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IEVADS

Ikviens, kas vērīgi ieskatījies tagadējās pasaules no
tikumos, nenoliegs, ka mūsu planēta pārdzīvo ko ne
bijušu. To var saukt par krizi, par slimību, dzem
dēšanas mokām, vai arī par būtisku, visaptverošu 
atjaunošanos. Bet tie tikai vārdi, tie spēj maz izteikt 
tā satricinājuma būtību, kas pārņēmis visus pamatus, 
visas vērtības. Cilvēce pienākusi pie jaunas robežas 
savā evolūcijā. Vecie jēdzieni un domāšanas veidi 
pārkausējas. Visas vērtības nesaudzīgi pārvērtējas. 
Varam droši runāt par apziņas nomaiņu visā planētas 
mērogā. Patiesi, tā ir pasaules pārbūve pašos pa- 
matos. Katra tauta kā kosmiska stīga dreb milzu 
spraigumā: visas stīgas pārskaņojas jaunā tonī. Katra 
tauta jaunrada savu likteni. Bet šī pārskaņošanās 
norit kā visaptverošas sasprindzētas cīņas sekas. Cī
nās Kultūra ar nekultūras chaotiskajām strāvām, cīnās 
Gara Gaisma ar tumsu, lai dzīves arifmiskumu sadzie
dētu evolūcijas labskaņā. Patiesi, varens un visai no
pietns laiks! Kas gan nejūt it visur jaunu augstu 
enerģiju piesātināta laikmeta ausmu!

Visas cilvēces apziņas pārvērsmēs un apmulsuma 
brīžos var tomēr nojaust, ka cilvēku gars alkst at
jaunošanos, miesa tiecas pārvarēt sociālekonomiskas 
rētas. Sevišķi jaunajās nācijās sākam novērot ko 
enerģisku un arī modru. Modušās ilgas pēc dzī
ves pārveidošanas uz jauniem nācionāli kulfūrā-Grāmatu spiestuve „LATVJU KULTURA". Rīgā, Terbatas ielā 15/17
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Bern pamatiem. Var nojaust arī tautu apziņas pār
vērtēšanos: tās sāk ilgoties pēc būtiskākiem ritmiem, 
celt dzīvi lielākos mērogos, tās sāk meklēt sev arī 
spēcīgas ētiskas personības — vadītājus, kā kultūrā, tā 
sabiedriskā un valsts dzīvē. Šais slepenajās, vēl ne- 
izkristallizējušās ilgās pēc varonības un auforitātīviem 
paraugiem var jau jaust lielu laiku tuvošanos.

Un tomēr cilvēce, tās vispārējās līnijās, nonākusi 
vēl tikai lielos krustceļos, Tāpēc arī no otras puses 
vēl arvienu seko bēdīgā parādība, ka daudzu liel- 
valšķu norobežošanās vienmēr turpinās. Arvienu vēl 
tautas noslēdzas viena no otras muitas kalniem. Lie
lajā politikā vēl manāma neuzticība. Gaiss pilns sa
sprindzētas elektrības. Dzirdami no jauna kara drau
di. Pat Tautu Savienība var būt spēcīga tikai tad, 
ja tās pamatos patiesi apvienojošs kultūrāls kalpo
jums Augstākai Idejai. Mūsu planētas cilvēcei ne
pieciešams lielas viskultūrālas sadarbības un kalpo
šanas princips, kas regulētu stingrā sistēmā visu cil
vēces garīgo un materiālo dzīvi.

Ekonomiskā krīze nav nekas cits, kā cilvēces egoi
stiskās domāšanas sekas, lielās atbildības apziņas trū
kums. Vai gan būtu bezdarbs, ja tautas ietu patiesi 
gara ceļu? Vai gan blakus pārprodukcijai valdītu 
bads, ja tautas ietu mīlestības ceļu? Cilvēku kapitāli 
un mašīnas kalpo galvenokārt materiālās laimes — 
bagātību uzkrāšanai, ne gara pacelšanai. Nebūs pār
spīlēti sacīts, ka mūsu zemes lode izdzīvo spekulā
cijas slimību. Kurp gan var novest neregulēta, bez
rūpīga fizisko un garīgo enerģiju krājumu izšķiešana, 
nedomājot pat par izmantoto spēku atjaunošanu, ko

tik bieži vērojam mūsu dienās? Tiešām, pēdējais laiks 
padarīt veselīgāku savu zemi, sistēmatizēt un ētiziēt 
augstākā mērā arī saimnieciskās norises. Laimīgas tās 
valstis, kas to jau sāk apzināties un izpildīti

Tāpat cilvēki vislielākā mērā atbildīgi arī par tām 
vieglprātīgajām, negātīvajām, netīrajām domu vibrā
cijām, ko tie raida izplatījumā, ārkārtīgi chaotizējot, 
pieblīvējot un piemēslojot zemes atmosfēras slāņus. 
Jau zinātne sākusi pierādīt, ka negātīvas domas un 
domu saceltas kaislību stichijas ir lieli postoši spē
ki, kas apdraud nevien pašu raidītāju, bet arī ci
tus cilvēkus. Tāpat zinātne sākusi arī interesēties par 
to, vai masu raidītām patīgo, negātīvo domu plūs
mām nav kāds sakars ar pašreiz tik biežajām kata
klizmām un perturbācijām, klimata maiņām, jaunu epi
dēmiju veidiem u. f. t. Virs mūsu zemes piegriež 
maz vērības arī sirds kultūrai, tāpēc var izpausties 
cietsirdība, tāpēc var vērsties savstarpējs naids un 
nesaprašanās. Bet mēs zinām, ka katrs liels evolūtīvs 
piepildījums panākts ar tīras apgarotas sirds lies
mām. Mēs zinām, ka tikai gara ugunīs aizdegta sirds 
šķīstīs un atjaunos cilvēci.

Beidzot visgrūtākais ir tas fakts, ka tāds milzums 
cilvēku virs mūsu zemes lodes staigā gara noliegša
nas ceļu: tie neatzīst Augstāko Vadošo Roku, neat
zīst Gaismas Hierarchiju, uz kā vienīgi turas visas 
pasaules progress un dzīvība, neatzīst Neredzamo 
Pasauli, tā celdami savu mitekli tumsas bezdibeņa 
malā. „Pār brīvību sapņo cilvēki, bet kādā cietumā 
tie tur savas sirdis?‘ Cilvēces augstākais uzdevums 
jau ir sadarboties ar Augstāko Saprātu, veidot visu
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savu dzīvi pēc Kosmiskās Harmonijas Likuma, kļūt 
apzinīgiem kosmiskiem līdzstrādniekiem. Visa universa 
pamatos jau ir kooperācija un apvienība, viss visums 
aizskan evolūcijas ritumā, uz šīs sadarbības un vie
nības evolūtīviem balstiem arī cilvēcei jāceļ sava Jau
nā Pasaule. Patiesi, atkrišana no Augstākās Rokas 
un savstarpējs antagonisms var novest ikvienu in
dividu un tautu pie katastrofas. Neviena dzīva būte 
nevar pastāvēt, ja tā aizmirst savu kosmisko atbildību, 
ja tā iet pret evolūcijas gaismas likumu.

Vēl nav bijis laikmeta, kad cilvēcei bijusi tik liela 
nepieciešamība pēc nesavtīgas sadarbības un apvie
nošanās, kā tagad. Starptautiska apmulsuma brīžos 
katrai loģikai top skaidrs, ka cilvēces patiesā dzie
dināšana var nākt tikai no visu cilvēces šķiru, tautu 
un rāšu draudzīgas kopdarbības. Tāpēc arī dažu 
valšķu vidū pēdējā laikā notiek tik sasprindzēti mē
ģinājumi vienoties. No otras puses, mūsu laikmets 
apstiprinājis arī to, ka šādu viscilvēcīgu apvienošanu 
vislabāk var veikt lielas personības: protams, perso
nības, kas nenāk kā noliedzēji, bet kā patiesi pozitīvo 
vērtību un principu apstiprinātāji un piepildītāji.

Tautu politiskā apvienošanās līdz šim izrādījusies 
nesekmīga tāpēc, ka politika pamatojusies vairāk uz 
auksta aprēķina un infellekta. Bet īstākā apvienoša
nās arvienu notikusi uz sirds pamatiem. Apvieno
šanās visvieglāk iespējama uz kultūras pamatiem, 
proti, uz visu to cilvēka vērtību būtības, kur atklā
jas visas cilvēka sirds un gara trauksmes. Ar šīm 
tautu sirds radītām vērtībām — nācionālo dārgumu 
krājumiem, ko tās dod viscilvēcei, ar ko tās apmai-

nas sava starpa, tautam janosledz mūžīga draudzība 
un brālība.

Lūk, šo jauno ideju — apvienošanos caur 
kultūru — cilvēcei devis Nikolajs Rērichs. Kamēr 
parasti krizes cēloņus meklē apstākļos, Rērichs droši 
pasaka, ka „pasaules krize nav tirgū, bet mūsu sirdī". 
Krize ir nepareizā kultūras sajēgumā, krize mūsu ap
ziņā. Krize —- dzīves jēgas pazaudēšanā. Nostipri
not un harmonizējot dzīvi patiesā kultūras izpratnē, 
zudīs krize un disharmonijas. „Miers caur Kultūru" 
— Nikolaja Rēricha devīze.

Nikolajs Rērichs ir pazīstams nevien kā māksli
nieks, bet arī kā kultūras ceļvedis un personība, 
kura vārdu min ar cieņu gan rietumu, gan austrumu 
kultūras aprindas, nevien baltās, bet arī dzeltenās 
rases. Viņa gara intelliģenceļ patiesi universāla ampli- 
tūde, viņa darbības un ideju lauks apbrīnojami plašs 
un dziļskanīgs. Mūs Rēricha personā sevišķi pie
velk tas, ka viņš nav vienkārši domātājs — sludinā
tājs vai sapņotājs: viņš nevienu ideju nav 
paudis, ko nebūtu iespējams reālizēt, un 
kuras reālizēšanai viņš jau nebūtu licis pirmos tvir
tos pamatus. Viņš radījis tik daudzus un spēcīgus 
pasākumus, kultūras iestādes un apvienības, kas 
mums ar savu monumentālo raksturu liek atgādāties 
lielos vēsturiskos cēlējus.

Kultūru cēlušas visos laikmetos diženās dvēseles, 
kas sava gara lielās gaismas sēklas nesavtīgi sējušas 
tautu un cilvēces sirdī. Lai kādā gadusimtenī rau
dzītos, arvienu atstaros pretim dižgars, kura gara
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uguns ietekme apgarojusi un pacēlusi arī daudzas 
vēlākās paaudzes. Šo dižgaru nav tūkstoši, viņu nav 
daudz, un tomēr viņu sirds kalpojuma ugunīs vienmēr 
atjaunojusies un šķīstījusies cilvēce. Viņi ved arī ta
gad, pāri visām tumsas pretsfraumēm, cilvēci pa evo
lūcijas kāpnēm uz gaišāku, cēlāku kooperātīvas vie
nības laikmetu.

Vēstnesis (1922.)
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RĒRICHS KĀ MĀKSLINIEKS

Mūsdienu mākslas vidū Nikolaja Rēricha radītā 
dailes pasaule šķiet kā teiksmaina mala. Viss tur 
liekas it kā citā izmērījumā ietverts, citā plašākā, 
kosmiskā perspektīvā skatīts, citu gara uzlidojienu 
veidots. Šai pasaulē nevalda tikai forma un krāsu- 
līniju pārdzīvojums, šeit nav atveids no parastās dzī
ves vai dabas rituma, kādu visbiežāk sniedz mūslaiku 
māksla. Šeit mēģināts tvert dzīvi tās būtiskākā sejā, 
dzīvi kā cēlāku vibrāciju un inspirāciju lauku, kā 
augstāku patiesību un vienību, dzīvi, kas tiecas uz 
jābūtību, ko jau Aristotelis uzstādīja par mākslas 
lielo uzdevumu un bausli. Šeit forma staro, dun gara 
labskaņā.

Nikolajs Rērichs iziet no gara un viņa pilnskaņas 
un daiļskanīguma. Viņš pazīst lielo patiesību, ka māk
sliniekam pirms jāmostas kā dižgaram, lai tas mostos 
liels arī kā formu un krāsu meistars. Viņš zina, ka 
māksliniekam jāieliek gleznā nevien aistētiskais ska- 
tījiens, bet arī visa sava gara gudrība un cēlums un 
apgarotība. Viņš zina, ka mākslas darbam jābūt pra
vieša valodai, dievatziņas liesmai, akordam no Kos
miskās Harmonijas.

Augstākā Patiesība grūti ietverama jutekliskās 
formās un tēlos. Tāpēc mākslinieki garreģi arvienu 
ņēmuši palīgā dižākus simbolus, emblēmas un līdzī
bas, — visu reliģiju un mākslas sakrāmentālo va
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lodu, valodu, ko var atšifrēt, salasīt, neatkarīgi no 
cilvēoes valodu prašanas. Tādu augstāku emblēmu 
valodu lieto arī Nikolajs Rērichs. Bet šī viņa va
loda tik vispārcilvēciska un starptautiska, ka viņu 
viegli izpratīs kā eiropietis, tā mongolis vai indianietis, 
kas nes sevī ilgas pēc Augstākās Patiesības. Jo Pa
tiesība jau no saviem objektīvajiem dziļumiem katrā 
apziņā var atlaistīties ar vienveidīgu atspulgu, ja vien 
tai tuvojas un to meklē ar tīru sirdi.

Nikolajs Rērichs dzimis 9-oktobrī 1874. g. Pēterpilī. 
Viņa tēvs bija notārs, kas kā progresists ar savu sirdi 
piesaistījās tautas izglītības kustībai. Tāpat arī viņa 
māte bija gara cilvēks. Rēricha tēva senči cēlušies no 
senas skandināviešu cilts, kuru dzīslās tecējušas vi
kingu asinis. Ne velti daži biogrāfi Rēricha ģinti pat 
atvedina no pirmā krievu valsts dibinātāja vikinga 
Ģūrika. Mātes attālākajos senčos turpretim atdveš 
Āzijas taigas un tuksneši. Tā Nikolajs Rērichs jau 
pēc iedzimtības slēpj sevī divu kultūru — austrumu 
un rietumu sintēzi.

Jau skolas gados Rērichā mostas milzu dedzība 
uz krievu senatni un archaioloģiju, kas iezīmē visu 
viņa turpmāko darbību mākslas laukā. Pavadīdams 
vasaras sava tēva muižā, viņš sajūsminās par sen
kapiem — kurganiem, izdara izrakumus, zīmē atra
stos priekšmetus. Viņa dvēselē atdzimst senatnes 
daile, tās sensirmie sapņi un leģendas. Viņš iepazīst 
arī zemes svētību. Viņu savaldzina Ziemeļkrievijas 
lakoniski skopā un skarbā daba, kurā viņš tomēr

pārdzīvo īstu lirismu, reliģisku klusumu un pla
šuma dvesmu. „Atceries ziemeļus,“ viņš raksta kā
dam draugam. „Ja kāds tev stāstīs, ka ziemeļi drū
mi un nabadzīgi, tad zini, ka viņš ziemeļus nepazīst. 
Kur vēl atradīsi tādu tāles zilgmainību? Tādu ūdens 
sudrabu? Tādu pusnakts ausmu skanīgo varu? Tādu 
ziemeļblāzmu brīnumu?"

