaisma plūst

no lielas uguns, pie kam šajā neizsīkstošajā ugunī, kurā

deg visa cilvēce un visa pasaule, veidojas un top izsmal-

cināti visi cilvēka gara un ģēnija spēki. Vienīgais, ko mēs

varam izdarīt, varam aprakstīt, lietodami rupjus anato-

mijas un fizioloģijas terminus, mīlas ārējo izpaudi. Bet

iekšējā, psīcholoģiskā, ēmocinālā — paliks neredzama, un

taisni pēdējās ir šās būtības smaguma punkts. Ja nedzir-

dīgais jums attēlos klavieres, tad viņš teiks, ka tā ir

„melna kaste" uz trim kājām un šī kaste tiek atvērta no

vienas puses, un tad sit ar pirkstiem uz kauliņiem; kaste

pagatavota no koka un labi pulierēta tas nebūs pareizs

klavieru apraksts. Tāpat arī aistētisko un morālisko mī-

las raksturu ar fizioloģijas un anatomijas terminiem nevar

aprakstīt — tas nepareizs. Marksa ražošanas — patēriņa
būtnes psīcholoģija ir divu dimensiju būtnes psīcholo-

ģija; arī cinisms (nekaunība, suniskums) ir divu dimen-

siju būtnes psīcholoģija. Divu dimensiju būtnes morāle

ciniska morāle, jo tā redz vienīgi ārējas parādības.
Mīlas vēlēšanās kaut kā dzīves gribas izpau-

dums. Bet cilvēki savā aklumā iedomājas, ka tās ir viņu

personīgas vēlēšanās. Nav nekā tāda, ar ko cilvēks ne-

uzupurētos mīlai, un nav neviena cilvēka, kas patiesībā

sajemtu no mīlas kaut ko sev. Taisni tad, kad cilvēkam

liekas, ka viņš sajem sev kādu labumu, patiesībā viņš

sajem sev vismazāk. Un kad cilvēkam liekas, ka tas kalpo

sev un savām baudām — īstenībā viņš visā pilnībā kalpo
otram nezināmam, jo ap mums norisinās nepārtraukts dzī-
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ves gājums, kuru mēs neredzam, bet esam šās dzīves

sastāvdaļa. Tikai retos brīžos, intuitīva prāta apgaroti,

mēs nojaušam šo dzīvi...

Analoģija ar mūsu personīgo ir vienīgā kritērija un

metode slēdzieniem par tām parādībām, kuras norisinās

citu cilvēku apziņā, ja mēs nevaram sazināties ar viņiem,

vai arī negribam ticēt tam, ko viņi mums teic par sevi.

Tā tad, lai saprastu otra cilvēka apziņu, cilvēku sevī man

ir divi līdzekļi: analoģija ar sevi, vai arī manas apziņas

tuvināšana sava tuvākā apziņai, tieša domu apmaiņa. Bez

aprādītā — cilvēks iepretim mums ir tikai fainomens,

automāts, kurš kustas. Cilvēka numens
— viņa apziņa un

viss, ko sevī ietver apziņa, un ar ko tā saista cilvēku

pagātnē un nākotnē. Numenālais ir tas, ko mēs aptveram

ar prātu; raksturīgas numenālās sfairas lietu īpašības:

viņas nevar saprast (izprast) tādā kārtā, kā fainomenālas

pasaules lietas un parādības. Mēs varam iedomāties par

numenālās pasaules lietu esamību, varam atrast tās ar

prāta slēdzieniem, konstatēt viņas uz analoģijas pamata,

uztvert tās ar nojautu, būt ar viņām kaut kādos sakaros,
bet mēs nevaram numenālās pasaules lietas nedz redzēt,

nedz dzirdēt, nedz taustīt, nedz svērt, nedz mērīt, nedz

nofotografēt, nedz arī sadalīt tās ķīmiskos elementos, nedz

arī svārstību frekvencēs. Numenāla pasaule ir cēloņu pa-

saule, tā ir metafizisko faktu pasaule. Domas nevar no-

fotografēt, tāpat kā stikla trauciņā nevaram stādīt sev

priekšā «ēģiptes tumsu".

Filozofs Kants starp citu izsakās: «Atzīstos, ka es pie-
laižu pilnīgu iespējamību, ka eksistē bezmiesīgas būtnes,

un ka mana dvēsele pieder pie šādām esamībām. Šās

bezmiesīgās būtnes ir savstarpēji saistītas un veido kopā
kosmisku vienību, kuru mēs saucam par garīgo pasauli.
Ikkatrs cilvēks ir divu pasauļu būtne: bezmiesas un ma-

teriālās pasaules, un kādreiz būs noteikti pierādīts, ka

cilvēks savā zemes dzīvē uztur sakarus ar bezmiesīgiem

gariem, iespaidodams tos un sajemdams pretim daudz

iespaidu, kurus mēs neapzināmies un arī nevaram ap-

zināties, kamēr esam fiziskās pasaules būtnes.
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Cilvēka dvēseli vajadzētu jau mūsu zemes dzīvē uz-

skatīt, kā vienlīdzīgi saistītu ar divām pasaulēm, no ku-

rām viņa skaidri uztver tikai materiālo pasauli, kamēr

mūsu divas „sejas" savstarpēji saistītas ar mūsu fizisko

ķermeni. Tamdēļ, kaut gan mums ir viens subjekts, vien-

laicīgi piederošs redzamai un neredzamai pasaulei, kā viņu

loceklis mēs neesam viena persona, jo priekšstats par

vienu pasauli, sakarā ar šo īpatnējo dabu, nav pava-

dīts no priekšstata par otru pasauli, tamdēļ ka manas

domas kā gara, mana fiziskā būtne nenojauš, un arī

otrādi."

Dzimšana, dzīve, nāve ir tikai dvēseles stāvokļi, jo

pārveidojas vienīgi mūsu fiziskais cilvēks, bet mūsu sub-

stance nepārveidojas; un viņa eksistēja arī tad, kad mūsu

zemes dzīve vēl nebij sākusies. Cilvēka dzīve sastāv no

divām dzīvēm: dzīvnieciskās un garīgās. Pirmā ir cil-

vēka dzīve, un lai viņš šo fizisko dzīvi varētu reālizēt

cilvēkam nepieciešama miesa. Otra dzīve ir gara dzīve,

un viņa turpināsies arī tad, kad dvēsele šķirsies no mie-

sas. Tāds ir vislielākais bezgalības noslēpums!

Visas būtnes, kūpas apzinās sevi ārpus triju dimensiju

pasaules griezuma, cilvēka prātam nav pieejamas. Cilvēku

analoģijas spējas aprobežojas ar šo griezumu. Ārpus šā

griezuma cilvēks nespēj loģiski domāt. Tamdēļ mums da-

bīgi izliekas nedzīvs un mēchanisks viss, kas dzīvo un ap-

zinās sevi neanaloģiski ar mums. Patiesībā kalnam, ko-

kam, zivij, ūdens pilienam, lietus lāsei, planētai, ugunij

— ikkatram par sevi jemtam, jābūt savai „apziņai". Pa-

sakaina fantāzija, kura atzīst dzīvo dabu, pieraksta kal-

niem, upēm un mežiem cilvēka apziņu tas nesaietas

ar patiesību, tāpat, kā pilnīgas apziņas noliegšana ne-

dzīvā dabā. Ja mēs novērotu iekšēji vienu kubikcentimetru

cilvēka miesas, tai pašā laikā nezinādami par visa ķermeņa

eksistēšanu, tad parādības, kuras notiek šajā miesas da-

ļiņā, mums izliksies it kā nedzīvas dabas izpaudums. Ne-

dalāmais viss ir dzīva būtne. Tā, piem., katra mūsu orga-

nisma šūniņa ir dzīva būtne un viņā ir arī it kā apziņa.

Bērzu gatva arī ir dzīva būtne; mežs, kurā aug dažādu
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sugu koki, zāle, puķes, dzīvo skudras, tārpiņi, putni, zvēri

— arī ir dzīva būtne, kuras dzīvība izpaužas minēto dzī-

vību kopā un «apziņa" sastādās no visu apziņu kopas.

Loģiski mums jāatzīst, it kā apziņa un dzīvība visā

— visā «nedzīvā dabā", vai arī to vajaga neatzīt pilnīgi,

pat sevī pašos. „Tad Krišna... sāka runāt par esamību,

kura elpo ikkatrā zālītē, viņai (esamībai) ir simtstūkstošu

veidi ar bezgalīgi daudziem runas orgāniem un acīm, ku-

ras vērstas uz visām pusēm; šī esamība ir neaptverami

lielāka par visu radību, kura savā nekustīgajā ķermenī

ietver visu kustošos ūniversumu, visas pasaules. Ja de-

besīs vienā laikā sāktu spīdēt tūkstots sauju, teica Krišna.

šī gaisma tomēr nebūtu salīdzināma ar Vienīga Visuma

spožumu. Kad Krišna runāja šādā kārtā par Vienīgo, viņa

acīs iedegās tāda spožuma uguns, ka viņa mācekļi ne-

varēja panest vareno gaismu, un nokrita pie Krišnas kā-

jām... Viņa izskats mūs satricina."

Daba sastāv no visai daudzām būtnēm, pēc kuru iz-

pratnes mēs tiecamies. Šajā nolūkā mums jāattīsta jauni

uztveres līdzekļi un jāprot sakārtot virknēs dažādu sfairu

novērojumus. Mūsu uzdevums atsvabināties no uztveres

ierobežojumiem. Tamdēļ arī visstiprākā cilvēka ēmocija

ir tieksme pēc nezināmā. Visas cilvēka dvēseles īpašī-

bas, visi apziņas elementi sajūta, priekšstati, jēdzieni,

idejas, spriedumi, slēdzieni, nojauta, ēmocijas un radošais

darbs — tie visi ir atziņu instrumenti, kuri atrodas cilvēka

„Es" rīcībā. Jāsaka, ka nekas nevar dot par lietām tik)

skaidru priekšstatu, kā ēmocijas, un arī nekas nevar mūs

tā maldināt, kā ēmocijas. Emociju atziņu spēja ir lielāka,

ja tā mazāk satur paša cilv. elementa. Zinātne, filozofi-

ja, reliģija, māksla — atziņu veidi. Zinātnes metode

eksperimenti, filozofijas metode — prātošana, reliģijas un

arī mākslas metode — morāliska jeb aistētiska ēmocio-

ņāla iespaidošana, izjūtas ierosināšana. Kā tas jau teikts,

īsta māksla ir varens ierocis numenālās pasaules uztver-

šanai, noslēpumu dziļumi viens pēc otra atveras vērotāja

„acu" priekšā, kad viņš prot rīkoties ar šo atslēgu (ie-

roci).
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Dzejnieks un rakstnieks J. Poruks saka: «Cilvēks, ka»

vientulīgā klusībā visu nogulda sevī, savā dvēselē, var

dzejodams un rakstīdams tikai no turienes arī visu smelt.

Dvēselē meklējami ētikas pamati: tanī augstākā būte ie-

likusi cilvēku mīlestības, sirds skaidrības, patiesības un

daiļuma ideālus. Tos reālizējot, cilvēkam jācenšas dzīvei

sasniegt augstāko pilnību. Šādiem centieniem stājas pretī

matērijas, elementāro dziņu un egoistīgā ļaunuma
vara. No tā ceļas ciešanas, sāpes, asaras. Bet ciešanas

cilvēku apskaidro, tā kā viņš apzinās savu augstāko uz-

devumu, kamēr prieki tiecas viņu novilkt pie tā, kas vien-

kāršs un parasts. Tās atver arī jaunas izredzes. Mirēj4

sāpes ir jau nākamas debess līgsmības apziņa; tās ir

neizsakāmas baudas, vēstīdamas atgriešanos uz turieni, no

kurienes esam nākuši. Sāpes top arī radošas, dzemdē

vārdus, tērpjas idejā. Tās rada sapņus. Tie ietver sevī

simboliskus tēlus, slēpj sevī patiesību, atver augstākas

gara reālitātes izpratni.

Telpa parastā nozīmē ir numena parādība, tā numena,

kas pastāvētu vēl arī tad, ja nebūtu substances jeb matē-

rijas. Nav tāpēc pareizas Spinozas domas, ka telpa, pil-
dīta ar substanci, ir Dievs — viņa ir tikai Dieva parā-

dība, bet ne Dievs pats, kas ir pirmbūte par sevi, ārpus

telpas un laika un ir patiesi esošs"... Te Mūžīgās pa-

tiesības atziņas pauž dzejnieka dvēsele.

Domātājs un dzejnieks Fr. Bārda noskaņots vienā vir-

zienā: pretī un pāri materiāliem prasījumiem viņš no-

stāda dvēseles dzīvi. «Atziņas koks nav dzīvības koks.

Prāta atziņa paceļ cilvēku pāri dzīvnieciskai neziņai, bet

nav spējīga sniegt viņam visu un pēdējo. Dzīvība ir pla-

šāka, nekā prāta atziņa. Tāpat ar prāta palīdzību iegūtā
abstraktā mākslas atziņa nav pati dzīvā māksla." Tā nav

īstā māksla.

Zinām, ka katras darbības pamatā ir cēlonis (sk. I.

daļ. 109. lapp.). Daudzi no mums ļoti labprāt ar visu

sirdi nodotos kaut kādam darbam, ja tikai zinātu, uz

ko ir vairāk spējas, un kādā nozarē varētu gūt lielā-

kus panākumus. Neizmērojamā dzīves ķēdē katram cil-

vēkam piešķirta īsta, viņam piemērota vieta un katraļm
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nolemts savs pienākums, jo cilvēks radīts ar savu zinā-

mu uzdevumu. Neviens cilvēks neatrastos zemes virsū,

ja viņam nebūtu piešķirta zināma nozīme, zināms uzde-

vums pasaules ēvolūcijas gaitā. Ļoti bieži cilvēks to ne-

zina, jo viņš nepārzina pareizas domāšanas likumus. V;H

sur satiekam cilvēkus, kuriem daba piešķīrusi apbrīno-

jamas spējas, bet viņi nenodarbojas ar to, uz ko ir aici-

nāti. Mūsu spējas un raksturs ir agrāko iemiesojumu (ie-

guvumu) sasniegumu rezultāts. Visas tās darbības, kas

virzītas uz to, lai nobīdītu no ceļa dažādus aprobežo-

jumus, palīdzētu dzīvai būtnei sasniegt mērķi, attīstīt die-

višķās īpašības, lai tuvotos Dievam, ir labs darbs. Vi-

sāda veida darbība domās, vārdos un darbos, kas vir-

zīta uz dzīvas būtnes aprobežošanu, viņas attīstības gai-

tas aizturēšanu — ļauns darbs. Vispasaules likums un Bū-

tība ir viens. Šie likumi nosaka, kādā virzienā cilvēkam

jākustas, ja viņš neizrādīs patstāvīgu gribu. Dievs, kas ie-

kalis dabu liktenī, deva cilvēka gribai brīvību. Cilvēks,

kam nav gribas, ir likteņa vergs, tāpat kā dzīvnieks. Kam

griba un gudrība vienlīdzīgi attīstīti, tie kļūst pilnīgi brī-

vi. Tikai gudrais valda par savu zvaigzni, bet par ģeķi
valda viņa zvaigzne. Ir absolūta brīvība, bet tikai tiem,
kas apzinīgi dzīvo pēc likuma un ir it kā saauguši ar

Patiesību. Attīstījuši gribu un gudrību, sasniegsim Pa-

tiesību, pārvērtīsim likteni pelnos un atbrīvosim sevi no

mūžīgām verdzības ķēdēm. Kanna (liktenis) ir tikai cē-

loņu un seku ritenis, kas griežas bez mitēšanās no pa-

saules sākuma līdz beigām. Mūsu pašu vēlēšanās, iegri-

bas un tieksmes ir tās ķēdes, kuras mūs saista pie šā ri-

teņa. Šīs vēlēšanās, egoisms ir domas spēki, kuri astrā-

lā sfairā pieņem konkrētas formas un veidus. Ja atzī-

stam, ka mūsu apziņas objekti un visu lietu būtība ir

mūsos, kārības pašas no sevis izbeidzas un ķēdes sa-

brūk.

D-rs Rūdolfs Steiner's savā ievērojamā darbā „Gara-
mācība" izsakās: „Tas, kas atzīst vienīgi juteklisko (fai-

nomenu) pasauli, šo mācību uzlūkos kā tukšu fantāziju.
Bet kas grib meklēt ceļus

„
viņpus" fizisko jutekļu (ma-

ņas orgānu) pasaules, tas mācīsies saprast, ka cilvēka
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dzīve iegūst vērtību un nozīmi tikai caur citas (nume-

nālās) pasaules atziņu izprašanu. Ar šādas apziņas iz-

veidošanos cilvēkā — viņš nebūt neattālinās no ikdienas

darbīgās dzīves, kā daudzi to iedomājas; taisni otrādi -

reizē ar citas, reālas pasaules atziņu izpratni (aptverša-

nu) cilvēks mācās pazīt zemes dzīvi, viņš iegūst varenu

morālisku pamatu šai dzīvei; viņš pakāpeniski sāk ie-

pazīties un uztvert īstos dzīves cēloņus; turpretī bez šā-

das apskaidrotas apziņas cilvēks it kā neredzīgs, tau-

stīdamies, nedroši kustas cauri cēloņu un seku mudžeklim.

Jutekliski esošais vienīgi caur intuitīvo nojautu un iz-

pratni iegūst īsto vērtību. Tamdēļ vienīgi caur šādu ap-

skaidrotu izpratni cilvēks top tiešām piemērots dzīves

īstenībai, viņš tad ir noderīgāks, nevis dzīvei nederīgs.

Tikai tas, kam ir īsta dzīves izpratne, skaidrs esamības

jēdziens, var tapt par praktisku cilvēku."

Gara zinātnes pētnieks R. Steiner's neko neapraksta
tāda, ko viņš pats nevarētu apliecināt, pamatodamies uz

personīgiem novērojumiem un piedzīvojumiem, kurus iespē-

jams uztvert virsjutekliskā*) sfairā. Viņš attēlo tikai per-

sonīgos piedzīvojumus. Savā darbā Steiner's ne ar vienu

vārdu nav nokļuvis pretruņā ar zinātnisko patiesību, at-

ziņām un pārliecību. Darbā „Garamācība" attēlotas virs-

jutekliskās pasaules pamatatziņas. Pēc viņu noskaidroša-

nas un izprašanas top saprotami, kā pieiet augstākiem

gara attīstības jautājumiem.

Tam, kas mūsu laikmetā apskata un pēta virsjutekliskos

faktus, jābūt skaidrībā par divām lietām: 1) šajā laik-

metā ir nepieciešami attīstīt virsjutekliskās atziņas un 2)

tagadnes gara dzīves nojauta un izpratne ir tāda, pie

kuras šāds apcerējums daudziem liekas gluži fantastisks

bezpamata prātojuma auglis. Bet tagadnes laikmetā cil-

vēkiem tieši nepieciešamas virsjutekliskās zināšanas, *jo

viss tas, ko cilvēks var dabūt zināt par visu pasauli un»

mūsu dzīvi parastā kārtā, viņa apziņā modina un ierosi-

*) Zem virsjutekliskās sfairas jāsaprot intuitīvā saprāta darbība, in-

tuitīvā nojauta — pretēji zemapzinīgās pslches parādībām, instinktīva

prāta darbībai.
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na daudzus jautājumus, uz kuriem atbildes var dot vienīgi

virsjutekliskā rakstura patiesības, un šās patiesības at-

ziņās; mums nevajadzētu sevi maldināt: tas, ko spēj iz-

skaidrot tagadnes garīgais virziens par visuma pamat-

būtību, dziļi jūtošai un īsto patiesību meklējošai dvēse-

lei nav vis atbilde, bet otrādi tiešs jautājums par pa-

saules un dzīves lielajiem problēmiem. Kad dvēsele ie-

dziļinās šo jautājumu būtībā, ja viņai ir skaidrs savas

struktūras (iekšējās iekārtas) jēdziens tad tas, kas sā-

kumā likās it kā jautājuma atrisinājums, viņai atveras

tikai kā pamudinājums patiesības meklēšanai. Kas šo pa-

tiesību ir atraduši tie iegūst apmierinājumu tieksmēm

pēc zināšanām un reizē top pilnīgi sagatavoti dzīves uz-

devumiem, turpretim šo zināšanu trūcība cilvēka dvēseli

padara vāju, nevarīgu, un arī fiziski viņš tad jūtas ne-

spēcīgs. Tā tad virsjutekliskās patiesības un atziņas sniedz

apmierinājumu ne tikai teorijas jautājumos, bet arī tieši

dzīves praksei, mūsu dzīves izpratnei. Mūsu laikmetā ga-

rīgas zinātnes raksturs un virziens ir tāds, ka garamācību

pētīšana atzīstama par nepieciešamu mācības nozari.

„Vēl jāatzīst zīmīgs fakts saka R. Steiner's ka

šajā laikmetā daudzi cilvēku ar lielu sparu noliedz un

cenšas neatzīt taisni to, kas viņiem būtu visnepiecieša-

mākais. «Neapšaubāmie zinātniskie mēģinājumi" daudziem

liekas tik pārliecīgi un iespaidīgi, ka viņiem nenovēršami

jālūkojas uz šādu prātojumu, kā uz neprātīgu aplamī-
bu. Ikkatram, kas attēlo virsjutekliskās atziņas, jālūkojas
uz šādiem ieskatiem bez jeb kādām illūzijām: nekādi pie-

rādījumi šajā priekšmetā nepalīdzēs, jo viņi (paši to ne-

apzinādamies) prasa nevis tādus pierādījumus, kuri at-

rodas pašos priekšmetos, bet gan tādus, kurus viņi vē-

las atzīt vai arī kurus tie vienīgi spēj atzīt. Šās garazināt-

nes sarakstītāja pārliecība, ka viņas saturā nevarēs uz-

rādīt nekā tāda, ko nevarētu atzīt ikkatrs, kas savas at-

ziņas pamato uz tagadnes dabas zinātņu pētījumiem." Stei-

ner's pārliecināts, ka pie še apskatītiem virsjutekliskiem

jautājumiem jāpieiet tieši no dabas zinātņu stāvokļa, tā

tad viss še attēlotais ir neapšaubāmi zinātniski pamatots.

Vēl jāsaka, ka nesekmīgi un arī lieki būtu debatēt par
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pierādījumiem ar cilvēku, kurš atzīst tikai tādus pama-

tojumus, kuri sakrīt ar viņa personīgiem jēdzieniem un

atziņām. Kam skaidra ir «pierādījumu" būtība, tas sa-

prot, ka cilvēka dvēsele atrod patiesību nevis strīdīgās
debatēs, bet citā ceļā.

Lielais domātājs filozofs J. Fichte 1813. g., allaž bū-

dams uzticīgs patiesības sludinātājs, savas «Mācības" sā-

kumā izteicās: «Šī mācība balstās uz īpašu jaunu iekšēju

jutekļu orgānu, (virsjutekli), kurš uztver jaunu, citādu,

ikdienas cilvēkam svešu pasauli". Šo domu paskaidro-

dams, Fichte saka: «ledomājaties neredzīgo cilvēku pa-

sauli, kuriem zināms un saprotams tikai tas, ko tie uz-

tver un novēro ar tausti. Mēģiniet ar viņiem runāt par

krāsām un gaismas efektiem, kuru uztvere atkarīga no

gaismas parādībām un redzes orgāniem tad jūs aklajiem
stāstīsiet par neesošām lietām, jo tās ar viņu maņas or-

gāniem nav uztvertas. Šādā gadījumā tas labākais, ja ne-

redzīgie pateiks jums taisnību, tad ātri sapratīsiet savu

kļūdu, un, ja jūsu spējas nevar atctarīt acis aklajiem, tad

izbeigsiet nesekmīgo sarunu." Tā, lūk, ikkatrs, kas runā

par lietām, kā šajā piemērā filozofs Fichte, loti bieži no-

kļūst redzīga cilvēka stāvoklī starp «aklajiem". Garaiņa-

čība pieder pie tādiem priekšmetiem, kuri attiecas uz

patieso esamību un tuvina cilvēkus īstajam dzīves uz-

devumam. Tomēr maldīgi domāt, ka šās mācības sfairā

nevar atdarīt cilvēkam acis; taisni otrādi nav nekāda

pamata šaubīties, ka ikkatram var «atdarīt acis" virs-

juteklisko patiesību izpratnei, ja tikai viņā radīsies tieksme

un būs pietiekoši gribasspēka mērķa sasniegšanai. Tas,
kas no garamācības atziņām ir kaut ko uztvēris un iz-

pratis, savā apziņā ir tikpat pārliecināts, ka cilvēks ar

normālu redzi par brīnišķīgo krāsu harmoniju ziedošajā

pļavā... Tamdēļ viņam šajā noslēpumainajā mācībā «pie-

rādījumi" ir lieki. Viņš arī saprot, ka nevajadzīgi pie-

rādījumi ir ikkatram, kam līdzīgā kārtā ir atklājušies

„augstākie jutekli" jeb gara prāta nojauta.

Visas tās patiesības, kuras mums atklāj augstākie ju-

tekli, ir visu cilvēku vienlīdzīgs svētais īpašums, manto-
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jums no Visuma Gara, jo bez šo patiesību atziņām ne-

viens nevar būt par cilvēku šā vārda īstā nozīmē.

Patiesības sajūta un tās izpratne ir katrā cilvēkā; tam-

dēļ katrā atsevišķā gadījumā jāgriežas pie šās izpratnes,

kura var uzliesmot ikkatrā veselā dvēselē. Un tieši šajās

augstākās atziņās slēpjas spēks, kurš pakāpeniski attī-

stīs augstāko pakāpju atziņas. «Dvēsele gan neredz, bet,

pateicoties virsjutekliskām īpašībām, viņu pārjem vare-

nas patiesības sājūta tad tās pakāpeniski tuvojas dvē-

selei un tur ierosina augstāko izpratni. Šis process vienam

var turpināties ilgāk, otram īsāk; tomēr ikkatram, kam

pietiks pacietības un izturības, tas sasniegs šo mērķi, jo

katra garīgā acs var tapt atvērta; ir tikai laika jau-

tājums, kad tā atvērsies."

Augstāko jūtu atklāšanās un izveidošanās nav atka-

rīga no zinātniskas izglītības, jo garīgā acs var atdarīties,

kā vienkāršā cilvēkā, tā arī lielajā zinātniekā. Šā mērķa

sasniegšanai tagadnes Rietumu zinātne drīzāk var kai-

tēt, nekā to veicināt, jo šī zinātne atzīst par ticamu tikai

to, kas pieejams mūsu miesas jutekļiem - pieciem mā-

ņu orgāniem. Ir nepieciešamas zināmas spējas, lai atklā-

tu tās lietas, par kurām še iet runa. Pēc tam, kad šā»

īpašības ir atklājušās (cilvēka augstākais sākums gars

atsedzas pakāpeniski) virsjuteklisko parādību izskai-

drojums taps saprotams katram cilvēkam, kas loģiski do-

mā un kam ir normāla patiesības nojauta.

Jāatzīst fakts, ka zemākās un augstākās gara patiesī-
bas kopā sastāda vienas un tās pašas būtības divu veidu

izpaudumus, tamdēļ neapzinīgais analfabēts zemāko at-

ziņu jautājumos, loti bieži izrādās analfabēts arī gara-

mācības jautājumos. Cilvēkā, kurš jūt sevī garīgas spējas

un apzinās savu pienākumu sludināt garamācības - at-

tīstās neizmērojamas atbildības apziņa. Pēdējā viņu pie-

spiež būt atturīgam savu atziņu izklāstīšanā.

Savus īstos cilvēka pienākumus var labi izpildīt arī

tas, kurš nav studējis botāniku, zooloģiju, matēmatiku,

astronāmiju un citas zinātnes, bet nevar būt «cilvēks"

šā vārda īstā nozīmē, ja viņš kaut kā nav tuvojies cil-

vēka uzdevuma būtībai un mūsu dzīves mērķim, kuru



58

atklāj virsjutekliskās atziņas mācības. Par garamācību var

saukt garīgo parādību pētīšanu cilvēku dzīvē un visā ūni-

versumā. «Pareizā attiecībā pret virsjuteklisko pasauli no-

stājas ikkatrs, kas nāk pie atziņas, ka veselīga domāšana

un nojauta ir spējīga saprast visu, kas izriet no

kās gara sfairas esamības izpratnes, kā īstas un reālas

esamības. Bet stāvoklis, kas augstāko gara pasauli var

atzīt tikai aplūkojot (skatot) viņu, traucē pašu šādu ska-

tīšanu."

Cilvēka apziņā attēlojas pasaule (ūniverss) trijos vei-

dos; pirmais — tie priekšmeti, par kuriem ziņas nāk ne-

pārtraukti caur viņa jutekļu «logu", t. i. priekšmeti, ku-

rus cilvēks uztver ar redzi, dzirdi, ožu, tausti un garšu;
otrais — tie iespaidi, kuri atstāj cilvēkā ko un parādās

patīkamā vai nepatīkamā sajūtā, vēlēšanās vai riebjuma

sajūtā: dažas lietas liekas pievilcīgas, dažas nepatīkamas,
dažas derīgas, dažas kaitīgas; trešā — ir atziņas, kuras

viņš, kā «Dievam līdzīga" būtne iegūst par priekšmetiem
mācību un novērojumu ceļā, tie ir, šo priekšmetu bū-

tības noslēpumi, kuri atklājas cilvēkam. Šās trīs sfairas

krasi atšķiras cilvēka dzīvē. Piem., es soļoju ga,r ziedošu

pļavu, un mani jutekli uztver smaršu, krāsu dažādību,

un putnu dziesmu skaņas. Viss tas uz mani atstāj patī-

kamu un dziļu iespaidu, prieka sajūtu. Pēc gadiem šī

sajūta ir palikusi manā atmiņā, bet šāda dabas parā-

dība atkārtojas ik gadus — mūžīgi. Manas prieka sajū-

tas paliek iekš manis, bet šās norises likumi, puķu un

dzīvnieku esamība paliek ārpus manis — pasaulē. Tādē-

jādi cilvēka būtībā vērojamas it kā trīs skaldnes (plākr

nes); pēdējas varētu nosaukt par miesu, dvēseli un garu.

Kā redzams miesa ir vadītājs, ar kura starpniecību
cilvēks iepazīstas ar fainomenu pasaules priekšmetiem;
dvēsele ir starpnieks, ar kura palīdzību cilvēks saista vi-

sas lietas ar viņa būtni, un šādā kārtā sajūt: patīkamu,

nepatīkamu, jauku, riebīgu, prieku vai sāpes. Zem gara

jāsaprot tas, kas atklājas cilvēkam, kad tas gremdējas
lietu būtībā un pasaules (kosmosa) norisē. Šajā nozī-

mē cilvēks veidots no miesas, dvēseles un gara. Cilvēks

ar savu miesu uz mirkli var sevi saistīt ar apkārtējiem
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priekšmetiem, caur dvēseli viņš uzglabā sevī iespaidus,
kādus ir atstājušas uz viņu lietas, bet caur cilvēka garu

atklājas tam viss, ko slēpj sevī lietas un parādības. Šie

trīs cilvēka esamības veidi (skaldnes) izteic viņa trīs

īpatnējas radniecības ar pārējo pasauli.
Visus fiziskās dzīves notikumus uztver mūsu maņas

orgāni, bet dvēseles sfaira nav pieejama fiziskajiem tau-

stes orgāniem. Dvēseles būtību cilvēks glabā sevī, kā sa-

vu īpatnējo pasauli. Ar garu viņam atklājas ārējas pa-

saules augstākās plāksnes (sk. I. dalu 83. lapp. ūniver-

suma plāksnes). Tā tad cilvēks ir triju sfairu būtne.

Līdzīgi minerāliem, cilvēks savu fizisko ķermeni „ceļ"
no dabas vielām; līdzīgi augiem viņš aug un vairojas,

bet līdzīgi dzīvniekiem, cilvēks uztver apkārtējos priekš-
metus un, atkarībā no šo priekšmetu iespaidiem, viņā

veidojas iekšējie pārdzīvojumi. Tamdēļ jāatzīst, ka cil-

vēka būtnē ietilpst arī minerālu, augu un dzīvnieku esa-

mība. Ar šām trim esamības formām viņš ir radniecisks

visai redzamai relatīvai pasaulei. Bez tam cilvēka būtnei

ir vēl viena īpaša — cilvēciska īpatnība; ar to cilvēks

attīsta arī fiziskajā plāksnē savu īpatnējo pasauli.
Kā neatkarīga iekšēja pasaule, cilvēka dvēseles sub-

stance atšķiras no miesas apvalka. Ir zināms, ka daži

cilvēki neatšķir krāsas — viņi redz apkārtējos priekš-
metus — Visus pelēkā krāsā. Ir arī tādi individi, kas

nav spējīgi uztvert dažas krāsas, tamdēļ fiziskās apkārt-

nes glezna, kuru uztver šo cilvēku redzes orgāns, ir gluži

citāda, nekā "fiziskās pasaules glezna, kuru redz cilvēki

ar normālu redzes orgānu. Gluži tāda pati parādība lie-

lākā vai mazākā mērā ir ar citiem cilvēku maņas orgā-

niem (jutekļiem). No tā izriet, ka pat vienkāršie

menu pasaules (apkārtnes) iespaidi jāpieskaita mūsu iek-

šējai pasaulei. Tamdēļ ir jāatzīst, ka jutekliskiem iespai-

diem ir kaut kāds sakars ar dvēseles pārdzīvojumiem.
Ar savu gribas spēku cilvēks darbojas (strādā) pretēji

ārējai pasaulei, un tādējādi uz ārpasauli it kā uzspiež sa-

vas iekšējās būtības spiedogu. Cilvēka darbība faktiski ar

to atšķiras no ārpasaules notikumiem, dabas dzīves, ka

uz tiem vienmēr saskatāms viņa iekšējās dzīves spiedogs.
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No ārējas pasaules cilvēks uztver ierosinājumus un zem

šo ierosinājumu iespaida viņš veido savu personīgo pa-

sauli. Tamdēļ fiziskais (miesas) apvalks vadītājs ir

dvēseles rosības avots.

Dvēseles dzīve iesākas tikai tur, kur individuma dzī-

ves gājumā iesākas sajūta: es jūtu saldenu, vai es jūtu

patīkamu v. t. t. Uz šiem psīchiskiem faktiem*) pamato-

jas gara dzīves parādības, tāpat kā fiziskā dzīve ir dvē-

seles darbības pamats.

Cilvēka smadzeņu būvi var izprast tikai tad, kad mēs

tās aplūkojam no viņu funkcijas viedokļa. Smadzenes ir

domājoša gara fiziskais darba rīks, instruments. Vielas

sakārtojumu (kombinēšanu) vada sugas instinkts. Šīs spēks,
kurš veido sugu, būtu jānosauc par dzīvības spēku. Pē-

dējais tad arī ir tas faktors, kurš veido cilvēku fizisko

ķermeni ar visiem ķermeniskas pasaules uztvērējiem un

pārējiem orgāniem. No visiem cilvēka jutekļiem pirm-

veida dzīvos organismos sastopams vienīgi kaut kas lī-

dzīgs taustei.

Ar atmiņas palīdzību dvēsele uzglabā vakarējo die-

nu; ar savu darbību viņa sagatavo sev rītdienu. Tā tad

dvēseles dzīve ir ārpasaules pārējošo un mainīgo iespai-

du ilgstošas sekas. Šodien no manis darītais paliek nā-

košai dienai: dvēselē uzglabājas ārējie iespaidi. Ja ne-

būtu šās uzticīgās glabātavas, tad katrs ārējais iespaids
cilvēkam izliktos jauns, nepazīstams. Kā pagātnes iespai-

du uzglabātāja, dvēsele vienmēr savāc garam bagātības.
Bet mūsos esošais gars neaprobežojas tikai ar tagadnes

iespaidiem; dvēseles redzes aplokā ietilpst arī pagātne.

Tā tad dvēsele sniedz garam to, ko viņa ieguvusi no mie-

sas — fiziskā ķermeņa vadītāja — starpnieka. Tamdēļ

top skaidrs, ka neviens dzīves iespaids un izjūta nevar

*) Ar psīchiskiem faktiem jāsaprot parādības: atcere, ķermeniskās

pasaules uztvere, gaidīšana, izbrīna, ticēšana, pārsteigums, bēdas, zināšana,

apmulsums, bailes, šausmas, skumjas, garlaicība, izmisums, mokas, kauna,

bezkaunība, nožēlošana, cerība, sirdsapziņas pārmetums, mīlestība, prieks,

gaviles, godbijība, sajūsma, lepnums, uzpūtība, dusmas, niknums, ļaun-

prātība, iedomība, skaudība, suniskums, ienaids, līdzjūtība, ekstāze.
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pāriet bez sekām, bez „pēdām". Dvēselē tās uzglabājas

atmiņu veidā, bet gars piejem to, kas cilvēka spējas dzī-

vei palielina, kas dzīvi dara pilnīgāku. Tā mūsu gars it

kā aug uz fiziskās plāksnes pārdzīvojumu un piedzīvo-

jumu rēķina. Bet cilvēka garīgas esamības seju nekādi

nevar izskaidrot tikai ar to, kas izjusts un pārdzīvots
laikā starp cilvēka dzimšanu un miršanu. Šis garīgais

apjoms nevar veidoties un augt no fiziskām vielām un

spēkiem. Viņš var pieaugt tikai ar garīgas substances

līdzdarbību. Nevar teikt, ka atšķirība starp cilvēkiem ga-

rīgā sfairā izskaidrojama vienīgi ar viņu dzīves tuvējās

apkārtnes iespaidiem, audzināšanas ietekmi v. t. t. Tas tā

nav, jo arī tad, kad divi cilvēki attīstās pie vienlīdzīgiem

ārējās apkārtnes noteikumiem un top vienādi audzināti

— viņu iekšējā pasaule ir dažāda. Tamdēļ nākas atzīt,

ka šie divi individi savu zemes dzīves ceļu iesākuši ari

noteikti dažādām gara īpatnībām. Savu fizisko būtni cil-

vēks manto no cilvēcīgiem priekštečiem — vecākiem. Bet

par cilvēka garīgo būtni nevaram spriest no viņa tēva

vai dēla gara īpašību vispilnīgākā attēla,: ir nepieciešams

paša cilvēka apraksts. Kā garīgas būtnes, mēs neapšau-

bāmi esam dzīvojuši pirms dzimšanas, bet savos priekš-

tečos, acīmredzot, neesam dzīvojuši agrāki, jo viņi, kā

garīgas personības, atšķiras no mums. Mūsu dzīves ap-

raksts nav izskaidrojams ar viņu dzīves stāstu.

Fiziskā cilvēka būtne ir daudzkārtīga atdzimšana —

nāvei seko jauna atkalpiedzimšana, bet katrā nākošā at-

kalpiedzimšanā gara dzīves gājums atkārtojas. Cilvēka ga-

rīgās dzīves atkārtošanās nepieder pie fizisko parādību
sfairas —■ viņas norisinās tikai gara sfairā.

Augšā apskatītais atbilst lielo domātāju: Kanta, Fich-

tes, Uspenska, Steiner'a atziņām un saskan ar Indijas
zinātnes un reliģijas mācībām. Katrs mūsu dzīves noti-

kums ir viens loceklis nepārtrauktajā dzīves ķēdē, kura

stiepjas no bezgalīgās pagātnes neaptveramajā nākotnē,

virzīdamās no vienas sfairas otrā, gan parādoties mūsu

zemes dzīves plāksnē, gan atkal pazuzdama apziņas dzi-

ļumos, it kā kalnu strauts, kurš piepeši iznirst no zemes

dziļumiem, tad, tecēdams tālāk, atkal nozūd zemes slā-



62

ņos, lai kaut kur, tālāk plūzdams, parādītos vēl zemes

virsū... Kā bezgalīgas dzīves ķēdes simboliskā attēlā -

katrā cilvēkā tāpēc ir daudz tāda, ko nekāda zinātne

un filozofija, nekāda augstākā gudrība pat nenojauš; kā

visa dzīve, tā arī cilvēka dvēsele ir līdz galam nekad

neatminama mīkla, kā līdz galam nekad neizskaidrojams

brīnums, jo nav izdibināmas dvēseles noslēpumainības, ku-

ras cilvēka būtne ir mantojusi no daudzkārtējiem iepriek-

šējo zemes dzīves «eksperimentiem" un dvēselīgiem pār-

dzīvojumiem, un šai dvēselei tās vienmēr līdzdotas nā-

košās atdzimšanās fiziskai zemes dzīvei; tomēr galvenais
cilvēka personībā ir tas, kas viņam līdzdots no Visuma

Gara — Dievišķīgā dzirkstele, Centra Saules stars, cil-

vēka īstais „es" — dvēseles dvēsele. Ar viņu saistās dvē-

seles neizskaidrojamais brīnums, neuzminamā mīkla... Tā

tad pilnīgi nepamatots ir uzskats, ka cilvēka iekšējās, dvē-

selīgās īpašības ir it kā mantojums no mātes, tēva vai.

citiem priekštečiem.
Dvēseles pārdzīvojumi un izjūta uzglabājas ilgi, tie uz-

glabājas ne tikai robežās no dzimšanas līdz nāvei, bet

daudz ilgāk arī pēc nāves; dvēseles izjūta uzglabājas

ne tikai cilvēka garā, šie pārdzīvojumi izpaužas uz ārpa-

sauli, cilvēka attiecībās pret apkārtni un arī viņa tieksmēs.

Tas, ko esam darījuši vakar, šodien dzīvo kā sekas. Kā

ar nakts atdusas miegu pārtrauktais dvēseles pārdzīvo-

jums turpinās otrā dienā, tā viņš turpinās arī pēc jau-

nas atkalpiedzimšanas. Lai mūsu darbībā būtu saka-

rība, valdītu kārtība, tad mums viņa allaž jāsaskaņo ar

vakardienas darbību. No mums vakar ievadītā darbība

noteic šāsdienas rīcības veidu un sekmes, t. i. ar vakar-

dienas darbību esam noteikuši šodienas «likteni". Miega
laikā es esmu pārtraucis savu darbību, bet ar šo darbību

esmu saistīts — viņa mani atkal pievelk pēc tam, kad

uz brīdi biju šķirts no tās. Mana pagātne ir saistīta ar

mani: viņa dzīvo ar mani tagadnē un neizbēgami sekos

man nākotnē. Savā jaunā atkalpiedzimšanā cilvēkam ir

nepieciešami saistīties ar to, kas viņam stāvēja vistuvāk

iepriekšējā dzīvē. Ikkatra cilvēka gars var dzīvot tikai

tajos apstākļos, kurus viņš pats ir veidojis (radījis) ar
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savu darbību un rīcību. Pēc'fiziskās sfairas likumiem nāve

un dzimšana valda pār miesas ķermeni. Dvēseles dzīve,

kura pakļauta liktenim (cēlonības likumam), ir starpniece

starp garu un fizisko ķermeni zemes dzīves laikā.

Cilvēka īpašības un rakstura attēlu var noskaidrot un

izprast tikai aplūkojot un izpētot viņa rīcību, viņa darbību,

Dvēseles sfairas būtnes substance sastāv no smalkākas

dvēseles vielas un pakļautas dvēseles spēkam, līdzīgi fi-

ziskai sfairai, kura veidota no rupjākas vielas — matēri-

jas. Zemes dzīves laikā cilvēks vienlaicīgi dzīvo trijās

sfairās: fiziskajā, dvēseles un gara. Tādējādi jutekliskā
fainomenu pasaule ir tikai dala no tā, kas patiesi atrodas

mūsu apkārtnē, mūsu dzīvē. Līdzīgi ledus gabalam, kurš

peld virs ūdens, bet sastāv no tās pašas ūdens vielas —

atšķiras tikai ar dažām savām īpašībām jutekliskie

priekšmeti arī ir no apkārtējās dvēseles un gara sfairas

vielas, bet viņiem ir dažas īpašības, kuras nepieciešamas,

lai fainomenu pasauli mēs uztvērtu ar saviem maņas orgā-

niem. Un gluži tāpat, kā ledus ir zināms stāvoklis, kurā

parādās ūdens viela, arī jutekliskie (fiziskie) priekšmeti
ir tikai tāds vielas stāvoklis (veids), kurā izpaužas smal-

kākā dvēseles un gara viela, substance. No aplūkotā izriet,

ka līdzīgi ūdens tvaikiem, kuri var pārvērsties šķidrā un

cietā agregātstāvoklī - arī gara viela izpaužas (pārvēr-

šas) dvēseles sfairā un fizisko priekšmetu sfairā (faino-
menu pasaulē). Taisni tāpēc, ka fizikālās sfairas lietas ir

tikai blīvākas gara sfairas ļjetas cilvēks, paceldamies

prātā līdz gara pasaules lietām, savās domās var aptvert
reālo (numenālo) lietu esamību. Šī spēja garīgā redze

apslēptā veidā mājo katrā cilvēkā, bet atklājas tā tikai

retos gadījumos.

Aplūkojot bezveida minerālu valsti un noteiktās formas

augu valstī, mēs sastopamies it kā ar vidus formu

kristallizācijas parādībām, kurām tieksmes veidoties. Da-

bas pētnieks Oskars Gertvig's grāmatā «Darvina nejau-
šības teorijas apgāšana" saka: «zinātne ir parādība, kura

gaismu met tālu"; Gertvig's pierāda, ka nav pamata do-

māt, ka tikai fizisko un ķīmisko spēku savstarpēja ie-
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darbe varētu radīt dzīvību. Nāvei iestājoties, cilvēka trīs

zemākie sākuma elementi atdalās no četriem augstākiem
sākumiem (sk. I. dalu, 88. lapp.), līdzīgi tam, ka ūdens

sadalās ūdeņradī un skābekli, kuriem katram sava īpat-

nējā esamība.

Vienīgā būtība slēpjas aiz pārejošām (relātīvām) for-

mām. Tā aprobežo sevi, lai dotu dzīvību daudzumam.

Dzīve jāsaved harmoniskā saskaņā ar pasaules dzīves no-

rises apslēptajiem likumiem. Gars (puruša) ir mūžīgais,
neizmainošais princips, bet matērija (prakriti) spējīga di-

ferencēties un tā ir gara ierocis. Nezināšana (avidija)
ir vienīgais šķērslis, pagaidu siena, kas šķir cilvēku no

Visuma Gara Dieva. Šis nezināšanas avots ir

egoisms, kas individuēlo dvēseli pagaidām atdala no

visa veselā un katrā dvēselē redz it kā atsevišķu staru,

kurš atdalījies no vienīgās gaismas. Nometot cilvēku illū-

ziju plīvurus vienu pēc otra, dvēsele arvien vairāk tuvojas

savam avotam, vienīgai gaismai, kamēr ar to pilnīgi sa-

plūdīs. Visa cilvēce cenšas pievienoties dievišķai dzīvei,

kuras likums ir svētlaime. Tā dvēseles pakāpeniski atbrī-

vojas no nezināšanas tumsības un notīrās, cenzdamās pēc

vienīgā Es. Indijas filozofiju sistēmas cenšas atbrīvot cil-

vēku no materiālās aprobežotības, no ķēdēm, kurās viņš

iekalts. Vienīgais līdzeklis saraustīt šīs ķēdes — iznī-

cināt nezināšanu un iegūt dievišķo gudrību. Lai paātri-

nātu šo atbrīvošanās gaitu, ir izstrādāta sevišķa zinība

joga. Jogu mācības sniedz iekšējas (ezotēriskas) psīcho-

loģiskas metodes. Apslēpto spēku ēvolūciju kosmosa dzī-

ves veidojumā joga atzīst par Vienīgā gribu. Tāpēc par

dzīves mērķi viņi uzskata — atraisīt cilvēka dvēselē snau-

došās dievišķās īpašības un spējas. Parastā dzīvē šo spēju

attīstība notiek bezgala lēni. Jogu mācības dod metodes,

kā paātrināt gara ēvolūcijas dabisko gaitu, un rāda taisnu

ceļu uz mērķi. Jogu sistēma virzīta uz iekšēju dvēseles

tīrīšanu un māca, kā pārvarēt egoismu un jūtas, it kā mēs

šķirti no pārējās pasaules. Bez tam viņi rāda, kā attīstīt

gribas spēku, koncentrāciju un uzmodināt in-

t v i c i j v.

Sakarā ar V. nod. apskatīto, atļaušu sev še pievest
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citātu no Bramina Čatterdži grāmatas: «Indijas reliģijas

filozofija".

«Fiziskais ķermenis septiņos gados pilnīgi pārmainās,

bet domas un iespaidi uzglabājas visu mūžu. Tā tad aiz fi-

ziskā ķermeņa atrodas kāds pastāvīgs liecinieks, kas redz

un uzglabā visas pārgrozības. Ja tā nebūtu, pēc septiņiem

gadiem mēs nekā nezinātu par ķermeņa pārmaiņām un

savu agrāko dzīvi! Šo elementu, kas uzraksta un atmin

mūsu piedzīvojumus, novērojumus un pētījumus, sauc par

mentālo.

Arī mentālie elementi mainās. Tā kā šīs pārmaiņas

apzināmies, jāpieņem, ka aiz tām ir vēl kas pastāvīgāks.
Šis ir garīgais elements, kura raksturīgākā pazīme ir

spēja uzupurēties, mīlestība, pašatsacīšanās un dvēseles

augstākās īpašības, ar kurām cilvēks atšķiras no dzīv-

nieka. Šādas jūtas dod mums svētlaimes sajūtu, un šo

faktoru cilvēks nereti uzskata par savu īsto Es, bet arī

garīgās spējas ir pakļautas attīstībai un pārmaiņām. Tā-

pat šīs pārmaiņas varam novērot. Tāpēc arī garīgā daba

vēl nav mūsu īstais Es. Viņš ir mūsu Eg o, vienīgais no-

vērotājs, kas atzīmē sarakstos visus miesas, domu un gara

stāvokļus. Tā tad miesa, domas, garīgais elements un Ego
ir mūsu būtības četri faktori. Ego ir subjekts, bet pārējie

elementi objekti. Visu šo faktoru darbība skolēnam cen-

tīgi jānovēro, jāizprot, jākontrolē un jāvada. Atdalot savu

īsto Es no pārējiem elementiem, pakāpeniski sagatavojam

stāvokli, kuru sauc par ekstāzi. Nestudējuši medicīnu,

atsakāmies spriest par medicīniskiem jautājumiem, bet ne-

izpētījuši dvēseles dzīvi, reizēm droši apgalvojam, ka ne-

mirstīgas dvēseles nav.

Fiziskā ķermenī ir divējādi rupju vielu veidi: matē-

rija un dzīvības spēks ēters. Ēters noorganizē un no-

grupē rupjo matēriju. Dzīvības spēku Indijā sauc par

prānu. Dvēseles dzīvi var sadalīt trijos veidos: kaislī-

bās, ēmocijās un sajūtās. Tā matērija, kas šīs kārības no-

vada, ir vēl smalkāka par ēteri. Šo matēriju sauc par

astrālo, jo tā tumsā spīd. Otrais elements, kas prāto,
taisa slēdzienus, ir intellekts — zemākais „Manas". Aiz tā



66

stāv garīgais prāts, kas nenoliedz, neprāto, bet tikai ap-

galvo: Zinu, ka tas ir taisnība, bet tas nav taisnība. Kā-

pēc tas tā, nezinu, bet iekšēji esmu pārliecināts, ka tas tā

ir. Tā ir cilvēka individuālitāte un arī sirdsapziņa

augstākais „Manas". Šī individuālās dvēseles daja ir ne-

mirstīga un potenciālā veidā uzglabā visus tos piedzī-

vojumus, kur griba ir jēmusi dalību, arī nākošā iemie-

sojumā, zemes dzīvē."

„Tā tad cilvēkā ir septiņi darbības principi, sākumi:

1) trīs augstākie, kā vienība, ir īstais subjekts cilvēkā,

vienīgais cilvēka pārdzīvojumu liecinieks. Indieši viņu ap-

zīmē ar vārdu „Atma". Par Atmu sauc to, kas stāv sakarā

ar visu un visu aptver sevī, 2) garīgais elements - Buddhi,

gudrība; 3) nemirstīgā dvēsele, intuicija — augstākais

„Manas" ir tas, kas izplatās; 4) intellekts zemākais

„Manas"; 5) sajūtas, kārības; 6) dzīvības sākums

prāna, nozīmē dzīvības darbību; 7) fiziskā matērija: cietā,

šķidrā un gāzveidīgā rupja pārvēršanās. Pasaules prin-

cipi ir saistīti ar cilvēka dabas principiem. Mūsu ķer-

meņa rupjais fiziskais elements stāv sakarā ar apkārtējas
dabas rupjo: cieto, šķidro un gāzveidīgo matēriju. Ēte-

riskais dzīvības sākums — prāna ir saistīta ar pasaules

ēteri. Pasaules dzīvības princips organizē matēriju. Šie

abi elementi sastāda pasaules fizisko plāksni. Mūsu sajūtu

elements līdzinās tādai pasaules substancei, kura veido

astrālo plāksni.

Prāta elements un dvēsele līdzinās pasaules domu un

dvēseles principam. Tie abi sastāda kosmosa mentālo

sfairu. Garīgie elementi — Ego līdzinās garīgam Buddhi

un Nirvānas plāksnei. Pasaules faktori (plāksnes), kuri

darbojas cilvēkā, nestāv viens virs otra, bet gan pārņem

viens otru. Šķidrums spiežas cauri cietām vielām, ēters

visāda veida matērijai, astrālais sākums caur ēteri un visu

pārējo, kas stāv zemāk par to. Tā tad cilvēks vienā laikā

dzīvo visās pasaules sfairās, visās plāksnēs.

Daži filozofi dēvē cilvēku par mikrokosmu, resp. pa-

sauli mazā apjomā. Cilvēks tiešām satur sevī visu dabu:

minerālu valsts fizisko matēriju, augu valsts dzīvības spē-
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ku, dzīvnieku spēju sajust un gribēt, vienkāršu intellektu,

līdzīgu augstākiem dzīvniekiem, kas tagad izmiruši, dvē-

seli, kura reprezentē'īsto cilvēku un vienmēr atrodas men-

tālā sfairā, garīgo elementu, līdzīgu eņģeļu, garīgi iesvē-

tīto sfairai un mūsu Ego, kas līdzīgs kosmosa pirmcēlo-
nim — Dievam. Tā tad cilvēks ir pasaules sintēze. Kad

izpētīsim cilvēka dažādās fāzes, izpratīsim arī pasaules

dažādās sfairas un to dzīvi. Izpratuši cilvēka visaugstākos

principus un atklājuši abus augstākos Ego veidus, ko ta-

gadnes cilvēks vēl nespēj uztvert, redzēsim, ka pasaule
tiešām dalās septiņās sfairās (līdzīgi cilvēka septiņiem

sākuma elementiem)."

„Cilvēks ir līdzīgs instrūmen cam, piem., vijolei, un viņa

principi ir vibrācijas. Zemākie principi līdzinās zemāko

toņu vibrācijām, kas ir īsas un ātri noskan, bet augstākie

principi augsto toņu vibrācijām, kas ir loti garas un ilgi
skan. Augstākie principi vēl ilgi pārdzīvo nomirušo ķer-
meni. Tāpat arī mūzikas smalkās vibrācijas vēl ilgi vibrē

pēc tam, kad skaņa, kas tās izsauca, jau sen apklususi.

Indijas filozofija māca, ka visa pasaules dzīve ir ku-

stība. Pasaulē ir divi veidi: absolūtais — spēks un relā-

tīvais — kustība. Viss minētais nav vēl pierādījums. Tas

jāiegūst katram atsevišķi ar personīgu pētīšanu un novē-

rošanu.

Fiziskais ķermenis no visiem mūsu būtnes faktoriem

ir visnepastāvīgākais. Pēc nāves viņu tūlīt pametam, tik-

līdz ir atdalījies ēteriskais dubultnieks. Nāve nav nekas

vairāk, kā fiziskā ķermeņa atdalīšanās no ēteriskā du-

bultnieka, kas ir dzīvības vads. Drīzi pēc nāves, apmē-

ram trīs dienām, nometām arī ēterisko dubultnieku, kā

otro līķi. Ēteriskais dubultnieks uzturas fiziskā ķermeņa tu-

vumā un izgaist, kad ķermenis sadalās. Sensitīvi cilvēki

kapsētās redz spokus. Tie ir ēteriskie dubultnieki, kuri

uzturas fizisko ķermeņa tuvumā.

Pēc nāves cilvēks pamet tikai šīs divas ārējās čaulas

(apvalkus). Visus pārējos faktorus viņš uzglabā. Viņa per-

sonībā nekādu citu pārmaiņu nāve neienes. Tagad viņš
dzīvo kā vads daudz augstākām vibrācijām, uz kurām ar
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saviem rupjiem jutekļiem nespējam reaģēt. Kā nere-

dzams ēters spiežas cauri visai redzamai pasaulei, tā arī

smalkākās formas iet cauri zemes rupjākām formām.

Jaunajā sfairā astrālais ķermenis kļūst par dzīvības

vadu. Ja zemes dzīvē cilvēks kultivējis kaislības, ēmocijas

un baudu kāri, astrālā pasaulē viņam jādzīvo loti ilgi.

Tur viņš mājo tik ilgi, kamēr nav pilnīgi šķīstījies. Astrā-

lais ķermenis ir austs no uzbudinājumu, kaislību un emo-

ciju substances. Ja cilvēks zemes dzīvē nodevies savām

zemākām jūtām, viņš ir uzbūvējis ķermeni — cietumu ar

biezām sienām, kurā ilgi jādzīvo. Kad sliktās ēmocijas

izdzīvotas, „noskalotas", cilvēks pamet arī astrālo ķermeni

un pāriet nākošā — mentālā sfairā, debesu valstībā. Ja
cilvēks nodarbojas ar zinātni, mākslu un ved pašaizlie-

dzīgu dzīvi, viņš šai domu sfairā dzīvos ļoti ilgi. Še viņš

var uzņemt sfairu harmoniju un stāties sakarā ar eņģe-

ļiem. Dzīve viņpasaulē ir tikai šīs dzīves turpinājums.

Tāpēc dzīves gudrība prasa, lai vedam krietnu, tikumīgu

dzīvi. Cik bēdīgi, ka daudzi savu dzīvi pavada kaislībās

un ļaundarībā! Pēc associācijas likumiem viņiem arī ilgajā

tīrīšanās sfairā (astrālā) būs jānodarbojas ar tādām pa-

šām lietām. Grēku nožēlošana pirms nāves maz ko līdz, jo<

visā pasaulē valda absolūti taisni, nepielūdzami cēlonības

likumi. Nav nekā patvarīga. Kas nelietīgi dzīvo, tas astrā-

lās pasaules zemākās sfairās (ellē) būs padots, lai gan ne

mūžīgi, bet tomēr ļoti stiprām ciešanām. Noteikti cil-

vēks pats kaļ sev ķēdes, kas viņu nākamībā saista un ver-

dzina.

Tā tad pēc nāves cilvēks pāriet astrālā, bet vēlāk men-

tālā, debesu sfairā. Šos dažādos stāvokļos viņš ievāc savas

sējas, savu darbu ražu, ko iesējis zemes (fiziskā) dzīvē.

Beidzot cilvēks atstāj arī mentālo sfairu. Tā pakāpeniski
viņš pamet četras čaulas. Viss šis process starp nāvi un

jauno iemiesošanos pietiekoši attīstītam kultūras cilvēkam

ilgst 1000 -15.000 gadu pēc mūsu laika rēķina (maz at-

tīstīta cilvēku dzīve virs zemes atkārtojas daudz biežāki).

Pēc tam, cēlonības likumu dzīts, cilvēks ir pakļauts atkal

jaunai involūcijai, jo viņa gars pakāpeniski nogrimst ma-

tērijā, līdzīgi saules stariem. Cilvēka dvēsele, cēlonības
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likuma vads, pievelk no mentālās domu sfairas sev pie-
mērotus elementus un būvē mentālo čaulu. Pēc tam viņš

pāriet uz astrālo — jūtu sfairu un apbūvē sev astrālo ķer-

meni. Pārējie — ēteriskā čaula un fiziskais ķermenis —

attīstās iemiesojoties.

Pēc nāves cilvēks uzglabā tikai trīs augstākos fak-

torus — Atma, Buddhi un Manas. Mūsu atmiņa eksistē

ne tikai smadzenēs vien. Tā pastāv no daudz smalkākām

vibrācijām. Ja smadzenes šīs vibrācijas uztver, atcera-

mies pat to, kas piedzīvots agrā bērnībā, kaut gan pa šo

laiku tās jau vairāk reizes atjaunojušās un no bērnības

smadzenēm vairs nav ne jausmas. Šīs atmiņas, domas

uzglabājas mūsu augstākajā dabā, Ego — augstākās Ma-

nas. Augstākās Manas sauc arī par dvēseli, cēlonības li-

kuma radītāju. Tās uzglabā visas mūsu darbības pēdas

un visu agrāko iemiesojumu notikumu gaitas. Kam izdo-

sies nodibināt sakaru starp savu augstāko Manas un fi-

ziskām smadzenēm, tas varēs lasīt savu iemiesojumu kro-

niku. Tā tad augstākās Manas — dvēsele nekad neko

neaizmirst."

„Sevis pazīšana ir visas gudrības sākums. Tāpēc arī

vispirms jāiesāk ar cilvēka analīzi un tikai pēc tam jā-

ķeras pie apkārtnes analīzes. Apskatīdami kādu priekš-
metu vai parādību, par to vairāk nekā nezinām, kā tikai

ārējo formu un kustību. Piem., ko saucam par rozi? Tikai

krāsas, smaršas, maiguma, svara un citu īpašību sakopo-

jumu. Analīze rāda, ka ikkatra sajūta, ko iegūstam no ro-

zes, ir kustības produkts. Krāsas sajūta ir tikai gaismas

vibrāciju iedarbe uz mūsu acīm. Šīs vibrācijas acu nervs

nodod smadzenēm, tās atkal tālāk astrālam ķermenim;

astrālais ķermenis nodod mentālam un tikai pēc tam re-

dzam priekšmetu. Šī norise mums dod sajūtu par krāsu.

Tāpat arī smarša ir vibrāciju darbības sekas. Kas attīstījis

astrālo dzirdi, tam roze pat runā, jo tā ir arī mūzikāla.

Ritmisko vibrāciju darbība dod viņai šo formu, jo dabā

visas formas rodas, pateicoties ritmiskām vibrācijām. Tā

tad puķe ar savu mūziku atstāj iespaidu uz cilvēku,

Kad aptausta dažādas drēbes, sastopamies ar divu pre-

tēju pievilkšanas un atgrūšanas spēku vibrācijām. Ja
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pārsvarā pievilkšanas spēks, ķermenis ciets, ja atgrūša-

nas — mīksts. No fizikas zinām, ka cieta matērija var pār-

iet šķidrā, tā — gāzveidīgā un ēteriskā. Tā tad matērijas

cietais un šķidrais veids ir tikai divu pamatspēku sav-

starpēja attiecība. Redzams, ka puķe sastāv no darbības

kopsummas. Bet atomi? Vai kāds ir atomu redzējis? Ja
arī redzētu, tad uztvērtu īpašības veidā, bet īpašības ir

kustību sekas. Visa pasaule nav nekas vairāk, kā

kustība, vibrācija. Tā mācīja visi lielie skolotāji se-

natnē. Objekti kā tādi, eksistē nevis absolūti, bet

tikai relātīvi: tanī apziņā, kas tos uzņem."

«Kustību rada spēks. Spēku varam atzīt vienīgi sevī

un nekur citur. Mūsu apzinīgā būtne ir vienīgais kusti-

nošais spēks, ko var reāli pazīt. Kad rokas kustas, šo

kustību izdara nevis pati roka no sevis, bet tokust ma.

Ikkatru kustību pasaulē izdara Vienīgais Spēks.
Pasaule mums rāda divus veidus: 1) absolūto spēks
un 2) relātīvo — kustība, vibrācija. Spēks ir vienīgais pa-

saules iemesls, bet kustība tā darbība, rezultāts. Šo spē-

ku indieši sauc par Brāmu, bet mēs par Dievu. Neapšau-
bāma patiesība ir tā, ka viss ceļas caur Vienīgo Spēku.
Šis Vienīgais Spēks kļūst par visu un neapstājas pats

eksistēt. Pirmais pasaules izveidošanās pamatlikums ir

visas pasaules pārveidošanās likums. Nekas pasaulē ne-

attīstās nepārtraukti taisnā līnijā. Ikkatra lieta kustas

līdz zināmam punktam, tad atkāpjas atpakaļ un nākošā

kustībā to padzen vēl tālāk. Mainās dienas un naktis,

darbība un miers. Arī pasaulē ir darbības un miera pe-

riodi. Darbības periodā lielais Pirmcēlonis rada pasauli,
miera periodā pasaule atgriežas pie Pirmcēloņa. Radī-

šanas process turpinās mūžīgi. Noteiktai, piem., mūsu sau-

les sistēmai, ir savs iesākums un savs gals, bet šis pe-

riods ir iepriekšējā auglis. No tā izveidosies nākošais pe-

riods, un tā līdz bezgalībai. Pasaulei arī ir savs iesā-

kums un savs gals, bet pašai radīšanai nav ne sākuma,

ne gala. Šīs radīšanas maiņas indieši sauc par „Brāmas,

augstākās Dievības dienām un naktīm". Tās sauc arī par

„Brāmas elpošanu". Izelpošana veido pasauli, bet ieelpo-
šana to norij. Visu šo procesu sauc par Kalpa ciklu.
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Kalpa nozīmē iedomas spēju. Šo vārdu piemēro pa-

saules ēvolūcijā, tāpēc ka pati pasaule nav nekas vai-

rāk, kā Dievības domāšana. Pasaules veidošanās notiek

pēc likumības, ko indieši apzīmē ar vārdu Vivartha,

t. i. darbība neizmaina cēloni, kas to veido. Tāds ir vei-

došanās likums (manifestācija), kā pretstats pārveidoša-
nās likumam (transformācija). Piem., sieru pagatavo no

piena, bet piens pārvēršoties beidz eksistēt kā piens. Lai

izprastu veidošanās ideju, ņemsim sakarsētu ogli, piestipri-

nāsim pie dzelzs stiepules un sāksim to ātri griezt; tūlīt

ieraudzīsim ugunīgu švītru riņķi. Šis riņķis eksistē

mūsu apziņā un ceļas no ogles gabaliņa, kas pats nemaz

neizmainās. Tas dod iespēju izprast pasaules veidošanās

procesu Vivartha. Visa pasaule ceļas no Dieva, bet

Viņš neizmainās, jo paliek Vienīgs daždažādos savos iz-

veidojumos, tāpat kā ogle paliek vienīga visos riņķa punk-
tos. Tālāk, griežot pirmo riņķi, apkārt jaunam centram,

dabūsim jaunu, komplicētāku figūru, kas arī pastāv no tā

paša ogles gabaliņa. Pirmcēlonis gan neizmainījās, bet

radās divi dažādi izveidojumi. Tā ar šo ogli varam piepildīt

bezgalīgu izplatījumu. Šis piemērs var noderēt kā kosmiskā

procesa līdzība. Visā pasaulē nav nekā ārpus Dieva. Viņš
atrodas visos pasaules punktos, visā savā pilnībā. Sanskritu

vārds Vivartha, ar kuru apzīmēts pasaules veidošanās

process, nozīmē viesuļu kustību. Tas nozīmēto, ka pasaule ir

izveidojusies no pievilkšanas un atgrūšanas spēku riņķvei-

daas griešanas. Tā tad pasaule ir Vivartha viesuļveida

griešanās, bet cēlonis, kas to izsauc, nekad neizmainās.

Visā pasaulē redzam kustību, un tikai vienā veidā pa-

tiesi zinām spēku paši sevī. Par ārpasauli varam taisīt

tikai hipotēzes. Ko varam teikt par Pirmcēloni? Vai šis

spēks ir saprātīgs, vai nesaprātīgs? Var būt tik viena

loģiska atbilde. Ja mūsos mitošais spēks ir saprātīgs,

mums nav tiesības un nekāda pamata apgalvot, ka ārpus

mums esošais spēks ir nesaprātīgs. Materiālisti apgalvo,

ka pirmcēlonis ir neapzinīgs, bet indiešu ideālisms (ve-

dantisms) noteikti tur pirmcēloni par apzinīgu, Dievišķu
sākumu. Materiālismam nav pierādījumu, jo tie pamato-

jas tikai uz hipotēzes, bet indieši dod metodi, ar kūpas
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palīdzību var pārliecnāties par viņu apgalvojumu pareizību.

Indiešu apgalvojums, ka pirmcēlonis saprātīgs, nav pa-

matots uz viņu iedomas, bet uz to cilvēku mācībām, kuri

zina patiesību. Arī loģikas likums ir viņu pusē. Šo

spēku pazīstam tikai sevī, un ja tas mūsos ir saprātīgs,

kāpēc tad ārpus mums tam jākļūst nesaprātīgam?"

„Tālāk, ja pirmcēlonis ir saprātīgs, tad visas kustī-

bas, ko Viņš ierosina, ir Viņa griba, domas un idejas. Iz-

nāk, ka visa pasaule ir Dievišķa domāšana. Tas mums dod

visas ēvolūcijas atslēgu. No šī viedokļa varam pasaules

procesu uzskatīt kā psīcholoģisku attīstību, saprātīgu un

apzinīgu, kurā Dievs visu veido, bet pats neizmaināsl Šo

psīcholoģisko viedokli piejem Buddha un citi Indijas sko-

lotāji. Uz priekšu mācīsimies pazīt pasauli, izejot no šī

viedokļa.

Radīšanas procesu var apskatīt arī no citiem viedok-

ļiem, piem., no mūzikālā. Kustības, kuras iziet no radošās

būtības, ir ritmiskas vibrācijas. Augsti attīstīti, sensitīvi

cilvēki tās redz un uztver mūzikālu skaņu veidā. No šī

viedokļa visa pasaule ir bezgalīga harmonija, milzīgs or-

ķestris, ko vada pats Dievs. Viss tiek veidots ar ritmiskām

vibrācijām. Senlaiku meistari mācīja, ka pasaule ir gran-

dioza simfonija un tie, kas prot saplēst fizisko jutekļu

plīvurus, pazīst neizsakāmo sfairu harmoniju, par

kuru tiek runāts arī Scipiona sapnī. Vārds Logos
nozīmē liela ideja, pirmtonis. Ideja un skaņa ir viens un

tas pats. Izrunāts vārds kļūst par reālu faktu. Var pat

teikt, ka pasaule tiek radīta ar skaņu.
Pasauli var apskatīt arī no krāsu viedokļa, kā burvīgu

krāsu harmoniju. Kad gaišreģis dzird mūzikas skaņas, viņš
redz arī skaņu krāsas. Uz mūzikas vibrācijām viņam vienā

laikā atsaucas dzirde un redze. Viņš uztver arī kā infra-

sarkanos, tā arī ultrā-violētos starus. Tā tad radīšanas

procesu, Dieva domāšanu ritmiskās kustības, var apskatīt
arī no krāsu, gaismas viedokļa.

Pasaules ēvolūciju var uzskatīt arī kā matēmatisku,

ģeometrisku procesu. Krāsas sadalās formās un figūrās.
Krāsu var aptvert tikai zināmās formās, bet formas ir
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pareizas, ģeometriskas, piem., kristalli, sniega pārsliņas

v. t. t., kurās atspoguļojas Visuma harmonija. Pie ģeo-
metriskām figūrām var pievienot arī skaitļus. Tad pa-

sauli var apskatīt no skaitļu viedokļa, kā to darīja grieķu
filozofi. Kosmosa ģeometriskā koncepcija viņiem bij vis-

īpatnējākā.

Brāma, Sat-Avidija un Mahat ir vienīgā trijādā iz-

veidošanās. Trīsvienība ir augsta filozofijas ideja. Še star-

pība reliģijā tikai tā, uz kādas bāzes sistēma būvēta,

uz psīcholoģiskās, matemātiskās vai kādas citas. Indiešu

filozofijā Brāma līdzīgs Tēvam, Avidija (sievišķais sā-

kums) - Mātei, Machat — Dēlam, Idejai. Ēģiptiešu trīs-

vienība bija Oziris, Izis un Horus.

Kad cilvēka sirdī piedzimst Buddhi Kri-

stus princips, no šī laika viņš paliek par iesvētītu."

No apskatītā šajā nodalījumā noteikti redzams, ka

Rietumu zemju lielo domātāju un zinātnieku atziņas pilnīgi
sakrīt ar Indijas reliģijas filozofijas mācību, ar Vēdu ide-

jām un atziņām; bet Vēdas - vecākie raksti sanskrita li-

terātūrā. Tā tad pasaules uzskats, kuru attēlo Brāmins

Čatterdži, ir veidojies un kristallizējies daudzus gadu tūk-

stošus jau pr. Kristus. Šīs atziņas ir neskaitāmu eksperi-

mentu, novērojumu, pētījumu un dziļu filozofisku pār-
domu un loģisku slēdzienu rezultāts; šī mācība un viņas

principi ir likti ģeniālo filozofisko sistēmu pamatos Ķīnā,

Indijā, senajā Grieķijā un mūsu laikmeta Vakar-Eiropā.
Un uz viņu balstās arī vislielākās reliģijas: kristiānisms,

brahmanisms, buddhisms v. c. Tamdēļ jāatzīst, ka mū-

žīgi nesatricināmas ir apskatītās garazinātnes un cilvēku

dzīves īsto vērtību atziņas un pamatprincipi. Tā ir pa-

tiesība, kura pārdzīvojusi visus laikmetus cilvēces pagātnē,

kas ar zinātnes palīdzību cik necik atsegta un aptver līdz

desmit gadu tūkstošus. Kad cilvēks aptver visā dziļumā
šo Dievišķīgo patiesību, kad viņš intuicijas ceļā gūst vie-

nīgās patiesības apziņu un seko sava gara prāta nemal-

dīgajiem norādījumiem, gremdēdamies savas īstās būtnes

dziļumos, — tad viņa dvēselē, apziņas centrā, nepaliks

vietas nekādām šaubām par cilvēces īstajiem uzdevumiem,

par to, kas ir pasaule, kas ir cilvēks šai pasaulē un viņa
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mērķis, kādas ir īstās dzīves vērtības, pēc kurām jācīnās

virzienā uz nākotni. Atbildi uz to atrodam apskatītā gara-

zinātnē un reliģijas mācībā.