Rēricha pirmos zīmējumus ierauga tēva draugs 
skulptors Mikešins, kas ieteic vecākiem dot dēlam 
māksliniecisku izglītību. Pabeidzis ģimnāziju, Rērichs 
iestājas .vienā laikā universitātē, pildīdams tēva gri
bu studēt par juristu, un Mākslas akadēmijā. Šeit 
drīz viņš iekļūst slavenā krievu mākslinieka Kuin- 
dži klasē. Savos rakstos vēlāk Rērichs vissajūsmi
nātākos vārdos cildina Kuindži ģēniju un garīgo per
sonību. Viņš bijis skolotājs ideālā nozīmē, apvienojot 
sevī lielo meistara prasmi ar dzīves mākslinieku un 
audzinātāju. Kuindži ar savu priekšzīmi devis Rē
richam arī garīgas ierosmes, devis majestātisko toni 
arī viņa daiļradīšanas gaitai. Kad Kuindži 1897. g. 
atstāj akadēmiju, līdz ar viņu aiziet arī tā skolnie
ki, iepriekš iesniegdami savus diplomdarbus. Akadē
mija protestantiem, tai skaitā arī Rēricham, tomēr 
piešķir mākslinieka grādu. Rērichs to iegūst par 
„Vēstnesi", — pirmā lielā atzinība jaunajam māksli
niekam. Nākamu gadu Rērichs beidz arī universi
tāti.

„Vēstnesī", tāpat kā citos tā laika darbos, iezīmē
jas Rēricha mākslas ceļa pirmais formālais un idejis
kais posms: šeit krievu senatne tās romantismā, atzi
ņās un plašumā, jaunradīta apbrīnojami tiešā un svai
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gā skatījumā, it ka mākslinieks ar dzirdi un jutām 
būtu klausījies pagājušo laiku pulsā. Līdzās pētīju
miem archaioloģijā Rērichs nododas arī vēstures un 
aizvēstures studijām, raksta par mākslu un senatni 
žurnālos. Viņš top par senatnes dzejnieku, kas sauso 
archaioloģisko faktu materiālu pārvērš dzīvā poēzi
jā. Iegremdēdamies cilvēoes radošo impulsu vēsture, 
Rērichs redzēja, ka pat akmens laikmeta cilvēkam 
bijušas lielas alkas pēc daiļuma, ko tas mēģinājis iz
paust ikdienas priekšmetos, alu sienās u. t.t. Viņš 
redzēja, ka būtiskās slāpes pēc dailes arvienu pa
vadījušas cilvēci tās evolūcijas ceļos, kā inspirētajās, 
spārnotājas, kultūras cēlējas.

Sākot ar pirmiem labākajiem darbiem „Vēstnesi" 
un „Stareci pulcējas", Rērichs senatnē meklējis arī 
reliģiski metafizisko momentu, gara aspektu. Viņam 
senatne maģisku brīnumu apdvēseļota, tā viņam fan
tastiska burvju un apburtu piļu, saules pielūdzēju un 
feju pasaule. Senatne viņam aizmūžīgu zvanu piedu- 
nota, bezrobežības alku apdvesta.

Šais pirmajās gleznās jau iezīmējas arī viss Rē
richa stila savdabīgums: viņa sintētiskā pieeja kom
pozīcijai, līniju skaidrība un lakēnisms, krāsu no
zieda tīrība un mūzikālitāte, lielā izteiksmes vienkār
šība un īstums.

1900. gadā Rērichs aizbrauc uz Parīzi, kur iestā
jās Kormona, zīmējuma un kompozīcija meistara kla
sē. Tāpat iepazīšanās ar Pivī de Savannu un citiem 
franču māksliniekiem viņam palīdz piepildīt savu 
stilu, no otras puses objektīvizēt savu mīlestību 
uz senatni.

Kad Rērichs atgriežas pēc gada no ārzemēm, viņu 
ievēl Mākslas Veicināšanas biedrībā par sekretāru. 
Viņš stipri sekmē šīs biedrības attīstību, tālāk, iz
dara daudzus izrakumus, saziņā ar Archaioloģijas 
biedrību, savāc milzu kollekcijas. Viņa darbi izstā
dēs gūst lielu ievērību. Vairākas gleznas iegādājas 
Aleksandra III. mūzejs un Tretjakova galerija. 1903. 
gadā Rērichs rīko pirmo patstāvīgo izstādi, kur lī
dzās vēsturiskām gleznām, „Pilsētu ceļ" un citām, 
sniedz veselu reliģisku gleznu ciklu. Viņš sajūsminās 
par krievu baznīcas mākslu, viņu valdzina īkonu glez- 
nieciskie veidojumi, un viņš nojauš, ka ar sava gara 
intelliģenci un krāsu melodiskumu spēs šo mākslas 
nozari jaunradīt. Jau ar savām pirmajām īkonvei- 
dīgajām gleznām Rērichs pārsteidz skatītāju: Viņa 
svētbildēs atdveš jauns svaigums, dzīvums; viņa svēto 
sejās zied gaisma un pavasaris, pretēji tradicionā
lajiem skarbi drūmajiem veidojumiem. Tāda viņa mo
zaīka Šliselburgas cietokšņa baznīcā, tādas viņa fres
kas Parhomovkā, ko iedvesmoja bicantiešu paraugi, 
tādi viņa „Eņģeļu dārgums", „Uguns ceplis" u. c.

1903. gadā Nikolajs Rērichs, kopā ar savu kundzi, 
uzsāk savu iedvesmīgo svētceļojumu pa Krievi
jas „svētajām vietām" — kristīgo senceltņu ba
gātajām pilsētām. Starp citu viņš apmeklē arī Rīgu, 
kur pagatavo trīs gleznas, — no šejienes tas aizved 
līdzi cēlākās atmiņas, tālāk viesojas arī Cēsīs, Jel
gavā, Pečoros, Pleskavā, Kaunā, Viļņā u. 1.1. Visur 
viņš priecājas par senatnes daiļumu, sevišķi baznīcas 
celtnēs, iemūžo to gleznās, un tā rodas 75 etīdes un 
500 foto attēli, kas aptver dažādu konfesiju stilus un
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laikmetus. Tas bija ne tikai novērojumu un sajūsmas, 
bet arī lielas sasprindzētas radīšanas laiks. Nākamā 
gadā Rērichs sarīko savu etīdu izstādi, pēc tam tās 
aizved izstādīšanai uz Ameriku, kur traģiskā kārtā 
tiek izpārdotas ūtrupē un izklīst svešās rokās, tikai 
daļu savāc San-Francisko mūzejs.

Lielā nevērība pret mākslas seno pieminekļu svē
tumu, ko Rērichs novēroja ceļojumā, smeldzoši at
balsojās viņa apziņā. „Bargie torņi un mūri aizau
guši, aizsegušies ar mierīgiem bērziņiem un krūmiem: 
Majestātiskās, romantiskā spožuma pilnās katedrāles 
iespiestas šausmīgu mājiņu vidū. Sirmie īkonostasi 
izkropļoti nemākslinieciskajiem, laipnajiem ziedoju
miem. Viss zaudējis savu dzīviskumu. Un pieminek
ļus mūždienu apstāj ārēji un iekšēji ienaidnieki?1 Tā 
Rērichs raksta sava ceļojuma laikā. Savos rakstos 
viņš bieži atzīmē neskaitāmos mākslas pieminekļu 
graušanas gadījumus, nekultūrālo izturēšanos pret 
mākslu. Viņā tad arī dzimst plāni, kas izplaukst 
pilnībā tikai vēlāk Miera Karoga projektā.

Ap to pašu laiku Rēricha gleznu izstādes iekaro 
Vakareiropu, — sākot ar Prāgu un Vīni, un beidzot 
ar Berlīni un Parīzi. Turpretī pats Rērichs 1906. 
gadā dodas jaunā svētceļojumā, šoreiz pa „itāliešu 
mākslas diženo ceļu", apmeklē veselu rindu Itālijas 
sendailes pilsētu, apstarojas renesances mākslas brī
numā, ieiet gleznās un freskās kā svētku liturģijā, 
valdzinās celtņu majestātiskajā, aizmigušajā dailē, dzer 
acīm, visiem miesas un gara audiem Itālijas debess 
zilgmi un dabas krāsu vizumu. Šo lielo krāsu prieku 
Rērichs atnesa arī savās gleznās līdzi, viņš mācījās

brīnišķīgo kolorīta mūzikas noslēpumu, krāsu svai
gumu un spēku, kas piemīt vecmeistariem, par ko 
tas priecājās Džoto, Gocoli un Andželiko darbos, 
un kas atdzimst vislielākā mērā arī Rēricha vēlākās 
gleznās.

Tai pašā I9O6. gadā Rērichu ieceļ par Ķeiz. Māks
las Veicināšanas biedrības skolas direktoru. Kā pa
tiess un radošs kultūrāls organizātors Rērichs plaši 
pārorganizē skolu. Viņš pārbūvē agrāko celtni no 
jauna, ienes viņā modru garu un sajūsmu, paceļ ro 
lielā augstumā, turēdams arvienu priekš acīm savu 
paidagēga devīzi: „Pēc manas pārliecības mākslinie
ciskās audzināšanas galvenā nozīme — atvērt audzēk
ņiem pēc iespējas plašākus apvāršņus un iepotēt 
viņiem uzskatu par mākslu kā par kaut ko gandrīz 
neierobežotu?' Rērichs piesaista skolā jaunus skolo
tājus-psīchologus un audzinātājus, atveļ- veselu virkni 
jaunu klašu un darbnīcu (starp citu īkonu glezniecībā, 
aušanas un kalšanas mākslā), rīko ekskursijas, dibina 
skolā muzeju u. 1.1. Jāatzīmē, ka Rēricha vadībā šai 
skolā mācījušies daudzi pazīstami latviešu mākslinie
ki. Rērichs sapņo pat par „dailes universitātes" di
bināšanu, plašu sintētisku mākslas iestādi. Dzimtenē 
viņa sapņus izjauc karš, toties viņš to reālizē vēlāk 
Amerikā.

No 1907. -1914. gadam Rērichs daudz strādā de
koratīvajā mākslā. Tomēr arī šeit izpaužas vi
ņa kā radītāja lielais savdabīgums: tas nespēj iekļaut 
savu garu šauras un robežotas teātrālības lokā. Viņš 
tikai sniedz to pārdzīvojumu tēlus, ko viņā modinā
jusi drāma, neieejot pašā inscenējumā, viņš veido
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patstāvīgas ainas — gleznas. Un tomēr Rērichs arvie
nu apbrīnojami pratis iztulkot rakstnieka vai kom
ponista radošos nodomus. Viņš patiesi konģeniāli iz
pratis Vāgnera „Valkiriju" stichijisko patosu, Remi- 
zova „Jūdasa traģēdijas" senatnīgo dzeju, Parīzes 
operas iestudētās Rimska-Korsakova „Sniegbaltītes" 
teiksmaino maigumu un beidzot Borodina „Kņazu 
Igoru", ko uzveda Djagiļevs Parīzē. Pēdējo Rērichs 
drīzi atkārto jaunā meistardarbā, gluži savādākā to
ņu krāšņumā un apgarotībā. 1909. gadā Rērichs rada 
skices Rimska-Korsakova „Pleskavietei". Tad sadar
bībā ar Stravinski un Djagiļevu — brīnišķīgo senslāvu 
baletu „Svētais pavasaris", savu varbūt vismuzikālāko 
dekorātīvo darbu, savu ekstatisko, pavasarīgi uzzie
došo krāsu un gavilējošo vēju himnu. Lielas radošas 
iedvesmas apgarotas arī turpmākās etīdes Lope de 
Vegas „Avju avotam", Ibsena „Peram Ģintam", Vāg
nera „Tristanam un Izoldei", Mēterlinka „Princesei 
Malēnai“‘ un „Māsai Beatrisei".

Šais etīdēs viscaur izpaužas Nikolaja Rēricha ap
brīnojami plašā un daudzskanīgā gara amplitūde, kas 
spēj pirmbūtiski iejusties gan slavu vēsturē un aiz
vēsturē, gan spāniešu viduslaiku scholastiskā fanā
tismā un romantikā, gan ģermāņu varoņleģendās, gan 
skandināviešu skarbajā varenībā, gan beļģu tautas 
lirisma apdvestajā mistikā.

Veidojot savas operu un baletu dekorātīvās etī
des, Rērichs ļāvies brīvi skaņu elementu inspirācijai. 
Lūk, ko viņš pats par to saka: „Pirms es gleznoju 
dekorāciju, es iepazīstos tuvāk ar mūziku un drāmu. 
Kad esmu piesavinājies valdošo ideju, es cenšos iz-

Unkrada
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teikt to pašu ideju un iedvesmu gleznā, ko kompo
nists izteicis mūzikā un libretists vārdos. Es radu 
saskaņā ar mūziku; un tāpat kā komponists izvēlas 
toni, kādā tas raksta savu motīvu, tā es izvēlos krāsu 
toni vai varbūt, varu teikt — krāsu vadmotīvu, kas 
ir par pamatu visai dekorācijai". Lūk, kāpēc Vāgnera 
„Valkirijai" viņš sniedz tumšu, majestātisku krāsu rit
mu, „Svētajam pavasarim" — ziedošo zelfa-zili-zaļo, 
svaigi priecīgo toni.

Vienā laikā ar dekorāciju etīdēm Rērichs sniedz 
arī gleznu svītu „Vikings", „Vapagu jūpas" seno braz- 
dojumu un zilā klusuma poēmu, tālāk — ainas no 
indiešu mītu pasaules u. t. t. Bet līdztekus tam Rē
richs atkal atgriežas krievu teiksmainajā senatnē, šo
reiz līksmi brīvā un smaidošā, vispasaulīgi plašā, kur 
zudis telpas un laika jēdziens, kur atviz visas krievu 
zemes vasarīgi taujais mirdzums, nokrāsas un atēnas, 
kur mijas maigums ar skarbumu. Tā ir svētceļnieku 
un sirotāju zeme, senu garīgu meklējumu, visu ilgu 
mala. „Unkrada" (1909.) — rasainajā rītā pa kal
nājiem, tērptiem priecīgās puķēs un plaukstošās birz
talās, pāri zilajiem ezeriem, klīstošā meitene, kuras 
sirds pārpilna nezināmu skumju šalku. „Padebešu 
kauja" — augstēs drūzmējas milzu cīņai violetie drū
mie mākoņi, bet apakšā nevarīgas, ūdeņos paslēpušās 
pālu mājiņas. Tad citas ainas no senās brīnumu pa
saules: — „Zvaigžņu rūnas", „Pie dīvainā akmeņa 
nezināms sirmgalvis apmeties", „Aiz jūrām — diže
nas zemes". Tālāk — virkne „atavistisko gleznu", 
ar apbrīnojamo iejūtu pirmcilvēka psīchē, Somijas un 
Kaukaza ainavas u. c.

Tai pašā laikā Nikolajs Rērichs, turpinādams sa
vus reliģiskos meklējumus, Veido joprojām īkonas 
un sasniedz šeit lielu kompozīcijas un kolorīta mei
starību. Taisni šeit gadusimteņos izpaudušās kristī
gās krievu tautas neskartākās ilgas pēc dailes un svē
tuma, un tāpēc arī Rērichs ar lielu iedrosmi un entū- 
ziasmu savdabīgā izpratnē jaunrada šo dvēseles dzi
ļumu tēlus. Kā krievu dievnamu izdaiļotājam viņam 
cildena vieta reliģisko mākslinieku Ņesterova, Vasņe- 
cova, Vrubeļa un Rabuškina vidū. 1907. gadā Rē
richs uzglezno īkonostasu sieviešu klosterim Permā. 
Rērichs jau kādreiz bija piedalījies krievu mākslas 
aprindās pazīstamajā „Talaškinā", kņazienes Marijas 
Teņiševas muižā, kur tā atdzemdināja īstu senslāvu 
dailes pasauli. Savās lietišķās mākslas darbnīcās un 
skolā tā aicināja talkā vairākus ievērojamus krievu 
māksliniekus un arī apdāvinātākos no tautas vidus. 
No 1911. 1914. gadam „Talaškinas" Sv. Gara baz
nīcā Rērichs rada ar lielu aizrautību savu cildeno 
epopēju — „Debess Karaliene Dzīvības Upes krastā". 
Centrā Dievmāte, ap kuru „izaug diženas debesu pil
sētas, eņģeļu pulku apsargātas; pret viņu lūdzoši pul
cējas Svētie; augšā aiz viņas Praviešu gājiens, kas 
pielūdz Krustu". Šī plašā simbolu pārbagātā kompo
zīcija skatītāju apdveš kā reliģiski gavilējošu krāsu 
un saskaņu simfonija. Vidū baltais, zelts un zaļais, 
dzeltenais un iesārtais, nekur nav seno īkonu skumji 
patumšo toņu. Kā baltā Madonna, tā arī svētie tērpti 
garā un gara izstarojumos. Bicantiski austrumnieciskā 
Dievmāte it kā izaug starp gaišajiem logiem, varena, 
neizteicami daiļa, svētie pie viņas kājām, pret viņas
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makrokosmisko gara majestāti, kas piepilda izplatīju
mus, šķiet it kā sīki, kaut sevī pilnīgi zemes ziedi.