Savā īstajā „Es" atradīsim Mūžīgo Patiesību, kas ir

visu parādību Bezgalīgais Avots; uzzinājuši to, sapratīsim

Dievu un visu radību. Mūsu Ego pēc savas būtības ir

visuzinošs. Viņš ir mūsos apslēptais neizmērojamo zinā-

šanu avots. lerobežoti ar laiku, telpu un cēlonību, nevaram

dot iespēju parādīties visiem tiem spēkiem, kuri mājo mū-

sos. Tomēr, jo augstāk paceļamies par šiem traucējošiem

apstākļiem, jo vairāk izteicam visu zināšanas un visu va-

renības dievišķās īpašības. Šajā sakarībā neatsverama no-

zīme ir arī reliģijas mācībai un ticībai.

VI. Reliģija, ticība un garamācība.

Ar dvēseles pētītāja, psīchologa acīm skatoties, mums

atveras kultūras un reliģijas ciešās saistības un tuvas at-

tiecības. Cilvēka dvēselē mīt tieksmes pēc patiesā, labā,

daiļā un svētā (sk. I. daļu, 35. lapp.). Dziņa pēc patiesī-

bas spiež cilvēka prātu zinātniski izskaidrot pasaules un

dzīves parādības. Šīs dvēseles dzinējspēks, pamazām, bet

nepārtraukti darbodamies, radījis un pakāpeniski izvei-

dojis mūsu tagadējās reālās un ideālās zinātnes. Tāpēc,

ja vārds kultūra saprotams kā to mērķu summa, kas vada

cilvēku darbību, un to vērtību un mantu kopa, kas iz-

riet, izceļas no cilvēku darbības, tad arī cilvēka dvēseles

parādības, ko sauc par reliģiju un ticību, ietilpst kul-

tūras faktoros.

Reliģijas jēdzienā bieži ieliek tādu saturu, kāds ne-

atbilst tās būtībai. Ko gan tagadējās intelliģento cilvēku

aprindās nesauc par reliģiju, kur gan to nemeklē un neat-

rod? Dažs reliģiju uzlūko kā noteiktu mācību par Dievu,

bet citam tā ir tikai bezsaturīgs apgarots entūziasms (sa-

jūsma). Daudziem jau māksla top par reliģiju, tā to atrodot

tur, kur viņas nemaz nav. Citi par reliģiju sauc dzīvi, kas

pildīta ar labiem darbiem vai vienkārši reliģiju saista ar

labo tikumisko gribu. Daži, turpretim, par reliģiju uz-
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lūko vienīgi kultisko un mitoloģisko. Arī pasaules uz-

skats, dabas pielūgsme, varoņu kults vai pietāte jau dažu

cilvēku domājumos un izjūtās top par reliģiju. Bez tam

vēl ir tādi cilvēki, kas nodarbojas ar kādas noteiktas!

reliģijas atjaunošanu, bet iznāk, ka tas, ko viņi atjauno,

būtībā nav reliģija, bet ir tikai mitoloģija.
Kas tad ir reliģija savā īstenā būtībā? Kāds ir re-

liģijas būtiskais saturs, ja to kā cilvēka garīgās dzīves

parādību salīdzinām ar citiem garīgās dzīves procesiem,

un kā šis būtiskais izteicas īstenās reliģiozitātes dokumen-

tos un kā tas arī konstatējams reliģisko parādību psīcho-

loģiskās analizēs.

Jautājums par reliģijas būtisko saturu ir jautājums

par tām reliģijas pamatīpašībām, ar ko tā atšķiras no visa

tā, kas nav saucams par reliģisku parādību, ir jautā-

jums par reliģijas specifisko īpatnību, to pamatelementu,
kas zināmu parādību padara par reliģisku, un bez kura

nevar būt neviena reliģiskā parādība.

Reliģijas specifiskām pamatīpatnībām, resp. reliģijas
būtībai pieklūstam klāt tad, kad tai pieejam no psīcholo-

ģiskā viedokļa. Kādi ir nepieciešamie psīcholoģiskie no-

teikumi, no kuriem atkarīga reliģijas eksistence? Daudzi

domātāji reliģijas būtības pamatmomentu atrod tā pār-

dzīvojuma raksturā. Šleiermachers, kas vispāri uzlūkojams

par pirmo reliģijas būtības problēmas nopietnāko un dzi-

ļāko iztulkotāju, ir pirmais zīmīgi raksturojis reliģijas bū-

tisko veidu. Viņš pirmais aprādījis, ka reliģija nav mācību

sistēma, bet ir pārdzīvojums, iekšējā pieredze. Re-

liģijas būtība nepastāv zināšanā un darbībā. Tā ir neat-

karīga no zinātnes un morāles. Reliģija ir patstāvīgs no-

vads cilvēka garīgā dzīvē, un tās būtība saistās ar pār-

dzīvojumu, kurā jūtas un pašapziņa ir galvenais moments.

Prāta spriedumi un slēdzieni un arī reliģisko mācību saturu

zināšana nav reliģijā prīmāri un nepieder pie tās bū-

tiskiem pamatiem. Šie elementi reliģijā ir sekundāri.

Dostojevska atziņas: «Dabiskā reliģija nesatur nekā cita,

kā vienīgi to, ko pats morāliskais prāts atklāj, kā morā-

lisku nepieciešamību tā ir pilnīga reliģija, kas visiem

cilvēkiem ar viņu pašu prātu ir tverama. Debesis nav kaut
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kur astronomiskās telpas tālumos meklējamas, bet gan at-

klājas pašā cilvēkā: pieskaršanās citām pasaulēm ir tīri

iekšējs ceļš, jo Dieva Valstība ir iekšēji mūsos." Dosto-

jevskim bez reliģijas nav tikumības. «Ētiskai ģimnastikai

jāievingrina spējas tiktāl ierobežot dabiskās dziņas, lai

gadījumā, kad tās apdraudētu morālitāti, tās varētu sa-

valdīt. Cilvēkam jāatbrīvojas no lietu un ieradumu tirā-

nijas. Mēs būsim važās un nebūs brīvības, bet tad, mūsu

lielās bēdās, mēs no jauna atdzimsim priekā, bez kā cil-

vēks nevar dzīvot... Visi taisnīgie, visi svētie, visi svētie

mocekli ir bijuši laimīgi. Mani draugi, lūdziet no Dieva

jautrību. Daudz nelaimju sagādās tev dzīvē, bet taisni ar

tām tu būsi laimīgs un dzīvi svētīsi, un citus piespiedīsi
to svētīt." Savelkot kopā šos Šleiermachera un Dostojev-
ska uzskatus, varam sacīt, ka pats galvenais reliģijas bū-

tībā ir personīgais, dvēselīgais pārdzīvo-

jums.

īstena reliģiozitāte ir tikai tur, kur dvēsele saistās no-

teiktā sakarībā ar dievību, kur cilvēka dvēsele izmana

noteiktu kopsakaru ar ārpusesošo dievišķīgo varu. Reliģija
īstenībā ir konstatējama tur, kur cilvēka „es" ir saistīts

ar dievības ~tu". Šo „es" un „tu" saistību izraisa dvēseles

pārdzīvojums. No psīcholoģiskā viedokļa tas pieder pie
būtiskā momenta katrā reliģiozitātē. Tāpat arī nedrīk-

stam aizmirst, ka katras, sevišķi augstāko, reliģijas pamatā

ir atklāsme, kas ir reliģisks pārdzīvojums, kurš saistīts

ar sakustinājumiem, kas iziet no dievišķīgā un cilvēcīgā

gara sakarības, kas ir dievišķīga gara kustība cilvēcīgā

gara sfairā, un no šīs sakarības izejošs dvēseles sakusti-

nājums. TādēJ gala slēdzienā varam atzīt, ka reliģijas
būtībā ir pārdzīvojums. Tas ir nepieciešamais no-

teikums, kuram ir jābūt piepildītam, lai vispār varētu ru-

nāt par reliģijas eksistenci. Ar to atkrīt tādas nepareizas

reliģijas izpratnes, ka tā ir noteikta mācība, intellek-

tuālo spriedumu sakopojums, pasaules uzskats, vai

arī prātā dibinātā tikumība.

Prof. Vold. Maldonis grāmatā «Reliģijas vēsture" saka:

«Pilnīgi izprast un definēt svētuma jēdzienu nekad ne-

būs iespējams, jo šim jēdzienam ir savs raksturs, tas nav
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salīdzināms ar citu. Tam piemīt irracionālais, pāri vai

pret saprāta slēdzieniem ejošais, tas ir pats par sevi pirm-

dotais dvēselē. Mēs teiktu, reliģija, svētbijība ir

svētuma izmaņa, kas kā dvēseles iedīglis vei-

dojas kādas ārpus cilvēka esošās augstākās varas

skārta. Ja svētbijībā iedarbojas cilvēka saprāts (intellekts)
un griba (voluntas), tad reliģija piejem noteiktu ticības

veidu." Sakarībā ar augšā teikto top skaidrs šāds slēdziens

un atziņas:

1. Reliģija ir fundamentāla, absolūta un ne ar ko ne-

atvietojama gara dzīves vērtība.

2. Tā atver cilvēkam viņa un visas pasaules eksisten-

ces pēdējo augstāko jēgu.

3. Reliģija ir tilts starp redzamo un neredzamo, starp

ierobežoto un bezgalīgo; reliģiju dibinātāji — šo

tiltu cēlāji.

Mūsu dvēsele ir ieslēgta, iekalta miesā, jutekļu or-

gānos, zemākos prātos un to funkcijās. Dievs — patiesība,

pasaule — maldi. Dzīve ir daudzkrāsaina — līdzīgi vara-

vīksnei, kur bez septiņām redzamām krāsām ir vēl nere-

dzamas krāsas. Dzīves pamatkrāsa — ražīgs darbs un

viņa sekmes...

Reliģiskam pārdzīvojumam, kā to ir varējusi konsta-

tēt eksperimentālā reliģijas psīcholoģija, ir divas puses:

funkcionālā un materiālā. «Reliģiskais pārdzīvojums no

funkcionālās puses satur sevī funkcijas, kuras veido cil-

vēka iekšējo, personīgo attiecību ar kādu priekšmetu, tas

ir, kas veido cilvēka „es" un dievības „tu" ciešo sav-

starpējo, apzinīgo saistību. Kas tās ir par funkcijām?
Daži domā, ka tās ir saucamas par „es" funkcijām, jo sa-

vāktie psīcholoģiskie materiāli tiešām pierāda, ka reli-

ģiskā pārdzīvojumā līdzfunkcionē cilvēka apzinīgais „es".

Citi „es" funkciju atraduši tomēr par šauru un tās vietā

lieto personības jēdzienu, jo reliģiskais pārdzīvojums ap-

tver visu cilvēka garīgo struktūru, tanī funkcionē līdz

visa cilvēka personīgā būtība, aptver un saista visu cil-

vēka personību. Mums šķiet, ka „es" jēdziens ir par

šauru un personības jēdziens par plašu, bet kā reliģiskā
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pārdzīvojuma funkcionālo saistību labāki un īstenāki iz-

saka dvēseles jēdziens, saprotot to, kā visu apzinīgu un

neapzinīgu psīchisku momentu organisku vienību. Dvē-

sele ir dinamiska funkcionāla, viņā skan apzinīgas un ne-

apzinīgas balsis. Reliģiskā pārdzīvojumā funkcionē ne ti-

kai apzinīgais „es", bet arī neapzinīgais dvēseles dziļums,

ne tikai racionālais, bet arī irracionālais, ne tikai zināmais

un izskaidrojamais, bet arī kaut kas neapzināts un ne-

skaidrojams. Kopā savelkot sacīto, varam teikt, ka re-

liģiskais pārdzīvojums savā funkcionālā dabā ir dvēseles

pieskare, saistība, funkcija. Reliģiskā pārdzīvojumā dar-

bojas līdz visa dvēsele savā organiskā vienībā. Tālāk —

reliģiskā pārdzīvojuma materiālā puse.

Kāds saturs ir nepieciešams, lai kādu pārdzīvojumu
sauktu par reliģisku? Nepieciešamais noteikums, ar ko ro-

das reliģiskā pārdzīvojuma konstrukcija, ir meklējams svē-

tuma momentā. Reliģiskais pārdzīvojums ir svētuma pār-

dzīvojums. Tas nozīmē, ka pārdzīvojums tikai tad iegūst

reliģisku nokrāsu, kad dvēsele pieskaras svētajam, tam,

kas ir numinozs, tam, kas ir pavisam kas cits. Šādu domu

aizstāv reliģijas psīchologs R. Oto savā grāmatā „Das

Heilige", nonākot pie tās ar nopietnu reliģisko pārdzīvo-

jumu psīcholoģisko analizi."

Kas tad ir svētums, svētais? «Svētais ir vispirms no-

vērtēšanas katēgorija, kas nav atvasināma ne no kā cita.

Tas ir savdabīgs moments, ko nespēj tvert racionālais.

Nav pareizi, kā tas ir parasti, ka svēto saprotam, kā abso-

lūti tikumisku predikātu. Domāt, ka svētais ir absolūti la-

bais, ir nepareizi. Svētais ir jāsaprot bez tikumiskā un arī

bez racionālā momenta. Svētais, par ko Oto runā, ir atro-

dams visās reliģijās, un tas visur ir kaut kas cits nekā

labais. Oto šim momentam atrod vārdu numinozais,
kas nav mācāms, bet ir vienīgi modināms."

Numinozā objekta (teiksim dievības) izjūta cilvēka paš-

izjūtā pāriet tā saucamā radījuma (kreātūras) izjūtā. Tanī

cilvēks izjūt savu niecīgumu pret to, kas stāv pāri par

viņu kā radīto, kā kreātūru. Kreātūras jūtas rodas kā at-

karības jūtas pret numinozo objektu, un tās izteicas, pie-
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mēram, tāda pretstatījumā, ka Dievs ir visvarenais, bet

cilvēks niecīgs puteklītis. Numinozais ir irracionāls, ne-

tverams jēdziens, neizsakāms vārdos. Mēs varam tikai

vērot numinozā izjūtu sekas dvēseles noskaņās. Mēs varam

vērot tikai to, ko dvēsele pārdzīvo, kad tā pieskaras nu-

minozai sfairai. Numinozais objekts izraisa jātas, kuras

apzīmējamas vispirms kā baiguma un noslēpumainības pil-

nas. Šis baiguma moments var būt ļoti dažāds. Zemākās

reliģijās tas izteicas paniskās daimoniskās bailēs. Poli-

teismā dievi ir spokaini noslēpumaini, un arī augstāko re-

liģiju dievticībā ir atrodams kaut kāds baiguma moments,

kas liek dvēselei nodrebēt un apklust, kas pazemībā un

niecīgumā spiež cilvēku ceļos krist šī numinoza priekšā.
Šis irracionālais baiguma moments racionālizējas tādos jē-

dzienos, kā Dieva bardzībā un dusmībā, kas soda un at-

stumj cilvēkus. Augstākās reliģijās racionālizējot šo mo-

mentu, to piepilda ar dievišķīgās taisnības un atmaksas

domu. Numinozais savā baigumā un varenībā ir dzīvs,

griba, spēks. Viņš ir darbīgs un kustīgs. Viņš tuvojas iz-

nīcīgai būtnei. Numinozais ne vien tikai atgrūž, liek no-

drebēt un izbīties, bet arī pievelk, apmīļo, liek ilgoties

un tuvāk tiekties. Numinozais ir nevien tikai brīnumains,

bet arī brīnišķīgs, kas savā mirdzumā saista un sarga.

«Numinozais izlaužas no dvēseles dziļākiem atziņas

pamatiem ne bez jūtekliskām un pasaulīgām dotībām. Nu-

menozais nerodas no šīm dotībām, bet caur tām. Šo

avotu var nosaukt par apslēpto cilvēka gara reliģisko ie-

dīgli, kas ar kairinājumu modināts top dzīvs. Šo iedīgli

var apzīmēt arī par reliģisku instinktu," saka priv.-doc.

Freijs.

No apskatītā izriet, ka reliģija savā būtībā ir sav-

dabīgo numinozo izjūtu pārdzīvojumi, kuros kā augstākā
vērtība atklājas svētā vērtība, tas, kas ir pavisam kaut kas

cits. Tā ir svētuma izjūta, kas kā pirmatnējs iedīglis

veidojas cilvēka dvēselē, kādas numinozās varas skārie-

nā. Reliģija ir pārdzīvojums, kurā dvēsele saskaras ar

numinozo, kas izraisa dzīvi, ko nosaka svētā vērtība.

Reliģija ir svētbijīga dzīve.
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Ticība. Ticība ir reliģijas voluntāri intellektuālais

spēks, kas dzen cilvēku atzīt kādas augstākas varas esošo

tiešamību un tai nodoties paļāvīgi ar visu savu dzīvi un

dzīvību. Ticību labi raksturojis Hebreju grāmatas autors

XI. nod. 1. pantā: «Ticība ir pajaušanās uz lietām, kas

ceramas, un pārliecināšanās par lietām, kas neredzamas.

Reliģiozi ticīgais pajaujas uz nākotnē cerējamām ideālām

lietām (mūžīga dzīve, debesu valstība) un ir pārlieci-

nāts, ka samanāmas arī neredzamas, ārpus pieredzes eso-

šas lietas (dvēsele, gars, Visuma Gars). Ticīgam cilvēkam

augstākā vara ir viņa Dievs. Tādā atziņā svētbijība top

dievbijība."
Priv.-doc. Alb. Freijs atzīst, ka «tagadnes reliģiskos

pārdzīvojumos un svētbijībā ir konstatējams kāds oriģi-
nāls priekšstatains tulkojums. Šo īpatnējo reliģiskās do-

māšanas un priekšstatīšanas veidu, vai reliģisku priekš-
statu iztulkojumu reliģiskā valodā varam apzīmēt ar ti-

cības jēdzienu. Ticība ir iekšējo reliģisko pār-

dzīvojumu izteikšana cilvēcīgo jēdzienu vie-

nībā. Reliģiskam pārdzīvojumam ir nepieciešama sava

noteikta izteiksmes forma. Šo formu veido un dod ticība.

Un tādēļ ticība ir irracionālā reliģijas procesa racionāli-

zējums. Reliģija un ticība sader kopā un ir kopā ska-

tāmi. Nav nevienas reliģijas, kas neizteiktos ticībā, un

nav ticības, kuras pamatos nebūtu reliģiskais pārdzīvo-

jums."
Ticības jēdzienā ietelp zināma reliģisku priekšstatu un

pārdomu kopība un tāpat arī praktiskais reliģiskais stā-

voklis attieksmē pret Dievu, pasauli un dzīvi. Ticība no

vienas puses ir reliģiskos pārdzīvojumos, resp. atklāsmē

doto patiesību pieņemšana un no otras puses iekšēja pa-

ļāvība. Tādā kārtā ticība ir īpatnēja reliģiskās atziņas

forma. Tās psīcholoģiskā būtība ir reliģisko pamatviedokļu

iztulkošana plastiskā uzskatāmībā un fantāzijā. Tādēļ tai

piemīt simbolisks kontemplatīvs raksturs priekšstatīšanā,

gribot neizteicamo darīt izteicamu. Tā kā ticības atziņas

centrā ir vienmēr kāda dievība, resp. Dievs, tad ticību

varam apzīmēt par dievbijību, bet reliģiju turpretī par

svētbijību. Cilvēka domās parādās jēdziens par Dievu,
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aiz viņa Dievišķā Patiesība, pēc tā nāk ticība. Die-

višķo spēku brīnišķīgā darbība ir parādījusies redzamā

tiešamībā tieksmē pēc patiesā, labā, svētā*). Ticība

tādā nozīmē, kā to augšā apskatījām, ir jāsaprot kā mūsu

saprāta darbība, kas piejem Dieva un Dievišķās Patie-

sības reālitāti: „Ir pierādīts, ka nav tautas, kurai ne-

būtu bijis reliģijas." Tamdēļ cilvēku dvēseles dzīves bez-

galīgā dažādība vispāri nedrīkst iznīcināt vienas abso-

lūtas vispārīgas reliģiski-metafiziskas patiesības eksistenci

un nozīmību, cik dažādi arī nebūtu cilvēciskie mēģinā-

jumi to tvert un definēt, formulēt, gan tieši, gan simbo-

liski, gan iracionālā ticības ceļā. To prasa katra vese-

līgā reliģioza apziņa. Dievs un pasaule mums ir viena

dzīva vienība, viens visuaptverošs organisms. Tas, kas

runā pretim zināmai pieredzei, nebūt nerunā pretim prāta

principiem. Dabas likumi ir Dieva likumi un kā pasaules
likumu devējs un visu spēku radītājs, Viņš arī var šos

spēkus un likumus grozīt un vispāri tie Viņam nav no-

teicoši, bet Viņš tos noteic.

Ticība jeb pārliecības doma jeb faktors cilvēka sa-

prātā iejem pašu pirmo vietu pēc cilvēka nemirstīgās da-

ļas „Es". Ja cilvēkam nav ticības, tad viņa prāta ap-

vārksnī var ielauzties svešu cilvēku, kaitīgu un pat

ļaundaru domas un idejas un darīt tur to, kas

viņām patīk (sk. L dalu, 100. lapp.). Lūk, tamdēļ bez

ticības elementa cilvēks līdzinās nedzīvam priekšmetam,
kas dzīvo un kustas no svešu spēku iedarbības: dvē-

sele, kas nav spējīga nekam ticēt, ir kā mirusi. Cilvēks

tad ir pakļauts vienīgi bezdvēselīgām ārējībām; viņa per-

sonība tiek it kā izdeldēta un tas neizbēgami pārvēršas

par nožēlojamu būtni, ieroci ļaundaru rokās. Kā kuģis
bez stūres un būrām, kā salmiņš ūdens strau-

mē, kā ceļinieks tumsā un miglā kalnos ir

cilvēks bez reliģijas, bez ticības, bez garazi-

nātnes.

No apskatītā V. nod. zinām, ka garamācība pie-

der pie tādiem priekšmetiem, kuri attiecas uz patieso,

) Dvēseles dziļumi prasa pēc reliģijas atziņām, pēc ticības.
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reālo esamību, un tuvina cilvēku īstajam dzīves uzdevu-

mam. Nevar būt „cilvēks" šā vārda īstā nozīmē, ja viņš
kaut kā nav tuvojies cilvēka uzdevuma būtībai un dzī-

ves mērķim, kuru pilnīgi atklāj garazinātne. Viņa uz-

tver jaunu, ikdienas cilvēkam svešu pasauli — tā ir nume-

nālās pasaules lietu izpratne, pārdzīvojumu iekšējā pa-

rādība. Redzējām, ka viss ūnivers ir Viņa griba, domas un

idejas, un ka šīs Pirmcēlonis saprātīgs. Tās nav iedo-

mas, fantāzija, bet gan to cilvēku mācība, kuri zina pa-

tiesību: ģeniālo domātāju, zinātnieku, dzejnieku un māk-

slinieku — no dziļas senatnes līdz mūsu laikmetam. Viņu

garīgais prāts, intuicija, tieša iekšēja pārliecība atklāja to

intellektam kā nemaldīgas patiesības un atziņas. Ne tā-

pēc nemaldīgas, ka šie gara milži ar dabiskā prāta gaismu,

tā iekšējo patiesību cauri skatītu, bet gan Dieva autoritātes

pēc, kas šo atklāsmi devis un kas nevar ne maldīties,

ne maldināt.

Tā tad garazinātne, reliģija un ticība atklāj cilvēkam

reālitātes, ļauj viņam pieskarties citām pasaulēm, tīri iek-

šējā ceļā, jo Dieva valstība ir iekš mums; caur ticību

cilvēka dvēsele izmana noteiktu kopsakaru ar ārpusesošo

Dievišķo varu, neizsakāmu vārdos: numinozais (Visuma

Gars) ir irracionāls, netverams jēdziens, ārpus pieredzes

esošs, bet tas ir pirmdotais dvēselē, neapzinīgais dvēseles

dziļums reliģija un garamācība mūs ved pa atziņas

ceļu, tuvina cilvēkus īstajam mērķim, Mūžīgā sasniegša-

nai (sk. I. daļu, 77. lapp.). No apskatītā V. un VI. nod.

redzams, ka numinozais (dievības izjūta) allaž izlaužas no

dvēseles dziļākiem atziņas pamatiem caur jūtekliskām un

pasaulīgām dotībām. To nepārprotami pierāda reliģiju vē-

sture, rakstniecība, mākslinieku darbi un pasaules kultūras

vēsture. Noskaidrojām, ka reliģija ir svētuma izmaņa, kas

kā dvēseles iedīglis veidojas kādas ārpus cilvēka esošas

augstākas varas skārta. Un tā kā ir pierādīts, ka nav

tautas, kurai nebūtu bijis reliģijas, tad loģiski jāatzīst,

ka numinozā objekta izjūta cilvēka pašsajūtā ir eksistējusi
vienmēr pie visām tautām, visos laikmetos, kamēr vien

cilvēce dzīvo uz mūsu planetes. Šis apstāklis vēl lieku

reizi apliecina ideālistiskās filozofijas un garazinātnes pa-
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tiesību atziņu nemaldīgumu un reliģijas būtības īstenību

tā atver cilvēkam viņa un visas pasaules etsistences pē-

dējo augstāko jēgu, ir tilts starp redzamo un neredzamo

pasauli, starp ierobežoto un bezgalīgo. Garamācības pa-

matatziņa un reliģijas īstais saturs saplūst vienā patie-

sības atklāsmē, it kā stari — Centra Saulē, Vienīgā reāli-

tātē. Šās zināšanas atsvabina dvēseli no nezināšanas un

maldu ķēdēm.

Augstākās reliģijas (kristiānisma) specifiskās īpatnības

izpratni ļoti veicina Joga zinātne un okultas mācības. Žur-

nālā
„
Vaiņags" 1931. g. Nr. 3. rakstā „Okultiski-maģiskais

redzes viedoklis pie reliģijas" teikts: „Reliģijai jābūt iz-

teiktai ar tādiem redzami taustāmiem objektiem (ekso-

teriskiem), kuri cilvēka psīchē spētu pamodināt īstā, Pa-

tiesā Dieva un Dieva Valstības Mājokļa - Debesu iz-

pratnes attēlu. Kosmosa Valdnieks ir visuvarenais. Lai re-

liģijas eksoterisms taustāmi un redzami simbolizē šo visu-

varenību darbos un attēlos. Viņš ir bezgalīgi, neaptve-
rami gudrs. Lai tas arī tiek izteikts, redzami aptveramā

simbolizācijā. Viņš ir bezgalīgi mīļš, žēlīgs. Tam ir jābūt

skaisti, daiļi simbolizētam. īsos vārdos: ikkatrai Dievības

īpašībai jābūt, cik vien iespējams, stipri, pareizi, gudri,

skaisti, mīļi attēlotai caur visiem, cilvēka rīcībā esošiem

darbības un dzīvības veidiem un rīkiem. Ja uz Dievu

tiek raidītas kādas prasības vai pateicības, vai slavēša-

nas domas, tām jābūt uz visu to glītāko un daiļāko formu-

lētām. Pēc tam tās ir cik vien iespējams skaisti jāiz-

saka, jāizrunā: rūnā, lūgšanā, dziedāšanā, deklamēšanā un

mūzikā. Ar visu šo darbību saistītām kustībām: staigā-

šanai, žestikulēšanai, priekšmetu cilāšanai jābūt izveido-

tām, ievingrinātām līdz augstākai grācijas iespējamībai.
Šīs darbības priekšmetiem: skaņu, gaismas, mūzikas in-

strumentiem, svecēm, lukturiem, krustiem, biķeriem, grā-

matām, soliem, krēsliem, altāriem, baznīcas iekšienes un

ārienes daļām jābūt izdaiļotiem ar visgreznāko un vispil-

nīgāko māksliniecisko gaumi. Tāda īsumā būtu reliģijas
eksoteriskā puse.

No ezotēriskā (okultā, apslēptā, neredzamā, garīgā)

viedokļa jāpieliek visas pūles, lai reliģiozās darbības re-
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dzamos objektos būtu izteikti vispilnīgākie Dievības attēli.

Jāpieliek visa iespējamā uzmanība un saprašana, lai ru-

nājamie, lūdzamie, dziedamie vārdi, mūzikas skaņas, cere-

moniālie akti, kustības, telpu iekārtas stils, mēbeles, ap-

ģērbi un visi reliģiozo ceremoniālu darbības rīki attē-

lotu vispilnīgāki Dievības īpašības. Neviens vārds, ne-

viens žests, neviena kustība, neviens priekšmets nedrīkst

būt lieks, nepareizs, smieklīgs. Visur jāspīd vislielākam

spēkam, visaugstākai gudrībai, visdziļākai un vistīrākai

mīlestībai.

Maģiskais*) viedoklis prasa, lai abas pirmās īpašības
būtu vispilnīgākā saskaņā ar maģiskiem likumiem. Lūg-

šanu, uzrunu, prasību, godināšanu, slavēšanas vārdiem jā-

būt, bez visām augšminētām prasībām, arī tā formulē-

tiem, ka ar to izteikšanu vai izdziedāšanu varētu radīt at-

tiecīgu fluidisku spēku lādiņu, domu klišejas, astrāli di-

namiskos viesujus un reāli tos iedarbināt, raidīt uz vaja-

dzīgām vietām. Apģērbiem jābūt tādiem, lai to forma,

sastāvs, krāsa v. t. t. būtu atbilstoši attiecīgo elementu

strāvu un vibrāciju cirkulācijas likumiem. Tāpat lai prie-

stera darba tērps varētu būt arī rīks, palīdzīgs pie šo

strāvu uztveršanas, pārvaldīšanas un raidīšanas un arī

kā priestera ķermeņa aizsargbruņas pret naidīgo egre-

goru1*) viesuļu uzbrukumiem maģiskās operācijas laikā.

Priekšmetiem, sevišķi tiem, kurus prasa tikai maģisko ope-

rāciju vajadzība (krusti, zižļi, lukturi, sveces, kvēpināmie

trauki v. t. t.), jābūt pilnīgi atbilstošiem, kā formā, tā

vielas sastāvā maģijas īpatnību prasībām. Ēkas konstruk-

cijai jāatbilst maģisko strāvu un viesuļu kustību likumiem.

Tie prasa torņus, apaļas bumbveidīgas un spirālveidīgas
uzbūves formas. Bez visa tā, kā iekšpusē, tā ārpusē vaja-

dzīgas sevišķas ierīces, kur varētu nometināties un iemie-

soties svarīgāko un spēcīgāko domu un viesuļu klišeju

kopijas. Šim uzdevumam ar labiem panākumiem var kal-

*) Maģiskā puse — reālā, bet fiziski neredzamā.

**) Ikkatrai domu klišejai ir savs īpatnējs dzīvais spēks, tās ideolo-

ģiskie piekritēji — cilvēki. Maģijas terminoloģijā šo domu klišeju dzīvo

spēku sauc par egregoru. Domu klišeju egregori, tāpat kā pašas kli-

šejas, ir bezgalīgā lielumā un mazumā (sk. Domu dinamika, 100. lp.).
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pot glīti, mākslinieciski pagatavotas gleznas, no zīmīgā-

kām bībeles vai baznīcas vēstures notikumu ainām. Šajos
attēlos ar sevišķas maģiskas operācijas palīdzību var ie-

vietot paša Dievišķā Svētības spēka vielas lādiņu, kurš

no šīs bildes bez mitēšanās met izstarojumu liesmas uz

ikkatru, kas pie tās pieskaras. Bībeles vai baznīcas vē-

stures personu attēli dod iespēju garīgo, resp. Dievišķo

spēku fluidiem koncentrēt tajos savus dinamiskos lādi-

ņus ar tik liela spēka kvantumu, ka tie var darīt pasa-

kainus brīnumus. Piem., ja pie tā pieskaras slims cil y

vēks ar tīru, patiesu vēlēšanos kļūt vesels, tas piepildās

pat momentā. Pareizticīgo baznīcas vēsture to pierāda
neskaitāmos faktos. Bez visa tā reliģijas maģiskā puse

prasa dziļu, rūpīgu garazinātņu iestudēšanu un mācēšanu

apzinīgi operēt ar egregoriem, fluidiskiem viesuļiem un

domu klišejām."

Pa tumsu meklēdami un taustīdamies, nezinādami, kas

tas ir un kam viss tas ir vajadzīgs instinktīvi cilvēki

savā gara attīstībā virzās uz priekšu. Bīstams un grūts ir

šis ceļš, bet labvēlīgs turpretim ir aizmirstības priekškars,

kurš aizklāj pēc ikkatras atkalpiedzimšanas noietā dzī-

ves ceļa bezgala smagām piedzīvojumu likstām, ciešanām,

un atjaunotais fiziskais ķermenis, pēc atgriešanās zemes

dzīves sfairā, dod jaunus, svaigus spēkus un jaunas tiek-

smes un vēlēšanās, kas ir nepieciešamas, jo viņas it kā

bīda un viļina mūs uz priekšu... Maigā dvēsele, kura

tikko ir atgriezusies no savas īstās dzimtenes šajā baigi-

svešajā zemes dzīvē, kur viņu viss smagi nospiež, rūpīgi

būtu jāsargā no nekrietnās dzīves tiešamības, kur tai nā-

kas sastapties ar tik daudz ikdienas ļaunumiem — ne-

patiesību, netaisnību, viltu, rupjībām, ļaunprātībām. Viņa

ir tikko atgriezusies no laimes, gaismas, patiesības un mī-

lestības pasaules; smagi dvēsele cieš, kamēr viņā neno-

trulinās svētās un skaistās atsķaņas... Tad dvēseles kār-

dinātāji saka: lūkojies, vai par šo sievieti ir kautkas

skaistāks? Cik daudzi laimes viņa tev dāvāsi Jem un

baudi! Un bagātība, cik daudzi brīnišķīgu iespējamību tā
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dod? Dzenies pēc bagātības, cīnies pēc tās! Tālāk

slava, stāvoklis sabiedrībā, populāritāte! Tur, lūk, ir īstā

tiešamība! Cik loti patīkama zemes dzīve! Bet ideālistu

fantāzija ir tukša aplamība, kura dzīvē neder. Tamdēļ
cīnies par to laimi, kuru sola un var dot „reālā" dzīve

(fizisko jutekļu dzīve). Tā dvēsele nokļūst zemes dzīves

valgos, viņa aizmirst savu īsto dzimteni; tā skrien kā

tauriņš uz uguni un sadedzina spārnus. Tā tas atkārtojas

tikmēr, kamēr beidzot dvēsele atzīst, ka viņu nedrīkst

nekas valdzināt zemes dzīvē: viņu nedrīkst valdzināt nei

skaistas sievietes mīla, nei bagātība, nei slava, nei god-
kārība. Dvēseles laime un viņas ideāls ir viņā pašā, viņas

iekšējā „Es"; vienīgi dvēseles bagātība nepazīst nei bai-

les, nei ciešanas. Daudzu atdzimšanu ceļā, zemes dzīvē

dvēselei jāsasniedz pašpazīšana, viņai jāatbrīvojas no

egoisma, kaislībām un mantkārības, dvēselei jāizprot ūni-

versa kopība, vienība. Un laimīgs ir tas, kas neatlaidīgā

garīgās attīstības darbā tuvojas pilnībai, kāpj augšup pa

cilvēku ēvolūcijas kāpnēm.
Bet galvenais mūsu uzdevums palīdzēt arī citām

dvēselēm sasniegt augstāku viņas ēvolūcijas plāksni.
Atmeti prom mīlestību uz visu, kas sastopams nemū-

žīgajā zemes dzīvē, kas pakļauts iznīcībai, nedari Jaunu
nevienam radījumam, jo tās ir gluži tādas pašas būtnes

kā tu, un šajā zemes dzīvē mācās savu uzdevumu, ne-

atlaidīgā cīņā un smagās ciešanās, kamēr viņas izkjūs

no materiālisma purva. Centies sniegt ikkatram palīdzīgu

roku, tad izvairīsies no kaitīgas, egoistiskas darbības. Tā

tad mēs varam paši izveidot (kaldināt) savu nākotni, darīt

sevi laimīgu vai nelaimīgu. Ar katru savu soli, ikkatru

savu darbību, un ar katru savu iegribu un domu mēs sa-

gatavojam savu nākošo atkalpiedzimšanu. Kamēr cilvēks

meklēs savu laimi citos, ārpus sevis — viņš nenovēršami

piedzīvos vilšanos un nelaimi; tikai tad, kad cilvēks laimi

atradīs sevī, savā „Es" —» tad viņš būs atradis īsto, mū-

žīgo apmierinājumu: to vairs nemocīs nei bailes, nei uz-

traukums, nei skaudība.

Vēl jābūt skaidrībā, ka visi dabas likumi savos pa-

matos if līdzīgi, vienādi: tas pats, kas notiek atomā
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notiek arī visā kosmosā — mūžīga kustība, harmoniskas

vibrācijas. Jo tālāk mūsu apziņa atrodas no Centra Pirm-

cēloņa, jo neskaidrāka ir Visuma vienības uztvere cil-

vēka apziņā: līdzīgi planetēm, kuras sajem tikai vāju at-

staro jumu no centra saules, ja tās atrodas lielā attālumā

no šā gaismas avota. Bet garamācība un ticība, kā faktors

cilvēka saprātā — tuvina dvēseli dievišķīgai Gaismai,

Pirmcēlonim; ticība garazinātnes gaismā cilvēkus pakā-

peniski atbrīvo no nezināšanas ķēdēm — no kaislību dzi-

ņām, egoisma un ļaunas darbības. Paradīze patiešām eksi-

stē, un cilvēki, kas jau ir sasnieguši augstākās plāksnes,,
kas ir atbrīvojušies no' materiālisma daudzajām segām,
čaulām nepārtraukti dzīvo šādā laimē: pār viņiem

vairs nevalda ļaunas tieksmes un neprātīgas iegribas.

VII. Kopsavilkums un secinājumi.

Savelkot kopā V. un VI. nod. un I. d. 11. nodaļā ap-

skatītās atziņas un dominējošās pārliecības, redzams, ka

no viņām ir vadījušās lielāka vai mazākā mērā kultūras

tautas daudzus gadu tūkstošus. Nevar būt divu domu

par to, ka arī turpmākās dzīves gaitās cilvēce vadīsies

no šām pašām atziņām un mūžīgās patiesības, kura agrāk
vai vēlāk atklās ikkatrai dvēselei īsto dzīves jēgu un ze-

mes dzīves tiešo uzdevumu un mērķi. Redzējām, ka visa

ūniversa dzīve ir ritmiskas kustības, harmoniskas vibrā-

cijas; visa fainomenu pasaule un reālo parādību sfairā

ir it kā viens bezgalīgs orķestris, kuru vada visuma Gars

Dievs. Garā daiļais, apgarotais saprāts vibrē Pasaules

saskaņā, pasaules vienotā Gara saskaņā; saskaņā grem-

dējies gars dzied visu siržu dziesmu, kā Poruks, Bri-

gadere, Qēte, Dostojevskis, Merežkovskis v. c.

Ja pasaules dzīvi mēs rupji salīdzinātu ar kādu mē-

chanismu, tad ikkatrai parādībai dabā, ikkatrai lietai un

priekšmetam ir sava noteikta nozīme un mērķis bezgalīgajā

mēchanismā, tāpat kā, piem., pulksteņa mēchanismā ik-

katram zobritenītim, katrai vārpstiņai, atsperītei un ik-

katrai skrūvītei. Cik iespējams izprast ar niecīgo cilvēka
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prātu, tad viss šajā pasaules mēchanismā atbilst lietderī-

bas principam, skaistuma izpratnei un brīnišķīgas har-

monijas noteikumiem: tur nekas nenotiek bez nozīmes,

bec vajadzības, bez mērķa, bez Radītāja ziņas. Atļaušu

sev šo domu illūstrēt ar rupju salīdzinājumu. Jemsim tādu

mēchanismu, kāds ir mūsu dienās elevātors — graudu

glabātava, kā viens no daudziem eksperimentālās zināt-

nes un technikas sasniegumiem. Graudu glabātavas celtnes

mērķis — lietderīgi uzglabāt maizes labības graudus, kas

ir dzīvi organismi, kaut gan dzīvības sākums viņos ir

apslēptā stāvoklī, bet ja šī dzīvība tiek iznīcināta grau-

diem sapeļot no mitruma, vai arī no žāvēšanas pie aug-

stas temperātūras — tad graudi neder sēklai, un viņi

ir mazāk vērtīgi samaļot miltos cilvēku uzturam. No teik-

tā izriet elevātora uzdevums: uzglabāt labības graudus tā,

lai viņi nezaudētu savu īsto vērtību, kā dzīvi organismi.

Tamdēļ elevātorā vajadzīgas ierīces un aparāti graudu

žāvēšanai, pareizai uzglabāšanai un viņu ērtai pārvieto-

šanai katrā vajadzības brīdī. Lietderības princips prasa,

lai labība tiktu attiecīgi iztīrīta no piejaukumiem, gru-

žiem un putekļiem, lai graudus varētu šķirot, lai izsar-

gātu tos no kaitēkļiem, labības iznīcinātājiem, ugunsgrēka

v. t. t. Elevātoros parasti uzglabā lielus labības kvantumus,

kālab graudu ielādēšanai un izlādēšanai no elevātora ne-

pieciešami mēchaniski transportieri, kuri spējīgi 2—3 stun-

dās ielādēt elevātorā 40 —50 vagonu graudu. Tā tad graudu
glabātavas mēchanismā ietilpst: graudu transportieri, la-

bības tīrāmās un šķirojamās mašīnas, lifts, elevātora labo-

ratorijas piederumi, mēchaniskās enerģijas ražotājs — pēc

aplēses iznākuma — vai nu kāds iekšdedzes motors, vai

tvaika mašīna un elektriskās strāvas ražotājs. Šajā mē-

chanismā jābūt spēka stacijai, graudu tīrāmai nodaļai un

ietaisei, kur novietot labības graudus, kuri sāk bojāties -

saldētavai. Elevātora sastāvdaļām jābūt pilnīgi saskaņo-

tām, kā darbības tempā, tā arī stiprības ziņā: celtnes pa-

matiem, sienām, jumta konstrukcijai, griestiem, mašīnu pa-

matiem, transmisijām, gultņiem, skriemeļiem, dzensiksnām,

skrūvēm v. c. — jāatbilst stiprības un izturības noteiku-

miem. Viss elevatora mēchanisms var darboties un eksi-
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stēt šādā modernā graudu glabātavā, ja visas sastāvdaļas
darbosies noteikti un saskaņoti — pēc šā mēchanismā ra-

dītāja un viņa vadības idejas un gribas — harmoniski jā-

darbojas dzinējam (enerģijas avotam), dinamo -mašīnai,

elektromotoriem, transmisijām, dzensiksnām, transportie-

riem, ventilātoriem, darba mašīnām, aparātiem, ikkatras

mašīnas sīkdaļai, zobriteņiem, gultņiem, skrūvēm, rēgu-

lātoriem, smēreļļas trauciņiem, izslēdzējiem v. c. Ja kāda

neprātīga būtne gribētu grozīt elevātora mēchanismā ko-

pas kustību un «vibrāciju" likumu kādā atsevišķas mašī-

nas darbībā vai kustībās — apturēt dzinēja spara ratu,

griezt transmisiju pretējā virzienā v. c.
— tad šī būtne

cietīs neizbēgami avāriju, fiziski tiks satriekta.

Gluži tāpat visā. kosmosā esošais un tā tad arī mēs

paši varam eksistēt un dzīvot tikai ar pareizu darbību,

izpildīdami vienmēr un mūžīgi Dieva, kā pasaules Radītāja

un Valdinieka, gribu un Viņa likumus, atsacīdamies no

katras neprātīgas darbības, kas nesaskan ar Visuma dzīvi,

ar ūniversa dievišķīgo harmoniju. Kādi ir dievības likumi,

kāds cilvēces dzīves īstais uzdevums un katras dvēseles

zemes dzīves mērķis un tiešais pienākums — zinām no

ideālistiskās filozofijas slēdzieniem, paidagoģijas uzdevu-

miem, garazinātnes atziņām un no reliģijas īstā satura un

būtības, kas noskaidrots L daļā un nodaļās V. un VI.

Tāpat kā pareiza melodija, harmoniska skaņa saplūdīs

ar orķestra skaņām pilnīgā harmonijā, tā arī pareiza cil-

vēka darbība, ticības apgarota, morāliska dzīve allaž sa-

skanēs ar kosmosa likumiem un Visuma harmoniju, bet

maldu un apzinātu izķēmojumu — ļaunprātības pasaule

un dzīves tiešamība pēc būtības ir elle, kāda pastāv, pie-

mēram, marksistu valsts iekārtā un organizācijā.

Starptautiskajā filozofijas kongresā Prāgā no 2. līdz

7. sept. 1934. gadā, kur piedalījās tagadnes visgudrākās

un dziļdomīgākās galvas no Amērikas, Indijas, Japānas

un Eiropas valstīm, izņemot Padomju Krieviju, kopā 700
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cilvēku «smadzeņu izlases", apsprieda vissvarīgākās lie-

tas pasaules dzīvē. Runājot par «filozofijas uzdevumiem",

kongresā izpaudās dominējoša pārliecība: vēsture rāda, ka

filozofija savos pārstāvjos iemiesojusi arī zināmus ideā-

lus un ar to sludinājusi un izplatījusi tos — un tie bijuši
vienmēr augstākie cilvēcības ideāli. Tāda bija,

piem., Platona un Aristoteļa prasība, ka cilvēkam jā-

tuvojas, cik iespējams, dievībai, un ka to var panākt

vienīgi sekojot prātam, «filozofējot". Augstākie cil-

vēka ideāli nevar piepildīties bez filozofijas. Tāpēc filo-

zofam nepietiek prāta spēka, asprātības v. t. t.

Ko viss tas līdz, ja tas patmīlīgs un slavas kārs vai var-

mācīgs, vai zaķa pastala. Filozofija prasa visas personas

ķīlā likšanu: kam nav bagātas personības, tā filozofija

nabadzīga. Filozofija prasa visaugstāko zināt-

nisko provi, jo tās patiesības (piem. vai Dievs ir, vai

dvēsele nemirstīga v. c.) cilvēkam nav vienaldzīgas kā,

piem., matēmatiskās, un tāpēc jūtas te var cil-

vēku novirzīt no patiesības atziņām. Vairums

tāpēc atvieglo sev uzdevumu, ka vai nu formalizē

kļūst par loģikas fanātiķiem, vai atkal padodas
dzīves spiedienam un kļūst nezinātniski. Filozofs pārlie-
cina tad tikai, ja tas savu mācību pierāda ar sa-

vu dzīvi — un nevien pie rakstāmgalda. Filozofija grū-

ta, jo tai grūts uzdevums: «pēdējo esamības pamatu no-

skaidrošana Logos'a kristalltīrā skaidrībā". Spānieša Or-

tegas atziņa: «tas, par ko tagad runā filozofi, to pēc

divām paaudzēm dzīvos masas".

Sumējot augšā aprādīto, skaidri redzams, ka 11. nod.

apskatītās mācības un uzskati ir īsts Bābeles sajukums.
Materiālistiskā uzskata piekritēji domā, ka garīgas pa-

rādības izsauc smadzeņu darbība. Bet sensenais filozofijas
uzskats un atziņas ir tās, ka dvēsele pastāv no daudz

smalkākas vielas, nekā miesa un nāvē to atstāj. Šī at-

ziņa pēc daudziem gadu tūkstošiem nav zaudējusi savu

vērtību — taisni otrādi — visu laikmetu «smadzeņu izla-

se" šo atziņu ir apstiprinājusi; šī pārliecība faktiski do-

minēja arī Prāgas kongresā. Tamdēļ jāatzīst, ka nepa-

matotas un aplamas ir Saviņji, Šopenhauera, Nīcšes v. c.
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panīkšanas teorijas atziņas un neprātīga ir Teodora Le-

singa mācība, jo tās cenšas radīt disonanci cilvēku dzīvē

un it kā pūlas ūniversa mēchanismā atsevišķu «transmi-

siju" pagriezt pretējā virzienā. Šāda aplama teorija var

ietekmēt svārstīgu uzskatu cilvēkos, kuri pakļaudamies šā-

dām mācībām neizbēgami ātrāk nokļūst zemes dzīves val-

gos. Šādas mācības veicina dvēseles attālināšanos no vi-

ņas īstās dzimtenes, no mūžīga mājokļa — laimīgs ir vie-

nīgi tas, kas neatlaidīgā garīgās attīstības darbā tuvojas

pilnībai, un galvenais ikkatra cilvēka uzdevums

— palīdzēt arī citām dvēselēm sasniegt aug-

stāku viņas ēvolūcijas plāksni. Bet panīkšanas

teorijas sludinātāji dara taisni pretējo, aizkavēdami ar to

dažu cilvēku gara attīstību, ēvolūciju, tie sev kaldina va-

renu ķēdi, kas ilgi saistīs viņus pie dzimšanas un miršanas

riteņa.

Garamācības atziņas un patiesības sniedz apmierinā-

jumu ne tikai teorijas jautājumos, bet arī tieši ikkatra

cilvēka dzīvē. Kas patiesību ir atraduši, tie iegūst pie-

pildījumu savām tieksmēm pēc zināšanām un top sagatavoti

dzīves uzdevumiem, zemes dzīvei. Turpretī, šo zināšanu

trūkums padara cilvēku dvēseles vājas, nevarīgas, pat sli-

mas, un reizē šādi cilvēki top arī fiziski nespēcīgi un

vārguļi. Tāpēc visas tās patiesības, kūpas mums atklāj

augstākie jutekļi (garīgais saprāts, intuicija), vienlīdzīgi

nepieciešamas visiem cilvēkiem, bez šo lietu atziņām ne-

viens nevar būt par «cilvēku" šā vārda patiešā nozīmē.

Savus cilvēka patiesos pienākumus var labi veikt arī tas,

kas nav studējis botāniku, zooloģiju, matēmatiku, fiziku

un citas disciplīnas, bet nevar būt par cilvēku šā vārda

īstā nozīmē, ja viņš nav tuvojies mūsu uzdevumu bū-

tībai un dzīves mērķim, kurus atklāj garamācība un re-

liģija. Smalko vibrāciju sfairā, gara valstī arī valda cē-

loņu un seku likums. Viss tas, kas notiek cilvēka dzīvē,

ir tikai zināmu cēloņu sekas. Ar savu personīgo rīcību,

kaitīgu vai derīgu darbību mēs iedarbinām zināmus cē-

loņus, un viņiem būs attiecīgas nenovēršamas sekas

mēs pļaujam to, ko esam iesējuši. Dziļa patiesība izteikta

sakāmā vārdā: «Katrs cilvēks ir savas laimes kalējs". Ti-
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kai šī patiesība attiecas lielā mērā uz cilvēka dvēseles

dzīvi: mūsu iedomātā zemes dzīves laime ir nožēlojami

maldi, smaga vilšanās, jo nevar padarīt dzīvi pilnīgu, un

atrast patiešu laimi zemes dzīves labumos: bagātībā, dzī-

ves ērtībās un greznumā, labā sabiedrībā, ārējā spīdumā

un slavas kārē. Pie šādas pārliecības ir nākuši daudzi

bagāti un materiāli pilnīgi nodrošināti cilvēki. To ap-

stiprina arī kādas slimas dāmas atzīšanās: „Man, dak-

tera kungs, ir labs vīrs, labi bērni, laba sabiedrība, bagā-

tība, man nav nekādu bēdu, raižu, es visu sev varu at-

jauties... un taču man dzīve izliekas tukša, tā man ir sma-

ga, nepanesama nasta un es gribu no tās šķirties." Un šķī-
rās ar. Prof. Kalniņš raksta sakarā ar dažu karavīru

pašnāvību cēloņu izmeklēšanu: „Pēc sīkas, rūpīgas, vis-

pusīgas lietas apstākju pārbaudes kādos 40 pašnāvības

gadījumos pa diviem gadiem armijā izrādījās, ka ne viens

pats gadījums nenorādīja uz kādu kļūdu armijas režīmā,

bet visi pašnāvnieki, izrādījās, bij slimi cilvēki bijuši, kas

skaidri bij redzams no atstātām zīmītēm." Pašnāvnieks

stud. St. Logins raksta: „...tas, kas mani pazinis, tas labi

sapratīs mani un manu soli attaisnos. Visa dzīve ir ne-

taisnību un krāpšanu pilna un droši saku..., ka cilvēce

tuvojas bezdibeņa malai un nebūs ilgi jāgaida, ka tā ies

bojā..."

Šie piemēri skaidri rāda, kurp ved cilvēkus maldīgas
mācības (Bābeles sajukums), gara noliegšana, atteikšanās

no reliģijas būtības un nemūžīgu zemes dzīves labumu

meklēšana. Šādā ceļā tiek aizturēta, aizkavēta cilvēku dvē-

seļu ēvolūcija, un zemes dzīve top pārvērsta daudziem

sensitīviem cilvēkiem par smagu, nepanesamu nastu, jo

viņus ārkārtīgi uztrauc netaisnība, nežēlīga varmācība, cil-

vēku egoisms, ienaids un krāpšanas. Šās parādības ārda

pasaules dzīves harmoniju, un atsevišķo tautu dzīves mē-

chanismā rada kaitīgus traucējumus, kuri apdraud pat
daudzu tautu dzīves eksistenci, tāpat kā rēgulāri, apzināti

traucējumi apdraudētu augšā uzrādītā elevātora darbību.

Sevišķi lielus panākumus kaitīgās un cilvēku dzīves „mē-

chanisma" ārdīšanas virzienā var uzrādīt marksisti, teo-

rētiska materiālisma piekritēji un sludinātāji. Tas sevišķi
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spilgti parādās tanīs valstīs, kur marksisti ir vai nu vie-

nīgie valsts dzīves noteicēji, vai arī viņi tur ir vairāku-

mā, kā, piem., Padomju Krievijā, Latvijā līdz 15. maijam

1934. g., Vācijā līdz nacionālsociālistu uzvarai, Itālijā līdz

fašistu valsts pārvaldīšanai un tagad arī Meksikā.

Negribu apgalvot, vai marksistiem ir kāds sakars ar

„Ciānas gudro" programmu, vai nav, bet viens ir pilnīgi
skaidrs — garamācības, ticības un morāles principu un

īstās būtības ārdīšana tiek izvesta loti konsekventi, rē-

gulāri un pēc labi pārdomātas sistēmas. Sevišķi lielu vē-

rību marksisti piešķir Dievticības iznīcināšanai. Viņi cen-

šas par katru cenu no cilvēku dvēselēm izraut ikkatru

domu par Dievu un Visuma Garu; viņu nolūks katru dvē-

seļu ganu (garīdznieku) iznīcināt pēc metodes, kādu, piem.,

bij lietojuši drausmīgie noziedznieki pie bīskapa Jāņa no-

galināšanas 1934. g. Labi attīstītais marksistu vadoņu in-

tellekts ir novērtējis Dievticības un morāles nozīmi, kā

galvenos elementus, kā svarīgākos faktorus, kas veido un

pozitīvi ietekmē cilvēka būtni. Ticība un garazinātne ir

katras dvēseles nesalaužams stiprums, kad viņa sasniedz

attiecīgu gara attīstības pakāpi. Bet ja nu marksisti ar

lielāko neatlaidību cenšas iznīcināt katru domu par ti-

cību Dievam, un izraut no katras dvēseles reliģijas sa-

tura būtību, jo reliģija ir fundamentāla, absolūta un ne ar

ko neatvietojama gara dzīves vērtība, tā atver cilvēkam

viņa un visas pasaules eksistences pēdējo augstāko jēgu
— tad top skaidrs slepenais, īstais Marksa teorijas no-

lūks un uzdevums: cilvēku masas jāpārvērš ar nesaudzīgu

terroru, nāves sodiem, ilgstošu tautas nepietiekošu baroša-

nos, spēku un liekulību —

par aklu ieroci, nespējīgu pre-

toties bruņotai terrora kundzībai un dzimtbūšanas režī-

mam.*)

Kultivēdami cilvēkos nemorāliskas īpašības: seksuāldzi-

ņas, ienaidu pret nemarksistiem, egoismu, ļaunprātību pret

*) Pēc oficiālām ziņām 25.11.35. g. tagadējā jaunā paaudze un tie,

kas no agrākās paaudzes vēl palikuši pāri, dzīvojot zem tik stingras dik-

tatūras, kādu vēsture vēl neesot pazinusi. ŠI diktatūra jemot dzīvību vai

to atstājot pilnīgi pēc saviem ieskatiem vai patikas. Augstākās varas

vārdā ikvienam esot vai nu jāstrādā vai jāmirst badā, jāpaklausa vai
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saviem tuvākiem v. t. t. marksisti sagrauj arī morāles

principus un iznīcina tās pamatus. Cik var spriest no mark-

sistu izturēšanās pret citādi domājošiem cilvēkiem arī ār-

pus marksistu republikas un pret citām valstīm un tautām,

tad redzama nežēlīga atriebības kāre un nepielūdzams

naids, jo viņi bez mitēšanās pūlas saindēt visās zemēs

atsevišķas tautas un arī valšķu savstarpējas attiecības.

Marksisti cenšas iznīcināt arī ģimenes audzinošo iespaidu

uz jaunatni. Pilsoņos kultivē savstarpēju spiegošanas un

provokāciju sistēmu.

Kā jau aizrādīts 111. nod., Marksa mācību (marksisma)

straujo izplatīšanos Eiropā un tālāk — abās puslodēs ne-

varēja apturēt rakstnieku un zinātnieku aizrādījumi uz

šās mācības aplamībām un neprātu, jo tagadnes cilvēku

vairākums atrodas tikai mazliet augstāk par dzīvniekiem,

un viņa domu biedru intellekts šo faktu ir veikli izman-

tojis, balstīdamies uz pūla kaislībām, dziņām, baudu kā-

ri, egoismu, fizisko mīlestību, atriebību v. c. Slēpdamies

zem brīvības karoga, ar viltību un liekulību marksisti al-

laž radīja tādu noskaņojumu, ka par tumsoņu un atpa-

kaļrāpuli uzskatīja ikkatru, kas prasīja arī brīvībai kādas

robežas. Uzrādītie galvenie faktori, kas ārkārtīgi veici-

nāja Marksa slepeno nolūku reālizēšanu starp tautām, ku-

ru garīgās kultūras līmenis vēl pietiekoši zems. Teorē-

tiskā materiāhsma mācības piekritēju skaits ātri sasnie-

dza desmitus un pat simtus miljonus. Pie šāda stāvokļa
nenovēršami bij jāizveidojas iespaidīgam marksistu egre-

goram, kuru radīja Marksa ideoloģiskie piekritēji — cil-

vēku domu dzīvais spēks, (sk. I. daļ. 104. 105. lapp.). Cik

arī mazspēcīgi nebūtu šo negatīvo (kaitīgo) atsevišķa cil-

vēka domu izstarojumi, bet visai lielais piekritēju skaits

un „dabas bērnu" liela uzticība un pārliecība par savu

„vadoņu cēlajiem mērķiem" radīja veselus domu izstaro-

jumu slāņus un viesuļus, kas lielākā vai mazākā mērā ie-

jāiet cietumā un nāvē. Valdība tur ievācot strādnieku un zemnieku dar-

ba augļus, bet tos pašus barojot ar solījumiem par labāku nākotni. Bet

kāda beidzot ir šī nākotne, to pat paši padomju va-

ras vīri nezinot. Tamdēļ, lūk, jāsaka, ka šās lielās tautas traģēdiju

var izskaidrot tikai „Ciānas gudro" noslēpums.
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tekmēja šā laikmeta cilvēkus virs zemes. Augšā minētā pa-

rādība īstenībā ir daudz Jaunāka, nekā cilvēki to var ie-

domāties un saprast. Nemorālisku domu izstarojumi —

viesuji nebūt nav mazāk kaitīgi un iespaidīgi, kā nemorā-

liskas darbības piemēri, sevišķi tad, kad reliģijas un Diev-

ticības pamati satricināti un daudzos gadījumos pat iz-

nīcināti. Materiālisma ideoloģijas egregora iespaids neno-

liedzami ir saskatāms arī pašreizējā latvju tautas dzīvē,

jo Dievticība ir satricināta ne tikai mazāk kultūrālos tau-

tas slāņos, bet arī valsts darbinieku, skolotāju un studē-

jošas jaunatnes aprindās; iespējams, ka arī egoismu, bau-

du kāri, kaislību dziņas, savtīgas tieksmes, savstarpēju

nesaticību v. c. ir veicinājis un nostiprinājis materiālisma

egregors. Vai nav uzkrītoši, ar cik lielu neatlaidību mazās

latvju tautas atsevišķās grupas (korporācijas) vadās no

šaurām savas grupas interesēm, no korporācijas egoisma,

iedomības un baudu kāres? Šī negatīvā parādība ir dziji

iesakņojusies vienā tautas dajā, no kuras noteikti jācieš
visas tautas interesēm, jo tās kaitē un pat posta tautas;

vienību, vienprātību. Šāda parādība vērojama arī dau-

dzās citās valstīs. Tā, piem., augstāk minētā filozofijas

kongresā Prāgā noteikts vairākums apstiprināja savu iz-

pratni, ka kongresam „jābūt ticības apliecinājumam Platona

mācībai par filozofijas ūniversālo misiju", tomēr sanāk-

smei nācās konstatēt visai lielu dažādību uzskatos par

dažādām atsevišķām problēmām, pat tik lielu, ka daži

visu kongresu pielīdzina Bābeles torņa celšanai. Esmu tādā

ieskatā, ka arī šeit mums ir darīšana ar teorētiskā maj-

teriālisma mācības egregora ietekmi.

Tā tad dažādas maldu mācības, apzināta, plānveidīga

cilvēku gara attīstības aizturēšana (aizkavēšana) un iespai-

dīgais teorētiskā materiālisma piekritēju egregors ir ra-

dījis dzīves labirintu, kurā grūti saskatīt pareizo dzīves

ceju, atrast īsto zemes dzīves mērķi. Bet neatkarīgi no

cilvēku nezināšanām — apzinātas vai neapzinātas nepa-

reizas darbības paļaudamies ārdošam spēkam (ne-

patiesība ir nepareizība, ārdošs spēks), viņi paši sevi posta

un iznīcina, līdzīgi tai būtnei, kas gribētu apturēt mašīnas

spara rata kustību vai pagriezt pretējā virzienā kādu mūsu
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elevatora transmisiju. Vienīgi ar pareizu un harmonisku

dzīvi mēs varam sevi glābt no daudzām ciešanām, posta

un sasniegt Mūžīgo Mērķi (sk. Atziņa kā atpestītājs, I. daļā,

77. lap.).

Doc. L. Ausējs raksta: „Diemžēl, mūsu laikos reliģiska-

jiem uzskatiem vairs nav tā spēka, kāds tiem bija agrāk

(Dievs rāda žēlastību tūkstotam augumam no tiem, kas

mani mīļo un manus baušļus tur - Mozus bauslība), un

tāpēc ļoti daudz cilvēku maz domā par nākamo dzīvi -

kaut tikai šeit labi klājas! Līdz ar to it kā aizmirstas un

zaudē savu nozīmi arī uzskats par atmaksu, vēl jo vairāk

tāpēc, ka pavirši dzīves vērojumi, liekas, nedod pietiekošu

pamatu uzskatam, ka jau šeit, šinī dzīvē, un viena paša

cilvēka mūžā jānāk atmaksai! Tiešām, vai savā tuvākā

un tālākā apkārtnē neesam redzējuši pietiekoši daudz pie-

mēru, kur netaisnā, nekrietnā un nepieļaujamā kārtā iegūtā

manta vai citi labumi paliek ieguvēja rīcībā un sagādā tam

daudzas patīkamas un, liktos, pat laimīgas priekšrocības
dzīvē? Rādās, ka itnekas to netraucē, nerunājot jau par

kautkādu atmaksu, un tas bezbēdīgi bauda visādus dzīves

labumus. Turpretim tie, kas godīgi un krietni grib vadīt

savu dzīvi, un sevišķi tie, ko apkrāpj un, vārda plašākā

nozīmē, aplaupa, šķiet, dzīvē nekur netiek uz priekšu.
Ne par velti radies paklusām sludinātais uzskats, ka tikai

muļķi esot godīgi; kas dzīvē gribot sev iekarot stāvokli,

tam neesot jākautrējas līdzekļu izvēlē. Citiem vārdiem,

krietnam un godīgam būt neesot vērts.

Bet vai patiesībā tiešām tā arī ir? Vai var nākt pie
tāda secinājuma, ja ieskatās dzīvē dziļāk un aplūko mi-

nētās parādības tuvāk? No savas personīgās dzīves no-

tikumiem, daudziem novērojumiem pazīstamu starpā un

no sarunām ar loti daudzām personām esmu nācis pie
noteiktas pārliecības, ka dzīvē valda negrozāms, nežēlīgs
likums, ko tāpēc var saukt par dzīves dzelzs likumu,

un ko var izteikt tā: dzīvē nekas nezūd, bet viss

atmaksājas, t. i., darītais atgriežas uz pašu darītāju.
Runātā vai darītā atgriešanās bieži notiek tik ātri un

tik brīnišķīgā kārtā, ka to iepriekš nevarētu nemaz iedo-
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māties, nedz paredzēt; atmaksa nāk kā vesera belziens

pierē, un tad tikai cilvēks redz, ja grib meklēt cēloņus,

ka tas viss noticis tādā savirknējumā, kura pirmais lo-

ceklis bieži atrodas pašā cilvēkā."

Mācība par dvēseles sfairas cēloņiem un sekām pa-

matojas uz negrozāma, mūžīga likuma: saskaņā ar šā li-

kuma darbību, ikkatrs cilvēks ir sava likteņa kungs, pats

sev tiesnesis, pats sev var sagādāt balvas, pats sev arī it kā

uzlikt sodu — patiesībā tās ir tikai pareizas vai nepareizas

darbības sekas, pie kam labs darbs it kā divkāršojas
vai trīskāršojas, kad tas atnāk atpakaļ; tāpat sliktais ir

vairojies lielos apmēros. Nevar arī runāt par grēku pie-

došanu tādā nozīmē, ka varētu kādu grēku (nepareizas
rīcības sekas) iznīcināt, Tas nav iespējams. Var tikai pats

darītājs laboties un nodarīto nepareizību, Jaunumu it kā

līdzsvarot ar savu tālāko pareizo, morālisko darbību. Lī-

dzīgā kārtā nevar iznīcināt arī labo. Šis dzelzs likums

nosaka, ka visas domas, visi vārdi, visas darbības at-

saucas uz cilvēka dzīvi vai nu šajā, vai nākošajās zemes

dzīvēs, jo mūsu dzīves ķēdes savirknējums ir bezgalīgs

no loti tālas pagātnes tas stiepjas neaptveramā nākotnē.

Periods starp cilvēka dzimšanu un nāvi ir šās ķēdes tikai

viens posms. Pieminētais varenais dzīves likums nav tā-

das dabas, ka šo likumu varētu pierādīt ar kādiem īpa-

šiem mēģinājumiem un aparātiem, To var secināt tikai

no novērojumiem par notikumiem cilvēku dzīvē, bet izprast

(noskaidrot) to visā dziļumā var no lielo reliģiju (brā-

manisma, buddhisma un kristiānisma) dibinātāju mācībām

un no joga filozofijas.
No apskatītā šajā apcerējumā izriet, ka teorētiskā ma-

teriālisma sludinātāji ir guvuši noteiktus panākumus cilvēku

dvēseles ēvolūcijas aizkavēšanā (mākslīgā aizturēšanā). No

garamācību un pieminēto reliģiju principiālā viedokļa šāda

rīcība ir vairāk kā nemorāliska, tā ir apzināti-ļaunprātīga
darbība, kuras kvalifikācijai trūkst piemērota nosaukuma.

ledarbinātais cēloņu un seku likums nenovēršami sagādās

agrāk vai vēlāk šo materiālistu dvēselēm smagas un sā-

pīgas sekas. Tamdēļ marksistu kaitīgā un nepareizā dar-

bība IV. nod. tika pielīdzināta neprāta bezdibenim, jo
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viņu nepareizā darbība jau ir sasniegusi ļoti plašus ap-

mērus abās puslodēs; ar darbiem, vārdiem un kaitīgu
domu vibrācijām un viesuļiem ir panākuši, kopā ar pa-

nīkšanas teorijas sludinātājiem, stāvokli, kuru spilgti rak-

sturo D-rs Celms, Valeri, Špenglers, Merežkovskis v. c.

(sk. 11. nod.). Cilvēku ciešanu nasta daudzos gadījumos
ir tapusi gandrīz nepanesama, jo kaislības ar katru ap-

mierinājuma atkārtojumu vēl tiek kāpinātas un nostipri-

nātas; kaislības kā straume, kas arvien dziļāk ierokas

savā gultnē. Un kas beidzot iznāk? Iznāk tas, ka cilvēks

arvien mazāk bauda no kaislības apmierinājuma, arvien

vairāk cieš no kaislības kāpinājuma, un beigu beigās noiet

tik tālu, ka kaislības apmierinājums vairs nekādas bau-

das nedod. Tad cilvēki pēc apmierinājuma vairs

tikai, lai gūtu mazu pārtraukumu ciešanās, bet par šo

pārtraukumu jāsamaksā ar vēl lielākām ciešanām nākotnē.

Tā velnišķīgā gaitā tālāk un tālāk ir malis kultivētais

kaislību aparāts: kas tanī iegrūdis pirkstu, vēlāk tiek ie-

rauts arī pats, ja tas nebij morāliski pietiekoši stiprs

un nebij spējīgs vadīties no Dievticības. Tā tad cilvēku

dzīves mēchanisms ir neatlaidīgi ārdīts un pasaules dzī-

ves harmonija jaukta — tamdēļ cilvēce tagad iet pretim

smagiem satricinājumiem un varbūtējai vispārējai rasas

katastrofai, ja viņas dzīves norisē neiestāsies saskaņa un

harmonija ar Visuma Gara likumiem dvēseles dziļumi

prasa pēc reliģijas īsta satura, jo tieši dvēselē iestaro

numinozo vērtību dzīvība; mums Kristus valstības vei-

cināšanai jākalpo.
Nedrīkstam nodoties illūzijām un bezpamata optimis-

mam sakarā ar to, ka jaunā politiskā iekārta vairākās

V.-Eiropas valstīs varētu novērst varbūtējo katastrofu Ei-

ropas un Amērikas dzīvē. Arī tad, kad būs noteikti un

vispārīgi ierobežota ļaunprātīgā un harmoniju jaucošā dar-

bība un propagandē arī tad ļaunā un kaitīgā materiā-

lisma ietekme vēl nebūs iznīcināta, jo egoistisko, nemo-

rālisko un ļaunprātīgo dziņu negātīvo ideju egregoru var

pārvarēt tikai ar pietiekoši spēcīgu morālisku, neegoistisku

un cilvēku mīlestības apgarotu pozitīvu egregoru, kas cil-

vēkus glābs no kaislību dziņām, savtīgiem nolūkiem v. 1.1.
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Prāts nevar pārvarēt jūtas, jo jūtas var pārvarēt tikai

ar spēcīgākām jūtām (pozitīvais egregors vienmēr spē-

cīgāks par negātīvo egregoru). Prāts var radīt vienīgi do-

mas un gleznas, kuras izsauks jūtas, domu vibrācijas esošo

jūtu pārvarēšanai. Jāsekmē tautas reliģiskā izglītība un

apgaismība; „laimīgā ta tauta, kuras dēliem ne tik vien

ir augsti un cēli mērķi, bet kuri arī nebaidās no upuriem

viņu sasniegšanai". Uzaudzinātais dzīvo un ir dzīvs tikai

ar savu pieskāršanos jūtu citām pasaulēm; ja tevī šī jūta

top nevarīga vai iznīkst, tad nomirst arī tevī uzaudzinātais.

Tuvāku mīlestības aktīvitātē katram atsedzas viņa dzīves

svarīgākās patiesības (Man būs savu tuvāku mīlēt kā sevi

pašu). Tamdēļ lai tautas un valstis brīvi saistītos vienā

visaptverošā miera un taisnības valsts apvienībā
— tāds ir reliģiskais ideāls un, lūk, tādam jābūt arī cil-

vēku dzīves ideālam.

VIII. Zinātnes sasniegumi un pētnieku atziņas.

Zinātne, filozofija, reliģija, māksla ir atziņu veidi. Zi-

nātnes metode eksperimenti, novērojumi un pētījumi.

Kā kritisku atziņu vienība, zinātne atzīst par reāli esošu

tikai to, kas objektīvi eksistē. Tā tad zinātne ir tas,

kas pakļauts jutekļiem, kas uztvērts ar mūsu pieciem tau-

stekļiem. Fiziskās un psīchiskās reālitātes un irreālās

priekšmetības ir zinātnes pētīšanas priekšmeti fizika,

ķīmija, botānika, zooloģija, matēmatika, astronomija v. c.