Arī vēl citām svētnīcām Rērichs veido freskas, 
mozaīkas un īkonas. Viņš izmēģinās arī celtniecībā: 
iegūst valsts prēmiju par projektiem Sv. Sergija baz- 
nīciņai Skernevicos.

Tā Nikolajs Rērichs aizvien dziļāk ieiet gara meklē
jumos. Viņš svētceļnieks pa nezināmiem ceļiem. Visas 
piekrastes viņš izpazinis, visas plašās tāles un straumes 
izbraukājis, cilvēku dvēselēm pieskāries, gara augstu
mā un klusumā pacēlies, vērojis stichiju cīņas un vī
zijas, it visur meklējis zilo brīnuma puķi, papardes 
ziedu, uguns putnu, lai to ieveidotu zemes krāsās 
un ritmos. Tā lēnām atsedzas meistara skatam fai- 
nomenālās pasaules čaulas un vāki, atrist mīklas, līdz 
visu apziņu pārņem lēnas būtības gaismas trīsas. Tad 
redzētais ietērpjas atkal atpakaļ gleznās — emblēmās 
un simbolos.

Patiesi apbrīnojama ir Nikolaja Rēricha gara toņ
kārtas universālība, viņa psīches struktūras lie
lie apvāršņi un daudzveidība, viņa mākslas ģēnija 
simtskanība. Katrā jaunā darbā viņš sniedz jaunu 
ideju, jaunu paņēmienu un veidojumu, arvienu kaut 
ko vienreizēju, to, kas neatkārtojas. Viņš nav pieņem
tas šablonas cilvēks, bet daiļš savā meistara evolū- 
tīvajā rosībā un dzīviskumā. Tāpat arī krāsas viņa 
paletē uzzied ik gleznā no jauna, arvienu noziedā, 
kas nevariē sevi, bet kas jaunradīts vai papildināts.

Līdzās lielajai izteiksmes un ideju bagātībai, visai 
daudzveidīgi ir arī mākslinieka tēlojamie līdzekļi.

Viņš gleznojis gan ar eļļas krāsām, gan ar akvareļu, 
gan ar pasteli, guašu; beidzamā laikā pārgājis uz 
temperu, beidzot daudz arī zīmējis (gan grāmatu illū- 
strācijām, gan freskām, mozaīkām, kokgriezumiem, ke
ramikai, audumu rakstiem u. c.). Tāpat kā viņa iz
teiksmes loks mainās starp reālismu un fantastiku, 
zemes smagmi un gara taujājām kontūrām, tā mai
nās arī viņa izteiksmes līdzekļi, sakarā ar кatrrei
zē jām daiļradīšanas prasībām.

Lēni nobriestot sevī, izaugot pilnveidībā, Rērichs 
tuvojās lielajai mākslinieciskajai sintēzei savos dar
bos. Viņa būte izkristallizējās, izsmalcinājās garīgajā 
pieredzē, viņa gars tvēra idejas un vīzijas, ko spēj 
tikai apskaidrota acs.

Nikolaja Rēricha mākslas mūža pirmais posms tā 
savām dziļākām saknēm tvērās cilvēces pagātnes brī
numa pasaulē. Atdzīvinādams senatni, Rērichs to
mēr nesastingst viņā, nekopē to. Ar katru gadu vai
rāk viņš caur pagātni sāk raudzīties nākotnē. 
Pagātne viņam top fons, uz kā tas zīmē nākotnes daili. 
Cilvēoes evolūcijas krātnēs viņš uzmeklējis daiļākos 
ziedus, lai tos pasniegtu nākotnei.

Rēricha darbības otrā posmā arvienu vairāk pret 
nākotni vērstas viņa domas. Viņš rauj sev līdz pa
gātni ar tās cēlajiem mantojumiem cilvēces brīnišķī
gajā nākotnē, apgaro to ar rītdienas cildeno ritmu.

Neilgi pirms pasaules kara Nikolajs Rērichs sniedz 
sava gara jaunu atklāsmi — pravietisku vīziju 
ciklu. Rērichs ar savu mākslu pilnā mērā iemiesojis 
domu, ka māksliniekam jābūt nevien krāsu — skaņu 
meistaram, bet arī daiļgaram, harmoniski ētiskai
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personībai un pravietim. īsta māksla jau būtiski 
ir pravieša māksla, viņa ar katru savu elementu de
dzina un šķīsta cilvēku sirdis, ved viņus pretim la
bākai nākotnei, sniedz nojautas par rītdienas norisēm 
un rāda ceļus, kā uzcelt savā dzīvē tīrās harmonijas 
valsti. Ar Rēricha gleznām runā Amoss un Ezaija, 
ar viņa Jaunajā Pasaulē traucošajiem ritmiem pra
vieto Jānis Kristītājs — šī saucēja balss tuksnesī, ceļa 
sataisītājs Kungam, varenais tuksneša lauva, kas to
mēr maigāks par lauku līliju.

Jau sākot ar 1912. gadu Rēricha gleznās jūtama 
it kā dīvainu, drūmu gaidu smeldze, kas top par 
sāpju liesmām pasaules kara novakarā. Atdveš 
drausmas un brīdinājums cilvēcei par draudošo vis
pasaules katastrofu un tautu bezprātību. 1912. gadā 
Rērichs rada „Vīrišķības zobenu": — „liesmains sargs 
atnes vīrišķības zobenu kalna cietoksnī, pie kura vār
tiem bezrūpīgi guļ sargi". „Pēdējais eņģelis" — bar
gais soģis diēs īrae vēstnesis, kas tur rokā zo
benu liesmaino mākoņu vidū, zemei aizvīstoties uguns 
stichijās. Darbs sarakstīts ar tādu pravietisku ie
dvesmu, ka taisni jābrīnās par paredzēto vīziju rea
litāti un dzīvo spēku. Vēl vairāk pārsteidz gleznas, 
kas radītas dažus mēnešus pirms kara izcelšanās. 
„Nosodītā pilsēta" — lepnu, varenu pilsētu saslēdz 
milzu čūska savos drausmajos gredzenos. „Blāzma"
— pār pilsētu zvēro asins liesmas un veļas smacē
joši dūmi. „Cilvēku darbi" — pāri gruvešu kaudzēs 
sagrautai pilsētai, uzkalnē gudrie norāda uz cilvē
ces bezprāta traģiskajām sekām. Beidzot „Kroņi"
— trīs karaļi zvēr uz zobeniem, bet augstu gaisos

aizlido trīs rožaini mākoņi kroņi — triju toreiz 
tik lepno impēriju simbols.

Pasaules karam aizdegoties visās naida ugunīs, 
Rērichs kā pretstatu iznīcinātājam un noliedzējam 
spēkam rada virkni gleznu, kur pozitīvi rado
šais, kur atdzimšana un dziedināšana. Šīs gleznas 
pārpilnas ilgu pēc miera un gaismas harmonijas. Kā 
pravietiska daba, Rērichs aizvienu dzīvo vairāk ga
dus uz priekšu, tā arī jau kapa postošā niknuma vidū 
viņš sāk celt savu Hēroica, savu varoņgara apdve
sto Jauno Pasauli. Viņa darbi vēl vairāk ieaug svi
nīgumā un cildenumā, vai viņš tēlo dabu, vai seno 
teiku pasauli, visur tas pārdzīvo laikmeta lielo no
pietnību.

Vispirms atzīmējams viņa leģendu cikls, kur tas 
atveido pirmdabas līksmo dievapgaroto, kosmisko rak
sturu, kad vēl debesu sūtņi — svētie nāca sērst cil
vēku vidū, atnesdami sava gara daiļskaņu un sin
tēzi. Tur Svētais Prokops svētī nezināmos ceļiniekus 
vai novada akmeņu mākoni no apdraudētās pilsētas. 
Tā ir liela miera harmonija, kas plūst ar Prokopa 
lūgšanām, — viņam līdzi šķiet lūdzamies zaļie klaji, 
upes līči, pakalni. „Trīs prieki" tautas teika par 
labo, un tāpēc laimīgo saimnieku, kam apkārtējos 
saulainajos pakalnos Sv. Elija pļauj rudzus, Sv. Juris 
gana zirgus, bet Sv. Nikolajs govis. Rērichs radījis 
brīnišķīgu idilli, zemnieka sētu, ko svētī ar labklā
jību un daiļumu debess viesi. Šai gleznai radniecīga 
— „Sv. Nikolajs", kas pametis dievnamu, nāk vasaras 
saulē apskatīties, vai cilvēkiem ir labi virs zemes un 
vai nav tiem jāpalīdz. „Sv. Panteleēns Dziedinā
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tājs”, kas uzkalnē dzedrā saules lēkta salasa dzie
dināmas zāles.

Tai pašā laikā Rērichs rada vairakas gleznas, kur 
izpaužas viņa prieks par debesīm, par mākoņu 
rakstiem, par saules rotaļu. Šo iejūtīgo pieeju debess 
tālei un tās stichijām viņš rādīja jau agrak_ „Pa
debešu kaujā”, „Mākoņos”, „Zvaigzņu rūnās" u. c. 
Bet kā īsts dabas dinamikas dzejnieks, dabas elemen
tāro pulsāciju tvērējs, viņš arvienu atgriežas pie iz
platījuma parādībām, tver tās viņu kosmiskajā vare 
nībā un noslēpumainībā, ieveido augstākos simbolos 
un tēlos. Viņa padebeši tik bieži atgādina fanta
stiskas dzīvas butes, tāpat kā viņš apdveseļo arī 
akmeņus un klintis. Rēricha kara laika gleznas ^„Pa
rādība”, „Debess bultas zemes šķēpi”, „Paklajs 
pašlidenis”, „Debess pavēle” un daudzos vēlākos dar
bos mākoņi savu veidu un krāsu zieda bezgala va
riācijās nereti patiesi šķiet kā citas smalkakas pa
saules zīmes, vēstis vai atēnas.

Rēricha mākslai izplaukstot arvienu lielāka dailes
briedumā un gara pilnskaņā, līdz ar to aug ari viņa 
popularitāte. 1909. gadā Rērichu izvēl krievu Māk
slās akadēmijā par akadēmiķi un daudzas Krievijas un 
ārzemju vienības viņu ieceļ goda amatos. Viņa vārds 
iekaro visu mākslas cienītāju sirdis, tas tiecas tālu 
arī citu tautu apziņā. Viņa daiļdarbi rod mājasvietu 
vai visos lielākos Eiropas mūzejos. Viņa gleznu iz
stādes apceļo Eiropas dižākās mākslas pilsētas, sa
kot ar Parīzi, Romu, Venēciju un beidzot ar Briseli 
un Londonu. Jāatzīmē, ka Rērichs izpaudis sevī ari 
smalkas kollekcionāra spējas: savos ceļojumos viņš

savācis ap 300 nīderlandiešu un flāmu mākslas darbu 
kollekciju.

Revolūcijai sākoties, Rēricham piedāvā mākslas mi
nistra portfeli, viņu aicina izstrādāt Brīvās Mākslas 
akadēmijas projektu. Bet drīzi revolūcijas mutuļos 
viņam atņem daļu gleznu un līdzekļus, un viņš ar 
pūlēm izkļūst Somijā, kur bija apmeties jau pirms 
revolūcijas. Viņa enerģija tomēr nezūd. Viņš jopro
jām rada un veido tālāk savu lielo pozitīvo gara; 
dailes pasauli. 1918. gadā atklāj viņa izstādi Stok
holmā, tad Kopenhāgenā un Helsinkos. Beidzot 1920. 
gada maijā Rērichs dodas caur Norvēģiju uz Lon
donu un rīko tur izstādi. Jūsmīgas balsis Rērichu 
aicina arī uz daudzām citām malām. Bet viņa ilgu 
zeme tomēr ir Amerika. Čikago Mākslas institūta 
aicināts, Rērichs dodas pāri Atlantijas okeanam uz 
Jauno Zemi, ar dīvainām cerībām sirdī. Viņa iz
stāde Ņujorkā gūst nebijušus panākumus. Tāpat iz
stādes vēlākais ceļojums pa četrdesmit Amerikas pil
sētām un Rēricha lekcijas par mākslu rod jūsmīgas 
un lietišķas atbalsis. Rērichs lēni un dziļi ieaug Ame
rikas mākslas entūziastu apziņā, kas pulcējas ap viņu. 
Čikago opera uzved „Sniegbaltīti” pēc viņa deko
rāciju un kostīmu skicēm. Turpat arī ar Rēricha, 
līdzdalību dibinās starptautisks mākslas centrs „Cor 
Ardens'”. Bet galvenais viņa darbības lauks drīzi 
atklājas Ņujorkā. Tur viņš liek pamatus sava ra
došā gara monumentālajām celtnēm, par ko mums
būs runa vēlāk.

*
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Amerikā Nikolaja Rēricha daiļgars izplaukst sa
vās viskrāšņākās virsotnēs. Arvienu vairāk apskai
drojas un nostiprinās viņa dailes skats, viņa acs uz
zied garīgā sintezē. Tā nekavējas atsevišķos sīku
mos: tā elementus sakļauj totālā vīzijā, organiskā pa
rādībā. Tā ir lielas apgarotas harmonijas dziesma, 
kas atskan no Rēricha gleznām.

Arvienu dziļāk iekšpasaules dziļumos nokāpj Rē
richs, gara pasaulē, kur viss gluži citādās gaismās 
atspulgo un atkrāsojas, vēro „lietu par sevi", liek ie
trīsēties visām formām būtības mūzikā.

„Mākslas spēks viņas svētīgajā intuīcijā/' raksta 
Rērichs kādā vēstulē. „Mums visapkārt ir brīnumi, 
bet būdami akli, tos neredzam. Nāciet. Ņemiet. Ce
liet... Mans skats vērsts uz priekšu. Bet kā lai pāriet 
no tagadnes vājās acs pakāpes uz kosmiskās pa
tiesības apjaušamu?... Visa dzīve pilna varenām 
zīmēm."

Pēc pasaules kara Rērichs jo dziļi pieskanas au
st rūmi em, garīgo intuīciju un meklējumu malai, 
Indijai, domu dzīles un smalkumu zemei, kur cilvēks 
mūždienu tiecas aiz šīm redzamās pasaules zīmēm 
atskārst augstāko patiesību, lielo OM, kas ved uz 
neizsakāmiem augstumiem. Austrumos viņš jūt lie
lās pirmgudrības zemi, cilvēces reliģisko reformātoru, 
praviešu un ilgotāju zemi.

Austrumos Rērichu pievelk lielā garīgā pieredze, 
kas visu tiecas pamatot uz sintētiskas sirds zinā
šanas, jūtziņas,; -- arī pats Rērichs visu mūžu bijis 
šķīstās, ugunīgās sirds pravietis. Austrumi viņu val
dzina ar savu svētā klusuma balsi, ar to gara neskar -

tāko dziļumu melodiju, kas atver visus vārtus uz 
pēdējo patiesību. Šai gara klusumā arī pats Rērichs 
neskaitāmas reizes pārdzīvojis vislielāko radīšanas 
brīnumu.

Taisni šī gara saskare ar austrumu pasauli ļauj 
mums izprast to noslēpumu, kā gan Rērichs spējis tik 
smalki iejusties Indijas apstākļos jau ilgi pirms tam, 
kad tas apmeklēja to arī fiziski. 1920. gadā Ra- 
bindranats Tagore, Londonā apciemodams Rērichu 
viņa darbnīcā, jūtas pārsteigts par reālitāti, ar kādu 
tas savās gleznās atveidojis Indijas garu.