Bet fiziķis nevar atrisināt telpas un laika problēmas, jo

viņš pēta tieši to, kas pilda telpu un laiku, un tikai pēc

šīm vispārējām telpas un laika pildījuma īpašībām. Fi-

zikas, ķīmijas un mēchanikas parādības var pārveidoties

viena otrā, bet šās parādības nevar pārveidoties dzīvības

parādībās, tālab dzīvība arī nav izskaidrojama ar ķīmijas

un fizikas likumiem. Jāatzīst, ka, lai gan eksaktā zinātne

nevar atbildēt uz jautājumiem: kamdēļ un kādam no-

lūkam, bet viņa ir spējīga pateikt, kādā veidā un

kādā kārtā. \

Visa esošā (irreālā) maiņa un iznīcība ir tik evidenta,
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ka tā neprasa nekādus sevišķus pierādījumus; to redz un

saprot katrs, kas vēro dabu un sevi. Mainas, iznīcības pie-

rādījumi nav nekur jāmeklē, tie mums brūk paši virsū

un mūsu atzīstošais un meklējošais gars mēģina izvairīties

no tiem. Viņš meklē stabilus atbalsta punktus, meklē pa-

stāvīgo un neiznīcīgo. Viņš rada substances jēdzienus,

meklē mūžīgos dabas likumus, pēc kuriem norisinās mai-

ņas, mēģina pat sevī saskatīt absolūtā pazīmes. Vai vispār

dabā ir vērojamas kaut kādas absolūtā pazīmes vai arī

tur ir tikai maiņu chaoss? Lai kādu svarīgu problēmu

noskaidrotu, mēs griežamies, parasti, pie zinātnes. Kaut

arī ne ikkatru reizi viņa spēj dot apmierinošo atbildi,

bet tomēr mums viņa jāuzklausa un tikai pēc tam varam

iet tālāk.

Zinātnē valda trīs pamatlikumi, pēc kuriem norit nedzī-

vās un dzīvās dabas procesi. Pirmais, visagrāk atklātais

ir — vielas neiznīcības likums. Tas izteic vispār-

pazīstamo faktu, ka viela nevar galīgi iznīkt, nedz rasties

no kaut kā, kas nav viela, bet tikai pārvērsties. Tagad

pierādīts, ka visa materiālā pasaule veidota no dažādu

ķīmisko elementu atomiem*). Atomi ir absolūti, nemai-

nīgi, bet vielu dažādība un tās pārvērtības ir atkarīgas

*) Vissīkākās vielas daļiņas, kurām vel piemīt šis vielas īpašības,

piem., ūdens iztvaikodams sadalās šādās daļiņās, —sauc molekulas;

ūdeņraža molekulas diametrs= 0,2 milimikronu, dzīvsudraba =0,3 mili-

mikronu; ētera= 0,6 milimikr., H
2
O ir molekula, kura sadalās 2 ūdeņr.

atomos, vienā skābekļa atomā. Ir atklāti pavisam 90 dažāda veida

atomi — ķīmiskie elementi. Atoms uzbūvēts līdzīgi saules sistēmai,

kur elektroni ir protona planētes. Elektronu orbitas nosaka atomu lie-

lumus. Atoma diametrs apm. 10.000 reizes lielāks par elektrona diametru,

pēc Džlns'a pētījumiem. Kodola (protona) lādiņa lielums noteic ap kodolu

riņķojošo elektronu skaitu. Protoni ir 1840 reizes smagāki par elektro-

niem. Tā tad atomi sastāv no protoniem, elektroniem un enerģijas; —•
tas ari ir atoma svars. Divi atoma elektroni viens aiz otra nevar riņķot

pa vienu un to pašu orbitu. Hipotēze — viss universs uzbūvēts no

divējāda veida ķieģelīšiem: protoniem un elektroniem. Atoma kodols ap

100.000 reizes mazāks par visu atomu. (3-stari sastāv no negātlvi lā-

dētiem elektroniem; a-stari ar pozit. elektrību pielādēti; f-staru viļņi ir ap

100.000 reizes īsāki par redzamas gaismas viļņu garumu. Gaismas viļņi,

kas no 100 līdz 1000 reizes īsāki par redzamas gaismas viļņiem, saucas

X-stari (Rendg. stari), kuri laužas cauri biezām matērijas kārtām.
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tikai no dažādībām atomu sakārtojumā. Skābekļa atomi

(no gaisa) sasaistās ar oglekļa atomiem, kas ir degvielā

(piem. malkā), un veidojas ogļskābās gāzes daļiņas. Da-

ļiņu radošiem atomiem kopā ir taisni tāds pat svars,

kā to veidotai daļiņai (molekulai). Bet no kā rodas sil-

tums, kas taču ir vienīgais krāsns kurināšanas mērķis?
No kurināmā slēptās ķīmiskās enerģijas. Un šī ķīmiskā

enerģija savukārt nav nekas cits, kā pārveidota saules

starotā enerģija, kuru koks augot uztvēris (uzkrājis). Arī

enerģija, tāpat kā viela, neiznīkst un nerodas no nekā, bet

tikai pārveidojas. Līdzās vielas neiznīcības likumam stāv

enerģijas neiznīcības likums. Tas ir otrs dabas

pamatlikums.

Beidzamo 30 gadu pētījumi tomēr ienesuši šajās at-

ziņās ievērojamas pārgrozības; Abi pamatlikumi ir pil-

nīgi saplūduši vienā, matērijas un enerģijas jēdzieni gan-

drīz jau noteikti sedzas. Matērijas atomi vairs nav ne-

kādas absolūtas vienības, bet mainās un veidojas.
Atomi var sabrukt un pārvērsties, viņi sastāv no pozitīvās

un negātīvās elektrības vienībām, tie ir viļņu centri. Ir

gūti jau vairāki tīri eksperimentāli pierādījumi, ka ma-

tērijas daļiņas pārvēršas gaismā un gaisma matērijā (sk.

prof. D. Džīnss „Zvaigznes, atomi un cilvēks"). Agrāko

šķietami absolūto atomu vietā tagad ir enerģijas
kvanti, pozitīvie un negātīvie elektroni un protoni (nei-

troni). Bet šīs vienības nekādā ziņā nav uzskatāmas par

absolūtām.

Trešais pamatlikums izsaka dabā notikušo maiņu, resp.

enerģijas vielas pārvēršanu neapgriezenību. Šīs ener-

ģijas izklīšanas likums saka, ka dabā esošas enerģijas vēr-

tīgums arvien mazinās. Enerģija gan neiznīkst, bet iz-

klīst, temperātūras diferences nolīdzinās, starotā enerģija
it kā aiziet pasaules telpas bezgalībā. Viss atdziest un

pamazām tuvojas sastingumam. Tas ir tikpat nenovēršami,

kā dzīva organisma novecošanās. Var konstatēt šādu vir-

zienu: dīglis, jauns organisms, vecs organisms un līķis.

Ja brīvu enerģiju kaut kur gūst, tad tas notiek vienmēr

patērējot kādu citu enerģiju; bet brīvo spēku izmantojot,
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daļa vienmēr pāriet siltumā, kas izklīst, piem., izmantojot

ūdens kritumu upē, daļa enerģijas pāriet siltumā: berze

turbinas vai ūdens rata gultņos, zobriteņos, dzensiksnās,

transmisijas gultņos v. c. Dedzinot krāsnī kādu degvielu,

mēs tās ķīmisko enerģiju pārvēršam siltumā; pretējo

procesu veikt cilvēki nespēj. Cilvēce ar visu tās

kultūru acīmredzot var pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr tās

rīcībā būs brīvās enerģijas krājumi, kamēr zemi apspī-

dēs saule, kamēr augs augi, tecēs upes un būs tik silts,

ka netraucēti varēs norisināties dzīvības procesi. Zināt-

nieki jau vairākkārt aizrādījuši, ka mēs nepavisam nedrīk-

stam paļauties uz šķietami neizsmeļamiem naftas, akmeņ-

ogļu un kūdras degvielu krājumiem. Patiesībā lielākā daļa

no šīm dabas bagātībām ir jau izsmeltas un jau tas vien

varētu apdraudēt turpmāko cilvēces attīstību.

Eksaktās zinātnes pētījumi arī šeit paver jaunus, gaišus

apvārkšņus. Ja jau matēriju iespējams pārvērst enerģijā,
tad beidzamo vajaga varēt iegūt no vielas kā tādas, ne-

atkarīgi no tās ķīmiskās enerģijas. Un tiešām rādija,

urāna, torija v. c. atomiem sabrūkot, no vielas nepārtraukti

plūst laukā enerģija, gan staru, gan siltuma un elektrības

veidā. Nelaime tikai tā, ka šādā veidā sabrūkošu (radio-

aktīvu) metallu dabā ir ļoti maz, un tie paši mazie dau-

dzumi ir stipri izklaidēti. Tomēr atomu sabrukšanā atda-

lītās enerģijas daudzumi spēlē lielu lomu zemes lodes

un citu debess ķermeņu temperātūras uzturēšanā. Bet ie-

spējams, ka zinātne atrod ceļu, kā arī citas, lētākas, vieglāk

pieejamas vielas atdod savu atomu iekšējo enerģiju. Ir

izpētīts, ka viens grams matērijas atbilst 9.10-° ergu lielaji

enerģijai, jeb viena neliela zirnīša akmeņogļu iekšēja (ato-

ma) enerģijas krājums spētu pārdzīt „Mauritaniju" pāri

Atlantijas okeānam un atpakaļ. Tamdēļ pie akmeņogļu

sadedzināšanas mēs zaudējam neizmantotas atoma iekšē-

jās enerģijas 99,999999994°/o, t. i., sadedzinot kurināmo,

mēs izmantojam tikai 0,000000()(]6°<) no visas degvielas iek-

šējās enerģijas! Matērijas iznīcināšanas process mums jā-

piejem par vienu no galveniem ūniversā notiekošiem pro-

cesiem:
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„Ir augstie torņi, ir krāšņās pilis,
Ir cēlie templi, ir zeme reiz irs,

Un viss, ko tā aptver, būs gaisis...

Ir pelni pat tie nenobirs."

Tā dzejnieka ģēnijs brīnišķīgi zīmīgi raksturo faino-

menu pasaules iznīcību. Jauni, interesanti fakti šajā sa-

karībā ir arī pētījumos par kosmiskajiem stariem un t. s.

baltajām pudurzvaigznēm, piem., Sirius B. Ārkārtīgi

tie", enerģiskie kosmiskie stari nāk no pasaules telpas

bezgalībām *), vēstot par kādiem sevišķiem tur notieko-

šiem procesiem. Varbūt kādreiz zinātnieki labāk pratīs

atšifrēt šo staru valodu, bet pagaidām mums ir tikai hipo-
tēzes par iespējamo matērijas atomu sintēzi vai sevišķiem

sabrukšanas procesiem. Tikpat interesants ir mazo, loti

spožo un blīvo pundurzvaigžņu jautājums. Ar spektroskopa

un interferometra palīdzību pētot sakarības, kādas pa-

stāv starp zvaigžņu spožumu, lielumu v. c. īpašībām, astro-

nomi nākuši pie slēdziena, ka zvaigznes attīstās pilnīgi
noteiktā gaitā: no stipri izklaidētās matērijas veidojas ar-

vienu mazāki un blīvāki ķermeņi; to temperātūra un spo-

žums sākumā aug līdz zināmai robežai, bet pēc tam atkal

mazinās. Baltās pundurzvaigznes te nu ir spilgts izņē-

mums: to spožums ir visai ievērojams, lielums niecīgs, bet

masa milzīga. Šo savādo zvaigžņu blīvums tā tad nedabīgi
liels tas sniedzas simtos tūkstošos; tā, piem., Siriusa B.

matērijas blīvums tik liels, ka 1 kub. centimetrs satur gan-

drīz 60 kg. matērijas. Šie dīvainie ķermeņi tā tad vei-

doti no sevišķas matērijas, kas varbūt radušies kādos

ārkārtīgos procesos. Daži pētnieki domā, ka šiem pro-

cesiem ir sakars ar kosmiskiem stariem. Enerģijas jzklī-
šanas likumu skar arī jaunākie atzinumi par pasaules tel-

pas galējību. Ja pasaules telpai ir noteikta fizikālā struk-

tūra, un ja tā nav bezgalīga, tad iespējams, ka tur klī-

stošie gaismas stari atgriežas atpakaļ, ka tie pilnīgi ne-

izklīst.

*) Veronikas un Jaunavas matu zvaigznāja atrodas 10 miljonu gais-

mas gadu tālumā no Saules (pēc Habla, Redmaņa un Džīnss'a);

Viens gaismas gads ir attālums, kuru pārvar gaismas stars, gada laikā vir-

zīdamies (izplatīd.) ar ātrumu 300.000 klm. sekundē.
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Ļoti ievērojams ir fakts, ka dzīvā daba vispār dar-

bojas pret izklīšanu. Tas sevišķi zīmējas uz augu valsti.

Visa pārējā dzīvā daba un arī cilvēks dzīvo gandrīz

vienīgi no tās enerģijas, kuru uztver un saista augu

lapas. Tur ir brīnišķīga viela chlorofills, kuras klāt-

būtnē ogļskābā gāze spēj savienoties ar ūdeni, veidojot
formaldehidu un atšķeļot skābekli; bet no formaldehida

tālāk veidojas ogļhidrāti v. c. vielas. Šī svarīgā ķīmiskā

reakcija prasa enerģiju: saules gaisma te saistās un paliek

auga veidotās vietās, kā ķīmiska enerģija. Dzīvnieka un

cilvēka organismā tā savukārt pāriet siltumā v. c. ener-

ģijas veidos. Augi tā tad ir tie čaklie krājēji, no kuriem

mēs smejam dzīvības spēku. Bet arī enerģiju daudz patērē-

jošais dzīvnieku un cilvēku organisms ir tā ierīkots, lai

visas enerģijas pārvēršanās norisinātos visai oikonomiski.

Uztura vielu ķīmiskā enerģija gandrīz simtprocentīgi pār-

iet kustības enerģijā; tāpat organisms ļoti maz siltuma at-

dod apkārtnei. Tamdēļ jāsaka, ka dzīvā dabā vērojama

enerģijas izklīšanai pretēja tendence. Dzīvā daba it kā

savāc un uzkrāj staroto enerģiju un to izlieto ļoti oiko-

nomiski.

Priv. doc. Dr. B. Jirgensons rakstā «Neiznīcības pro-

blēma" atzīst: „Dzīvi organismi ievērojami vēl ar ko citu.

To struktūra zīmīga arvien ar savu iespēju rasties ener-

ģijas līmeņiem (iekšējās virsmas, katalizātori, starpsienas

v. c. ierīces, bet sevišķi nozīmīga ir dzīvo būtņu

spēja vairoties un attīstīties. Daļu no sevis tie atstāj pēc

nāves, un ar to pa daļai dzīvo tālāk; pie tam visa rad-

niecīgo būtņu vienība suga ir kā būtne, kas spēj augt,

attīstīties un veidot augstākas, pilnīgākas būtnes. Attīstī-

bas princips ir tā gaišā zvaigzne, kur vēršas visas dzīvības

skati un ilgaj. Viņš attaisno arī vissmagāko un tumšāko no-

tikumu individa dzīve — nāvi. Telpas un uztura vielu

aprobežotais daudzums prasa, lai viena daļa dzīvo būtņu

atstāj cīņas lauku kā kritušie. Vecās, laika zoba sagraustās

un savu uzdevumu sen izpildījušās celtnes mēs nojau-

cam, un to vietā nāk jaunas, labākas. Viss tiek ziedots

nākotnei...

Sugu attīstība ir fakts, kas ļoti nozīmīgs pozitīvu prin-
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cipu pamatošanā. Tas ir varens ierocis visiem optimi-

stiem. Ir pietiekošs pamats pieņemt, ka gara attīstība

ir sakarā ar nerviem un smadzenēm, ka zemākiem or-

ganismiem šādu funkciju nav, ka tās attīstījušās pakāpe-
niski. Psīchisko funkciju attīstība ir jauns faktors

dabā, kas ievērojami iespaido arī enerģijas saimniecību.

Domājošais un apzinīgi gribošais cilvēks jau ar to vien

ir liels, ka viņš spēj skatīt un atspoguļot sevī īstenību.

Viņš spēj pat vēl daudz vairāk: — radīt formālas, jē-

dzieniskas sistēmas, pilnīgi jaunās garīga rakstura vēr-

tības. Cilvēka gara veidotās mākslas, reliģija un zinātnes

ir kā jaunas, viņa veidotas pasaules. Cilvēka gara ra-

dītā technika ievērojami pārveido zemes lodes virskārtu

un varbūt kādreiz sniegsies arī ārpus zemes lodes robežām.

Zinātnes un technikas attīstībai nav robežu. Tās attīstās

arvienu pieaugošā tempā, atklājot arvienu jaunus un jau-

nus apvārkšņus. Visa cilvēces kultūras vēsture rāda, ka

ar visām traģēdijām, kariem un citām ciešanām, mēs tomēr

neatlaidīgi ejam uz priekšu uz pozitīvo. Mūsu

vara pār dabu aug un var augt neaprobežoti.

Sevišķi lielas un pilnīgi neaprobežotas attīstības iespē-

jas ir zinātnei. Nekas to arī vairs nespēj iznīcināt,

jau tamdēļ vien, ka tā ļoti izplatīta. Pat tad, ja kādos

briesmīgos karos ietu bojā vesela pasaules daļa, citā viss

plauktu tālāk. Visbrīnišķīgākie tomēr ir tīrās eksaktās

zinātnes sasniegumi, kur bieži vien tīri teorētiskā ceļā
ir paredzētas jaunas, līdz tam neatklātas dabas parādības.

(Šis fakts noteikti apliecina, ka eksaktā zinātne ir spē-

jīga pateikt — kā norisinās fizikas, ķīmijas, astronomijas

v. c. parādības. Red.). Tas sakāms sevišķi par jaunākiem

pētījumiem par atomu uzbūvi un matērijas īsto būtību. Dau-

dzas jaunas- vēlāk eksperimentāli apstiprinātas likumī-

bas ir atklātas tīri matēmatiski, vadoties no for-

mālās, gara radītās matēmatikas likumībām un pieņēmu-

miem. Pat vairāk — gaismas kvantiem, viļņiem un elek-

troniem nav vairs agrākās fizikālās nozīmes; tie kļuvuši

pavisam neuzskatāmi, nav vairs fizikālas, bet matēmatis-

kas vienības. Agrāk dabas parādības centās izprast ar

modeļu palīdzību, atomus un elektronus iedomājās kā ķer-
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menīšus; tagad pierādīts, ka šādi paņēmieni nav īsti at-

bilstoši īstenībai, tie neatklāj visu, kas ir dabā, ir ne-

pilnīgi un atmetami. Modeļu vietā liekamas ir tīri matē-

matiskas funkcijas (funkcija lielums, kas atkarīgs no

viena vai vairākiem mainīgiem lielumiem). Šim apstāklim
ir liela nozīme mūsu problēmas apskatā. Eksaktā zi-

nātne ir nonākusi no agrākā materiālisma pie zināma

ideālisma. Citiem vārdiem sakot: zinātnē pierādījies,
ka objektīvajai īstenībai (ārpasaulei) ir tādas pat pamat-

īpašības kā garam. Bet gara raksturīgākā tendence ir

nemaina. Formālās matēmatikas un loģikas principi nes

sevī absolūtā pazīmes. Tās ir arī katrā vispārīgā jēdzie-

nā, īstenība tā tad nemainās un absolūtā pazīmes dod

nevien neiznīcības likumi, bet arī tās nemateriālā pamat-

būtība. Tāpat arī otrādi: ja objektīvajā pasaulē valda

neiznīcības likumi un ārpasaule un gars savā pamatbū-
tībā ir identiski, tad neiznīcības pazīmes piemīt arī garam.

Skaidrības dēl vēl tik jāgriež vērība uz sekošu ap-

stākli. Nav jāsajauc psīchiskie procesi ar gara radīto jē-

dzienu, atziņu un principu saturu. Cik pirmie ir augstākā
mērā mainīgi, tik otri savā pamatbūtībā nemainīgi. 2x2—4

šo patiesību var izteikt dažādās valodās, dažādās zī-

mēs, to var pavadīt visdažādākās sajūtas un domas, bet

jēdziens, īstais saturs ir viens un tas pats.

Sevišķi lieli nopelni domu nozīmes atšķiršanai no

domu fakta ir ievērojamajam vācu filozofam E. Hus-

serlam. Savā darbā „Logische Untersuchungen" viņš šo

atšķirību loti skaidri un noteikti pamato. Savā fainomeno-

loģijā Husserls jēdzienu nozīmes jeb būtības apzīmē par

irreālām tīrām iespējamībām, kas stāv pāri daudzveidī-

gajiem, reālajiem faktiem. Būtības (nozīmes) ir no fak-

tiem absolūti neatkarīgas, bet fakti pakļauti būtībām.

Ideālās un absolūtās būtības ir pirmatnējas un reālā īste-

nība ir tikai šo būtību izpaudums. Šā nopietnā, lielā do-

mātāja slēdzieni labi pieskaņojas modernās zinātnes pa-

saules uzskatam.

Cilvēka garam tā tad neapšaubāmi ir kaut kas no abso-

lūtā. Tā veidotā jēdzienu pasaule, zinātne un kultūra, pa-
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stāv un pastāvēs. Gars nav saistīts ar laiku un telpu,

bet iet pāri tiem. Bet pats subjektīvais „es", tas centrs,

kurš redz, jūt un domā, ap kuru grozās viss? Skaidrs, ka

ķermenim ejot bojā, nevar palikt pāri kāds „gars
v

vai

„dvēsele", kas redz, dzird un jūt, domā un runā tāpat kā

dzīvs cilvēks. Jušanai, runāšanai, domāšanai taču vaja-

dzīgi attiecīgi orgāni, bet tie pēc nāves iet bojā. Vai tad

vispārīgi var būt runa par kādu apziņas centru, kādu

„es", kas kā absolūta, neiznīcīga vienība eksistētu ari

pēc nāves?

Dažādos filozofijas virzienos, atsevišķās mācībās, re-

liģijās un uzskatos šis jautājums ir loti plaši un daudz-

pusīgi pārrunāts. Visas reliģijas dod uz šo jautājumu po-

zitīvas atbildes; tāpat šādas atbildes atrodam arī gandrīz
visos spirituālistiskā virziena uzskatos filozofijā. Bieži vien

šo principu jem. kā pašu par sevi saprotamu, kā dogmu
vai arī kā sevišķas mistiskās intuicijās gūtu pieredzē-

jumu. Tomēr nevien filozofu mācībās, bet reliģijās

(buddhismā) šo svarīgo atziņu mēģina loģiski pamatot,

pierādīt.

Jautājums nav vienkāršs un grūti par to diskutēt jau

tamdēj vien, ka subjektīvā „es" jēdzienā var ietvērt tīri

psīchiski-organiskas parādības. Piejem, ka ar apziņas cen-

tru saistās domāšana, ka tas var gribēt un pat just. Šie

slēdzieni vienmēr ir loti spekulātīvi un to pieņemšana vai

atmešana ir atkarīga no mūsu gaumes. Kā jau tas ir

bijis ar visām filozofiskām spekulācijām, tā arī šīs nav

varējušas tā nostiprināties, ka ar tām rēķinātos kā ar

stingri pamatotu faktu. Citādi tas ir tajos darbos un mācī-

bās, kur jautājums apskatīts vairāk pētnieciski, kur ne-

operē ar maz pamatotiem, dogmatiskiem pieņēmumiem,

ticējumiem un hipotēzēm, bet nezināmo mēģina atrisināt

ar jau pazīstamo un mums tuvo.

Mūsu atzīšanas ceļš ir dīvains tajā ziņā, ka taisni vis-

brīnišķākām lietām mēs klusēdami paejam garām, tās ne-

maz neredzot. Un kas gan ir lielāks brīnums par pašu

atzīšanas procesu? Mēs gan zinām, ka ārpasaule nav tāda,

kāda mums parādās maņu orgānos, bet kā saprast šo

starpību, to mēs nezinām. Maņu orgānos, nervos un sma-
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dzenēs notiekošie procesi ir pavisam kas cits, kā tas psī-

chiskais pārdzīvojums, kas mums ir. Patiesībā taču nav

nedz krāsu, nedz skaņu — tās ceļas tikai tad, kad ārpa-

saulē notiekošie procesi „atsitas pret mūsu es". Bet kas

tad ir šis „es"? Vai tās ir domas, jūtas un griba? Vai

tā ir mana dzīve, tās pārdzīvojumi, atziņas, jēdzieni? Ap-

stiprinošu atbildi dot nevar. Domas, jūtas, atziņas taču

ir man, es domāju, jūtu, gribu, redzu. Kā tad lai nokļū-
stam līdz šim „es"? Un vai mēs vispāri varam līdz tam

nokļūt? Acs nevar sevi redzēt, „es" nevar sevi atzīt, jo

tad viņš būtu objekts, kas viņš patiesībā nav. Mūsu pašu

gārīgās būtības kodols tā tad nav atziņai pieejams, viņš

ir transcendents. Bet ja viņš tāds, tad nevaram vairs

spriest par tā neiznīcību un sakaru ar gara darbību, dvē-

seles parādībām un ārpasauli.

Parasti maiņu uzskata par visa esošā pamatpazīmi.

Vismaz objektīvi reālā ārpasaule ir tāda nepārtraukta pro-

cesu virkne. Mēs pie šāda viedokļa tā esam pieraduši, ka

to noliegt šķiet neiespējami. Un tomēr mēs jau redzējām,
ka nevien jēdzienu pasaulē, bet arī objektīvi-reālajā sa-

skatāmas absolūtā pazīmes. Reālās pasaules pamatvienī-

bas — enerģijas kvanti, elektroni — un tāpat elektro-mag-
nētiskie un gravitācijas spēku lauki, viļņi un visa fizikālā

pasaule zinātniekam vairs nav ķermeniskas sistēmas, bet

kaut kas nemateriāls, drīzāk tad jau matēmatiski-funk-

cionāls. Izsakot visus dabas pamatprocesus un būtību ma-

temātiskos vienādojumos, mēs tiem uzspiežam absolūtā zī-

mogu. Formulējums ietver sevī nevien esošo, bet arī bi-

jušo un nākošo. Formulējums atjauj paredzēt. Tā ab-

solūtisma" pakāpe, protams, vienmēr ir relātīva, jo mūsu

atziņas ir nepilnīgas. Bet mēs tuvojamies mērķim, un šis

progress taisni rāda, ka mūsu gara ieroči darbojas pa<-

reizi, ka tiešām varam ietvert un atspoguļot sevī objektīvi-

reālo, kā mūsu garīgai būtnei tuvu radniecīgu.
Var iet šajā virzienā vēl tālāk — līdz pretējai galē-

jībai, kur viss esošais tiek piejemts par nemainīgu un ab-

solūtu. Maiņa un iznīcība ir tikai šķietamas, subjektīvas

īpašības, tāpat kā krāsas un skaņas. Šāds viedoklis slēp-

jas pa daļai arī relātīvitātes teorijas pasaules uzskatā,
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kur laiks tiek diskutēts kā ceturtā telpas koordināte un

visums ir četrdimensionālā laika — telpas vienība. Biju-
šais un nākošais tad ir tikai dažādi stāvokli attiecībā

pret laika koordināti. Viss bijušais un nākošais ir objek-
tīvi reāli eksistējošais. Nekas nevar iznīkt un nekas arī

nerodas, bet viss eksistē nemainīgi un absolūti. Maiņa,

process ir tikai šķietamas īpašības, kas parādās subjektī-

vajam „es" nākot sakarā ar sastingušo, absolūto četrdi-

mensiālo īstenību".

„No pārdzīvojumiem, raibajiem pieredzes faktiem, mai-

ņu virknes mums jāizloba to ideālibūtiskais, absolūtais

saturs. Un modernās zinātnes progress rāda, ka šāds sa-

turs tiešām ir, ka tas ir visu lietu pirmbūtība,
ka mēs tuvojamies tās izpratnei. Relātīvisma un

skepticisma laiks ir pārgājis. Nekad gaišais aicinājums

cīnīties pēc patiesības nav skanējis tik pārliecinoši, kā

tagad. *

Bet varbūt tas, ko tagad māca eksaktā zinātne, pēc da-

žiem gadu desmitiem būs apgāzts; vai nav iespējams, ka

pēkšņi atklājas kādi jauni fakti, kas visas fiziķu teorijas

un skaitlojumus apgāž? Te tūlīt var droši atbildēt

nē, tas nenotiks. To mums garantē zinātnes attīstī-

bas gaita. To vērojot mēs redzam, ka fakti gāž tikai tā-

das teorijas, kuras ir tīri spekulātīvas. Turpretim, tās

teorijas, kuras saskan ar daudziem faktiem, nav sagrau-

tas, bet tikai papildinātas, nedaudz grozītas. Nekad vēl

līdz šim zinātne nav bijusi tik tīra no šauri dogmatiskām

hipotēzēm kā tagad. Tos teorētiskos principus, par ku-

riem tagad runā, un kas ir valdošie tagadnes zinātnē, ap-

stiprina neskaitāmi fakti. Teorijas ir paredzējušas jaunas

parādības, kas vēlāk uz teorētiķu norādījuma atklātas.

Pārliecinošākas pareizības pierādījuma vairs nevar būt.

Uz šīm atziņām mēs varam droši dibināties savos tā-

lākos meklējumos un pārdomās, sevišķi kas zīmējas uz

mūsu „es" neiznīcību. Eksaktā zinātne par to nerunā un

filozifijā laikam nekad nebūs īstas vienprātības šajā jau-

tājumā. Parasti tomēr „es" tiek uzskatīts kā aktīva ra-

doša un reizē absolūta vienība. Ne vien dvēseles parā-

dības, bet arī objektīvā pasaule, kādu mēs to pazīstam,
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eksistē tikai kā apziņas centra konstrukcijas. Atzīstot mēs

tā tad radām. Centrs izstaro ideāli būtisko, formālo (kas

ir reālā īstais pamats), un reizē ar to parādās arī mainīgais

un dažādīgais reālais".

„Balstoties uz principiem par transcendentu gara centru,

resp. subjektu, un atzīstot objektīvi-reālās pasaules neat-

karīgu, absolūtu eksistenci, viss maņu orgāniem un apziņai

dotais parādās kā subjekta un objektīvi-ideālā kopesa-
mības rezultāts. Kā ekstrēms šajā novirzienā tad ir jau

aprakstītā koncepcija par sastingušo īstenību. Un arī šajā

konsekvencē ir daudz nesimpātisku vilcienu: pirmkārt, tas

izteic absolūtu determinismu.

Te tūlīt jāpiezīmē, ka jaunākie atzinumi teorētiskajā

fizikā ir taisni pret determinismu. V. Heisenbergs
savā kvantu mēchanikā nonāk pie t. s. nenoteiktības

principa, kas izsaka neiespēju prēcīzi noteikt elektrona

ceju, resp. stāvokli noteiktā momentā*). Elektrona vieta

un ātrums atomā nav prēcīzi nosakāmi; ja vienu no šiem

lielumiem aprēķina prēcīzi, tad otrs paliek pavisam neno-

teikts. Abus lielumus var noteikt tikai apmēram. Šis prin-

cips, kuram liela nozīme tagadnes fizikā, ir radījis lielu

saviļņojumu arī filozofu aprindās. Pats Heisenbergs jau

pašā sākumā izteica domas, ka viņa likums izslēdz kau-

zālitātes (cēlonības) derīgumu atomu pasaules parādību

izpratnē. Te notiekošie mikroprocesi tad būtu statistis-

kas dabas. Šo uzskatu sevišķi karsti aizstāv Reic hc n-

bachs, kamēr M. Šliks nāk pie slēdziena, ka neno-

teiktības princips nebūt nenoliedz cēlonību un determi-

nismu, bet tikai „novelk principiālu noteiktības robežu;

līdz kurai iespējama parādību paredzēšana.
Nav grūti radīt filozofiskas koncepcijas; vēl vieglāk

tās kritizēt. Tikko nonāk pie jautājuma par subjektu un

tā īsto būtību, tā sākas tumšs apgabals, kur vairs lāga

nevar sataustīt cietu pamatu zem kājām. īsti stabilu pa-

matu šeit vēl nav atradis neviens. Un taisni tas pierāda,
ka šie jautājumi ir pavisam citādi nekā tur, kur ir runa

*} Elektronam noteiktas vietas telpa nemaz nav — var teikt, ka

viņš iejem visu telpu. Red.
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tikai par objektiem. Arī tas norāda uz apziņas centra

transcendenci. Bet tas, ka šie jautājumi nav noskaidrojami
tik viennozīmīgi kā kāda fizikāli-ķīmiska vai matēmatiska

problēma, nedod pietiekošu pamatu visam atmest ar roku.

Skeptiķu un nihilistu tēzes ir apgāžamas ar viņu pašu ie-

ročiem. Mēs gribam savā atzīšanas ceļā iet līdz galam.

Tur, kur beidzas eksakto, stingri zinātnisko atziņu robe-

bežas, sākas reliģija. Tālāk mēs intuitīvi izvēlamies to

ceļu, kas šķiet vispareizākais un labākais. Pārliecība, kas

tā tiek gūta, nerodas vienīgi loģiskas domāšanas un pētī-

šanas ceļā, bet to rada vēl daudzi citi faktori: iedzim-

tība un audzināšana, pārdzīvojumi un visa dzīve".

No apskatītā šajā nodaļā un no zinātnieka D-ra Jir-

gensona atziņām izriet nepārprotama saskaņa starp ideā-

listisko filozofiju, garazinātni (Buddhas, Čatterdži, Kri-

stiānisma, D-ra Steinera) un šā laika gaumes (modernas)
zinātnes sasniegumiem. Stingri pārbaudītie pētnieku eks-

perimenti un pētījumi ir pierādījuši, ka matērijas daļi-

ņas pārvēršas gaismā un gaisma matērijā - agrāko šķie-
tami absolūto atomu vietā ir konstatēti enerģijas kvan-

ti, pozitīvie un negatīvie elektroni un neitroni, bet šīs vie-

nības arī nav uzskatāmas par absolūtām. Sugu attīstības

fakts ir atziņa, kura vaiņago dziļās senatnes ideālistu-

domātāju: Indijas un Sengrieķijas filozofu sasniegumus.
Zinātnē jau noteikti pierādījies, ka objektīvai īstenībai

(ārpasaulei) ir tādas pat pamatīpašības kā garam. Bet

gara raksturīgākā tendence ir nemaiņā, tamdēļ jāatzīst,
ka loģikas principi un matēmatika par bezgalībām nes

sevī absolūtā pazīmes. Attēlodams debesi un dievību sen-

grieķu domātājs Platons saka: „Un ikkatra daļiņa tur

vienmēr rodas no Visuma, un viņa ir vienlaicīgi it kā

daļiņa un Visums, jo patiesībā tā arī ir daļiņa no Mūžīgā

Visuma, bet tas, kura skats sniedzas dziļāk, allaž skatīs

šo visuma daļiņu kā Visumu". Līdzīgi arī bezgalīgu un

mainīgu lielumu matēmatikā: oc
35

= 00, kaut gan lielums

oo
30 ir bezgalīgi lielāks par „daļiņu" oo no oc=°. Šās

bezgalības oc* =oo var attiecīgā kārtā mainīties, un to-

mēr tās paliks pēc būtības vienlīdzīgas. Šās idejas

interpretācijai atļaušu sev norādījumu uz ģeometriska jē-
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dziena illūstrāciju: ģeometrisko punktu skaits vienā metrā

taisnes ir bezgalīgs =00; šo pašu punktu skaits 1. kilom.

arī ir bezgalīgs =00 tā tad 00 = 00, t. i. dala vienlīdzīga

veselam; uz kvadrāta laukuma (a2) iedomāsimies kubu,

bet kubs veidots no bezgala daudziem kvadrātiem, tāpat

kā kvadrāts veidots no bezgalīgi daudzām līnijām, un

līnijas —no bezgalīgi daudziem punktiem, tā tad 00
3500

= 00,

bet kā bezgalības — tie ir nemainīgi un kreisā puse ir

vienlīdzīga labajai.
Pētnieks Hasserls atzīst, ka ideālās un absolūtās būtī-

bas ir pirmatnējas un reālā īstenība ir tikai šo būtību

izpaudums. Šajā sakarībā jāaizrāda vēl uz Kembridžas

universitātes prof. Džīnsa, Rusela, Kramera un Švarcšilda

tālu ejošiem pētījumu rezultātiem un atziņām. Pamato-

damies uz ūniversa parādību pētījumiem un astronomis-

kiem novērojumiem 300 gadu laikā — tie atzīst, ka Dieva

pirksts liek aiteram vibrēt un pārveidoties. Elektroni un

protoni esot tikai krāsu svītras, kas uz telpas un laika fona

rada gleznu. Tā, lūk, ģeniālie zinātnieki nonāk pie filozo-

fiskām sistēmām, kas ūniversu uzlūko par domu ūniversa

Radītāja galvā un tāpēc visus iztirzājumus par matērijas

rašanos uzskata par veltīgiem prātojumiem.

Lai gan ir pieaugusi pamatota pārliecība, ka tagadnes

zinātne nespēj aptvert pēdējo esamības pamatu, galīgo
reālitāti — nebūs tomēr lieki vēl pakavēties pie še mi-

nēto pētnieku atziņām.

ledomāsimies, ka dzīvība pati nav radusies, bet, ka

viņa ir vienīga reālitāte, ko milzīgi garā astronomiskā laika

periodā, radījušas kolosālas zvaigžņu un miglāju masas,

jo lietojot 100-collīgo (Mont Wilson) teleskopu ir noskai-

drots, ka bez Piena Ceļa, kuru sauc par Galaktisko sistē-

mu
— debesu telpā ir miljoniem citu zvaigžņu saimju

(zvaigznāju). Pietiekoši sīki ir izpētīta Galaktiskā sistē-

ma, kur saskaitīts 400 miljardu zvaigžņu *), bet Galaktiskās

*) Neaptveramajā telpā atstatumi starp zvaigznēm ir ārkārtīgi lieli,
bet jēdzienu par zvaigžņu daudzumu visā debesu izplatījumā var iegūt,

ja jemsim vērā Amerikas astronoma Dr. Harleja Šepleja skaitļus, pēc ku-

riem V 8 zvaigžņotās debesis saskaitītas 125.000 atsevišķu zvaigžņu

sistēmu. Zvaigžņu skaits katrā šādā sistēmā esot apmēram 30 miljonu.
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sistēmas kopsvars ir 180 miljardu reizes lielāks par Sau-

les svaru, kas savu kārt ir 332000 reizes lielāks par Zemes

smagumu (Zemes smagums == 6000 triljonu ton., jeb

6000.000.000.000.000 ton.).

Tā tad debesu izplatījumā ir miljoniem zvaigžņu un

katra no tām līdzīga mūsu Saulei ar planētu saimi. Gra-

vitācijas spēks tura kopā zemi un Mēnesi un līdzīgi arī

citus debesu ķermeņus.

Zvaigžņu smagums loti dažāds; tā, piem., Pearce'a

zvaigzne ir 36,3 reizes smagāka par Sauli, bet vislielākā

zvaigžņu vairuma svars svārstām starp Vio un 10 kārtīgu
Saules svaru. Zvaigžņu smagumus var noteikt pēc rotā-

cijas ātruma, gluži tāpat, kā Galaktiskās sistēmas un mil-

zīgo ārpus Galaktiskās sistēmas esošo miglāju svarus.

Ja sakarsējam kādu vielu vairāk un vairāk, tā izstaro

gaismu ar vienmēr īsāku un īsāku viļņu garumu, tā iz-

iedama cauri visām varvīksnes krāsām. Tamdēļ ar

spektroskopa palīdzību var noteikt katras zvaigznes virs-

mas temperātūru, pie kam šīs virsmas temperātūras ieslēg-
tas intervallā apmēram no 30000° līdz 2500°. Zvaigznes

izstarojumu enerģija atkarājas vienīgi no zvaigznes virs-

mas temperātūras. Aplēsumi rāda, ka enerģija, ko iz-

staro dažādas zvaigznes no katra virsmas kvadrātcenti-

metra, aizpilda visu skalu, sākot ar okeāna tvaikoņa spēku,
līdz cilvēka spēkam, kas dzen airēm laivu.

Ejot no Saules virsmas uz viņas centra pusi, temperātū-

rai vajaga ātri pieaugt un, šai nepārtrauktai pieaugšanai

visu 697000 klm. garo gabalu, kas jānoiet, kamēr nonākam

Saules centrā, vajaga patiesi novest pie loti augstas tempe-

rātūras. Tāpat aplēsums rāda, ka Saules un citu zvaigžņu

centros temperātūra ir 50 līdz 60 miljonu grādu auksta.

Pētījumu ceļā noskaidrots, ka izstarojumu kvantiem pie

temperātūrām 400 miljonu grādu būtu pietiekoši daudz

enerģijas ne tikai visu gaisa molekulu saskaldīšanai ato-

mos, bet arī visu vai gandrīz visu elektronu atdalīšanai

no atomiem, katra gaisa molekula sadalītos viņu sastādo-

šos kodolos un elektronos*). Tamdēļ, ja Saule ir pilnīgi

*) Ar {ori īsu viļņu palīdzību var izjaukt katru kompaktu struk-

tūru.



114

gāzveidīga, tad viņas centrālajām dalām vajaga sastāvēt no

atomu kollekcijas, kurām līdz pat K-gredzenam, bet ne

tālāk, atrauti elektroni, jo K-gredzens kodolam vistuvāk.

Zvaigžņu centrālā temperatūra aplēšanas ceļā atrasta

50000000°; tamdēļ zvaigžņu matērijai jāsastāv no kailiem

atomu kodoliem un brīviem elektroniem, kas neatkarīgi
viens no otra lido pa zvaigzni. Atraujot atomiem visus

elektronus var saspiest matēriju līdz ārkārtīgam blīvu-

mam. Prof. Džīns atzīst, ka baltas pundurzvaigznes ir ar

tik augstām centrālām temperātūrām, ka viņu atomiem

atrauti visi elektroni, bet nav vienprātības par to, kāpēc

zvaigznes nonāk līdz šādam stāvoklim.

Kramera formula dod iespēju pilnīgi noteikt zvaigznes

struktūru, turpretīm spektri mūs informē tikai par zvaigz-

nes atmosfairas sastāvu, jo smagie atomi ir nogrimuši

zvaigžņu centros; tāpat arī Saules centrā ir nogrimuši

smagie atomi, tālab Zeme ir izveidota gandrīz pilnīgi tikai

no vieglākajiem atomiem, kas Zemei radoties*) bij uz-

peldējuši Saules virsmā.

Tā kā uz ūniversu no ārpuses nevar būt nekādas ie-

darbes, tad enerģijai nepārtraukti jāzaudē savas pārvei-

došanās spējas. Pieņemot, ka atoms, drīkst izstarot ener-

ģiju tikai veseliem kvantiem un tikai tad, kad ato-

mā ir vesels kvants izstarošanai paredzētas enerģijas,
kvantu teorijai izdodas ūniversu padarīt par dzīvot spē-

jīgu organizāciju. Novērots, ka izstarojumu enerģija vien-

mēr mainās tā, ka tās viļņi kļūst garāki, bet ne īsāki

fluorescēšana pārveido zilo gaismu zaļā, dzeltenā un sar-

kanā, pie kam noskaidrots, ka viļņu mēchanika ir tik

dziļa, ka cilvēka prāts to nemaz nespēj aptvert. Enerģijas

pārveidošanās notiek „uz leju". Zemes temperātūru no-

teic tas izstarojumu daudzums, ko tā sajem no Saules.

Ūniversa gals — kad enerģijai vairs nepiemitīs pār-

veidošanās spējas. Tā nespēs vairs kustināt ūniversu tā-

pat, kā stāvošs ūdens nespēj kustināt ūdens ratu. Un šīs

*) Plainetes dzimst tikai tad, kad divas zvaigznes telpā cieši tuvojas
viena otrai; Zeme ir piedzimusi no saules 2 miljardi gadu atpakaļ
šādā kārtā.
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gals pienāks tad, kad katrs atoms, kas spēj iznīcināties,

būs iznīcinājies un viņa enerģija pārveidojusies siltuma*)

enerģijā, kas mūžīgi ceļas telpā.

Universam, tāpat kā fiziskajam cilvēkam, vienīgais ie-

spējamais ceļš ir gājiens uz kapu (pēc statistikas datiem

tagad vienā stundā uz mūsu planetes piedzimst 5440 cil-

vēku, un nomirst stundas laikā 4630 cii.; tā tad bezgalīga,

nepārtraukta cilvēku straume plūst no šūpuļa uz kapu...).

Tāda, īsumā, ir domātāju un zinātnieku (fiziķu, ķīmiķu,

matēmatiķu un astronomu) veidotā pasaule. Tā apzinīgi

domājošais un gribošais zinātnieku prāts spēj skatīt un

atspoguļot sevī īstenību. Prof. Džems Džinss pārliecināts,
ka zinātnieki-kritiķi nevar celt iebildumus pret atziņām,

pie kupām nākusi eksakta zinātne, kas augšā apskatītas
— fakti pakļauti būtībai, Vienīgai īstenībai.

Uz reālajām fizikas, ķīmijas un matēmatikas likumī-

bām, principu satura un piejēmumiem balstās cilvēka gara

radītā technika, kura ievērojami pārveidojusi to, kas sa-

stopams uz zemes, maiņu sfairā. Zemes dzīves atvieglo-

šanai un dabas bagātību saprātīgai izmantošanai — cil-

vēki pakāpeniski ir izveidojuši ērtus satiksmes līdzekļus:

dzelzceļus, kuģniecību, gaisa lidaparātus, telegrāfu, tele-

fonu un radiosatiksmi; izbūvētas lielas mēchaniskās ener-

ģijas spēka stacijas visās kultūrālās valstīs, kas atvieglo
fizisko darbu un ļoti veicina cilvēku darbības sekmes ar

dažādu mēchanismu palīdzību**). Cilvēku ķermeniskās dzī-

ves uzlabošanai Ir plaši attīstījusies rūpniecība, kas fak-

tiski deva iespēju izveidot un kārtībā uzturēt satiksmes

līdzekļus, spēka stacijas, ēdamo produktu un apģērbu ra-

žošanas uzņēmumus, grāmatu un laikrakstu spiestuves v.

c. Jāatzīst, ka cilvēku zemes dzīves norisē ļoti liela no-

zīme metālu iegūšanai un to apstrādāšanai; tamdēļ bij

vajadzīgas piemērotas ierīces, mēchanismi un instrumenti

*) Siltums ir vienkārši atsevišķo molekulu kustības enerģija.

**) Senos laikos galvenais darba izdarītājs bija cilvēks — tagad to

lielā mērā izpilda mašīna. Senāk vajadzēja patērēt 97 proc. visa darba-

spēka tikai pārtikas iegūšanai, tagad gandrīz pietiek ar 7 proc. visa

darbaspēka (pēc stingri pārbaudītiem datiem).
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metālurģijas un metālu technoloģijas rūpniecības noza-

rēm. Šajā sakarībā plaši ir attīstījusies mašīnbūvniecība,

celtniecība, metālurģijas un technoloģijas eksperimentālā

pētīšana. Gandrīz visas technikas nozares ar saviem mē-

ģinājumiem un praktiskiem pētījumiem daudzos gadīju-

mos tieši vai netieši sniedz ievērojamus pakalpojumus arī

eksaktās zinātnes novērojumiem un teorētiskiem pētīju-
miem. Atjaušu sev še pievest kaut dažus technikas prak-
tisko pētījumu rezultātus.

Tā, piem., ķirurģiskiem instrumentiem, ķīmiskā rūpnie-

cībā (it īpaši slāpeķla skābi saturošiem šķīdumiem), iekš-

degu dzinēju vārstuļiem, vārstuļu ligzdām un smidzinā-

tājiem (spraušļiem), kā arī tvaika turbinu lāpstiņām —

bij nepieciešams sīksts un izturīgs, absolūti nerūsošs tē-

rauds. Mēģinājumu ceļā atrada dzelzs un tērauda kau-

sējumu ar šādu ķīmisko sastāvu: 6 8 proc. Ni, līdz 25

proc. Cr, un 0,1 —0,5 proc. C. Uz šo tēraudu neiedar-

bojas ne jūras ūdens ne HN0
3 50 proc. satura aukstā un

arī vārošā stāvoklī. Norūdīts, sakarsējot līdz 1150° C un

strauji atdzisināts — viņš uzrāda stiepes pretestību 7500

kg, cn
2

un izstiepšanos līdz 50 proc.l

Stipri piepūlētās automobiļu daļas (stūrēs, kardanvārp-

stās, kloķvārpstās) vajadzēja sevišķi izturīgu un arī sīkstu

tēraudu, par kādu izrādījās chromnikeltērauds sekošā ķī-
miskā sastāvā: 6 proc. Ni, 4,95 proc. Cr, un 0,24 proc. C;

apstrādājot to ar siltumu rūdīšanu un atlaidināšanu, da-

būnam viņa stiepes pretestību 20000 kg cn
2

un izstiepšanos

ap 10 proc.l

Tāpat liela nozīme ir arī alumīnija kausējumam, kas

saucas par duraluminiju. Viņa ķīmiskais sastāvs:

0,5—0,8 proc. Mg, 2—5 proc. Cv un mangāna līdz 0,8 proc,

pārējais sastāvā — aluminijs. Šis kausējums iegūst viņa

īpatnējās izcilas īpašības tikai pēc apstrādāšanas aukstā

veidā un vēlāk ar siltumu; viņa stiepes pretestība oa 3500

kg/cn2
un izstiepšanās līdz 20 proc. Duraluminija īpatnē-

jais svars ap 3 reiz mazāks par dzelzs-oglekla kausējuma

īpatnējo svaru, tamdēļ tas ir neatvietojams, loti piemē-

rots lidmašīnu konstrukcijas būvei un tāpat piemērots kuģu
būvniecībā, jo jūras ūdens neatstāj uz viņu nekādu iespaidu.
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Vēl svarīgāka loma piekrīt augstvērtīgajam griezošam
darba rīku materiālam, kuru sauc par „akritu". Viņa ķī-
miskais stastāvs: 38 proc. Co, 30 proc. Cr, 16 proc. W,

10 proc. Ni, 4 proc. Mo un 2 proc. C. Akritu lieto tēraudu

apstrādāšanai, piem., apvirpošanai v. tml. Mēģinājumi rā-

da, ka viņa izturība ir par 50 proc. augstāka, nekā vis-

labākā plaši pazīstamā ātrgriezēja tērauda. Šo materiālu

nevar kalt, vajadzīgais formas veids sasniedzams tikai caur

liešanu un slīpēšanu (slīpēšanai lieto karborundu SiC;

viņu izgatavo no ogles, kvarca smiltīm un vāramās sāls

pie temperātūras ap 4000 C, kuru dabū elektriskā krāsnī

no Volta loka).
No samērā nedaudziem minētiem piemēriem redzams,

ka technoloģiskā zinātne (mēchaniskā un ķīmiskā tech-

noloģijā) ar piemērotu sakausējamo metālu un viņu dau-

dzumu attiecību izvēli iespaido iegūstamo kausējumu īpa-

šības vēlamā virzienā un tādā ceļā iegūst materiālus ar

noteiktām, pārsteidzošām techniskām īpašībām. Ar sakau-

sēšanu ir iespējams mainīt plašās robežās materiālu (me-

tālu) cietumu, piepūles izturību un izstiepšanos, var pa-

celt liešanās spējas, apstrādāšanu ar spiedienu (velmē-

šanās, vilkšanās), tiek sasniegta laba pretošanās ķīmiskiem

iespaidiem, īpatnējas elektriskās īpašības un izdevīgi ber-

zes vērtības skaitļi un tiek mainītas metālu fiziskās īpa-

šības: īpatnējais svars, blīvums, struktūra, kušanas tem-

perātūra, piemērojot tādā kārtā (vēl apstrādā vai aukstā,

vai karstā stāvoklī) attiecīgos kausējumus visdažādākiem

pielietošanas mērķiem un prasībām. Līdzīgi teorētiskai

arī techniskā zinātne savos izcilos sasniegumos nevar

atbildēt uz jautājumu — kamdēļ, bet viņa spēj dot izsme-

ļoša atbildi uz jautājumiem: kādā kārtā, kādā veidā. Ja

aplūkojam uzrādīto pirmo divu kausējumu galveno sa-

stāvdaļu Fe (dzelzi), tad viņa, piem., stiepes pretestība ir

apm. 4000 kg cm un uz viņu postoši iedarbojas mitrais

gaiss, ūdens, skābes. Tāpat trešajā kausējumā galvenā sa-

stāvdaļa AI (aluminijs), kura stiepes pretestība pēc vel-

mēšanas 1630 kg cn
2

un uz viņu iedarbojas (ļoti) sālsūdens,

sālsskābe. Bet sakausēti ar norādītiem elementiem attie-

cīgā daudzumā šie metāli (kausējumi) iegūst izcilas zi-
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deburs, Martens, Ludwick's un citi nav varējuši dot šām

parādībām apmierinošu pamatojumu, izskaidrojumu. Tā tad

tā ir nezināma atrisināšana ar jau pazīstamo, zinātnei tuvo;

un pēc būtības tā ir garīga rakstura vērtību radīšana. Ob-

jektīva īstenība un gars savā pamatbūtībā ir identiski.

IX. Racionālās audzināšanas uzdevumi.

„Daudz no tagadējiem latviešiem netic, ka mūsu vectēvi

priekš verdzības laikiem bijuši krietni goda vīri, jo ver-

dzības ķēdēs mēs esam iemācījušies daudz netikumus,
daudz grēka darbu, kurus mūsu ienaidnieki un skauģi lab-

prāt izpauž par piedzimtiem". Tādēļ mūsu tautas dēli

necīnās būt līdzīgi pirmtēviem tikumos. Tie apsmej savu

tautu, sēdēdami kopā ar blēdīgiem tautas nicinātājiem, it

kā mūsu tauta pati būtu vainīga pie saviem tagadējiem
netikumiem un nedarbiem, itin kā šodien vēl būtu spēks

atjaunot atcelto verdzību. Mūsējie vēl daudzkārt netic,

ka taisnība pasaulē arī patiesi kaut kur atrodama. Kad

tik laba pārtikšana, lai tikums, ko tikums, daži mēdz

sacīt..." Tā rakstīja Kronvaldu Atis vēstulē skolotājiem
1869. g.

Kaut gan jau pagājis ap 65 gadi līdz atdzimšanas lai-

kam, tomēr daudzi ar savu savtīgu darbību, egoismu un

korupcijām apliecināja, ka viņi patiešām vēl neticēja „pa-

saciņai" par godīgiem un krietniem vectēviem priekš mūsu

tautas verdzības laikiem, kas sīkāki apskatīts no 130—133

lapp. I. d. („Paidag6ģija un dzīve"). Pēc 15. maija 1934.

gada dzīves norise Latvijā ir radikāli mainījusies. Šajā
sakarībā mūsu tautas vadonis D-rs K. Ulmanis saka: „Nu
reiz būs sirsnība arī skolotāju darbā, nu reiz arī skolo-

tāji varēs rādīt kā viņu darbs aug". Tā ir dziļa vēsturiska

patiesība, ka skolotāju darbs nevarēja augt pie tādas „ra-

ganu dejas", kāda pastāvēja neatkarīgajā Latvijā līdz at-

dzimšanas dienām. Valsts morālisko pamatu celšana sākās

tikai pēc 15. 16. maija, kad valsts vadībā radās morā-

liskais un idejiskais pārsvars un atdzima nacionālais ideā-
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lisms. Skolotāji ar dziļu gandarījumu uzjēma vadoņa ai-

cinājumu: „Augsim pastāvīgi uz priekšu mūsu kultūrā un

mūsu garīgā pasaulē. Augsim paši un audzināsim arī mū-

su jaunatni, jo nekas nevar uzdīgt, sazelt, uzziedēt, ne arī

augļus nest, ja pa priekšu nav sēkla kaisīta". Patiešām

tuvāku mīlestības, taisnības, vienlīdzības un nacionālā

ideālisma sēklu ir kaisījuši Tautas atmodas laikmeta va-

doņi un to dara nenogurstoši arī Latvijas atdzimšanas laika

vadoņi.

„Visa tauta un visi pilsoņi, mēs visi esam ņēmuši uz

saviem pleciem lielākus pienākumus un lielāku atbildību

par dzimto zemi, par tautu, par valsti, par nākotni. Jau-

najās programmās mums vajaga ielikt arī jaunu garu proti

audzināt mūsu jaunos pilsoņus par īstiem, krietniem

mūsu tēvijas patriotiem, audzināt viņus arī par pilsoņiem
ar stingru raksturu" vadošais princips mūsu atjaunotās

valsts dzīvē.

Būtu iemesls ticēt, ka valsts vadības cēlais, pārlie-
cinošais piemērs pozitīvi ietekmēs sabiedrības darbinie-

kus, un sevišķi skolotāju aprindas un ierēdņus. Vērojot

pašreizējo dzīves tiešamību, jāatzīst, ka vēl ne visur var

saskatīt iepriecinošu parādību (pārmaiņu) pozitīvā vir-

zienā: egoisms, neticība, neiecietība v. t. t. vēl nav pla-
šākos apmēros mazinājušies. Personīgu interešu netikums

ir tas, kas noteic daudzu ierēdņu un skolotāju darbību.

Šī parādība noteikti norāda, ka iespaidīgais marksistu

egregors vēl turpina iedarboties uz domu vibrāciju uz-

tvērajiem cilvēku smadzenēm, sevišķi uz tādu cilvēku,

kuriem trūkst morāliskā gribas spēka cīnīties ar sava

instinkta kaitīgajām tieksmēm: mantkārību, godkārību, ne-

ticību un kaislību neprātu. Bet šādi fakti skolotāju opti-

mismu un nesatricināmu ticību labā uzvarai nedrīkst ma-

zināt verdzības laikmeta nožēlojamais mantojums iznīks

pats par sevi, kad dzīvē izvedīsim augšā norādītos vadoņu

principus un savos darbos vadīsimies no lielo valsts vīru

ideālisma un audzināšanas tiešiem uzdevumiem un mērķiem.

Paidagoģiskā teorija audzināšanu dēfinē, kā apzinātu,

plānveidīgu, uz mērķi virzītu un audzēkņa īpatnībām pie-
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lāgotu audzinātāja darbību (sk. I. d., pirmo nodalu). Par

audzināšanas mērķi lai noder arī sociāli noskaņotais cil-

vēks. Audzināšanai vislabākā gadījumā jārūpējas tikai par

to, lai līdzinātu ceļu un novērstu pašattīstības traucējumus.

Audzinātājam pašam arī jāsargās ar savu izturēšanos un

audzināšanas paņēmieniem traucēt audzēkņa pašattīstību

un novadīt uz aplama ceļa.

Paidagoga uzdevums ir palīdzēt veidot garīgas per-

sonības, ievadīt jauno paaudzi gara kultūrā; no liela svara

ir katru savu audzēkni saprast, vērot viņa iekšējo īpat-

nējo, dvēselīgo dzīvi. Jāuzsver, ka te Šprangera ideāl-

tipu (sk. I. nodaļu) darināšanas metode ir ļoti vērtīga,

kas atvieglinās audzinātājam orientēšanos viņa darbā. Kā

jau ievadā. norādīts, audzinātājam jācenšas saprast otru

cilvēku viņa totālitātē, un to spēj vienīgi viss veselais,

totālais cilvēks, un jo vairāk sapratīs tas, kas pats būs

lielāks, kura paša dvēseles apjomi būs plašāki. Bet ar vi-

sām savām plašajām audzinātāja zināšanām, skolotājs ne-

drīkst aizmirst, ka viņš visu, kas ir cilvēkā, līdz galam

nevar saprast. Audzinātājs ilgos novērojumos, ilgās ak-

tīvās attiecībās, sirsnīgā sadzīvošanā ar audzēkņiem ie-

guvis pārliecību, ka katrā cilvēkā ir daudz tāda, ko ne-

kāda zinātne un filozofija, nekāda augsta gudrība pat ne-

nojauš. Viņam vajaga zināt par katrā cilvēkā guldītām

„pēdējām iespējamībām", kas var būt ilgu laiku noslēptas,

pašam viņam neapzinātas, var uzmosties retos brīžos un

tad likt piedzīvot negaidītus brīnumus, jo, kā zinām, no

cilvēka dvēseles dzīves bezgalīgas ķēdes varam novērot un

redzēt tikai nelielu daļu, vienu savirknējumu posmu. Tam-

dēļ paidagoģika nāk pie atziņas, ka audzināšana ir grū-
tākais un augstākais cilvēces uzdevums. Šajā sakarībā ne-

pieciešami pakavēties pie audzināšanas jēdziena plašāka
satura un tās principiem.

1. Ikkatru to vietu, kur vien mēs ko varam mācīties

savai dzīvei, jāprot cienīt un godā turēt. Tādēļ jo sevišķi
skola un skolas darbs, kas veicina un attīsta gara spējas

un dvēseles spēkus, nav uzskatāms kā pienākums, bet viņš

jādara ar iekšēju pārliecību. Skola pati, no kuras kā no
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kāda staru metēja izslīd simtiem gaismas pavedienu, ir

jāuztver un jāmācās uztvert kā svētums, pret kuru ik-

vienam jauneklim jāizjūt godbijība un cieņa. Vecākiem un

audzinātājiem šis uzskats jāsāk iepotēt savos bērnos, lai

mūsu valstī atkal celtos skolas autoritāte, kuru tā bij zau-

dējusi un, kā viegli pieejama, tā bērniem kļuvusi par uz-

liktu pienākumu un nevis svētumu. Lai neviens nedo-

mātu, ka skola ir tikai garam laikam, paviršībai, pienā-

kumam vien, bet ka tā ir mūsu gara kultūras pirmais un

lielākais balsts, pamatakmens, uz kura ceļama dziļi m-

telliģentu, garīgi izveidotu, taisnu un smalk-

jūtīgu cilvēku nākotne un viņu sadzīve. Lai skola būtu

šāda svētnīca — nepieciešami ikkatram zināt Kronvalda

Ata zīmīgo pārliecību: „Katra īsta tautskola ir

gaismas pils un katrs īsts skolotājs pilskungs

gaismas valstī". Un tautas vadonis norāda: Strā-
dāsim tā, lai mēs būtu cienīgi dzīvot atjaunotā Latvijā";
bet vēl jāsaka: skolotāji, strādāsim arī tā, lai mēs būtu

cienīgi saukties par gaismas valsts pilskungiem, par skolas

(gaismas pils) dvēseli! Ar savām zināšanām un darbību

mums jābūt šā svētā uzdevuma augstumos! Nedrīkstam

ne uz mirkli piemirst, ka īsta skolotāja-audzinātāja pienā-

kums ir ļoti atbildīgs. Tamdēļ cerēsim un ticēsim, ka jau-

najos apstākļos mūsu skolu skolotāji gribēs saprast savu

īsto uzdevumu, un to arī izpildīs tā, lai nebūtu tikai darbs

padarīts, bet lai arī cilvēks būtu audzināts, jo „visuzti-

camākais savai tēvijai ir tas, kas palīdz au-

dzināt, izglītot, uz augšu pacelt tēvijas dārgo
mantu — cilvēku." Mēs nedrīkstam un nevaram paiet

garām nekam, kas skar mūsu jaunatni, kas skar mūsu

skolu — gaismas pili. Ja nu beidzot atgriezusies dzīvē

un darbā nopietnība, ja mēs nopietni gribam domāt par

savu nākotni un tādu cilvēku audzināšanu, kas tagadnes

dzīvē, kura tik sarežģīta un grūti atrisināma, nostājas

mūsu priekšā, spētu pats ar saviem spēkiem tikt galā -

lai nenonāktu līdz dzīves apnikumam un izmisumam vai

pat līdz pašnāvībai (sk. tagadnes laikmeta raksturojumu),
- tad taču skolai še pirmais vārds. Skolai un visiem,

kam saistības ar jaunatni, ar vaļējām acīm jāredz viss,
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kas mūsu dzīvē ir labs, morālisks un tikumīgs, kas dzīvi

ceļ, un arī tas, kas vēl par labu jāpataisa teiksim

ar dzejnieka vārdiem:

„Lai dzel kā uguns katra doma,

Lai cērt kā zobens katrs vārds!"

2. levadā aizrādīts, ka tikai stipra valsts ir kultūras

stiprais pamats un drošākais sargs, ka garīgas kultūras

dzīve vispār tikai tur ir iespējama, kur valsts gādā par

šās dzīves plaukšanu un pastāvēšanai nepieciešamo kār-

tību, drošību un likumību. Tamdēļ mūsu nacionālā

valsts ir tas pamats, uz kura mēs dzīvojam un

veidojam savu gara kultūru. Tādējādi bez valsts

mēs neesam nekas. Turpretī šādā latvju valstī varam augt

un iet noteikti pretim pilnībai. Tāpēc, lūk, pirmajā vietā

jāstāda rūpes par valsti un tautu. Nacionālai audzi-

nāšanai jāiet roku rokā ar tautisko izglītošanu. Izglītības

mērķis ir zināšanu uzkrāšana un domu pasaules paplaši-

nāšana; izglītošana grib cilvēku padarīt gudru, audzinā-

šana to tiecas redzēt krietnu, tikumīgu. -Tikumībā ir kaut-

kas absolūts, gudrībā — vairāk relātīvs. Tamdēļ izglī-
tības ideāli ir dažādi, tie ir mainīgāki, nekā audzinā-

šanas mērķi.

Rakstā „Tautiskā audzināšana, izglītošana un skološana"

Brastiņu Ernests saka: ~Audzināšana vispār, kā zināms,

ir cilvēka dvēseles un miesas spēju attīstīšana zināma

mērķa virzienā. To panāk, iedvešot audzēknī zināmu pa-

tiesību apziņu un pieradinot to krietnos paradumos. Augt
nozīmē pieņemties pilnīgumā, tapt par to, kam jābūt.

Tautiskā audzināšana ir savas tautas garīgo īpatnību iz-

veidošana un tautiskās apziņas modināšana. Tautiski au-

dzināt, nozīmē izveidot ikvienu par savas tautas īstu tau-

tieti.

Tautiskās audzināšanas mērķis ir izaudzināt cilvēku pēc

katras tautas īpaša cilvēka ideāla. Šis ideāls atbilst katras

tautas īpašam raksturam, dzīves veidam un attīstās līdz

ar tautas attīstību. Šā ideāltipa noskaidrošanu tur par

savu uzdevumu vispirms ikvienas tautas literātūra. Tau-
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tas ideāls vienmēr virmo katra cilvēka dvēseles dzīlēs.

Cilvēks var apzināties šā ideāla neaizsniedzamību savā

dzīvē, bet tomēr šis ideāls var būt tam par mērogu da-

žādiem vērtējumiem. Tautiskā audzināšana visnotaļ rēķi-

nājās ar tautas pamatīpatnībām un cenšas iesakņot tautietī

tādas dvēseles un pat auguma īpašības, kuras tur par sa-

vējām tā vai cita tauta, lai ar to ikviens tautas loceklis

taptu par dzīvu šūniņu savas tautas organismā.

Izglītots cilvēks ir zinošs cilvēks, bet viņš var pie tam

būt audzināts vai neaudzināts. Tā audzināšana un izglīto-
šana var viena otru balstīt un spēcināt. Nav divu domu,

ka tautisko audzināšanu nevar veicināt netautiska izglīto-
šana. Tamdēļ katrai tautai jāatrod īpaša izglītošanās si-

stēma. Nevar kādu priekšmetu iemīļot, to nezinot un ne-

izpētot. Nevar savu tautu mīlēt, mācoties grieķu un la-

tīņu kultūras vien un novārtā pametot savējo, dzimto.

Tamdēļ zināšanu uzkrāšanā vienīgi pareizais virziens ir

tas, ko nospraudusi īpašas tautas īpaša ideja. Jaunai tau-

tiskai audzināšanai, kurai kalpo izglītošana un skološana,

ir jāatjauno cilvēce caur tautām. Ikviens cilvēks var tikt

izaudzināts jaunradošai garīgai dzīvei tikai tautiski audzi-

not. Cilvēcīgi jaunradošs spēs būt ikviens tikai tad, kad

jau no pirmā skolas dzīves sola, tas jutīsies loceklis kādā

lielā un veselīgā organismā tautā. Bet tautas nelīdzinās

viena otrai. Nedrīkst līdzināties arī audzināšanas un izglī-

tošanas sistēmas."

Jāatzīst, ka neviena tauta no otras nav varējusi pa-

tapināt gatavas audzināšanas metodes, mērķus un sistē-

mas. Kopējais tomēr ir un var būt dziļākais zinātnes

un filozofijas teorētiski-prātnieciskais noenkuro jums,

cilvēces gara kultūras vispārējais pamats. Bet kopējais

teorētiski-prātnieciskais noenkurojums atkarīgs no noteikta

uzskata par dvēseles būtību un par cilvēku dzīves īsto

mērķi. Šie pamatfaktori ir tie, ar ko radušās pretrunīgas

atziņas un arī nesakarīgi pieredzējumi.

Nacionālai (tautiskai) audzināšanai kā līdzeklis jāizlieto

tautas pašas kultūras mantas: valoda, reliģija, māksla, vē-

sture, ierašas un citu kultūras tautu gara sasniegumi ga-

rīgais dzīvo no tradicijām un sakņojas pagātnē. Jaunais



124

tiek celts no veciem akmeņiem, tikai architektonika ir

cita*). Tikai tā var veidoties cilvēces kultūras celtne.

Ar minētiem līdzekļiem audzinātājs izveido un no-

stiprina mīlestību savā tautā un zemē, ierosina un attīsta

radniecības izpratni iepretim visai cilvēcei, attīsta snau-

došās gara spējas un pacel īpatnēju, laikmetam atbilstošu

jaunradīšanu. Nacionālo audzināšanu raksturo tautisko

mērķu sasniegšana ar tautiskiem līdzekļiem —ar tautu

par tautu.

Tā tad pirmā un otrā punktā apskatītais saistās ar īsta

audzinātāja pienākumiem, ar nacionālās skolas mērķiem,
valsts idejas būtību un tautiskās audzināšanas problēmu.

3. Katrā paidagoģiskā ideālā faktiski ir ietverts kāds

pasaules uzskats, kas zinātniski allaž nav pamatots, jo zi-

nātnes pamats ir ārējas uztveres pasaule (maņas orgānu

sfairā), bet pasaules un dzīves uzskati vairāk tiek iz-

justi, intuitīvi izprasti, nekā zinātniski nodrošināti. Un

katrā tādā pasaules uzskatā ietilpst arī savi paidagoģiskie

principi. Pasaules un dzīves uzskatiem mainoties pārgro-

zās arī audzināšanas un izglītības ideāli. Zinām, ka cilvēcei

nav visur viena filozofija, viena zinātne par cilvēku dar-

bību un tikumiem — tad nevar būt arī visur vienādu

audzināšanas ideālu. Šo parādību lietderīgi ir novērtējis

Halles ūniversitātes prof. (studentu Sokrāts) jau XTX.

gadsimta sākumā Fridrichs Šleiermachers (dz. 1768. g.).
Katrs cilvēks, pēc Šleiermachera domām, ir „īpatnējs cil-

vēces veids", kurā īpatnēji sajaukti tās elementi, lai viss, kas

iziet no tās klēpja, dažādi izpaustos laikā un telpā. Katrs

ir «atsevišķa gribēta dievības radība". Katra cilvēka „īpat-

nība" balstās uz. uzņēmības, patstāvības, izglītības, tem-

*) Pēc prof. Fr. Baloža datiem baltu kultūra bijusi augsta, pat-

stāvīga, nacionāla. Jau apm. 4000 gadu priekš Kr. latvju senči iejēma

Lielupes baseinu un Lejaskurzemes dienvidus. Austrum-balti jau 2000. g.

'apdzīvo Augšzemgali un Vidzemes dienvidus dalu. Bronzas laikmetā

(1500.—500. pr. Kr.) izrakumi rādot, ka tad Dienvidlatviju un Austrum-

prūsiju apdzīvojušas baltu ciltis ar vienādu, citu neietekmētu kultūru.

Baltu kultūras ziedu laiks: 7.—10. gadsimts pec Kr., jo tad mūsu senčus

neviens neapspieda.
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perāmenta, talanta un iedabas pārsvara. Bet, dzimstot,

reizē ar to cilvēks ieiet īpatnējā ģimenē, tautā, val-

stī unvalodas sabiedrībā. Šinīs īpatnībās viņš ieaug

un šo īpatnību iespaidots attīstās. Audzināšanas mērķis
ir «izaudzināt īpatnēju personību, līdzīgu tai lielākai, mo-

rāliskai savienībai, pie kuras audzēknis pieder". Tāpēc
audzināšanai jācīnās pret visiem ļauniem dīgļiem, bet viss,

kas cilvēka dabā nav ļauns, jāveicina, jāattīsta.