No otras puses, jau pašā krievu psīchē un reli
ģijā sastopams daudz austrumniecisku elementu. Ce
ļodams vēlāk pa Tibetas klosteriem un Indijas svēt
vietām, Rērichs nereti tiek pārsteigts, ieraudzīdams 
slavu zemē ierastās formas austrumu kultos, apģērbā, 
parašās. Arī garīgās ilgās krievu dvēseles trīsas sa
skaras ar austrumu dvēseli. Ārī krievs ar svētbiju 
runā par Baltajiem Kalniem, kur dzīvo gudrie, par 
Baltavotu, par apakšzemes pilsētām. Krievu zeme jau 
būtiski — Eirāzija, — divu varenu kultūru — austru
mu un rietumu krustceļi un varbūt arī sintēzē — nā
kotnē.

Austrumu brīnumaino, mistisko krāsu gammai Rē
richa ota pieskārās jau 1906. gadā ar savu temperu 
„Devasari Abuntu ar putniem" meitene, zelta sprā
džu aprotāta, stāv indiešu templī, un ap viņu dzied 
teiksmaini paradīzes putni. 1916. gadā viņš sniedz 
„Manu gudrību" un „Karaļvalsts robežas". Kalna vir
sotnē stāv jauns karalis, cildenā valdonīgā pozē, ap 
viņu augstmaņi un gudrie. Viņa priekšā bezgalīgo,
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rožainās gaismās un atēnas vizošo kalna grēdu sim
fonija, kuru robežas tālē aizsedz zili violetā birga. Tā 
arī alkām pēc atziņas nav robežu, atzīto aizvienu 
aizvīstīs neizzināmā šķautnes un tāles.

Austrumnieciski garīga pasaules uztvere atdveš arī 
1917. gada septiņu gleznu svītā „Hēroica'*: šeit „Ap
slēptais dārgums", „Svētā uguns", šeit „Mūžīgās gai
das" — sievietes, kas klusu sēd un gaida lielo brī
numu, kam jānāk.

Šīs sievietes sirds ilgas pēc kā cēlāka, nebijuša, kas 
aizrautu viņu, kas atpestītu cilvēci, klusi zied arī ci
tās tā laika gleznās. „Cor ardens" - pa pils logu 
raugās sieviete uz tālo laiviņu ezerā. Visa viņa kā 
balta tiekšanās liesma pretim vizošiem ūdeņiem. 
„Nakts Kungs" cita sieviete, nometusies ceļos teltī, 
pa kuras durvīm atveras zilgmainā tāle. Vai arī viņa 
visa pārņemta gaidām pēc augstākas atklāsmes, vai 
viņa ilgojas savas stundas, kas to atraisītu garīgi 
un sociāli?

„Austrumu sapnis" pāri ūdeņiem paceļas zaļ
gana milzu mongoliska galva, aizvērtām acīm. Tās 
priekšā pakalns ar retiem kokiem, ūdeņi un debesis 
— aizgrimst pirmsausmas zelta miglā. Tā ir Āzija, 
kas šķiet vēl dus, bet jūtams jau saules lēkts, tuvu 
atmodas stunda, — viņa vēl sapņo par savu vareno 
nākotni, bet viņas plaksti jau sāk vērties.

Te atkal ainas no krievu leģendu un svēto pasaules. 
„Corona Mundi"—atgādina renesances mākslas svēt
bildes divi svētie, sieviete tur rokā vaiņadziņu — 
dailes iedvesmojuma simbolu, un vīrietis — mazu

templi, dailes piepildījumu konkrētās formās. Šī 
glezna izteic Rēricha Mūzejā ar līdzīgu nosaukumu 
pastāvošas iestādes būtību. „Zvanu aicinājums" — 
Pleskava ar savu dievnama torņu un jūmolu mūziku, 
kuriem pāri lejas saules gaisma. „Sv. Tirons atrod 
bultu, kas raidīta viņam no debesīm" - vēsti no tā
lajām pasaulēm. „Svētie viesi" - laivinieks ceļ pāri 
ezeram divus svētos; viņus no klostera sagaida citi, 
ko tāpat apvij gara aureola. Tumši violetais un zilais, 
gaismas strāvas laužas caur mākoņiem, atstaro ūde
ņos. Nepasauliska apskaidrotība gaisos, tēlos, visās lie
tās. „Baložu grāmata" — ko apdzied ievērojamā krie
vu tautas dzeja. Tā ir dievišķā dzīvības grāmata, 
kura rakstīta visa visuma jēga, cilvēces izcelšanās un 
nākotne. Ap šo grāmatu, kas nokritusi no debesīm, 
pulcējas ķēniņi un kņazi un pareizticīgā tauta, bet 
neviens nespēj viņu izlasīt.

Tad atkal jauni gleznu cikli, — kuru nosaukumi 
vien jau sniedz nojautu par tiem dailes varoņgara 
apvāršņiem, kuyos ietiecas Rēricha mākslinieciskā ie- 
jūta.

Eksotiskās kontūrās zīmētas 1920. gada gleznas — 
„Rīta dziesma", „Ūdenskrituma dziesma", „Putnu va
loda", „Uzupurēšanās", „Gudrības sapņi" un citas vel
tītas Mūžīgajai Sievietībai — sievietei, kas ar savu 
bagāto gara intuīciju uztver visu lietu būtību, dzird 
ūdens un koku un puķu balsis, saprot dzīvnieku un 
putnu valodu.

Savu cieņu un ticību sievietes nākotnei Rērichs 
izsaka arī gleznā „Vēstnesis". Sieviete atver tempļa
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vārtus un svētbijā pārsteigta stāv augstaka vestnesa 
priekšā, kas nācis no lielas tālienes. Caur atvēr
tajām durvīm lejas pirmslēkta gaisma, svēts modrums 
gaisos. Vēstnesis nes sievietei viņas jaunas varenas 
misijas vēsti. Sievietei jāatver garīguma svētnīcas vārti 
Jaunajā Pasaulē. Sievietei jāmodina cilvēces apziņa 
uz mieru un brālību. Gleznas violetie toņi — garī
guma simbols, tā Rēricham neviens otas vilciens nav 
arī bez sava idejiska attaisnojuma.

Nikolaja Rēricha daiļjūtīgā iztēlē un iejuta biezi 
redz parādību virknes viņu kosmiskajā secība, tapec 
viņš labprāt tēlo gleznas sērijās. Tāda vizionara chro- 
matiska gamma ir viņa „Sanēta" sērija no svet- 
vientulnieku dzīves. Visi zili-violeti-purpura un zelta 
toni vēl vairāk pastiprina liela gara cildenuma ie
spaidu. „Un mēs strādājam", „Un mēs joprojām zve
jojam", „Un mēs nebaidāmies" — augstāko attīstību 
sasniegušie draudzībā pat ar lāci un visu dabu; „Un 
mēs atveram vārtus" — garam jāplūst uz pasauli, un 
pasaulei jānāk sērst pie gara mantiniekiem; „Un mes 
nesam gaismu" no tempļa_ iekšienes vietuļnieki
nes aizdegtas sveces; ‘„Un mes redzam _ as_?r 
Dižā Skolotāja skats, kas visu redz, svēta aizgrāb
tībā viņa tēla priekšā stāv vientuļnieks.

„Mesijas" sērijas gleznas, pravietiskie senvestiju- 
mi kur saskaras visu tautu vārdiem neizteicamās іе 
liģiskās ilgas. „Leģenda" vēsta, ka Mesija nāks uz 
balta zirga ar mirdzošu zvaig'zm ka zobenu roka. 
Gleznā redzam cilvēku, lasot svētos rakstus, bet п a 
zelta zaļajā ausmā izveidojas balta makoņa figura -- 
jātnieks, spoža komēta viņam labaja puse. „Brīnuma

tēli lielā svētbijā noliekušies gaida Mesijas atnāk
šanu. Viņš pats vēl neredzams, bet viņa auras brīniš
ķīgā gaisma kā žilbinošs saules mirdzums uzlēc pār 
ēnaino pakalnu. Ir gleznas, kur Rērichs tēlo Mei
stara atsevišķas parādības: „Viņš Pats nāca", „Fiat 
Rēx". Viņu, tā lielajā gara spožumā un dailē, spēj 
vērot tikai visai nedaudzi, kas paši ir apjozuši ga
rīguma baltās drānas. Kā šīs ilgas pēc Mesijas — 
Maitreijas varenā, sevī slēptā cēlumā atbalsojas Āzijas 
psīchē, to Rērichs rāda vēlāk savās Himālaju glez
nās. Gan leģendas tur vijas ap nākamā Pasaules Val- 
doņa seju, gan klinšakmeņos Himālaju nepieejamos 
augstumos veidots viņa tēls, gan svētnīcas tur viņam 
veltītas.

Savas simfoniskās radīšanas apvāršņotos aug
stumus Nikolajs Rērichs sasniedz savās Himā
laju- Tibetas gleznās (pēc 1924. g.). Savos pēc
kara darbos Rērichs kavējās gan gara evolūcijas aug
stākos plānos, leģendāro gara hērēju un svēto sa
biedrībā, gan nogāja to vidū, kuru sirds deg uguns 
gaidās, kuru dzīvē jau sācies lielais visu pārvērto- 
šais garīguma brīnums, kuru dvēselē un asinīs jau 
dūc Jaunās Pasaules lieldienas zvani. Un tomēr tie 
šķiet vēl tikai cildena prelūdija. Tāpat kā Vāgners 
no Tanheizera un Lohengrīna meklētājiem un svētce- 
ļotājiem ieaug Gotterdammerung'a un Parsifala apo- 
feēzes augstumos, vai tāpat kā Bēthovens savā de
vītajā simfonijā ekstatiski tiecas apskaut visu pasau
li, apstiprināt gaismu un brālību cilvēces pamatos, tā 
arī Rērichs tagad tiecas uzziedēt gara dailes polifo
nisko starojumu Sintezē.
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Nikolajs Rērichs savu gara pasauli tagad jaunrada 
nepasaulīgi diženo Himālaju apvārsnī. Savā ceļojumā 
pa Āziju viņš tagad skatījis vaigu vaigā šo „dievu 
(mitekļu" virsotnes, pieskāries reāli zemei, kur pēc 
Āzijas tautu svētnojautām pasaules augstākie Gara 
Varoņi mīt, kur pats gaiss ir svētu ilgu piesātināts, 
kur cilvēka gars tik bieži, kā bezprāta liesmās, caur 
dzīves sārņiem laužas pret augstēm.

Lūk, kā Rērichs pats raksturo Himālaju varenību, 
ko viņš apdziedājis neskaitāmās krāsu poēmās.

„Majestātisks ir Karakorums un Sasera ledus val
stība. Daiļš ir Kvenlungs. Fantastisks ir Tianšans — 
debess kalnāji. Plaši spārnots ir Altajs. Dekorātīvs 
ir Nanšangs. Skarbs ir Anger-Dakchars. Bet tas viss 
ir tikai ievadījums neizteicamajā Himālaju varenībā. 
Himālajos kristallizējusies dižā Vēdanta. Himālajos 
Buda ticis apskaidrots garā. Himālaju gaiss patiesi 
ii piesātināts ar garīgo spraigumu — ar patieso Mai- 
treija Sangha."

No kurienes arī Rērichs guvis savas augstākās, 
apgarotākās iedvesmas, to mēs varam nojaust, iz
lasot citur šos viņa vārdus:

„Visas tautas zina, ka svētie mājo kalnos, augstās 
virsotnēs. No virsotnēm nāk atklāsme. Alās un kalnu 
galotnēs dzīvo svētvientuļnieki. Šeit, kur rodas upju 
iztekas, kur mūžīgais ledus uztur tīrībā viesuļus, kur 
meteorītu putekļi nes šķīstījošu spēku no tālajām pa
saulēm, šeit ir augšupceļošā kvēlošana. Šurp vērstas 
cilvēku gara tiekšanās. Lai kādas viņās ir grūtības,

kalnu tekas tomēr pievelk. Šeit negaidītais gadās. Šeit 
tautas doma tiecas uz Visaugstāko/'

Tāpat kā Himālaju augstākās atziņas klusums dod 
patvēru un vienību visām garīgajām strāvām un ku
stībām, tā arī Rēricha mākslā tagad atspoguļojas visu 
dažādo lielo reliģisko sistēmu neskartākās ilgas 
un garīgo personību starojumi. Rērichs gājis caur 
cilvēces gara evolūciju, caur viņas reliģijām un kul
tūrām kā vīzionārs, kā sapratējs un pravietis. Tāpēc 
tādu īstenības izjūtu mēs pārdzīvojam viņa darbos, 
tādu laikmetiski tipiskā un iekšpasaules saskaņotību. 
Tā ir diža Dzīvā Etiķa, kas svetgaisma atstaro visu 
pozitīvo reliģiju pamatos, un ko Rērichs apstiprina 
gan savās gleznās, gan rakstos un visā savā dzīvē.

Savu Himālaju gleznu pirmajā sērijā „Austrumu 
karogi" Rērichs sniedz galvenām kārtām lielos reli
ģiskos reformāforus, dievcilvēkus un praviešus. „Kri
stus biķeris" — Kristus Ģetzemanes dārzā, kā tīri ga
rīga, apskaidrota parādība, kurā nav itin nekā pa
saulīga. Kristus tēls vērsts pret Orionu — nākotni. 
Apkārt violeti-zili-zaļā dienvidus nakts. „Kristus zī
mes" — leģenda no austrumu kripfogrammām, ka 
Kristus sastopas tuksnesī ar Rasulu Moriju un uz
zīmē smiltīs pravietiskas zīmes: — viss virs mūsu 
planētas sasniedzams tikai evolūcijas ceļā, cilvēces 
svētnīca ceļama „cilvēku rokām un kājām". Kristus 
figūra vienkārša, pat maiga, viņš — Cilvēka Dēls. 
Ja eiropietis pazīst Kristu pēc Rakstiem, tad Āzijas 
sirds viņu iepazinusi pēc neskaitāmām leģendām un 
apokrifiem, ko uzglabā paaudžu paaudzes. Arī bu
disti un muhamedāņi lepni par to, ka viņu vidū bijis
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lielais Mīlestības Skolotājs. (Sk. Rēricha iejūtīgo 
rakstu par Āzijas leģendām „Liesmainajā cietoksnī").

„Sv. Sergijs Cēlējs" — sniegotā piekabē, zilo prie
žu silu vidū ceļ baznīciņu. Vientulībā viņa drauga 
lācis. Uz šo majestātiskā gara cilvēku, krievu zemes 
cēlēju un krievu garīgās kultūras jaunveidotāju aug 
arvienu vairāk Rēricha sirds. Šī patiesi Svētā dzī
ves nemitīgo, liesmaino varoņdarbu, viņa pašaizlie
dzīgo tiekšanos pacelt jo augstu tautas dzīvi, viņa 
lielo dievapgaroto aktīvo mīlestību, kuras priekšā ik
vienam jānoliec galva, Rērichs attēlojis arī savās ap
cerēs. Tāpat arī vairākās citās gleznās viņš kavējas 
pie Serģija dzīves. „Godības tilts" (1923. g.) Svē
tais iet uz savu baznīciņu kalnā, vērodams milzu 
spožumā laistāmies ziemeļblāzmu, kas it kā ve
sta nākamo garīgo tiltu starp debesi un zemi. 
Viena no jaunākām gleznām, „Terra Slavonica", 
kas atrodas Belgradē, — tēlots mūks, kura skats 
vērsts uz slavu tālēm, viņu pilsētām un ciema
tiem, upēm un šalcošiem siliem. Mūkam pāri zvans. 
Tas ir Sv. Sergija zvans, kas jau reiz aicinājis ap
vienoties. Tagad tas klusē, bet varbūt drīzi atkal mo
dinās krievu tautas apziņu.

„Buda Uzvarētāj s“‘ pie zinības apakšzemes avo
tiem. „Patiesi, lielākā uzvara ir uzvarēt pašam sevi", 
mēs it kā dzirdam Būdas dižos vārdus. Buda pēc 
meditācijas guvis pasaules mīklas atrisinājumu, un 
viss ap viņu nokrāsojas dzintardzeltenajā atziņas 
gaismā. „Buda Pārbaudītājs" (vēlāka laika darbs) — 
Buda māca jūras valstī. Vai tas neatgādina Sv. Fran
ciska svētrunu zivīm un putniem? Visi daiļgari jau
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izstarojuši draudzīgumu pret visām dzīvām būtēm. 
„Buda Dāvātājs" — atzinēja gara veltis jau neizsme
ļamas.

„Krišna" (no citas sērijas) — Vēdu savācējs ид 
Bhagavad Gitas Mācības paudējs — šeit attēlots vienā 
no jaunības epizodēm, kādā to bieži tēlo indiešu 
māksla. Krišna kā jauns zēns zem ziedošām ābelēm 
stabulē. Visapkārt tam līdz ar kokiem un pļavām 
zied pavasaris. Un līksmā aizgrābtībā zied arī Hi
mālaju zili rožainās kalnu virsotnes.

Tālāk veselā gleznu virknē, kur izpaužas Nikolaja 
Rēricha apbrīnojamā spēja iejusties un objektīvi uz
tvert tautas psīchi un laikmeta garu, mēs sastopam 
Lao-Тее — lielo dievišķā Tao paudēju ķīniešu tau
tā, kas bambuskoku džungļos jāj uz sava lēnā jaka; 
tur Konfucijs, mūžīgā ceļojumā, augstu kalnos; tur 
Tcong-Ka-Pa, budisma dzeltencepuriešu sektes dibi
nātājs, meditācijā kalnu vidū, kas ievīstīti violetā 
plīvurā, virsotnēm laistoties zeltā; tur Padma Sambha- 
va runā ar kalnu garu. Tālāk ieraugām Muhamedu 
Hiras kalnā, uzklausot aizgrābtībā eņģeļa Gabrieļa 
vēsti, kas sūta viņu mācīt, saules tveicē, rožaino un 
dzintara-oranžkrāsas klinšu vidū. Arī Mozus Va
dītājs Sinaja kalnā uzklausa Visaugstākā pavēles. Ap 
galvu viņam ziemeļkāvi zvēro, kalnu aizas un tāles aiz- 
birgo fantastiski violeta tumsa.

Tālāk — ainas no austrumu svētilgu pasaules. „Hi
mālaju sargi“ — garīguma virsotnēs neviens neiekļūs, 
neatslēdzis tās ar savas apziņas pakāpi. „Oirots, Baltā 
Burkhana Vēstnesis". Brālības vēstnesis ierodas tad, 
kad nāk Jaunais Laikmets. Viņa priekšā ceļos sieviete:

jūtīgā sieviete, kaut neapzinīgi, visātrāk izprot nā
kotnes vareno tuvumu. Viņa nesīs šo priecas vesti 
tālāk lejā cilvēkiem. „Uguns ,zieds" (no sērijas „Vi
ņa zeme") Altaja leģenda. Kalna gale uzkāpusi 
sieviete, gara harmonizācijas ilgu traukta. Te viņas 
priekšā atveras brīnišķīgs un dižs ugunszieds. Sie
vietei, aizsniegušai kalnu augstumu klusumu, uzplaukst 
garīguma centri. Un pāri neizteicamā apskaidrotā lie
liskumā, kā visu ideālu ideāli, laistās Himālaji.

Visu sievietības principu Rērichs izpauž savā ie
vērojamā gleznā „Pasaules Māte". Zilgmaini zilajā bez- 
robežīgajā debess izplatījumā Pasaules Māte sēd uz 
mākoņa. Viņu ievij divkārša aura. Leģenda vēsta, 
ka pēc Atlantides bojā ejas Pasaules Māte aizsegusi 
seju, tāpēc ka cilvēki pazaudējuši sakaru ar garī
gumu. Kad nāks jaunā ēra, un cilvēki atdzims garī
gumā, tad būs iespējams atkal atskārst Pasaules Mā
tes seju.

Teiksmainu gara virsotņu piedvešmofas arī citas 
Rēricha gleznu sērijas: „Viņa zeme", „Himālaji", 
„Sikhima", „Tibetas ceļš", „Svētnīcas un cietokšņi" 
un tā tālāk. Tur patiesi Himālaju lielā daile atdveš 
visā savā gara mistērijā, savu krāsu harmoniju ne
izteicamajā daudzveidībā, sniegu un saules zvērojumā, 
rītausmas pustoņu, vakara mijkrēšļa, pusnakts zvaig
žņu bezrobežības ietērpā. Rērichs tēlo arī neskaitā
mas Tibetas svētnīcas un senkultūras svētvietas.

Atgriezies no sava Vidusāzijas ceļojuma un apme
ties savā institūtā, Himālaju paspārnē, Nikolajs Rē
richs vēl arvienu turpina savu svētceļojumu uz au-
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strumu tautu neskarto ilgu zemi, majestātiskos toņos 
piepildīdams arī rietumu gara svētākos skanējumus. 
Par viņa pēdējā laika daiļdarbiem sniedz liecību starp 
citu viņa mākslai veltītie muzeji: bez Rēricha Mu
zeja Ņujorkā vēl nodaļas Buenos-Airesā, Parīzē, Brī- 
žā, Belgradē, Zagrebā, Rīgā, Kioto, Benaresā un Al- 
lahabadā.

Rīgas mūzejā četrpadsmit ariģināldarbu ciklā iz
ceļas vispirms viņa četri lielākie darbi: „Brahmaputra*‘ 
— pāri svētajai upei rīta agrē klusu peld laiva uz 
viņu violetā birgā vīto krastu, kur klintīs klosteris. 
Apbrīnojamā dzidrā zilgmainībā zied gaisi, apskai- 
drotībā, kādu pazīst tikai Indijas debesis. Šai teiks
mainajā zilgmē atlaistās — sapņo arī ūdeņi. Rožai
nie mākoņi ausmā šķiet patiesi Augstākā vēstījuma 
zīmes. Pieskaries ar sirdi un lasi! „Tibetas cietoks
nis** — budistu klosteris Tibetas nepieejamās klin
šu radzēs, pāri tam zaļi zvaigžņotās, nebeidzami dai
ļās nakts poēzija. Tādās naktīs tālās pasaules liekas 
tik tuvas, tādās naktīs cilvēks paceļas kosmiskā vie
nībā un viņš dzird stādu un planētu pulsu. ,,Om 
mani padme hum*' — budistu man trams par dārg
akmeni Lotosā (garīguma centru atvēršanās sim
bols). Šis uzraksts ir iekalts svētajā akmenī. „Bha- 
gavāns" — Svētītais Rāmakrišna, kas dodas augšup 
Himālajos, ap galvu viņam svētā aureola, staro
dama trīskārtēju sasniegumu vītnēs. Tālāk vesela 
svīta nelielu, bet pilnskanīgu neaizmirstamo Himālaju 
ainavu. Tur arī gleznas ar Tibetas klintīs cirstām 
Maitreijas milzu statujām ceļa malā, — viņa atnākšanu 
austrumu apziņa gaida vistuvākā nākotnē. Šos svētos Bh
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tēlus parasti pagatavo mūki, un ap tiem rodas svēt
ceļojumu un lūgšanas vietas.

Lūk, ko ievērojamais indiešu gleznotājs Kumars 
Haidars saka par Rēricha Himālaju veidojumiem:

„Austrumu īsteno vīziju, kā to simbolizē varenie 
Himālaji, patiesi un visai reāli iemiesojis viens no 
pasaules dižākiem radošajiem garreģiem, meistars Ni
kolajs Rērichs. Viņš ir patiesi atskārtis dabas un 
cilvēoes noslēpumus un redzējis caur plīvuru — Mū
žīgo Dzīvību. Viņš ir vērojis dzīvē skaidrāko svēt
laimi dzimstam ne no zemes lietām, bet no Bezgalības. 
Viņu varētu tādējādi nosaukt par augstākas kontem
plācijas staru un dievišķu impulsu uzkrājēju — par 
spontānu un dzīvu spēku, kas pilns nopietnu domu 
un kultūras."

Ar visjaunākajiem Rēricha darbiem lai mūs iepa
zīstina vēl lapaspuse no Žana Divernuā monogrāfijās:

„Interesanti izsekot meistara daiļradīšanas virzie
nam vispēdējā laikā. Mēs redzam piesātinātu darbu, 
kurā katrs radītais tēls it kā izveido nākamo, savijot 
kaut daudzkrāsainu, bet vienotu vaiņagu. Gleznas vi
sai dažādas pēc fonālifātes, negaidītas pēc satura un 
tomēr sasaistās savdabīgā vaiņagā. Piemēram, „De
bess Karaliene", majestātiskajā tērpā, lūdzas par mie
ra nodibināšanos virs zemes. „Darba Madonna" ne
mitīgajā nomodā pestī maldīgās dvēseles un ielīks
mots Augstākais par šo varoņdarbu. Ir arī cita „Ma
donna" ar bērnu, bet skumju pilns tās skats. Šis 
tēls it kā vienojas triptichā, kas veltīts Žannai Darkai. 
To pašu skumjo Dievmāti piesauc svētā Cīnītāja pirms 
kaujas, pret viņu vēršas svētvarones skats nāves lies

mas. Un debesis, ka uzvara, ta pari sārtam — tās 
pašas neaptveramās, zilgmes trīsu apdvestās, ko tik 
plaši prot ieliet audeklā Rērichs.

„Lūmen Coeli" — gara varonībā Svētītais, sta
rojošā aureolā, ar liesmainu kausu rokās. Daudzkrā
sainas gaisa strāvas apkārt: zilā lazūra un purpurs 

varoņdarba ziedēšana. Tādā pašā daudzstarainajā 
mirdzumā Valdonis nes no kalniem Miera Vaiņagu, 
Pasaules Vaiņagu („Fiat Rēx"). Triptichā malās — 
gaismu starojošas sievietes un vīrieša sejas, viņa ar 
kausu un vīraknīcu, viņš — ar zobenu un vairogu.

„Liesmainās strāvās, gaismas staru skaujas, pace
ļas „Elija Pravietis". Kāds skanošs varš drūzmaino 
mākoņu ugunīgajās krāsāsl Tuvojies gleznai, skatītājs 
vaicās: kā gan tā pagatavota? Šeit patiesi ir sintezel 
Tā pati kvēle, bet karaliskā purpurā dveš pēdējā 
gleznā „Svētā Sofija, Visspēcīgā Gudrība". Šķiet, tas 
pats ugunīgais uzdevums, bet mūzikas atslēga pa
vērsta uz piesātinātāku, mierīgāku foni.

„Tad „Zaroastrs": no augstas klints, pret dzie
stošo saulesriefu, viņš izlej no kausa uz zemi dzīvi
nošu liesmu. Vai uz šo pašu ugunīgo varoņdarbu ne
ved mūs arī sērija „Ašrams"? Vienā no šīm trim 
gleznām, aiz ašrama klints vēl kvēlo riets, bet abās 
blakus ainās mierīgas klintis, zaļš kā smaragds 
ir ūdens un klusumā slīd laiva ar noslēpumainu ceļi
nieku. Varbūt tas dodas pēc manis? Vai tas ir aicinā
jums? Vai tā ir vēsts? Klusajā krēslā sastinguši mil
zeņi - bambuskoki, un uz klintīm blāvi spīd izkaltie 
ziloņu tēli. Tā nav Tibeta, šeit dienvidi, — var
būt Ceilons, varbūt Zilie Kalni vai Ellora?

42 43



„Pašulaik kā pabeigti arī „Lahula milži", „Ge- 
sar-Chana karapulki" un „Norbu Rinpoče" — visur 
tāda pati tiekšanās pēc varoņdarba, tāda pati lies
mainā kausa meklēšana. Tā kādā neizteicamas dai
les svītā augstākā iedvesmā apvienojas visdažādākie 
elementi."

Tā arvienu augstāk un dziļāk Nikolajs Rērichs pa
ceļas gara Bezrobežībā. Liekas, tā ir kosmiskā 
apziņa, kas pāri bezdibeņiem met dailes tiltu. Tā
pēc gara spārnu svētām trīsām pilnas viņa gleznas. 
Tāpēc Rērichs tēlo ar garu, sniedz garu — līnijās,, 
kolorītā, saturā. To gara nebeidzamo brīnumu, ko 
tas vērojis un pārdzīvojis universā, tas jūt arī tē
lojot zemes cilvēkus un zemes lietas, tāpēc katra būte 
viņa gleznās šķiet Augstākā glāstīta, katrā mākoni 
un akmenī dreb gara siltais skāriens. Viņš neredz 
cilvēku vai lietu par sevi, bet cilvēku un lietu kā Bez- 
robežīgā izpausmes lauku. Pat tverot konkrētas vē
sturiskas personas, viņš sniedz tās viscilvēciskā un 
līdz ar to kosmiskā perspektīvā. Tāpēc ne velti Ni
kolaju Rērichu dēvē par kosmiskās sintēzes tvērē
ju, jo viņš ir Bezgalības dzejnieks visapgarotākā sa
jēgumā.

No otras puses Nikolajs Rērichs ir reālists vār
da īstā nozīmē, jo viņš reālitāti jauš un redz arī aiz 
fiziski tveramā robežām. Viņš zina, ka reālitāte ne
apstājas pie virsmas, ko skata jutekliskā acs. Viņš 
visā vēro vienu visaptverošu Kosmisku Reālitāti, kas 
izšķiras savās gradācijās, ko atklāj mūsu apziņa. Viņš 
zina, ka pasaulē bez trijām ir vēl citas augstākas di
mensijas. Viņš zina, ka pasaule sadalās trīs plāksnēs:

fiziskajā, smalkajā un ugunīgajā, un ka parastais cil
vēks ar savu juteklisko aci tver tikai fiziskas parā
dības, bet ka turpretim ikviens liels nākotnīgs māks
linieks savas nebeidzamās inspirācijas — tēlus un 
veidus gūst ar savu uguns sirdi taisni no augstākās 
— Uguns Sfēras, Garīgās Pasaules, kas piesātina vi
sas cēlākās parādības virs zemes.

„Tas, kas noliedz esošo lietu lielo reālitāti, saka 
Rērichs, ir tāds pats nejēga, kā tas, kas noliedz bez
drāts telegrāfu, radio, televīziju un visas zinātnes reā
lās lietas, kas vēl nesen šķita pasakas." Šī Smalkā 
un Gara Pasaule ir tas Lielais Neizzinātais, kur pē
dējā laikā arvienu vairāk ietiecas zinātnieka empīriķa 
skats, bet kur ar citu metožu — sirds intuīciju un 
gaišredzības palīdzību jau sen iemājojuši neskaitāmi 
garreģi reliģiski meklētāji un daiļgari, atkarībā 
no savas garīgās pakāpes, savu subjektīvo pārdzī
vojumu pārvērsdami objektīvajā skatījumā.

Caur šādu universa vērojumu, pretim arvien jo 
lielākai objektivitātei, tiecas arī Nikolaja Rēricha ra
došā iedvesma. Ar saviem darbiem viņš vēstījis cil
vēcei, ka māksliniekam jāpazīst kosma uzbūve un 
kosmiskā jēga, lai tas varētu radīt mikrokosmu, ka 
māksliniekam jāiepazīst Kosmiskās Harmonijas Li
kums, lai pēc šī likuma tas spētu veidot harmoniskus 
mākslas tēlus, lai dzīves stichijiskās izpausmes vērstu 
uz kosmu. Nikolajs Rērichs rādījis, ka mākslai jā- 
izteic augstākā zinība, un šīs zinības gaismā jāatveido 
visas lietas. Mākslai jāatspoguļo Dievišķā ideālā kār
tība, viņai viss jāapgaro, jāpaceļ pa evolūcijas kāp
nēm, tikai tad tā būs patiesa un nākotnīga māksla4
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Tāda kosmiskās mākslas zīme ir Rēricha māksla: vī
nam „katra aina, katrs tēls ir note universa harmo
nijā", aiz katras parādības viņš mekle vesti, kas liek 
salasīt Augstāko Reālitāti. Nikolaja Rēricha mākslā 
ir atzinēja, garīga vadītāja, mīlētāja māksla, ne vien
kārša lakstīgalas dziesma, ne l'art pour l'art.