Pēc Šleiermachera atziņām, audzināšanas mērķis nav

«cilvēks", bet «īpatnējs cilvēks" ar visu viņa īpatnējo

dabu, kā individuāls dabas un dievības produkts, jo īste-

nībā ir tikai «īpatnēji cilvēki", katrs savā veidā. Jēdziens
«cilvēks" izteic visu cilvēku vienību, bet pēc Šleiermachera

domām «cilvēks ir cilvēces īpatnējs veids, kurā īpatnēji

apvienoti tās elementi". Audzināšanas darbā individuā-

lajam momentam ar līdzīgām tiesībām blakus nostājas uni-

versālais. Ar ūniversālo Šleiermachers saprot konkrētas

sabiedrības vienības: ģimeni, baznīcu, valsti un valodas

sabiedrību. Individs tā jāaudzina, lai viņš iederētu uni-

versālajās cilvēces dzīves formās kā derīgs loceklis,

spējīgs veicināt tās progresu. «Paidagoģijas uz-

devums ir katrā paaudzē attīstīt dziņas un spējas no-

vērst sabiedrības dzīvē esošas nepilnības". Šleiermachers

atzina, ka audzināšanas uzdevums ir izaudzināt krietnus

un darbīgus ģimenes, sabiedrības un valsts locekļus. Re-

liģiski-tikumisko audzināšanu viņš uztic ne baznīcai, bet

ģimenei, jo vienīgi ģimene ar dzīvo kristiešu dzīves

piemēru ir spējīga jaunatni audzināt kristiešu reliģijas
garā.

Šleiermachers ieskatīja cilvēku par sabiedrisku būtni

un tāpēc atzina, ka, audzinot jaunatni, jāievēro sabie-

drības kultūrālais stāvoklis. Ar to viņš socioloģiski pa-

dziļināja savu audzināšanas mācību. Konkrētas individuā-

litātes attīstību Šleiermachers ieskatīja par audzināšanas

uzdevumu: atsevišķi audzēkņi jāizaudzina par labiem ģi-

menes, valsts un baznīcas locekļiem, piemērojoties viņu

īpatnībām. Šeiermachera galvenais uzdevums ir ar audzi-

nāšanu sasniegt iespējami augstu intellektuālu un tiku-

misku sabiedrības un visas tautas attīstību. Ar to skola,
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sevišķi tautskola, guva lielu nozīmi tautas kulturālajā at-

tīstībā. No tā laika skolu sāka atzīt par nepieciešamu vi-

dutāju starp ģimeni un sabiedrību: skola ar savu cieši no-

teikto kārtību atspoguļo likumiem noteikto sabiedrisko

dzīvi. Tādējādi Šleiermachera ieskati kļuva par program-

mu skolu izveidošanas darbam līdz mūsu dienām. Viņš
norāda, ka visās skolotāja gaitās jāizpaužas tā zināšanām

un gribas spēkam; tam jābūt tautā visattīstītākam un vis-

izglītotākam cilvēkam, lai spētu jaunatnei ceļu rādīt. Tā-

das bij dziļdomīgā zinātnieka-skolotāja atziņas jau apm.

priekš 125 g. Paidagogs Natorps zīmīgi teicis, ka Šleier-

machera paidagoģija stādama blakus Pestalocija un Her-

barta paidagoģijai, jo viņas principi un atziņas lielā mērā

ir veicinājušas tuvoties nacionālās audzināšanas problēmas

atrisināšanai.

Še apskatītais vēl jāpapildina ar V. nod. atziņām. Cil-

vēks veidots no miesas, dvēseks un gara. Zemes dzīvē

caur miesu cilvēks ir saistīts ar fainomenu sfairu (ar

maņas orgānu pasauli), caur dvēseli viņš uzglabā sevī

iespaidus, kādus atstājušas viņā ārējās uztveres lietas, bet

vienīgi ar cilvēka garu atklājas tam viss, ko sevī slēpj

lietas un parādības. Cilvēka garīgas esamības struktūru

nekādi nevar izskaidrot tikai ar to, kas izjusts un pār-

dzīvots laikā starp viņa dzimšanu un miršanu. Šis garī-

gais apjoms nevar veidoties un augt no fiziskās sfairas

vielām un spēkiem viņš var pieaugt tikai ar garīgas
substances līdzdarbību. Jutekliski esošais tikai caur intui-

tīvo nojautu un izpratni iegūst īsto vērtību. Tamdēļ tikai

caur šādu apskaidrotu izpratni cilvēks top patiešām pie-

mērots dzīves īstenībai; tikai tas, kam ir īsta dzīves iz-

pratne, skaidrs esamības jēdziens, var tapt par praktisku
cilvēku, var atrast pareizo virzienu dzīves labirintā

vuv chaosā.

No I. un IX.nod. apskatītā izriet racionālas audzināšanas

pamatnoteikumi un uzdevumi: audzēkņos un katrā sabie-

drības loceklī ir jāizveido un jānostiprina mīlestība savā

tautā un zemē, ne kalpināt, bet kalpot patiesībai, taisnībai

un mīlestībai, būt dziļi smalkjūtīgiem pret cilvēkiem, jā-

ierosina un jāattīsta radniecības sajūta pret visu cilvēci
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kristiešu izpratnē, jāattīsta cilvēkā esošās gara spējas un

jāpaceļ īpatnējā, laikmetam atbilstoša jaunradīšana, jāsa-
sniedz stāvoklis, lai katrs tautas loceklis iederētu univer-

sālajās cilvēces dzīves formās, kā derīgs loceklis, spējīgs
veicināt cilvēces garīgo progresu. Reliģijas garā jāaudzina
ar dzīviem kristiešu dzīves piemēriem. Audzināšanas mēr-

ķim jābūt: īpatnēja cilvēka attīstība ar visu viņa īpatnējo
dabu un dvēseles struktūru, kā individuālas dabas un

dievības produktu, jo patiesībā ir tikai īpatnēji cilvēki,
katrs savā veidā. Vadošais princips: ar audzināšanu jā-

sasniedz iespējami augsta intellektuāla un tikumiska sa-

biedrības un visas tautas attīstība, neatkarīgi no šķiras
un kārtas, jo šķirošanai, pēc ūniversa likumiem, nav ne-

kāda pamata.

Kas zīmējas uz pasaules uzskatu, kuru ietver uz zinātni

dibināta, ticībā izprasta un pareizi nojausta audzināšana,

tad tas ir motivēts ar plašākiem pētījumiem I. d. (Pai-

dagoģija un dzīve). Tieši ideālistiskā paidagoģija (zinātne

par bērnu audzināšanu un mācīšanu) ir tā, kurā ietverts

visu mums zināmo laikmetu lielo domātāju, zinātnieku,

reliģiju dibinātāju un cilvēces skolotāju pasaules uzskatļ

(sk. 125. lapp. L d.). Kā jau minēts, pasaules uzskati

parasti nav zinātniski pamatoti; arī šīs pasaules uzskats

nav tādas dabas, ka tā pareizību varētu tieši pierādīt ar

kādiem attiecīgiem eksperimentiem vai aparātiem, bet mēs

to vairāk izjūtam, intuitīvi izprotam, vērodami un pē-

tīdami pasaules un cilvēku dzīvi, filozofu slēdzienu re-

zultātus, reliģiju īsto būtību, kā arī zinātnes un paidago-

ģijas atziņas. Tieši no šī pasaules uzskata ir vadījušies
dažādu tautību zinātnes, mākslas un filozofijas ģēniji jau

no senās pagātnes, kas ar pētnieku palīdzību atsegta un

aptver pāri par 6000 g. Šis pats uzskats par pasauli un

dvēseles būtību ir savienots ar lielo pasaules reliģiju mā-

cībām un īsto būtību: kristiānismu, buddhismu un brah-

manismu un to piekritēju skaits tagad ir apm. 1200 miljonu
cilvēku.

Bez augšā apskatītā pasaules uzskata, vēl ir plaši pa-

zīstams materiālistiskais pasaules uzskats (marksisma ideo-
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loģija). Šīs pasaules uzskats ietverts gara un dvēseles

dzīves noliedzēju mācības: Marksa teorijā, Panīkšanas

teorijas mācībā, skeptiķu tēzēs v. c. No 111. nod. zinām,

ka materiālisma mācību dibināja sengrieķu filozofs Le-

vikips pirms 2000 g. Pēc šā domātāja atziņām dvēsele

esot apaļš atoms. Bet kā redzams no VIII. nod. satura,

tad jaunākie eksaktās zinātnes pētījumi un eksperimenti

rāda, ka atomi nav nekādas absolūtas vienības, bet mainās

un veidojas, atomi var sabrukt un pārvērsties. Ir gūti

jau vairāki tīri eksperimentāli pierādījumi, ka matērijas

daļiņas, pārvēršas gaismā un gaisma matērijā. Faktiski

nav atomi, bet — enerģijas kvanti. Tā tad „apaļais" atoms

ir pavisam kaut kas cits, nekā to ir iedomājuši materiā-

lisma sludinātāji un dažādu „mācību" paudēji. Laikam

nebūsim tālu no patiesības, ja teiksim, ka atoma sabruk-

šanas fakts simbolizē materiālisma teorijas sabrukšanu.

Kā jau aizrādīts 111. un IV. nod., materiālisma teorija,

ir loti izplatīta un tagadnes iespaidīga mācība, sevišķi pie

mazāk apzinīgām tautām un pie baudu kāriem, dažādu

kaislību vergiem un nemorāliski noskaņotiem cilvēkiem.

Kā jau agrāki aizrādīts, materiālisma idejas un marksisma

egregors vēl ļoti jūtami ietekmē pasaules tautu dzīves

norisi, jo viņu piekritēju skaits ir sasniedzis vairākus simts

miljonu cilvēku. Tā, piem., filozofijas kongresā Prāgā 1934.

g., par ko jau minēts augstāki, Vīnes skolas neopozitī-
visti uzstādīja šādas tēzēs: visa zinātne ir empiriska zi-

nātne. Filozofijai nav īpašas atziņas lauka un avota. Tā

nav zinātne: tai tikai jānoskaidro zinātniski jēdzieni ar

loģisku analizi... Tikai uz fizisko pasauli attiecīgi teiku-

mi esot zinātniski.

No uzrādītām tēzēm redzams, ka materiālistiskais pa-

saules uzskats ar savām „mācībām" un teorijām vēl vai

nu vairāk, vai mazāk turpinās iespaidot cilvēku dzīvi, kā

mācību un jēdzienu sajukums nevar mazināties, un dzī-

ves chaosa parādības, mazākais tuvējā nākotnē, nemazi-

nāsies.

No šajā darbā apskatītiem diviem iespaidīgiem pasau-

les uzskatiem izvēle, šķiet, nav grūta. Sevišķi viegla tā
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ir tām tautām, kūpas ir atzinušas kristiānismu un ir pie-

derīgas pie Kristus draudzes. Gara kultūra balstās uz

tradicijām, tamdēļ tieši materiālistiskam pasaules uzska-

tam šo tradiciju gandrīz kā nav. Bez tam zinām, ka mo

ideālisma principiem un mērķiem ir vienmēr vadījušies
visu laikmetu lielie domātāji, reliģiju sludinātāji un māk-

slas ģēniji, kas noteikti garantē šā pasaules uzskata ne-

maldīgumu un tā pareizību. Arī eksaktās zinātnes jau-

nākie sasniegumi runā nepārprotami par labu šām at-

ziņām.

Neko līdzīgu nevar teikt par materiālistisko pasaules

uzskatu, kurš faktiski vienmēr vadās no egoisma, iedomī-

bas, seksuāldziņas, materiāliem aprēķiniem un nemorālis-

kām tieksmēm, kas absolūti nav savienojams ar minēto pa-

saules reliģiju īsto būtību un cilvēces patiešiem dzīves

principiem. Tamdēļ visām tautām, jo drīzāk jo svētīgāk,

nepieciešami norobežoties no visa, kas saistīts ar mate-

riālistisku pasaules uzskatu un viņa nolūkiem un tieksmēm.

Tāpat jānorobežojas arī no kritiku neizturošas un ne-

pareizās relativitātes teorijas pasaules uzskatā — it kā

viss eksistē nemainīgi un absolūti. Tas nesaietas ar pa-

tiešo ūniversa dzīvi, ko pierāda garamācība un arī eksak-

tās zinātnes pētījumi (sk. VIII. nod.).

No augšā teiktā izriet, ka racionālās audzināšanas bū-

tībā un principos var ietilpst vienīgi Kristus mācības pa-

saules uzskats, kā vienīgi pareizais un mūžīgi nemaldī-

gais.

Kopā savelkot apskatītās I. un 11. daļ. atziņas, prin-

cipus un dzīves mērķi — šķiet nebūs grūti izprast ra-

cionālas audzināšanas uzdevumus. Audzinātāja tiešais pie-

nākums, kā zinām, palīdzēt veidot garīgas personības, ie-

vadīt jauno paaudzi gara kultūrā. Caur atsevišķām tautām

racionālas audzināšanas ceļā jāpaceļ cilvēces tikumība un

jāattīsta ikkatra atsevišķa (īpatnēja) cilvēka morāliskais

gribas spēks, Dieva un sava tuvāka mīlestība. Šajā saka-

rībā būtu nepieciešami ievērot un arī vadīties no cilvēka

būtnes (dvēseles) struktūras faktoriem. Schēmatiski to va-

rētu attēlot sekoši: iedomāsimies četrus koncentriskus riņ-
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ķus, kuru kopējā centrā atrodas cilvēka nemirstīgais „Es"

(sk. I. d. 2. lapp. zīm.). Pirmais koncentriskais riņķis,

kurš vistuvāk pieskaras cilvēka dvēselei, ir ticības riņ-

ķis. Piekjaudamās mūsu pamatsākumam, nemirstīgajam

„Es" — ticība jeb pārliecības doma iejem pašu pirmo

vietu pēc cilvēka „Es". Psīchiski pētījumi, hipnotisms un

telepatija rāda — ja cilvēkam nav ticības, tad viņa prāta

apvārksnī var ielausties svešu cilvēku domas (do-

mu viļņi), un darīt tur to, kas viņām patīkas, jo domas

ir dzīvas un var spēcīgi ietekmēt dzīvu būtni, tieši cil-

vēka domas viņa iekšējai dzīvei, visai viņa garīgai būtnei

ir faktiski tas pats, kas kalts un veseris tēlnieka rokās:

no akmens bluķa, pamazām drupinot un gludinot akmeni,

ar šiem instrumentiem tēlnieks var veidot šādu vai ci-

tādu tēlu pēc savām nodomām un savas fantāzijas. Tikai

domas ir aktīvas un iedarbīgas, bet kalts un veseris

pasīvi, nedzīvi. Doma, vārds rada, ierosina darbu, pa-

plašina darītāju skaitu. Tā var augt un vairoties

ļaunais, vai arī labais. Dievticība ir tas īpatnējs filtrs,

kurš aizkavē materiālisma indes (nemorālisko iegribu, kais-

lību dziņu v. c.) iekļūšanu mūsu dvēselē, bet labus no-

domus, pozitīvā egregora iedarbi cilvēka dvēselē it kā

pastiprina. Tā attīstās tikumība, kura dibinās uz tā, ka

cilvēks piemēro savu gribu augstākai Dieva ieceltai kār-

tībai; šo kārtību pašu un viņas Radītāju ar garu un sirdi

aptvert māca reliģija. Tikumiski-reliģiskā uzskatā gud-
rību papildina ticība, gara acs uz reālo pa-

sauli, dvēseles ilgas pēc mūžīgas dzimtenes. Reliģija un

ticība atklāj reālitātes.

Otrais — gribas riņķis. Morāliskā griba ir prāta

darbība pretim dziņām, iegribām, kaislību tieksmēm; uz

viņas dibinās iekšējas dzīves saskaņa, augstāko spēju brī-

va darbība, dvēseles īstais daiļums, smalkjūtība. Audzēk-

nim jāmācās ar neatlaidību censties pēc spraustā mērķa.
Šī gribas īpašība dzīvei no vislielākā svara, jo bieži viss

atkarājas no tā, ka cilvēks neļaujas atbaidīties no ka-

vēkļiem, kādi allaž stājas ceļā; tikai gribas spēks attīsta

pašdarbību, kura ir skolēna mācības saprotamības no-

teikums, jo visu, kas nāk no mums, mēs saprotam skaidri,
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un ar pašdarbību audzinām spēju sev palīdzēt skolā un

dzīvē. Plaši pazīstamais likums: atkārtošana ir mācīšanas

māte un noskaidrojums, pilnīga izpratne - mācīšanas

tēvs — prasa no ikkatra cilvēka gribas spēku, lai viņš

piespiestu sevi iedziļināties mācāmā priekšmetā līdz pil-

nīgai izpratnei, un vēlāk, pēc skolotāju aizrādījumiem sa-

skaņā ar attiecīgu likumību, mācāmo vielu vairāk reizes

atkārtotu. Nelokāms gribas spēks — personības pamats.

Trešais prāta riņķis. Izglītības mērķis — zi-

nāšanu uzkrāšana un domu pasaules paplašināšana, jo iz-

glītošana vēlas padarīt cilvēku gudru. Mācības nolūks

attīstīt mūsu domāšanas spējas, prāta spējas, jo visi fi-

lozofijas, zinātnes, technikas un mākslas lielie sasniegumi,

cilvēces kultūra — atkarīgi tikai no cilvēku prāta spē-

jām, no zināšanām un domu pasaules apvārkšņa*). Zinām

no augšā apskatīta, ka cilvēka prāta uzvaras gājiens ir

pārsteidzošs, brīnišķīgs. Arī turpmākā mūsu dzīvē prāta

attīstībai un tā spēju sasniegumiem robežas nevar no-

teikt. Aplūkojot cilvēka būtnes sākuma elementus ī. d.

redzējām, ka mūsu saprāts izpaužas trīs prātos: dzīv-

nieku (instinkta) prātā, apziņā (intellektā) un garīgajā

(intuitīvā) prātā. (sk. 89. -95. lapp.). Šo trīs prātu funk-

cijas ir pilnīgi noteiktas, un katra prāta elementa darbī-

bai ir zināmas robežas, kuras nepieciešami ievērot. Zinām

arī, ka mūsu atziņa, kurai vienmēr darīšana ar tīras pie-

redzes materiālu, ir relatīva un ierobežota. Tādas ir in-

tellektā spējas. Tamdēļ vienmēr jāpatur atmiņā, ka ab-

solūtā patiesība jāmeklē mūsu garā, tīrā no pieredzes,

neatkarīgā prātā. Intellekts nevar būt īsts ceļa rādītājs,

ko lieliski raksturo Ģētes intuitīvais saprāts Fausta vār-

diem:

„Esmu nu studējis filozofiju,

Tiesības un medicinu

Un, dievamžēl, teoloģiju arī..." (Sk. I. d. 16. lp.)

Tomēr zināmā sfairā intellektā spējas ir lielas un šā

prāta spēju attīstība veicina ikkatra individa dvēseles ēvo-

*) Vispārīgi mācīšanas māksla attīsta domāšanas un atziņas

spējas.
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arī apliecina kristiānisma princips: jāattīsta prāts, jūtas

un griba. Tamdēļ īsumā pakavēsimies arī pie mācīšanās

pamatlikumiem. Tāpat kā cilvēku starpā ir dažādi tem-

peramenta un struktūru tipi, ir dažādi arī atmiņas tipi:

daži cilvēki labāk patur prātā un vieglāk reproducē re-

dzes iespaidus, citi — dzirdes, vēl citi — kustību. Tā-

pēc atšķir redzes, dzirdes, kustību un nenoteikto atmiņas

tipus. Ar šo parādību ir saistītas mācīšanas metodes

uzskatāmības, verbāla, motora, pētnieciska. Tā kā visbie-

žāk novērojami maisīti tipi, tad skolas darbā nepiecie-

šami ievērot visas minētās metodes, jo tad arī vispā-

rīgi audzēkņi uztver mācāmo vielu ar vairākiem maņas

orgāniem: redzi, dzirdi, tausti. Katrā ziņā ikvienam jātiek
skaidrībā par savu atmiņas tipu un tam jāpieskaņo mā-

cīšanās paņēmieni.

Parasti izšķir mēchanisko un loģisko atmiņu. Mēcha-

niskā atmiņa darbojas tad, kad kaut ko grib iegaumēt

ar vienkāršu atkārtojumu, nedomājot par mācāmās vielas

saturu. Protams, ka šāds paņēmiens prasa daudz laika

un dod samērā vājus panākumus, tāpēc ka te rodas maz

saišu ar jau atmiņā esošo. Loģiska mācīšanās saista dau-

dziem pavedieniem mācāmo vielu ar agrāko pieredzi, ar

cilvēka garīgo īpašumu. Jo pēdējais lielāks, jo vieglāk at-

rast arī attiecīgās saites, citiem vārdiem, vieglāk iemācī-

ties. Tamdēļ jācenšas, kur vien iespējams, rīkoties ar lo-

ģisko atmiņu, jo novērojumi rāda, ka tā dod vismaz 20

reiz labākus rezultātus ar to pašu laika un darba patēriņu.

Atmiņas darbs vēl cieši saistīts ar uzmanības ievirzi un

koncentrēšanos mācāmā jautājumā; viss tas, ko uzlūko-

jam par nepieciešamu atcerēties, labāk tiek uztvērts un

ilgāk paliek atmiņā. Mācīšanās skolēnam būs daudz ra-

žīgāka, ja tas pārliecināts par darba svarīgumu, ja skaidri

darba mērķi un darbs interesants. Tāpat atmiņas darba

spējas pieaug ar garastāvokļa uzlabošanu, jo pacilātu ga-

rastāvokli pavada visa organisma darbības spraiguma pie-

augums. Arī atmiņas īpaši vingrinājumi pacel atmiņas spē-

jas, ko pierādījis Meimans.

Bieži nākas dzirdēt sūdzības par to, ka tagadējās sko-

132
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las pietiekoši labi neiemāca saviem skolēniem vajadzī-

gās zināšanas un mākas. Bet īstenībā tā nav — skolas te

maz vainojamas; pēc apmēram 10 gadu novērojumiem va-

ru teikt, ka starp vienu un to pašu pamatskolu beigušiem

skolēniem ir daži, kas it labi ir iemācījušies vajadzīgās

zināšanas, bet vairākums nav iemācījies, tas nav sagata-

vots sekmīgai izglītības turpināšanai arodskolā vai ģim-

nāzijā. Ir jānāk pie atziņas, ka šeit galvenā nozīme tam

faktam, ka tagad skolu apmeklē visi, bez izlases, jo pirms

Latvijas tapšanas skoloja tos, kuriem „prāts nesās uz

mācībām". Kas mazāk interesējās par izglītību, tie, pa-

rasti, skolu neapmeklēja. Tamdēļ skolēnu sastāvs tagad
ir citādāks, nekā agrāk, proti: apmēram 25% ir nesek-

mīgu skolēnu, ap 50°/o — ar vidējām sekmēm un tikai

25°/o ir pāri vidējam mēram. Tā tad 75% ir mūsu ap-

stākļos tādu skolēnu, kuru mācīšanai vajadzīga īpaša mā-

ka un daudz pacietības; visiem mācīšanas paņēmieniem

tāpēc jāpieskaņojas šiem 75%. Jāuzsver, ka tas nebūt ne-

nozīmē, it kā šie 75% vispār būtu mazāk vērtīgi, tikai

mācīšanās ziņā tie atrodas sevišķā stāvoklī. Citādā ziņā

tie var stāvēt pat augstāk par pēdēji minētiem 25% sko-

lēnu, jo katrā cilvēkā ir guldītas īpašas iespējamības, kas

var būt ilgi noslēptas, neatminētas mīklas. No teiktā re-

dzams, ka audzināšanas darbā jāuzmeklē un jālieto at-

tiecīgi līdzekli vieglākai mācīšanās grūtību pārvarēšanai.
To var panākt ar dažādiem uzskatu līdzekļiem, labu, at-

jautīgu izskaidrojumu, zīmīgu salīdzinājumu v. t. t., lai

skolēns izprastu, ap ko lieta grozās, vai ko no viņa grib,
un lai varētu saistīt jauno vielu ar jau viņa rīcībā esošo.

Te audzinātāju meklējumiem pēc labākiem paņēmieniem

nav robežu. Bez tam jādod pietiekošā skaitā mācāmās

vielas atkārtojumi un vingrinājumi tanī tā, lai tie racio-

nāli sadalītos pēc cilvēka psīches likumiem, t. i. lai tic

nesablīvētos par daudz vienā laikā un vietā un nebūtu

arī ar pārāk lielām starpām. Ikviens skolotājs zina, ka

bez atkārtojumiem un vingrinājumiem neko nevar iemā-

cīt arī vidus mēra vai augstāk par vidus mēru skolē-

niem, bet laikam ne katrs skolotājs ir skaidrībā par to,

cik daudzi šādu atkārtojumu vajadzīgs — un pie tam
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racionāli sadalītu lai varētu iemācīties ko ilgstošai pa-

turēšanai. Šajā ziņā ir pamācīgi amērikaņu psīchologa

Torndaika pētījumi. Viņš savā «Aritmētikas psīcholoģi-

jā" aizrāda, ka, piem., tādu sakarību iemācīšanai, kā:

9 3 —12, 4.6 = 24,14 —9= sun tamlīdz., vajadzīgi apm.

100 atkārtojumi; no tiem 20 pirmajā nedēlā, kad sāk šādu

sakarību mācīt, 30 pirmajos divi mēnešos un 50 turpmākā
skolas laikā, bet grūtāku sakarību, piem., 91 8= 17,

7.9=63 v. c. iemācīšanai vajadzīgs daudz vairāk atkār-

tojumu. Šeit loti nepieciešami atrast ceļus un līdzekļus,
kā padarīt vingrinājumus un atkārtojumus pēc iespējas

intresantus kā tos atdzīvināt. Te atkal daudz kas at-

karājas tikai no skolotāja iniciātīvas: viņš var neapnicis

domāt un strādāt, nespēdams nekad sasniegt pilnību, bet

skolēnu mācīšanās panākumi pieaugs, varbūt pat par apm.

50°u. Bet vispārīgi racionālās audzināšanas ceļā var pa-

nākt pie tagadējiem noteikumiem pieaugumu sekmēs pat

līdz 100%, ja allaž ievērosim audzināšanas un mācīšanas

pamatlikumus.

Noteikti arī jāievēro, ka mācības un mācīšanas nedrīkst

veicināt uz skolēnu veselības rēķina viņas ne-

drīkst sagraut audzēkņu un audzinātāju veselību. Skolo-

tājiem jāskatās, lai bērni nepaliek zināmā stāvoklī, piem.

sēdēt, pārāk ilgu laiku. Visvienkāršāk tas atrisināms mā-

cību stundu laikā, pēc zināmiem starpbrīžiem, liekot jau-
nāko klašu bērniem piecelties, aizlikt rokas aiz mugu-

ras, izdarīt zināmus elpošanas un muguras vingrinājumus

un tml. Bet tā sauc. kustību brīvību nedrīkst saprast

kā kustību patvaļību. «

Lai cilvēks varētu justies labi, no nejaušām ārējām
ietekmēm pēc iespējas neatkarīgs, nepieciešami sistemā-

tiski nodrošināt viņa miesīgo veselību, visu fizioloģisko
funkciju normālas, netraucētas norises iespēju. Šajā pašā

punktā ieslēdzamas arī tādas lietas, kā fizisks spēks un

locekļu vingrība, uz kā pamatojas zināma pirmatnēja pat-

stāvība, neatkarības apziņa, kas pati par sevi, kā visiem

augstākiem dzīvniekiem piemītoša īpašība, nebūtu gan se-

višķi jāatzīmē. Tomēr tā kultivējama, tādēļ, ka bez šā-
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das, tā sakot zooloģiskas patstāvības sajūtas cilvēku lie-

lum lielai daļai nevar attīstīties arī ētiskās patstāvības

un no tas izrietošā iekšējā pienākuma un brīvības ap-

ziņa. Jo tādu cilvēku, kas būdami fiziski nevarīgi, to-

mēr spēj justies stipri un brīvi garā, vienmēr ir bijis un

būs ļoti maz, un ne par velti, arī tautu kultūrālās attī-

stības vēlajos posmos stiprie un varenie allaž tiek iden-

ficēti ar brīviem un labiem, kamēr vājie apzīmē apmēram

to pašu, ko nederīgs, slikts. No teiktā secināms, ka fi-

ziskā attīstība ir ļoti svarīgs priekšnotei-
kums cilvēka dvēseles dzīves izveidošanai.

Bet būtu nepareizi uzskatīt fizisko attīstību par kaut kādu

absolūtu, sevī pašā pamatotu un attaisnotu vērtību. Cil-

vēks fiziski-bioloģiskā ziņā ir smalks, saskaņots, mērķ-

tiecīgs un mērķsakarīgs organisms. Šis ķermenis ir pil-

nīgi pakļauts fizikāli-ķīmiski-bioloģisko norišu likumiem

— «saskaņa valda pasaules pagalmos". Bet mūsu gara
kultūra var pārveidoties un tai jāpārveidojas tikai uz ti-

cības, tikumības un ētikas*) pamata. Cilvēka būtnei va-

jaga tiekties pēc garīgām vērtībām un reliģiski-ētis-
kas atdzimšanas, jo vienīgi patiesības un tais-

nības ceļš ir viegls tas ir avots, kas atspirdzina un

dara cilvēku morāliski varenu, un reizē arī fiziski ve-

selu un stipru, jo viss, kas atrodas mūsu apkārtnē, pa-

tiesībā ir mūsu pašu domu spēka rezultāts. Un ja arī

veselam garam grūti mājot vājā miesā, tad miesas ve-

selība pati par sevi nav vēl nekāda garantija,

ka vesels gars viņā patiesi mājo. Drīzāk gan otrādi: jo

vairāk miesas kopšana un pat izdaiļošana izvirzās pir-

majā vietā, jo vairāk sašaurinās cilvēka garīgo tieksmju

un interešu apvārksnis, jo tālāk aizvirzās ikkatra sastap-
šanās ar ētiskas dabas problēmām.

Ceturtais mīlestības riņķis. „Mīlē to Kungu

savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvē-

seles un no visa sava prāta un no visa sava spēka. Mīlē

savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem

nav." teica Jēzus Kristus. Tamdēļ visderīgākais

*) Etiķa ir zinātne par cilvēku darbību
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cilvēks tas, kam vislielākā spēja mīlēt, sev par mērķi no-

stādīt otra laimi. Tuvāko mīlestības augstākā un grūtākā
forma ir ienaidnieka mīlestība, kā to vistīrākā veidā savā

dzīvē izrādījis Pestītājs: „Mīlat savus ienaidniekus, da-

rāt labu tiem, kas jūs ienīst/'. Kas to spēj, ir sasniedzis

tikumiskās izglītības augstāko pakāpi. Jaunatnei pastāvīgi

uz to jāaizrāda, ka šim mērķim jāstāv katra acu priek-

šā, kas pašaudzināšanu ņem nopietni un grib tapt par

tikumisku raksturu.

Mīlestība, Dievišķi tīrā, neizsakāmi daiļā un patiesā!

Tu dzīves dzinējspēks, tu zvaigzne, kas mirdz cilvēku

sirdīs; tu visa labā un daiļā impulss, kas nemitīgi dzert

cilvēkus augšup, pretim patiesībai, dailei un Dievībai. Bet

kāpēc tu, visspēcīgā mīlestība, neeji katrā sirdī un ne-

sadedzini savās tīrās liesmās tumšos cilvēces valgus, ver-

dzības ķēdes? Tu eji tikai tur, kur paši atveram tev

sirdis... Katram par paraugu te var būt nesavtīgā un

neizsīkstošā mātes mīlestība. Kā silts rīts modina visu

dabu uz jaunu dzīvi, tā māte ar savu mīlestību un mīlas

apgarotiem vārdiem atraisa arī īstas, sirsnīgas attiecības

visā ģimenes dzīvē. Ja mēs būsim kristieši, ne tikai pēc
dzimtssarakstu grāmatām vien, bet arī darbos, vārdos un

domās, tad atraisīsies īstas sirsnīgas attiecības visā au-

dzinātāju un audzēkņu saimē, visā Latvijas skolu dzīvē

un beidzot visā - valstī.

No L un 11. d. satura zinām, ka visās lietās ir, dar-

bojas un valda viens mūžīgs likums. Saskaņā ar šādu pa-

saules uzskatu un stāvokli, cilvēces mērķis ir sevī at-

rodošos dievišķo, savas esamības avotu un saturu iespē-

jami pilnīgi attīstīt. Tāpēc cilvēkam kā prātīgai, t. i. do-

mājošai un gribošai būtnei ir uzdevums attīstīt sevī die-

višķo, t. i. ar visu pasauli kopēju būtību, līdz pilnīgai;
izpratnei, pašapziņai un garīgai brīvībai, lai tas kļūtu

viņa dzīvē par noteicēju un vadītāju. Šim nolūkam va-

jadzīga pilnīga cilvēka spēju apvienība sevī,

apvienība ar pasauli, t. i. mīlestība pret cil-

vēci un dabu, mīlestība un apvienība ar Die-

vu, t. i. pastāvīga dziņa savu būtību papildināt, lai
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sasniegtu sevī dievišķo — tādā nozīmē jāsaprot

augstākais bauslis.

Augšā apskatītie ikkatra cilvēka būtnes četri faktori

ticība, gribas spēks, prāts un mīlestība — ir tie, kas

veido garīgo personību, ievada cilvēku gara kultūrā. Pēc

šā koncepta indivīda garīgās personības sfairas veidojums

pilnīgi saskan ar kristiānisma principu un atbilst ideāli-

stiskās filozofijas un gara mācības pamatuzdevumiem. Šķiet,

sekojot šādai schēmai, iespējams atraisīt katra cilvēka dvē-

selē guldītās īpatnējas enerģijas, un palīdzēt jaunatnei

atrast pareizo ceļu pa dzīves labirintu.

No šajā apcerējumā attēlotā redzams, ka daudz ir tā-

da, kas vēl par labu jāpataisa, un pirmā kārtā jāpanāk,
lai skolotāju savstarpējās attiecības būtu citādas — nor-

mālas, un lai novērstu morāli graujošās parādības. Pai-

dagoģiskā ētika nevienam skolotājam nav un nedrīkst būt

sveša un nezināma. Saprotams arī, ka ne paši skolotāji,

ne sabiedrība, ne viens nešaubīsies, ka tur, kur jāstrādā

ar jaunatni, kur jaunatne jāaudzina, ka tur varētu at-

ļauties nepaidagoģiskus izteicienus, nesmalkjūtīgu vai pat

nepieklājīgu izturēšanos pret saviem kollēgām audzinātā-

jiem un darba biedriem. Noteikti vienmēr mums jāmā-

cās jaunatnes, skolēnu tuvumā apspiest sevī visu, kas va-

rētu kaitēt sadarbībai, saskaņai, pašam skolas darbam un

kristiānisma principiem. Skolotāja pirmais pienākums vien-

mēr apkarot savu egoismu un nemorāliskās tieksmes, vi-

ņam allaž jārūpējas par sava garīgā apvārkšņa papla-
šināšanu. Dzīves īstenība tagad ir citāda. Tieši no skolo-

tāju aprindām ir nācies dzirdēt šādu izteicienu: „Laikam

gan skolotāji pie mums patlaban ir visnesaticīgākā tau-

ta". Arī sabiedrībā var dzirdēt raksturojumus skolotā-

jiem un skolai, kas nemaz nav glaimojoši. Jāatzīst arī, ka

šie raksturojumi ir visai zīmīgi, ja ieskatīsimies skolu

dzīvē un skolotāju savstarpējās attiecībās. Tā, piem., kā-

das ģimnāzijas direktors, pamatodamies uz tagad spēkā
esošiem valdības noteikumiem, panāca šās ģimnāzijas vie-

nas audzinātājas pārcelšanu uz citu skolu, motivēdams šo

pārcelšanu ar to, ka viņa, lūk, esot nesaticīga un nevarot

saprasties ar pārējiem skolas darbiniekiem. Bet tā pati
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skolotāja strādāja arī otrā vidusskolā jau daudzus gadus
ļun tai vienmēr bij nevainojamas attiecības ar šās sko-

las paidagogu saimi.

Kādā arodskolā pirms pāris gadiem, balsojot par sko-

lotāju, kurš pielaists „uz vienu gadu" jau nostrādājis vai-

rākus gadus šajā arodskolā — noskaidrojās, ka par vi-

ņa ievēlēšanu nodotas 6 balsis, 4 pret ievēlēšanu un 5

atturējušies no balsošanas. Šis pats skolotājs strādāja arī

otrā arodskolā un tur tas ievēlēts vienbalsīgi, bez ma-

zākās domstarpības.

Šie fakti nepārprotami liecina, ka skolotāju savstarpē-

jās attiecībās un dažu skolu dzīvē nav kaut kas kārtībā,

jo šāda parādība nav atzīstāma par normālu. Parasti da-

žādas dzīves traģēdijas un loti sāpīgas vilšanās un pār-

pratumi ceļas no tam, ka cilvēki nav sapratušies un pa-

likuši cits citam sveši, kad viņu personīgais egoisms un

iedomība nav ļāvuši tiem vadīties no tuvākā mīlestības

principa, no labvēlības pret saviem kollēgām. Cilvēkam

nākas piedzīvot vissāpīgāko vilšanos un pārpratumus tad,

kad viņš nav pareizi novērtējis vai nu pats sevi, vai arī

kad ir juties, ka citi viņu pārpratuši, vai atkal, kad viņš

citus nav sapratis. Tamdēļ jāizkopj tuvākā mīlestība, ti-

kumība un smalkjūtība, tad paidagogi nepaliks cits citam

sveši un pakāpeniski nodibināsies normālas attiecības sko-

las saimē un sabiedrībā.