Uz Rēricha mākslas lielo objektivitāti un loģiku 
aizrādījis jau Leonids Andrejevs sava brīnišķīgajā 
esejā par „Rēricha valstību (1919. g.).

„Rēricha ģeniālā fantāzija aizsniedz gaišredzības 
robežas. Viņš nav vienīgi izdomājis šo pasauli, bet 
to skatījis savām acīm un to skata arvienu.

„Rēricha darbs neiziet no dievišķās loģikas loka. 
Ekstāzes virsotnēs, viscēlākās sajūsmas, vistumšāko 
vīziju vidū, kas drausmas un zīmju pilnas, kā apoka
lipšu pravietojumi, viņa dievība ir vienmēr harmo
niskais Apollons. Savādi — aprakstot^ subjektīvo pa
sauli, Rērichs aizsniedz tādu objektivitātes. pakāpi, 
ka visneticamākais, visneizprotamākais top tikpat sa
protams un neapšaubāms kā pati patiesība. Viņš visu 
to redzējis. Viņš tā aizsniedz visaugstāko radīšanas 
spēju pakāpi; viņš pārkāpj pēdējo gaišredzības ro
bežu. Šķiet, ka Rērichs fotografē gleznas un teļus, 
kas rādās viņa priekšā šķietamajā pasaule: tādā mē
rā viss tas liekas reāls.

„Vai tiešām pastāv Rēricha pasaule? Ja, tā pa
stāv, — šī augstākā pasaule, tikpat reāli, kā, piemē
ram, kāda Eiropas valsts... Rēricha pasaule: Pa
tiesības pasaule/' « * r»

Šī Nikolaja Rēricha dailes pasaule ir Smalkās Pa
saules vibrāciju un starojumu piesātināta. Tāpēc arī

Rēricha forma guvusi tādu daudzveidību un piln- 
skanību, kā neviena cita mākslinieka darbos. Tāpēc 
arī viņa gleznās atmirdz un variējas visas pasaules 
krāsu toņkārtas nebeidzamās nokrāsās, niansēs un 
atēnās, tāpēc arī viņa līniju ritmi un kompozīcijas 
neatkārtojas. Ne velti Rērichu sauc par zilgmes mei
staru, tāds debess mūžīgās tāles dzidri skanīgs zi
lums, visās atvizmās, nav sastopams pat pie Džoto 
un Fra Andželiko. Viņa kolorītā brīžiem tāds ap
skaidrots prieks, svinīgums un svētlaime, tāda viz- 
mainība un dziļums, brīžiem atkal tāda uguns dina
mika un vītālitāte, kas pilda skatītāja dvēseli ar kaut 
ko bez gala melodisku, ritmisku. Tāpēc arī tik bieži 
mākslas kritiķi runā par mūzikālo pārdzīvojumu, ko 
tie guvuši, Rēricha gleznas vērojot, par skaņu ie
dvesmām un motīviem, kas vēl ilgi pavada skatītāja 
lielās dailes savaldzināto apziņu. „Rēricha krāsas un 
līnijas, saka Baltrušaitis, ieved skatītāju blāvā rit
miskā stāvoklī, kurā viņam dzirdās ērģeļu korāļi, 
svinīgu tauru dziesmas, lieldienu psalmi/' Rērichs 
jau mīlējis mūziku, viņa draugi Musorskis un Rim- 
skis-Korsakovs, Vāgners, Bēthovens un Bachs. Bet, kā 
daiļgars, Rērichs attīstījis arī iekšēju mūzikālitāti, 
viņa impulsi un domas laužas mūzikā, viņa neskar
tākās ilgas un atjautas un redzējumi aužas mūzikas 
harmonijā. Viņa dzirde — garīgi mūzikāla dzirde, ar 
ko viņš noskaņo visus savus impulsus un savu būtību 
un savu dzīvi arvienu smalkākos un lielākos ritmos 
pretim Kosmiskajai Harmonijai.

Tā nevien Rēricha mākslas garīgumā, bet arī viņa 
krāsu toņu harmoniskumā un gaismā slēpjas viņa per-
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sonības magnētiskie izstarojami, viņa gara mūzika. 
Šī Rēricha gara uguns, kas plūst no viņa darbiem, tā 
patiesi apskaidro, apgaro, inspirē un dziedē, dziedē 
vārda tiešā nozīmē, ja mēs varam uzticēties daudza- 
jiem gadījumiem, ka mākslas cēlās saskaņas, un it 
īpaši Rēricha gleznas, spējušas pārveidot cilvēku ga
rīgi un miesīgi.

Starp citu kā visai interesantu piemēru lai minam 
lapaspusi no krievu idejiskā anarchista Bakuņina bi
jušā skolnieka Ivana Narodnija dzīves. Pēdējais vēl 
bijis īsts skeptiķis, kad pirmo reizi apmeklējis Rē
richa gleznu izstādi Ņujorkā 1921. gadā, bet iejū
toties Rēricha gleznu harmonijās, viņš pēkšņi iekšķīgi 
un garīgi pilnīgi pārvērties, un pēc tam kļuvis par 
dedzīgu Rēricha piekritēju. Lūk, viņa paša vārdi:

Kad viņš raudzījies Rēricha gleznās, viņš sācis 
izjust viņa „aistētiskā ritma maģiju, viņa zīmējuma 
un krāsu harmoniju metafiziskos toņus, un es izjutu, 
it kā jauns gaismas stars kristu manā illūzijai svešajā 
dvēselē; es patiesi mirklī ieslīgu klusā pielūgsmē. 
Kad es pēc tam pametu Kingora galeriju, es izjutu, 
ka manī kaut kas dīvains bija noticis — es biju 
pārvērties. No dzīves nomāktā melancholiķa un ci
niķa es biju pārveidojies, vērojot Nikolaja Rēricha 
gleznas, aistētiskā optimistā, cilvēkā, kas tic dailes 
mistiskajam spēkam... Bija noticis brīnums manā dvē
selē — manā apziņā. Rēricha gleznas bija mani iz
dziedējušas no nopietna paguruma. Tā bija gleznie- 
ciskās maģijas iekšējā daba — mākslas metafiziskā 
īpašība, kādu mēdz attiecināt uz pagātnes īkonogra- 
fisko mākslu. Tas ir kaut kas vairīgs un intuitīvs, ko
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nespēj izskaidrot nekādi techniski termini, nedz aka
dēmiski argumenti?'

Nikolaja Rēricha mākslā patiesi iemiesota liela kos
miskā patiesība: — māksla pestīs cilvēci 1 Jo viņa ir 
dailes formu uzplaukums visbūtiskākā un visuniver
sālākā nozīmē, jo viņa kristallizē sevī cilvēces labāko 
sapņu un piepildījumu ugunis, jo Rēricha māksla grib 
būt kaut kas vairāk kā parastā māksla, viņa tie
cas būt lielais kalpojums cilvēcei un Bezrobežībā!.
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MĀKSLA VISIEM

Nikolajam Rēricham daiļums nav vien tikai tīri 
aistētiskā parādība, vienīgi ārējas formas nokontū- 
rējums telpā un laikā. Viņš formai liek ietrīsēties 
garā, skaistumam pacelties lielās Dailes apvārsnī. 
Viņam daiļums ir „Gara mistērijas pakāje0, dieva- 
nama balsti. Viņam daiļums no tīri aisfētiski for
mālā ietiecas Smalkās Pasaules bezrobežīgajās tālēs: 
tur, kur sākas sirds un prāta daile, kur liesmo, zied 
un skan gars, kur domas atlaistās visās Kosma vis
smalkāko enerģiju varavīksnes krāsās. Viņam dailes 
skālā ietilpst nevien redzamās, bet arī neredzamās 
formas, kā tās izpaužas dzīvē, mūsu attiecībās, mūsu 
mīlestībā un pašaizliedzē, un domu alkās pēc cilvē
ces pilnīgākas labskaņas. Rērichs tic radošās domas 
konkrētajam, varenajam spēkam, viņš zina, ka tā „dai
ļās formās un krāsās rada cilvēces spārnus". Taisni 
radošā doma, kas tiecas iemiesoties mākslas un kul
tūras formās, ved cilvēci pa evolūcijas ceļu uz augšu, 
nobriedina cilvēces apziņā īstās Dailes izpratni un 
mīlestību pret šo visa uzvarētāju Daili.

Lūk, tā izprastais daiļums arī mākslu paceļ glu
ži citādā apgarotākā dimensijā. Māksla Rēricham ne
būt nav aistētisks baudījums un laika kavēklis. Māksla 
viņam „gara lūgšana un varoņdarbs". Māksla viņam 
ir kalpojums un sakrāments. Viņam tāpat kā senajiem 
indiešiem māksla ir augstākās zinības māsa un kul

tūras meita: „Senajā Indijā māksla, reliģija, zinātne 
bija Vidijas vai Kultūras sinonīmi". Vai kā Leonar
do da Vinči teicis: „Glezniecība ir dabas mazmeita 
un Dieva radiniece... Gleznotājs turpina to, ko ie
sācis Dievs, cenšoties pavairot ne cilvēka roku da
rinājumus, bet Dieva mūžīgos radījumus."

Tāpēc arī Rērichs no jauna un no jauna uzsve? 
kā dailes, tā arī mākslas lielo būtisko, pat pestījošo 
nozīmi visai cilvēces evolūcijai, cilvēces nakamajai 
Jaunajai Pasaulei. Viņš pat izsaucas kādā_ vietā: „Ti
kai Dailē uzvarai" Mākslas un dailes svētījošais ie
tekmējums uz visiem cilvēkiem, kas tai pieskārušies, 
jau visai liels. „Visi labā svētceļnieki, visi īstie mek
lētāji izkāpuši šai dailes krastā. Lai kā ķildotos cil
vēki, lai cik zvērišķi tie kļūtu, viņi tomēr vienoti 
apklust, izdzirdot varenās simfonijas skaņas, un pār
trauc strīdu mūzejā vai zem Parīzes Dievmātes Ka
tedrāles jūmola." Himnu mūzikas dievišķajai misijai 
Rērichs dzied savā iecerē par „Sfēru mūziku":

„Cik daudz gan daiļu cilvēka varoņdarbu paliktu 
nepiepildītu, ja tos nepavadītu iedvesmējošā dziedā
šana un mūzika. Nav tādas mājas, nav tādas bū
diņas, kur skaņa nebūtu kā cēlinoša un nomierinoša 
harmonija. Mēs dēvējam grāmatu par mājas drau
gu, mēs darām cēlākas mūsu acis, vērojot daiļas lī
nijas un krāsas. Vai gan skaņu harmonija mums nav 
jāuzskata par mūsu vadītāju augstākās pasaulēs ?.. 
Cilvēku sirdis vieno daiļa simfonija. Cilvēki top ņe 
tikai klausītāji, savā sirdī viņi kļūst daiļās rosības 
līdzdalībnieki."
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Dailes likums Rēricham jau spējīgs vienot cilvēkus, 
likt saprasties. Tāpat arī mākslas misija — dot cil
vēcei zaudēto vienību. Rērichs raksta Apvienotās 
Mākslas institūta karogā vārdus: „Māksla apvienos 
cilvēci. Māksla vienota un nedalāma... Māksla ir 
nākamās sintēzēs karogs." Citā vietā Rērichs tā rak
sturo mākslas daiļā valdonīgo uzdevumu:

„Kur gan ir tas tilts, kas padara mūsu satikšanos 
tik draudzīgu? Kur gan tā atslēga, kas atver mūsu 
sirdis? Un kur tie spārni, kas pāri visiem šķēršļiem 
nes mūs visdižākā un visradošākā vārdā? Daiļais ved 
mūs pāri visiem tiltiem. Daiļais atver vissmagākās 
aizšautnes. Daiļais auž gaismu starojošus spārnus un 
vieno cilvēku dvēseles, viņām tiecoties uz vienīgo 
Gaismu."

Ne vienu reizi vien Rērichs runā par mākslu, kā 
par starptautisku valodu un starptautisku sa
karu nostiprinātāju. Māksla jau ir sirds valoda, mī
las un līdzcietības gaišie vārdi, kuros tautas saprotas 
pat tad, kad tās ieslēdzas politiskajos un ekonomis
kajos ķīniešu mūros.

„No kurienes nāks gudrās savstarpējās attiecības? 
No kurienes nāks vienība? Tā vienība, kas liecina par 
neatlaidīgu došanos uz priekšu? Tikai uz patiesas dai
les, uz īstas zinības pamatiem nodibināsies attiecī
bas starp tautām. Un īstais pavadonis būs zinības 
un mākslas dailes starptautiskā valoda. Tikai 
šie pavadoņi var nostiprināt labo aci, tik nepiecie
šamo nākamai radīšanai."

Mākslas un radīšanas darba lielā vērtība, saka 
Rērichs, jo sevišķi .jāapjēdz mūsu apmulsuma dienās,

kad šķeļas un irst starptautiskas attiecības, kad valda 
mēchanistiskā dzīves standartizācija, kad runā ne
vien par ekonomisko, bet arī par garīgo un sirds 
krizi. Nikolajs Rērichs dziļi pārliecināts, ka cilvē
cei jāglābjas dailes un mākslas patvērā, lai tā spētu 
pārvarēt nomācošās krizes:

„Mākslas un zinātnes izplaukums atrisina dzīves 
krizes. Taisni šis uzplaukums vērš nīkuļojošo pār
produkciju uz augstāku kādību. Taisni tas liek cil
vēkiem pārdomāt par dzīves problēmām, ko_ var at
risināt ejot pa dailes tiltu. Taisni viņš apsparno tos 
cilvēkus, kas citādi, aizspriedumu jūga, pārvēršas par 
Panurga ganāmpulku. Vārdu sakot, mākslās un zi
nības uzplaukums apgaro cilvēka personības cieņu.

Ja mēs raugāmies cilvēces kultūras vēsturē, tad 
redzam kādu brīnišķīgu spēku un likumu, kas jau 
kopš pirmatnējiem laikiem celis visus cilvēces un tau
tu radošos sasniegumus, visu progresu un laimi, visu 
apgaismību un kultūru. Šis dižais spēks bijis daile 
un zinība, saka Rērichs. Kādiem majestātiskiem vār
diem viņš to tālāk paskaidro:

„Mākslas uzplaukums ir tautas uzplaukums. Irsto
šā valstī māksla top vienīgi abstrakts greznums. Bet 
kad valsts uzzied pilnā spēkā, māksla top savas tau
tas patiesa virzītāja. Vai varam iedomāties cilvēces 
vēsturi bez dailes dārgumiem? Mēs saprotam, ka ve
seli laikmeti tad paliktu bez jebkādas nozīmes, bez 
dvēseles. Neizpaužot garīgo daili, mēs paliksim nā 
ves chaosa vidū. Kad mēs sakām, ka daiļums, mākslā, 
radīšana ir dzīve, mēs līdz ar to runājam par nakamo 
evolūciju. Viss, kas darīts radīšanas, mākslas labā,
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jau ir evolūcijas varoņdarbs. Un. katrs līdzdalībnieks 
šai laukā jau ir varonis?'

Та arī radošā daile veidojusi un harmonizējusi 
kultūras, dziedinājusi un šķīstījusi apziņas, viņas at
svabinošā vara, viņas visaptverošā misija pilnība iz
paudīsies vēl tikai nākotnē. Ar pravietisku svinī
gumu ieskanas Rēricha balss, kad tas raugas cilvē
ces tuvākās nākotnes pārvērsmju stundās: „Arvie
nu cilvēcei bijusi vajadzība pēc Dailā panacejas. Un 
viņas vajadzība kļūs vēl lielāka. Nāks vēl lielākā ap
mulsuma un aptumšošanās dienas. Un nebūs kurp vēr
sties cilvēku garam, kā vien pie Dailes nesatricinā
miem cietokšņiem."

Lūk, tāpēc arī Rēricha sirds ietrīsas kā lū g sa
li ā, kad tas domā par daili, kad tā piepilda viņa 
apziņu ar savas lielās neskartās gaismas spēku. „Se
višķi gfūtuma dienās mums jāatkārto sirds lūgšana 
par daiļo." *

Nikolajs Rērichs ar skumjām redz, ka dzīvē to
mēr „maz to balstu, kas vienīgie var vest pie vienī
bas zelta laikmeta". Dzīvē maz mākslas. Dailei 
dzīvē vēl arvienu sērdienes loma. Rēricha aicinājums 
un lūgšana turpretim arvienu skanējusi no būtības 
dziļumiem: „Atceries Daili, neizdzen tās teļu no dzi 
ves un aicini rosīgi arī citus šai līksmas mielastā!... 
Daiļumā nostiprināsies tavi spēki, un tu raudzīsies 
augšup un izpletīsi savus spārnus kā lemtās Gais
mas iekarotājs." Un ja kur sastopams skaistums, tad 
tas bieži tapis vai nu greznums, vai tikai dažu ap
rindu mantojums.
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„Vienīgi neziņā mēs domājam, ka Daiļais lemts 
tikai bagātiem un nav pieejams tiem, kas darbā. Ar 
šādām ačgārnām domām mēs varam nonākt pat pie 
bīstamā slēdziena, ka Daiļums nav nekas cits, kā 
greznums. Vajadzīgs par visām reizēm vienreiz sa
prast, ka Dailes apgarojošai būtībai nav nekā ko
pīga ar greznību. Daiļums, tā nav svētdienas atpūta, 
tas nav nejaušais viesis. Daiļums — tas ir visas mū
su dzīves dižencēlais vadītājs!”

„Lūk, pašreiz bagātīgā mērā visiem atkal ir pa
sniegts Dailes dzīvais audums. Un katra dzīva do
mājoša būte var iegūt no tā sev apģērbu. Tāpēc no
metiet šīs nejēdzīgās bailes, kas čukst, ka kaut kas 
nav jūsu labā. No ikdienas pelēkajām bailēm jāār
stējas. Jo viss tak jūsu labā, tikai lai jūsu vēlēšanās 
plūst no tīra avota.”

Ne vairs šauru grupu daiļums un māksla, ne vairs 
mākslas privilēģija, bet dailes prieks, lemts visām 
apziņas pakāpēm visā pasaulē. Daile un māk sila 
visiem! — atskan jaunais entūziasmētais, pravietis
kais nākamā laikmeta sauciens no Rēricha lūpām:

„Māksla — visiem. Katrs izjūt dailes patiesību. Vi
su labā jāatdarās „svētavota” vārtiem. Mākslas gaisma 
apskaidros neskaitāmas sirdis jaunā mīlestībā. Vis
pirms neapzinīgi nāks šī jūta, bet pēc tam tā šķīstīs 
visu cilvēces apziņu. Un cik daudz gan jaunu siržu 
meklē kaut ko patiesu un daiļu. Dodiet tak viņiem 
to. Dodiet mākslu tautai, kur tā arī piederas. Jā
top izdaiļotiem nevien mūzejiem, teātriem, skolām, 
bibliotēkām, staciju un slimnīcu ēkām, bet arī cietu
miem jāfop daiļiem. Tad vairs nebūs cietumu.” —

Vārdi, ko Nikolajs Rērichs 1921. gadā veltījis Ap
vienotās Mākslas institūta devīzei. Vēlāk viņš pie
metina: „Protams, mēs iedomājamies nevien fiziskos, 
bet arī gara cietumus.”

Ka šie vārdi Rēricham nav palikuši vienīgi idejā 
vai uz papīra, to mēs redzēsim vēlāk: Ņujorkas Rē
richa Mūzejs rīkojis gleznu izstādes nevien skolās, 
sabiedriskās iestādēs u. c., bet pat — cietumos! Ne
mitīgi Rērichs aicina uz lielu radošu aktivitāti, vai
rīties no vārdiem, kuru noslēgums nebūtu darbs:

„Ceļot dzīvi, mums bez stājas, dižās apgaismības 
vārdā, jāienes daiļums un zinība plašajās tautas ma
sās, jāienes nelokāmi un darbīgi, apzinoties, ka pašu
laik mums priekšā ne ideoloģija, ne formulējums, bet 
taisni darbs, radīšana, kuras būtība saprotama un 
skaidra, bez liekvārdības. Ne vārdi, bet darbs. Mums 
nav jāaizmirst, ka dailes un zinības vaigs izdziedēs 
tautu no domu izlaidības, iedvesīs tai personīgā un 
sabiedriskā mantojuma pamatu izpratni, atklās dar
ba būtību un vislabākajā sapratnē norādīs tautai ga
ra augsto sasniegumu ceļu.”

Nikolaja Rēricha svētākā pārliecība, ka visai mū
su dzīvei un esamībai jātop pamatotai daiļumā. Katra 
kultūras cilvēka pienākums ienest daili visur un it 
visā. Dailei jātop par ikdienas nepieciešamību. Katrs 
mūsu dzīves solis un darbs jāveido un jāceļ daiļumā. 
Mums jāfop radošiem katrā rokas skārienā. Ikdie
nas dzīvei jātop par mākslas darbu, par melodiju. 
„Pat mūsu grīdai jābūt izbērztai skaisti... Pastāvīgi 
atkārtojot, kā piesaukumu daiļais, daiļais, dai
ļais, jūs jau topat radoši savā būtē... Nebaidīsi-
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mies arvienu turēt sev priekšā šo dižo domu par 
daili." Rērichs alkst, lai cilvēki piepildītu savu dzīvi 
ar daiļuma jūtām tādā mērā, ka neglītais pilnīgi iz
zustu no tās, lai cilvēki pastāvīgi mājotu Dailes entū- 
ziasmā.

Rērichs aicina ienest īstas mākslas tēlus vai vis
maz harmoniskās mākslas atveidus ikdienas miteklī. 
Viņš ļoti uzsver arī lietišķās mākslas un rokdarbu 
lielo nozīmi. Nākotnē amatniecībā radītais būs arī 
mākslā radītais. Tad dzīve un māksla būs viens.

No otras puses, ja arī ne jau katrs spēj radīt 
daiļo vārda tiešā nozīmē, tad ikviens tomēr var ap
zināties daiļo, un radīt to domās. Un pēc Rēricha 
pārliecības „visai bieži domu radījums daudz aug
stāks par radīto ar ārējo mākslas līdzekļu palīdzī
bu". Radoša doma viņam visas esamības pamats. Tā
pēc mēs atbildīgi par savu domu kādību. Mums jā
prot gudri lietot domu kā vislielāko radošo spēku. 
Mums jāšķīsta un jāharmonizē sava doma. „Mums 
jādisciplīnē sevi radošajā domāšanā, un šai daiļra- 
dīšanā jādarbojas līdzi visam Kosmam... Ziedojo
ties, radot nesavtīgi dailes celtnes, sakopojot uz tām 
augstāko garīgo spēku, mēs topam patiesi par Aug
stākā līdzstrādniekiem." Radošajā daiļajā doma mes 
topam par radītājiem augstākās smalkākās plāksnes, 
mēs topam par kooperātoriem ar Bezgalīgo Daili, visa 
mūsu dzīve ieskanas cēlākā ritumā, nokrāsojas garīgā
kās krāsās un atvizmās. „No šīm Dailes jūtām arī dzimst 
gara dižums, pastāvīga radīšana, hērēisms un pašuz
upurēšanās." Pie patiesās dailes vārtiem var novest 
tikai ikdienas varoņdarba tērps, tāda ir Rēricha ne

mitīgā doma. Vajaga skanēt visā dzīvē. Ziedēt dzī
vē. Laistīties visās varavīksnes krāsās, tīri, cēli.

„Apdaiļot, uzlabot, pacelt dzīvi nozīmē palikt la
bumā. Saprašanās, piedošana, mīlestība un pašaiz- 
liedz; rodas radīšanas varoņdarbā."

Tāpēc arī Rērichs tā uzsver radīšanas lielo, 
būtisko nozīmi visās mūsu dzīves izpausmēs, jo radī
šanas dvesma apgaro katru mūsu soli, mūsu darbībām 
un lietām piešķir augstāku, cēlāku kādību. Radīšana 
paglābj mūs no sastingušās standartizācijas un ša
blona. Tas ir radīšanas brīnums, ka, būdami patiesi 
radītāji materiālajā laukā, mēs liegām, lēnām kamer
toņa vibrācijām pārskaņojam arī savu dvēseli gara 
harmonijās. Lūk, kāpēc Rērichs aicināt aicina iedegt 
un attīstīt bērnā radīšanas svētuguni jau ar pirmiem 
dzīvības gadiem. Radīšanai jābūt visu bērna interešu 
un skolnieka mācības priekšmetu pamatos. Bērnam 
jāieiet pa dzīves varenajiem vārtiem patiesi kā radī
tājam, ar paceltu galvu un apzinīgu skatu, kas prot 
visas dzīves stichijiskās strāvas vērst labskaņā, kas 
prot, ja arī ne ikreizes radīt mākslas tēlus, tad savu 
mitekli un tērpu un dzīvi iestīgot dailē. Lai to veici
nātu, Rērichs prasa, lai vismaz skolās, ja ģimenēs tas 
vēl grūti izvedams, bērnus iepazīstinātu ar īstiem 
mākslas priek š me tiem, lai bērns arvienu justu 
ap sevi īstas mākslas glāstu. Cik jauki, ka arī mūsu 
Latvijā pēdējā laikā sāk domāt par savu gara svēt
nīcu — skolu izdaiļošanu ar gleznām. Bet šai iz
daiļošanai jātop par cēlu sistēmu, kas skolas pārvei
dotu līdz pamatiem un jaunradītu par īstām gaismas 
izstarotājām.
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Lai attīstītu pareizo radīšanas instinktu, līdzās 
ārējā skaistuma izpratnei un sajūsmai par daiļo, jā
attīsta sirds. „Radīšana ir sirds enerģijas izpau
dums", saka Rērichs. Lai radītu un mīlētu daiļo, 
jāaudzina un jāizsmalcina sirds. Bet sirdi audzina 
gara daile, proti: — „garīgums, reliģiozitāte, varoņ
darbs, hērēisms, labvēlība, vīrišķība, pacietība un 
visas citas sirds ugunis, vai gan tās neuzzied Daiļajā 
Dārzā?" Tikai daiļa sirds var radīt patiesu un kul
turālu vērtību. Akultūrāla sirds, lai cik cilvēks būtu 
apdāvināts, sniedz nekultūrālu mākslu. Sirdij jāpa- 
glābj no chaosa un neskaistā. Sirds audzināšana — 
tā ir bērna būtes ieaudzināšana lielās Dzīvās Ētikas 
saskaņās.

Tā Rērichs prasa visu dzīves toņu un vibrāciju 
tīrskaņošanu; visa esošā vienību. Cilvēka evolūcija jau 
ir gara un dzīves harmonizācijas process. Lēna ieaug- 
šana un izplešanās Bezgalīgajā Dailē.

Pirmais sapnis Nikolajam Rēricham bijis: māksla 
visiem; visu tautas un cilvēces slāņu ietveršana dai
les lokā. Otrais viņa sapnis: dailes harmonizācija 
starp atsevišķām mākslas nozarēm, — mākslas sin
tēzē. Abus šos grandiozos plānus Rērichs mēģinājis 
piepildīt savā celtnē — Rēricha Mūzejā.

RĒRICHA MUZEJS

Rēricha Muzejs
Nikolaja Rēricha mūža sintētiskais darbs un viņa 

cildenie, radošie, nākotnes tālē ieaustie nodomi pie
pildās Rēricha Mūzejā, kura galvenais centrs atrodas 
Ņujorkā. Tikai varbūt vēl cilvēoes tuvākā nākotnē 
izpratīs to monumentālo, simfonisko pasākumu, ko 
varēja veikt vienīgi patiesi universāls ģēnijs, daiļgars, 
kuņa acis un dzirde gremdējušās Bezgalības Dailē, bet 
kura soļi cieši iet pa šīs mazās planētas garozu, pie
sātinot to ar jaunu, cēlu, majestātisku ritmu. Šis 
pasākums, kas sāk izvērsties par tagadnes lielāko 
kultūrālo kustību pasaulē, var teikt, patiesi paver daiļu 
lapaspusi cilvēoes gara vēsturē.

Rēricha Mūzejs ir vispasaules kultūras un māk
slas centrs, kura nolūks veicināt starptautisku sapra
šanos un brālību caur mākslu un zinību. Jau sen Ni
kolajs Rērichs sapņoja par Pitagora un Platona Mū- 
zeionu — Mūzu mitekli, kur patiesi kā māsas draudzībā 
iemājotu visas deviņas mūzas, blakus mākslas dailes 
dievēm arī zinātnes dieves; kur nebūtu vis „mākslas 
cietums", bet Dailes nams, pavards, pie kura svēt- 
uguns nāktu sasildīties ļaudis, svētnīca, kurā cilvēki 
gūtu hērēisku iedvesmu un pacilātību.

Tā arī Rēricha Mūzejs neaprobežojas ar mākslu 
vien, bet tiecas aptvert visus pozitīvi radošos kultū-
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ras dzīves aspektus. Ar savam daudzajām nodaļam 
un iestādēm visos kontinentos un tautās, Rēricha 
Mūzejs grib sniegt cilvēcei augstākos radošās dailes 
izpaudumus, smalkāko un absolūtāko atziņu piepildi 
jumu. Rēricham jau kultūra ir gara totālā gaisma, 
„visu ugunīgās radīšanas sasniegumu summa". Rē
richa Mūzejs grib sadarboties ar visu, kas strādā cil
vēces kultūrālas evolūcijas labā. Tas grib palīdzēt 
cilvēcei jaunradīt esamību daiļākā un cēlākā veida. 
Viņa mērķis sekmēt cilvēces evolūcijas paātrinā
šanos, pa dailes un zinības ceļu tuvināt cilvēci tās 
dižākajai nākotnei.

Patiesi, Nikolaja Rēricha dzīve gājusi kā zem^ lai
mīgas vadītājas zvaigznes: viss, pie kā vien viņš ar 
sajūsmu ķēries, lai sākumā cik niecīgs, velak izplaucis 
krāšņās virsotnēs.

Kad Rēricham un viņa draugiem 1921. gada radās 
nodoms dibināt Apvienotās Mākslas institūtu, viņiem 
vēl nebija ne līdzekļu, nedz arī citu iespēju ieveidot 
dzīvē plašākā mērogā savus iecerētos planus. Kādu 
dienu, kad Rērichs Ņujorkā meklēja mitekli, viņam 
nejauši uz ielas kāds nepazīstams grieķu mākslinieks 
piedāvāja plašu vienistabas darbnīcu. Sākums likts, 
un vienās telpās reizē ieskanas pirmās klavieru ska
ņas, veidojas pirmie skulptūras un glezniecības vei
doli. No ārpuses citi smīn par pasākumu. Bet 
viņi nepazīst Rēricha praktisko entūziasmu, viņa 
uguns sirdi un lielo ticību nākotnei. Pēc viņa pār 
liecības ne apstākļi, bet taisni cilvēka ugunīga tiek
šanās kā magnēts pievelk visas labākās iespējas. Ta 
lēnām uzvarēja sapņi par varenu gaismas celtni. Rē-

Rēricha muzejs Ņujorka

62 63



richa cēlajam pasākumam radās draugi, nāca arī lī
dzekļi. Drīzi jau studija pārvietojās un sadalījās jau
nā, daudz plašākā mītnē.