Tagadējas skolas dzīves illūstrēšanai atļaušu sev še

vēl izvilkumu no Ausmas Rogas raksta «Skolotāju sav-

starpējās attiecības":

«Nekas mūsu skolu dzīvē bieži nav noslīdējis uz tik

zema līmeņa, kā skolotāju savstarpējās attiecības. Viņas

ir nesaskaņu, nekollēģiālitātes sētiņ piesētas. Un kad tu,

cilvēks, kādreiz pabraukdams pa mūsu zemi, redzi, ka

viens skolotājs no tās pašas skolas dara vienu darbu, otrs

dara viņam tieši pretī, tad izbrīnā saliekas rokas un ne-

gribas ticēt, vai skolotāji patiesi ir tā saime, kam jānes

cilvēcība, kam jānes garīgā gaisma mūsu zemē.

Kādā skolā Kurzemē, tuvu leišmalei, kur dzīvo daudzi

krietni un rosīgi saimnieki, pie skolas nodibināts maz-
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pulks ar pāri par 50 dalībniekiem. Viens skolotājs vada

šo mazpulku, pārējie ignorē mazpulka vadītāju un maz-

pulka darbu. Tas viss vēl nebūtu nekas, bet šī skolēnu da-

ļa, kas mazpulkā iestājusies, sarīko savu izrīkojumu, tad

pārējie skolotāji līdz ar otru skolēnu dalu plēš afišas

no stabiem, lai izjauktu un bremzētu šo sarīkojumu. Lūk,

līdz kādam absurdam dažuviet nonākušas skolotāju attie-

cības. Ka viņas paidagoģiskas, saprātīgas, vai arī skolas

dzīvē pieļaujamas, to vēl lieki še atzīmēt.

Mēs neuzslavēsim arī tādus gadījumus, kā tas bijis

ne vienā vien skolā gan Ziemeļvidzemē, gan arī Latga-

lē, kur skolotāji savu nesaskaņu izšķiršanā pieaicina par

lieciniekiem skolēnus. Neuzslavēsim rīcību, kur skolotāji

savu prestižu glābj ar skolēnu parakstieem, kas savākti

klasē, tā skolēnus sašķeļot un radot katram skolotājam

savus «mīluļus".

Kāds šādos apstākļos var būt skolas, kāds audzinā-

šanas darbs? Uz to taču laikam pozitīvu atbildi nevarēs

dot neviens, pat arī šie skolotāji, kas pielaiž savā darbā

un sadzīvē tik rupjas kļūdas. Ja mēs mācām tēviem un

mātēm, ka vislielākā kļūda mājas audzināšanā ir nekon-

sekventa izturēšanās, un jo sevišķi nepieļaujams ir tāds

stāvoklis, ka tēvs būtu ko noliedzis, bet māte to pašu

atļautu, tad taču arī skolā, kur strādā vairāki skolotāji,
šīs kollēģiālās konsekvences ir vairāk kā nepieciešamas.

Viņas ir tās, kuras var uzskatīt par pirmo un svarīgāko
noteikumu visā paidagoģiskā ētikā.

Bet nu var rasties arī tāds jautājums: kamdēļ tad viss

tas, ko mēs saucam par paidagoģisko ētiku, vai arī par

skolotāja sirdsapziņu, kamdēļ tas, kas visiem un katram,

kas skolas darbu uzsāk, ir zināms un jāzina, mūsu ap-

stākļos, mūsu laikā tik sabrucis? Kamdēļ skolotājos nav

skolotājiem piemērotas kollēģiālitātes? Kamdēļ nav saska-

ņas, kamdēļ nav sadarbības tajā plāksnē, kas dibināta uz

audzināšanas idejiskiem pamatiem?

Atbilde še lielos vilcienos pieskaroties diezgan vien-

kārša. Kādreizējo polītisko partiju un politisko uzskatu

dažādība, kas ielauzās arī skolas sienās, radīja dziļas plai-
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sas starp skolotajiem-cilvēkiem, nerēķinādamās ne ar ko

citu, kā vienīgi ar partijas lozungiem un partijas ideoloģiju.

Otrkārt, pārmērīgi lielā konkurence, maizes kumoss ir

bijis un ir par iemeslu tam, ka cilvēki sacenšas, iet skrie-

ties pāri pār visu idejisko un ideālo, aizmirstot un nerau-

goties, kādas aiz viņiem paliek pēdas. Treškārt, līdz sko-

lotāju garīgam līmenim neizaugušu darbinieku neatbildīgā

rīcība vietām sagandējusi skolas darbu un skolas dzīvi.

Šie ir tie, it kā vainu mīkstinošie apstākļi, kas mums

liek arī saprast, ka pirms 15. maija lielu atbildību nest

nebija pat iespējams, kur nu vēl runāt par ētiku. Tur, kur

katrs skolotājs runāja savu valodu, kur vecāki nāca un

gāja ar savām, arī, varbūt, partijas iespaida diktētām

prasībām, tur nebija vietas mierīgam darbam un saticībai.

Tak tagad visi šie apstākļi mainījušies. Ja ne vairāk,

tad asākais posta nesējs — partija — nu ir likvidēta.

Un, tomēr, arī atjaunotajā Latvijā nākas sastapties ar doku-

mentāriskiem pierādījumiem, kas liecina, ka vēl krietns

pulciņš skolotāju šķiež savu enerģiju un pūles, lai ko sliktu

pateiktu par saviem kollēgām un prasītu pat ministrijas

iejaukšanos personīgās nesaskaņās.

Vai gan patiesi skolotājos, kas taču ir mūsu tautā, mūsu

dzīvē uzskatāmi par tās labāko dalu, vēl tik ilgi iet līdzi

šie vecās dzīves sārņi un putekļi? Vai tie vēl ilgi pavadīs

viņus, kā braucējus pa sausiem, izkaltušiem lielceļiem?"

Mūsu skolu (ģimnāziju, arodskolu un pamatskolu) sko-

lotāju saime zina, ka augšā minētie piemēri nav spilg-

tākie, kas raksturo un vērtē tagadējo stāvokli skolas dru-

vā. Vēl ir arī citi vērtējumi un atzinumi, kas neuzticas sko-

lotāja personībai, kas saskata skolotājā neiecietību, ne-

kollēģiālitāti, egoistiskas tieksmes, pamatjēdziena trūkumu

par taktu un pieklājību skolas dzīvē un darbā un smalk-

jūtības pilnīgu trūkumu. Saprotams, ka šie atzinumi un

vērtējumi neskar un nekad neskārs tos audzinātājus, kas

apzinās savus uzdevumus, un kuri, ja arī nesaskaņas būtu,

atklāti un, galvenais, skolas darbā, nekad tās neparādītu
un nepārnestu uz audzināšanas darbu. Šie skolotāji zina,
ka bērni nav nejūtīgas lelles, bet dzīvi, jūtīgi un intuitīvi
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ļoti saprātīgi un spējīgi uztvērt to, ko daži viņu mācītāji

pat iedomāties nevar...

Nevar neatzīt tos mīkstinošos apstākļus, uz kuriem aiz-

rāda kollēģe A. Roga savā rakstā, bet nevar caur pirkstiem

skatīties arī uz faktiem, kuriem nav nekādu attaisnojumu.

Tā, piem., mūsu skolotāju lielais vairākums ārpus sava

tiešā skolas darba neko nedara savu zināšanu padziļi-

nāšanas labā, un lai vienmēr vairāk attīstītu savas gara

spējas, iedziļinādamies mākslas, rakstniecības un audzinā-

šanas zinātnes darbos. Ļoti bieži nākas pārliecināties, ka

skolu darbinieku vairākums paidagoģijas un mākslas darbu

grāmatas gandrīz pavisam nelasa; nekas netiek darīts sa-

vas garīgās personības pacelšanai, bet par „dzīves dzelzs

likumu" tie skeptiski ironizē ■ ko nesaprot, tam netic!

Apskatītais visumā — nezināšanu sekas.

Vai šo raksturojumu paturēt vai %r viņu apzīmogot

sevi, vai arī iznīcināt šādu spriedumu, tas, bez šaubām,

tagad nodots pašu skolotāju rokās. Pāraugt, vai palikt pie

vecā; rūpēties vairāk par sevi, sekot savām nemorāliskām

tieksmēm — vai arī gādāt par saviem audzēkņiem. Pie-

ķerties vairāk materiālai pasaulei vai ideālai, jaunatnes

audzinātāja sajūsmai un dedzībai tas tagad nodots pašu

skolotāju sirdsapziņas izšķiršanai un goda prātam.

„Cik tālu šo jautājumu skolotāji izšķirs pozitīvi, cik

tālu tie meklēs saskaņu viens ar otru, tik tālu viņi ie-

kļausies mūsu jaunās valsts garā un centīsies apzinīgi

pildīt viņiem uzliktos pienākumus. Pretējā gadījumā viņi

paliks tāli un sveši šim laikam, un, kas zina, sabiedrība

pāraugs tiem pāri un nostums viņus pie malas." Lai tas

nenotiktu skolu darbiniekiem pašiem jātop citādiem

tikumīgi-cildeniem, tiem jāklausās «latviešu tautas vēstures

sojos". Caur tautām jāatjauno cilvēce.

Tā tad no apcerējumā aplūkotā izriet, ka racionālās au-

dzināšanas un pašaudzināšanas ceļā jāpanāk tagadnes vai-

rāku problēmu atrisināšana, bet, galvenais, jātop atjaunotai

morāliski dziļi pagrimušai clivēcei, kura savās dzīves gai-

tās un savstarpējās attiecībās vadās vienīgi no egoisma,

baudu kāres, ļaunprātības un no netikumības principiem.

Materiālistu ideoloģija, panīkšanas teorija, skeptiķu tēzes
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un tml. ir radījušas smagu jēdzienu sajukumu, chaosu

dzīves gājumā un ienaidu cilvēku starpā. Šāda tagadnes
dzīves tiešamība ir novedusi Eiropā un Amērikā dzīvo-

jošās tautas pie smagiem satricinājumiem un draud izvēr-

sties pat vispasaules katastrofā (sk. 11. nod. atziņas ur*

vērtējumus), jo nemorāliskās tieksmes un egoisms cilvē-

kus spiež neievērot un pat traucēt pareizas dzīves liku-

mību, nesavaldītās cilvēku kaislības un netikumi traucē

pasaules dzīves harmoniju, cilvēki nevēlas pieskaņot savu

dzīvi fizikāli-ķīmiski-bioloģisko norišu likumiem. Tas, lūk,

neizbēgami var novest cilvēci pie bojā ejas. Ūniversa mē-

chanismu, Visuma Gara likumus un gribu mēs varam zināt

vai nezināt, mēs tos varam ievērot vai neievērot, bet šo

likumu neizpildīšanas sekas būs vienas un tās pašas
nenovēršami un nepielūdzami ikkatrs cilvēks agrāk vai

vēlāk smagi cietīs no tā, ka viņš nav pieskaņojis savu

dzīvi Visuma Radītāja — Dieva ieceltai kārtībai ar

savu nepareizu, nemorālisku dzīvi un darbību mēs ne-

novēršami piekajam sevi pie cēloņu un seku riteņa. Šo

gara sfairas un dvēseles dzīves faktu apliecina kosmosa

dzīves norise, kura īsumā attēlota šajā darbā; to aplie-
cina daudzi novērojumi, daudzi piemēri un skaitli, bet to

neatzīst tikai materiālisma mācības, panīkšanas teorija un

skeptiķu aprobežotais intellekts — tādējādi radīdams

prātīgu jēdzienu chaosu un bīstamus samezglojumus tautu

dzīvē. No augšā teiktā top skaidrs, cik liela nozīme pie-

šķirama racionālai audzināšanai un pašaudzināšanai, jo vie-

nīgi no atsevišķu tautu gara kultūras attīstības un pakāpe-
niskas izveidošanas var pārveidoties ideālisma un garī-

gas atdzimšanas virzienā visa cilvēce. «Dvēseli tu stādi

augstāk par miesu: viņā viss tavs — laime un nelaime,

skatoties pēc tā, vai viņa ir laba, vai slikta" tas jā-

iegaumē ikkatrai cilvēka būtnei un visai cilvēcei.

X. Gala vārdi.

Absolūti tīrs no subjektīva, ta tad ideāli un līdz galam

objektīvs mūsu spriedums var būt tikai tādās lietās kā,
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piem., matemātisku problēmu risināšanā. Par matēmatikas

problēmām gluži vienādi objektīvi domās un spriedīs visu

tautu, šķiru, partiju, visādu pasaules uzskatu, dažādu zi-

nātnieku, filozofisku, ētisku pārliecību cilvēki, jauni un

veci, šāda vai citāda rakstura, vai temperāmenta cilvēki.

Pati problēma tur arvienu ir skaidri saredzama, eksakti

stādāma, visa domāšana norisinās stingri negrozāmā liku-

mībā, nekad nekādas jūtas tur nejaucas klāt, tur perso-

nīgām simpātijām vai antipātijām nav vietas, tur nekādi

aizspriedumi vai tradicijas nevar aptumšot skatu un domu.

Arī eksaktās dabaszinātnēs šādai objektivitātei var tu-

voties, kaut gan jau arī tur dažreiz var izpausties subjek-
tīvais moments. Tā, piem., tādu dabaszinātnieku kosmo-

loģisku vai bioloģisku problēmu risināšanā, kā par visas

dzīvības vai cilvēku sugas izcelšanos, var iejaukties mūsu

subjektīvās, reliģiskās pārliecības un jūtas un, mums pa-

šiem nemanot, mūsu domu var stipri subjektīvi ietekmēt.

Tas pats jāsaka par ģeoloģijas un archaioloģijas problēmām.

Pavisam neiespējama absolūta objektivitāte tad ir gara-

zinātnēs, kā vispār tur, kur jāspriež par dzīviem cilvēkiem

un par visādām cilvēku dzīves parādībām, kā, piem., au-

dzināšanu, pasaules un dzīves uzskatu un tml. Tur mēs

nekad nevaram spriest „bezpartējiski", absolūti lietišķi un

ideāli objektīvi. Jo tur nav tā, kā dabaszinātnēs, kad

vērojamies dabas parādībās un notikumos. Šeit mēs visām

parādībām nostājamies pretim, starp tām un mums ir

starpība un atstatums, mēs stāvam ārpus tām un pāri

tām. Un ja arī tad mēs esam un paliekam tikai cilvēki,

aprobežotas, savā šaurā dzīves aplokā iekļautas būtes,

un ja visu arvien tikai tik tālu un tik skaidri saredzam,

cik to atjauj zināma laika zinātnes sasniegumi un līdz tam

laikam izstrādātas metodes, tad tomēr šeit mēs drīzāk

varam tuvināties absolūtai objektīvai patiesībai, gūt at-

ziņas un darināt spriedumus, kuriem katrs varēs piekrist,
kas sekojis zinātnei, kas pārzina to, ko viņa līdz tam

laikam radījusi, kas piesavinājies tās vērošanas un pē-

tīšanas metodes.

Par cilvēku gara dzīves parādībām un par pašiem
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cilvēkiem mēs tā nevaram spriest, lai mūsu spriedumi

un atzinumi būtu obligātoriski katram. Cilvēku dzīvei mēs

nestāvam pāri, tai neesam nostādīti pretim tā, kā dabai, bet

tanī esam paši iekļauti, paši tai līdzi dzīvojam un ar visu

būtību, arī ar savām spriešanas spējām esam padoti tās

daždažādiem iespaidiem. Un tāpēc mēs par visām dzīves

parādībām, kā arī par cilvēku raksturiem, dar-

biem un darbu motīviem nevaram spriest tik neu-

trāli, vēsi, neieinteresēti, bezpartejiski, pilnā mērā objek-

tīvi, kā par dabas notikumiem un procesiem. Mēs šeit uz

visu skatāmies no zināma personīga pasaules uz-

skata viedokļa, zināma subjektīvā jūtu noskaņojuma.

Tāpēc mūsu domas un spriedumi arvienu ir nokrāsoti

subjektīvā nokrāsā. Tas citādi nemaz nevar būt.

Bet ja nu visi mūsu spriedumi par cilvēkiem un dzīves

parādībām arvienu ir subjektīvi, vai tad tiem var būt arī

kaut kāda objektīva vērtība? Tas lielā mērā atkarājas

no tam, kāds ir pats spriedējs. Ja viņš ir cilvēks, kas dzīvē

un cilvēkos daudz vērojis, kas pats daudz piedzīvojis, ja

viņam plašs, sevī noskaņots pasaules uzskats, ja viņš ir

dziļi patiesīgs un taisnīgs cilvēks, patstāvīgs, noteikts rak-

sturs, ja viņš bez tam pats pret sevi izturas ar lielu paš-

kritiku, pastāvīgi pats savas domas godīgi pārbauda, tad

viņa spriedumam bez šaubām būs arī liela objektīva vēr-

tība.

Augšā uzrādītas patiesības un atziņas mani pamudi-

nāja pētīt pasaules kultūras vēsturi, dažādu laikmetu zi-

nātni, mākslu, filozofiju, paidagoģijas vēsturi v. c.» lai

noskaidrotu, cik iespējams objektīvi, audzināšanas uzde-

vumu, tiešo viņas mērķi. Šādā ceļā esmu ieguvis dziļu,
nesatricināmu pārliecību par audzināšanas un dzīves uz-

devumu un cilvēka būtnes Mūžīgo Mērķi. Esmu arī pār-

liecināts, ka cilvēces lielie gara milži, ģeniālie rakstnieki,

dzejnieki, domātāji un cilvēces skolotāji, kuri šajā darbā

(I. un 11. d.) uzrādīti, ar saviem darbiem, pētījumu re->

zultatiem un atziņu krājumiem, spēj pārliecināt katru, kas

iedziļināsies viņu darbu saturā un īstajā būtībā, jo viņu

pasaules uzskats patiešām ir plašs, sevī saskaņots, viņi
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ir īsti, patiesīgi un taisnīgi cilvēki un absolūti patstā-

vīgi, kas ar lielu paškritiku savas domas ir allaž pārbaudī-

juši un vadījušies savas dzīves gaitās no morāliskā gribas

spēka, nesavtības, dvēseles smalkjūtības un iedzimtas mī-

las bagātības tautai un cilvēcei, kā Kristus, Buddha, Ari-

stotels, Platons, Čatterdži, Pestalocijs, Šleiermachers v. c.

Aiz tiem pašiem (X. nod. sākumā aprādītiem) motīviem

un pārliecībām nevaram atzīt par objektīviem cilvēku dzī-

ves parādību vērtējumiem, atziņām un piejēmumiem, ku-

rus sludina marksisti, Nicše, Saviņji, Šopenhauers, Kločs,

Lesings v. c. Šie zinātnieki pārliecināti, ka cilvēka in-

tellekts, tīrais prāts atklāj mums īstas, pēdējās patiesības.
Bet šajā darbā noskaidrojās, ka īsto zināšanu avots ir

katra cilvēka dvēsele, katra cilvēka gars, jo absolūta pa-

tiesība jāmeklē mūsu garā, no pieredzes (no maņas or-

gāniem) neatkarīgā prātā. Ideālas pasaules uzbūvē

slēpjas augstākas loģikas sistēma; viss tas, kas pieder pie

neredzamas, reālas pasaules, ir neloģisks no jutekļu

orgānu pasaules, no zemes dzīves viedokļa. Tamdēļ
tur, kur beidzas eksakto, stingri zinātnisko atziņu robežas,

sākas reliģija. Tālāk cilvēks intuitīvi izvēlas to ceļu, kas

šķiet vispareizākais un labākais. Pārliecība, kas tā tiek

gūta, nerodas vis loģiskas domāšanas un pētīšanas ceļā,
bet to rada daudzi citi še apskatītie faktori. Tā tad tīrais

prāts ir neredzamās, bet reālās patiesības pretinieks,

iznīcinātājs; šajā nozīmē — briesmīgākā dāvana, ar ko

naidīgs ģēnijs apbalvojis šo laikmetu, ir zināšanas bez

izkoptām spējām (materiālisma teorija). Ir noskai-

drots (11. daļā), ka Visuma Gara uguns nekad neizdziest

un to pilnīgi izdzēst nespēj neviens, jo Dievišķais prieks

silda ticīgo krūtis bezdievīgo starpā, ko pierāda maz sek-

mīgā reliģijas vajāšana marksistu valstīs un inkvizīcijas
senā Romas valstī.

Modernā zinātne jau ir pierādījusi, ka matērijas (vie-

las) atoma nemaz nav, ir tikai enerģijas kvanti; matērijas

īstā būtība nav vis fizikālas, bet matēmatiskas vienības.

Šās atziņas jau sen ir atklājis ar savu intuitīvo prātu in-

diešu pētnieku ģēnijs; viņu atziņa — mūsu „es" ir reālāks

par prātu, enerģiju un vielu. Tā, lūk, materiālisma ideolo-
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ģija ir it kā celtne, kas būvēta uz smiltīm, bez pamata.

Intellektā radītās vērtības ir relatīvas, nav mūžīgas, iz-

nīcībai pakjautas. Turpretī Mūžīgo vērtību radīšana ir

morāliska gribas spēka attīstīšana sevī. Bet še minētie

zinātnieki savās koncepcijās tieši veicina egoismu, kaislību

dziņas un nemorāliskas tieksmes. Tamdēļ dvēseles neiz-

nīcības un gara dzīves noliedzēju mācības, tēzes un teori-

jas ir augstākā mērā subjektīvi piejēmumi un atziņas. Nav

arī izslēgts, ka tās ir apzināta ļaunprātība, vērsta pret ideā-

lismu, labo, Dievišķo, jo viņu darbos nevar saskatīt patie-

sīgumu un savu domu godīgu kritiku, līdz galam bez-

partejisku paškritiku.

No apskatītā visumā redzams, ka šim laikmetam rak-

sturīgais dzīves pamatliekošais izturēšanās veids ir bijis
norobežošanās no mūžīgā, un centrēšanās laicīgā galīgu-

mā. Sociālisma murgi ir noveduši līdz pašas dzīves

sairšanas procesam; valda liels apjukums un ne-

skaidrība par to, kas ir pasaule, kas ir cilvēce pati šai

pasaulē un viņas vēsturē, kādas ir īstās dzīves vērtības,

pēc kurām jācīnās virzienā uz nākotni. Cilvēki ar visu savu

prātīgumu un zināšanām, bet bez spējām ziedot sa-

vus impulsus cilvēka prātam, faktiski ir tikai no-

žēlojamu kukaiņu bars. Materiālisms ir cilvēkiem laupījis

seju, viņu personību padarījis līdzīgu nullei. Cilvēku dvē-

sele pielīdzināta mēchanismam. Daži (cilvēki) mēģina glāb-
ties no iekšējā gruvuma ārējā varenībā. Tamdēļ visur iz-

paužas varas griba, kas rēķinās tikai ar spēkiem, ne ar tra-

dicijām, ne ar kristiānisma principiem un garīgumu. Ilg-
stošais līdzsvara trūkums cilvēku un tautu attiecībās pēc

kara it kā liecina, ka pats karš ir bijis kādas dzi-

ļākas parādības, iekšējā gruvuma sekas. Tē-

vijas vai cilvēces labums tagad vairs ir tikai toga, kurā

drapējas viskailākā egoisma skelets, slēpdamies no citiem

un arī no sevis paša. Ir nojaušama kultūras krize un pat
cilvēka krize, kā to raksturo Dr. phil. T. Celms: «Cilvēks

ne tikdaudz baidās no dzīves grūtībām, cik no tās bez-
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jēdzības*). Un ja dzīve viņam šķiet bezjēdzīga esam

viņam pasaulē it kā apdziest saule, apstājas kustība, un

iestājas tas, ko krievi asprātīgi sauc par klusām šausmām."

(Šo faktu ir apliecinājuši vairāki pašnāvnieki savās atstā-

tās vēstulēs.) Laikam lieki būs runāt par to, ka augšā teik-

tais skar visas kultūras tautas un arī mūsu tautas dzīvi.

Skaidri redzamu lielu postu tautai nodarījis marksisms,

kas it kā apkarodams izmantotājus, nomelnoja, starp citu,

darbu, bojādams vienu no visvērtīgākām latviešu īpašī-

bām — darba prieku.

Atzīstos, ka mana lielākā vēlēšanās bija bezpartejiski

un pilnīgi objektīvi šajā darbā noskaidrot Jauno parādību

cēloņus, un kā novērst tautām un cilvēcei draudošos sma-

gos satricinājumus un varbūtējo bojā eju. Ar visdziļāko

pārliecību jāsaka, ka ir tikai viena iespējamība, viens

glābšanās ceļš visām tautām. Lai pārtaisītu pasauli pa

jaunam, ir vajadzīgs, lai cilvēki paši psīchiski pagrieztos

uz citu ceļu, jo sasniegumi tikai ķermeniskā pasaulē neko

nav devuši (un arī nedos) dvēseles dzīvei. „Tautām un

kopā cilvēcei nepieciešama garīga pārdegšana un šķīstī-

šanās, lai glābtos no katastrofas, bojā ejas liesmās un plū-

dos." Jāmodina vislielākā godbijība dzīves priekšā, kas

augstāka par visu cilvēku saprašanu. Tikai reliģijās un

filozofijās ir rodami pasaules uzskati, t. i. atzinumu si-

stēmas, kas attiecas uz pasauli kā veselo, kā die-

višķo gudrību. Ja cilvēkam nav šāda pietiekoša pasaules

uzskata, tad viņam it kā trūkst garīgā skeleta, viņš ir ne-

izbēgami iekšēji bīstami trausls un nedrošs, kas

noved pat līdz pašnāvībai. Tamdēļ jāizlabo ideāli-būtis-

kais, absolūtais dzīves saturs. Visās lietās ir, darbojas un

valda viens mūžīgs likums. Saskaņā ar tādu pasaules uz-

skatu un stāvokli, cilvēces mērķis ir sevī atrodošos die-

višķo, savas esamības avotu un saturu iespējami pil-

nīgi attīstīt. Jāmācās dziļi un pareizi skatīties uz pa-

*j Redzējām, ka dzīves jēgas pētīšana ir zinātnes, filozofijas un re-

liģijas svarīgākais moments, pie kam zinātne norāda, ka cilvēks ir dzī-

ves mērķis, jēga; filozofija — visas cilvēces evolūciju, reliģija atzīst,

ka cilvēku dzīves jēga un mērķis — Dievs.
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sauli un dziji un pareizi saprast dzīves īsto vērtību (jēgu)

un zemes dzīves dabisko uzdevumu. Cilvēka dvēsele, kad

tā ir sasniegusi augstāku garīgās attīstības plāksni, iegūst

apziņu, kura aizkavē, nejauj viņai darīt zināmus pārkā-

pumus un pat aizkavē zināmu Jaunu domu rašanos; un

šī parādība Joti dziji iesakņojas tādās dvēselēs tās nav

pat spējīgas Jaunprātīgiem nodarījumiem, kādus ar vieglu

prātu atjaus sev daudzi citi. Dziņas iznīcināšana ir neat-

laidīga, karsta cīņa ar egoistisko —- Jauno — sevī. Tā ir

varenā — morāliskā — gribas spēka attīstīšana sevī. Iznī-

cinājis dziņu, cilvēks ir uzvarējis pasaules visstiprāko varu

— ir pārvarējis pasauli, stāv iekšķīgi pāri visai pasaulei,

iekšķīgi brīvs, patiesi varens, cildens — sevī.

Morāliska gribas spēka attīstīšana sevī ir Mūžīgo vēr-

tību radīšana. Mūsu gribas spēkam vajaga pilnīgi valdīt

par prātu un domu, jo gribas spēka pirmavots ir mūsu

nemirstīgais „Es"; šis mūsu „Es" ir mūžam nemainīgs

viņa šķietamā izveidošanās ir tikai individuma prāta at-

tīstība, ēvolūcija. Viela, enerģija un prāts ir tikai līdzekli

„Es" izpausmei, pie kam doma ir kustība, prāta vētra.

Šās atziņas apliecina neskaitāmi fakti un daudzi novēro-

jumi, un pie šām atziņām ir nākušas reliģijas, filozofijas
un tagad pie šādas pārliecības nāk arī modernā zinātne.

Latvju tautas un valsts dzīve tagad ir uz jauna ceļa,

pareiza ceļa. Šo ceļu mēs uzsākām 15. maijā 1934. g., kad

atbrīvojāmies no politisko partiju intrigām un iesākās tau-

tas garīgā atdzimšana. Tagad ir atjaunota cieņa pret ga-

rīgām vērtībām, un tauta apzinās sevi par dzīvu,

nedalāmu organismu. Savu izredzēto modinātāju un

vadītāju vadīta tā veido savu nacionālo seju -

savu īpat-

nējo garīgo kultūru un darina tautas gara mantas. Dzimst

jauns ideālisms*), kaut gan lielais vairums vecās un jau-
nās paaudzes vēl dzīvo bez kādiem dzīves ideāliem un

•) Pēc I. d. (Paidagoģija un dzīve) sarakstīšanas ir pagājuši nepilni
divi gadi, bet mūsu tautas un valsts dzīvē ir notikušas dziļas pār-

maiņas, kuras dod iespēju sasniegt savu vēsturisko piepildījumu, visuh

augstāko, kas kādai tautai pašai par sevi var būt, un ir iespējams arī

produktīvs racionālas audzināšanas darbs.
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garīguma. „Bez tās apvienošanās, kas pēc 15. maija notiek

horizontālā plāksnē, vajadzīga dziļāka apvienoša-

nās, kas būtu kā liela koka augums, kur saknes, celms un

kronis cieši saistīts un katrai lapiņai sava vieta un uzde-

vums. Tādas vienības sajūta, kad katrs nojauš savu vietu

kopējā darbā, ir tautas dvēseliskais, organiskais dzīvības

spēks. To visiem spēkiem gribēja iznīcināt šķiru cīņas

(marksistu) mācības" - saka prof. Dr. chem. Jul. Auškāps.
No šās atziņas, starp citu, redzam, ka arī katra cilvēka

dzīvei var būt noteikta jēga (mērķis) un par to var runāt

tad, kad viņš ar savu „Es", ar savu personību» ar šāvu dar-

bību kaut kādā ziņā un mērā ir vajadzīgs un nepie-

ciešams kādas idejas, kāda principa, kādas pāri viņa stā-

vošas jēgas pilnas vienības reālizēšanai, piem., tautas ga-

rīgo īpatnību izkopšana un cilvēces garīgā ēvolācija. Katra

cilvēka dzīvei var būt ilga un neapstrīdama vērtība, jēga,

tiklīdz viņš ideāli pilnīgi izpilda (harmoniskā saskaņā)

kaut kādu vietu un funkciju, kas nepieciešama pasaules

mēchanismam, lai varētu pastāvēt tas, kas vajadzīgs un

nepieciešams kaut kam lielākam un veselam: sabiedriskā,

tautas vai valsts dzīvē un kultūrā; neviens cilvēks neat-

rastos zemes virsū, ja viņam nebūtu piešķirta zināma no-

zīme, zināms uzdevums pasaules ēvolūcijā. Šo vispārcilvē-

cīgo, sociālai un garīgās kultūras dzīvei nepieciešamo dar-

bu katrs var izpildīt vairāk vai mazāk pilnīgi, katrs tam var

dot dažādu veidu un noskaņojumu, katrs tanī ienest īpat-

nējus motīvus. Lai visas šīs nianses varētu pareizi sa-

prast, tad, protams, ir arī jāsaprot darītāja tīri personīgas

īpašības, viņa temperāments, viņa gaume, viņa individuālās

dvēseles pamatnoskaņojums. Tas viss kopā ir ārkārtīgi

sarežģīts un grūts uzdevums, ko reti kāds var ideāli pil-
dīt. Tāpēc mēs arī redzam, cik pavirši, diletantiski un ap-

lami daudzreiz ir spriedumi un vērtējumi, kas tiek nodoti

par cilvēkiem, ko redzam ikdienas dzīvē.

No apskatītā visumā skaidri izriet smagais un ārkār-

tīgi atbildīgais audzināšanas un pašaudzināšanas uzdevums.

Mums jāmācās nest upurus, atteikties no pašlabuma un

aizliegt sevi, tad visu dzīve ies pretim pilnībai;

tikai tad, kad apzinīgi un uzticīgi kalposim savam Dievarrn
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saviem līdzcilvēkiem, tikai tad mēs tuvosimies dzīves mēr-

ķim, tikai tad mēs būsim īsti ikdienas varoņi. Ikkatram

cilvēkam nepieciešami iegaumēt, ka tam, kas tic dzīves

garīgai likumībai, kuru izteic Jēzus persona un garazi-»

nātne, un kas atrodas kopībā ar šo likumību, tam ir dzī-

vība (harmoniska, pareiza dzīve) un tas nav padots tie-

sai. Bet kas netic šai garīgai likumībai, tas it kā izslēdz

sevi no harmoniskas, pareizas dzīves, tamdēļ tas ir pa-

dots tiesai, tas sevi pats piekaļ pie cēloņu un seku riteņa,

tas sevi apzināti verdzina. Mūsu dzīvei būs mērķis un mēs

varam eksistēt tikai ar pareizu darbību, izpildīdami vien-

mēr un mūžīgi Dieva, kā pasaules Radītāja un Valdinieka,

gribu un Viņa likumus, atsacīdamies no katras neprātīgas

darbības, kas nesaskan ar Visuma dzīvi, ar pasaules die-

višķo harmoniju. Audzināšanas uzdevums katrā pa-

audzē attīstīt dziņas un spējas novērst sabiedrības dzīvē

esošās nepilnības. Atsevišķi audzēkņi jāizaudzina par la-

biem ģimenes, valsts un baznīcas locekļiem, piemēro-

joties viņu īpatnībām, individuālām spējām.

Tālab visās skolotāju gaitās jāizpaužas tā zināšanām un

gribas spēkam; viņam jābūt tautā attīstītākam un visizglī-
totākam cilvēkam, lai spētu jaunatnei ceļu rādīt — īstam

skolotājam jābūt gaismas valsts pilskungam; lūk, tad viņš

zinās pareizi sniegt katram skolēnam to, kas taisni viņam

atbilst, un kas vislabāk varēs atraisīt cilvēka

dvēselē guldītās īpatnējās enerģijas. Tieši no

šā grūtā un visai atbildīgā skolotāju darba atkarājas visu

tautu un valšķu likteņi, pat tagadnes cilvēces bojā ejas
novēršana. Bet naīvi būtu domāt, ka šo pārliecību un vēr-

tējumu sistēmu atzīs jau tuvākā nākotnē izglītības darbi-

nieku vairākums; šādām illūzijām nevaram nodoties, jo

zinām, ka vēl ir daudzi «audzinātāju", kuriem nav nekādu

dzīves ideālu: viņi atzīst tikai materiālisma principus (pēc
sarakstiem gan tie ir kristīgās draudzes locekļi), savos dar-

bos un dzīvē tie vadās no egoisma, mantkārības un ne-

morāliskām dziņām. Maz viņus ir skārusi arī latvju tautas

atdzimšana, jaunais laikmets mūsu valsts dzīvē. Vēl viņi
allaž apmierina sevi ar jutekliskām baudām, citu cilvēku

izmantošanu, godkārību v. tml. Tomēr šāda drūma pa-
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saules dzīves tiešamība mūsu optimismu nevar mazināt,

jo pakāpeniski noteikti uzvarēs labais nacionālais ideā-

lisms glābs cilvēci no draudošiem satricinājumiem, no ka-

tastrofas. Šajā sakarībā nepieciešami aizrādīt uz svarīgām

transcendentālu patiesībām. Reliģijas īstās būtības zinā-

šanas un garīga izglītība cilvēkam dod skaidru izpratni

par dzīves mērķi un viņas jēgu, jo ikkatrs cilvēks ir sai-

stīts visciešakām saitēm ar mūžību, ar bezgalību, tam-

dēļ pozitīva garīgas attīstības darba rezultāti, kuri vei-

cina vispārības labklājību, nāk par labu arī

pašam darba darītājam; tiesības uz mūžīgās dzī-

ves svētlaimību ir visiem cilvēkiem absolūti vienlīdzīgas,

ja tie ar neatlaidīgu darbu tuvojas garīgai pilnībai. „Nav

bijis tāda momenta, kad es vai tu neeksistējām un arī

nākotnē nebūs tāda brīža, kad mūsu esamība varētu iz-

beigties." Kad pilnībai tuvojas nedalāmā dala, tad viņai

tuvojas arī viss nedalāmais, un kad pilnībai tuvojas
viens cilvēks, tad reizē tai tuvojas arī visa cilvēce,

bet pilnību sasniegušā cilvēka pienākums palīdzēt
tiem līdzcilvēkiem, kuri vēl nav pilnību sa-

snieguši.

1935. g. 2. martā.
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