1923. gada 17. novembrī dzima pats Rēricha Mu
zejs, ar draugu savākto 315 Rēricha gleznu kollek
ciju. Un beidzot 1929. gadā ar labvēļu palīdzību un 
vadītāja organizātorisko atjautību, pārvarot arī vi
sas milzu financiālās grūtības, tika veikta monumen
tāla, brīnišķīga celtne, lieliskākais šī gadusimteņa_ māk
slas un kultūras templis — 24 stāvu augstais Rēricha 
Muzeja „Meistara nams“ — Master Building. Skai
stā ēka, kuras virsotni vaiņago austrumnieciskais tor
nis, saviem cildenajiem apmēriem un proporcijām ir 
patiesi nākotnes architektūras harmonisko veidojumu 
simbols.

Mūzejā gleznu krājumus lielā mērā pavairoja Rē
richa Āzijas ekspedīcijas rezultāts — 500 gleznu no 
Tibetas-Himālaju sērijas. Šīs gleznas, par godu Rē
richa kundzes iedvesmojošai ietekmei visu Mūzejā ie
stādījumu dzīvē, tika apvienotas sevišķās telpās, no
sauktās par Helēnas Rērich ailēm. Jau drīzi pec Mū- 
zeja dižnama atklāšanas bija savāktas ap 1000 Rē
richa gleznu un skiču. Šis skaits ar katru gadu vēl 
palielinās ar jaunām brīnišķīgām radošā gara vīzijām.

Rēricha individualitāte ir tik daudzveidīga, ka caur 
viņu izpaužas cilvēces labāko garu alkas un sasnie
gumi. Savos darbos viņš sniedz cilvēces gara evo
lūcijas amplitūdi: lielos dievcīnītājus un atzinējus, 
cilvēces garīgos vadoņus un reliģiju dibinātājus, Gais
mas Hierarchijas cīņu ar tumsas chaosu. Rērichs ir 
gan Mūzejā garīgais kodols, bet patiesībā Mūzejs tie-

cas kļūt par visu pasaules kultūras vērtību un dižgaru 
kooperāfīvu iestādi.

Tāpēc jau pašā sākumā Mūzejā dibinātāji domāja 
arī par citu tautu kultūras un mākslas paraugu piesai
stīšanu Mūzejam. Tā jau 1924. gadā sāka vākt gleznas 
Amerikas mākslas sekcijai Mūzejā, kufā pašulaik jau 
pāri par 100 ievērojamu darbu. Bez tam dibinātas 
vēl Panamerikas, itāliešu, zviedru, spāniešu, somu, 
austrumu u. c. tautu mākslas nodaļas. Visai intere
santa Mūzejā ir Tibetas bibliotēka, kas ietver starp 
citu Ben-Ро reliģijas slavenās ,,Kandžur“ un „T&n- 
džur" kollekcijas — 330 Tibetas svēto likumu sēju
mus, un ko pārveda no Tibetas Rēricha ekspedīcija. 
Bibliotēka novietota sevišķā „Austrumu zālē“, ko sav
dabīgā orientāliskā stilā izgleznojis Tibetas māksli
nieks Don-Drups. Bez tam Mūzejā atrodas istabas, vel
tītas Sv. Sergijam, Sv. Franciskam, Spinēzam, Māha- 
Bodhi istaba u. c., kur tādā veidā likts pamats nāka
mam Reliģiju Mūzejam. Svarīgākām sanāksmēm un 
koncertiem ierīkota īpaša zāle, nosaukta Nikolaja 
Rēricha vārdā. Mūzejā ierādītas arī telpas Urus- 
vati-Himālaju Pētīšanas institūta daudzpusīgo zināt
nisko kollekcijū krātuvei.

Atzīmējams, ka pirmajos 10 pastāvēšanas gados 
Mūzeju apmeklējuši ap 250 tūkstošu apmeklētāju, tai 
skaitā arī daudzas skolas un organizācijas.

Lai izplatītu Rēricha Mūzejā iezīmētos mērķus 
starptautiskā mērogā, 1926. gadā pie Mūzejā dibinājās 
Rēricha Mūzejā Draugu biedrība — biedrība 
ar starptautisku raksturu, kas veltīta brālības un kul
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tūras ideāliem, sasniedzamiem mākslas un zinātnes 
ceļā, kā tos iezīmējis Nikolajs Rērichs savās gleznās 
un grāmatās.

No otras puses Rēricha biedrības mērķis ir pie
pildīt Rēricha ilgas — rast sintētisku tiltu starp rie
tumu un austrumu kultūrām, veicināt cilvēces nākotnes 
labā brālīgu kopdarbību starp Āzijas garīgajām tradī
cijām un Eiropas zinātniskiem sasniegumiem.

Mūzejā un biedrības priekšnieki L. Horšs un kun
dze. Kā goda protektori un padomnieki šeit bez N. 
un H. Rērichiem atzīmējami starp citu šādi cildeni 
vārdi: Svens Hedins, Rabindrainats Tagore un viņa 
brāļi, Masariks, Einšteins, Kellogs, Millikans, Dža- 
gadiss Boše un citi kultūras pasaulē pazīstami vārdi.

Rēricha biedrība savu darbību uzsāka daudzajās 
sekcijās. No vienas puses dibināja sekcijas, veltītas 
nācionālām grupām, kas grib iepazīstināt Ameriku 
ar savu tautu kultūras sasniegumiem. Tā pastāv 
franču, somu, skandināviešu, vācu, slavu, japāņu, ko- 
lumbiešu, Dienvidafrikas, Britanijas un beidzot Si
bīrijas vai krievu asociācija. Pēdējo vada pazīsta
mais rakstnieks G. Grebenščikovs, un tā uzcēlusi Mū- 
zeja telpās Sv. Sergija baznīciņu. Jāpiezīmē, ka Gre
benščikovs Ņujorkas tuvumā nodibinājis arī lauksaim
niecisku un garīgu vienkopu — koloniju „Čura- 
jevku“, kur pārvietojis arī savu spiestuvi un izdevnie
cību ,,Alatas“. Tālāk minamas sekcijas, veltītas atse
višķām izcilām garīgām personībām, kuru dzīve un 
darbi skanējuši varonības sintezē: Origēnam, Sv. 
Franciskam un Spinēzam. Bez tam pastāv Šekspīra 
grupa. Beidzot — sekcijas un savienības ar vispārkul-

turaliem, mākslinieciskiem vai filozofiskiem ideāliem: 
Jaunās Cilvēoes liga, Jauno Ideālistu klubs, Domu Cie
nītāju asociācija, Radošās Mākslas akadēmija, Jau
no Mūziķu centrs u. f. f. Rēricha biedrībā kā centrā 
ietilpst arī šādas it sevišķi svarīgas organizācijas: 
Vispasaules Kultūras liga, Sieviešu vienība un Pan
amerikas Sieviešu asociācija, un beidzot Miera Pakta 
komiteja, par kurām mums būs runa vēlāk. Lai cik 
pārsteidzoši liels šo vienību skaits, tomēr visās šais 
sekcijās un biedrībās noris visai intensīva, apgarota, 
vispozitīvākās kultūras apjomā izmērojama darbība.

Ņujorkas Rēricha Mūzejā veiktais lielais kultūras 
darbs pievilka daudzus draugus arī no citām tautām 
un zemēm. Tos inspirēja kā Nikolaja Rēricha māksla, 
ta ari viņa nodomi un atdošanās cilvēces dižākās nā
kotnes kultūras celšanas labā. Tā dibinājās Rēricha 
biedrības šūniņas daudzos kontinentos un malās, un 
tagad viņu skaits jau sasniedz vairāk kā 86 biedrības 
30 tautās. Visas viņas saista kopīgs mērķis un ko
pīgas ilgas: veicināt tautu un individu kooperāfīvu 
saprašanos un draudzību radošas dailes un zinātnes 
laukā. Eiropā galvenais centrs ir Parīzē, šeit rosīgi 
darbojas arī krievu sekcija un osefu biedrība. Bez 
tam vēl Eiropā biedrības atrodas Rīgā, Kauņā, Tallinā, 
Belgrade, Zagrebā, Berlīnē, Sofijā u. c. Rīgas Rē
richa biedrības kulfūrāli mākslinieciskā darbība uz
plaukusi caur biedrības iedvesmotāja un dibinātāja 
Dr. Fēliksa Lūkina garīgo aktivitāti. Pēc viņa šķir
šanās no zemes plāna biedrību vada K. Stūre. Bie
drībai atvērts (ceturtdienās) arī Rēricha gleznu mū
zejs.
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Ņujorkas Rēricha biedrības centra darbības pro
gramma ir visai plaša un daudzveidīga. Sadarbība 
ar Mūzeju tā pirmos desmit gados veikusi patiesi ap
brīnojamu darbu. Tā kooperātīvi atbalstījusi daudzas 
iestādes, kas tieši Muzeja pārziņā, kā Apvienotas Māk
slās institūtu, Corona Mundi, Urusvati u. t. t. Tā sa
rīkojusi daudzas lekcijas, koncertus, dramas vaka
rus, nodibinājusi un atbalstījusi starptautiskas attie
cības mākslas un kultūras nozarēs, sūtījusi lektorus 
arī uz citām valstīm, piemēram, uz Dienvidameriku. 
Vienā pašā 1930./31. gadā, sadarbībā ar Mūzeju, iz
mantojot tā zāles, it īpaši „Tautu zāli", Rēricha bie
drība sarīkojusi ap 100 lekcijas un izrīkojumus, kur 
uzstājušies daudzi ievērojami gaismu radoši speķi. 
Starp citu vairāki vakari veltīti atsevišķu tautu kul
tūrai un mākslai, tā, piemēram, somu mūzikas vakars, 
japāņu, boliviešu, franču, angļu, Maijas un Inkas sen
kultūras vakars u. t. t. Atzīmējams, ka 1932. gada 
Rēricha biedrība kādu vakaru veltījusi ari latvju 
mūzikai, ar Alfrēda Kalniņa un citu mākslinieku pie
dalīšanos.

Visas šīs biedrības un sekcijas atrodas pastāvīga 
Nikolaja un Helēnas Rērichu radošās uguns domas 
iedvesmojumā. Ar katru gadu dižā celtne plešas, ar 
visiem saviem pamatiem un jumolu ieaugot cilvēoes 
nākotnes harmonijā.

Apvienotas Mākslas instituts

Ar Apvienotās Mākslas institūtu, ko Nikolajs Rē
richs dibināja 17. novembrī 1921. gadā, viņš gribēja 
piepildīt agrāk minētos vārdus, ko tas rakstījis kā 
aicinājumu savas iestādes karogā:

„Māksla vienos cilvēci. Māksla ir vienota un ne
dalāma. Mākslai ir daudz zaru, bet tai viena sakne. 
Māksla ir nākamās sintēzēs karogs. Mākslu — vi
siem. Katrs jūt dailes patiesību. Visu labā jāatda- 
rās «svētavota» vārtiem" u. t.t.

Rērichs, kas sava mūža plašajā darbībā apvienoja 
visādus mākslas veidus, sintezēja glezniecisko, deko
rātīvo, grafisko un lietišķo mākslu, tiecās šo radošā 
darba būtisko sintēzi iemiesot arī savā skolā. No 
otras puses, nostiprinot audzēkņos mākslas teorētis
kos un praktiskos pamatus, viņš arī gribēja tos audzi
nāt daiļuma apziņai un ideāliem, kas tveras tālu pāri 
parastās skolas robežām.

Institūta plašajā programmā ietilpst nodaļas 
visiem mākslas veidiem: mūzikai, glezniecībai, 
tēlniecībai, celtniecībai, operas klasei, baletam, drā
mai, literātūrai u. t. t. Skolai izplešoties, arī da
žādās mākslas nozares izpletās un diferencējās. Tā 
mūzikā bez ērģeļu, vijoles, klavieru, arfas klases 
ar laiku nāca klāt iepazīšanās vēl ar citiem in
strumentiem. Līdz ar to sāka piegriezt vērību se
višķām mūzikas nozarēm: piemēram, dibinājās ka
mermūzikas, korāļu mākslas biedrība, kas vel
tīta jauno un vecmeistaru baznīcas mūzikai, vispār 
pēdējai institūtā ierādīta izcila vieta. Tāda pati ie
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dziļināšanās un diferencēšanās notika arī citās māk
slas nodaļās. Pēdējā laikā organizēja arī lietišķās 
mākslas (keramikas, galdniecības u. c.) kursus, lai 
sagatavotu radošus un kulturālus amatniekus. Pēc 
Rēricha pārliecības arī amatniecībai jātop par pa
tiesas mākslas nozari: jo katram mākslas veidam jā
kalpo dzīvei, un dzīvei jātop ieveidotai mākslas tē
los. Katram ikdienas priekšmetam vajag kalpot ne
vien lietderībai, bet arī dzīves izdaiļošanai un har
monizēšanai.

Audzēkņiem lasa arī vispārējas lekcijas par da
žādiem mākslas un zinātnes tematiem, tāpat viņiem 
pieejami Rēricha biedrības izrīkojumi. Interesantas 
arī skolas pasniegšanas metodes, kas vēl vairāk uz
sver visu mākslas veidu vienbūtību; tā, piemēram, 
glezniecības stundās dažreiz spēlē mūziku, tādējādi 
ietekmējot arī mākslinieciskās radīšanas darbu.

Par šī institūta sintētisko darbību, kuras mērķis 
mākslu apvienošana un cilvēku apvienošana mākslā, 
pats Rērichs saka:

„Dzīve ir apstiprinājusi, ka katra apvienošanās de
rīga. Apstiprinājusi, ka ir praktiski apvienot zem 
viena jumta dažādas mākslas nozares, izlietojot ko
pīgu bibliotēku, kopīgu māksliniecisku uzstāšanos, 
kopīgu kanceleju un vadību, un visciešāko apmaiņu 
starp atsevišķām nozarēm. Dzīvei lietderīgi, ka 
skolniekiem dod iespēju izmēģināt savus spēkus da
žādās nozarēs, līdz kamēr tie neizvēlēsies galīgi sev 
piemērotu mākslu. Lietderīgi, ka nāk kopsakarā mū
ziķi, gleznotāji, dekorātori... Lietderīgi dot skolnie
kiem iespēju, cik vien var, ātrāk izmēģināt savus

spēkus dzīvē, mācot tiem vīrišķību un pasargot tos 
no vulgāritātes. Lietderīgi sniegt mūziku pa glezno
šanas stundu laiku un lasīt lekcijas, kas ar savu 
māksliniecisko un filozofisko saturu paceļ un apvie
no visas mākslas darbinieku ģildes garu."

Vai citur:
„Mūsu uzdevums pievilkt labākos pasniedzējus un 

visiem spēkiem radīt labākas iespējas skolniekiem, 
lai ap viņiem būtu augsti kultūrālu domu atmosfēra, 
kas kondensēta tādā apvienojošā centrā, kur noris 
veselīgs radīšanas darbs; radīšana, ko nesaista šau
rie aizspriedumi un citas neziņas sekas."

Jāatzīmē, ka institūtā atvērta arī nodaļa bērnu 
mācībai un audzināšanai mākslas nozarēs un ideāliem. 
Mēs jau redzējām, cik ārkārtīgi svarīgi ir attīstīt 
radīšanas un harmonizācijas dziņu jau bērnā, kas 
pārvērstu viņam dzīves bezgaumību radošā prieka dai
ļumā: to Rērichs uzsver jau 1924. gadā savā grā
matā „Svētības ceļi":

„Neizdzeniet bērnus no tempļa... Atveriet skolās 
ceļus uz radīšanu, uz lielo mākslu. Atvietojiet banālību 
un pagurumu ar prieku un spēju redzēt. Attīstait ra
dīšanas instinktu bērnā jau no mazām dienām. Pasar- 
gait to no dzīves grimasēm. Dodiet viņam laimīgu, 
drošsirdīgu dzīvi, pilnu rosības un gaišu sasniegumu/*

„Šis cilvēces posts — banālība, vientulība un dzī
ves smagums paies garām jaunajai dvēselei, kas 
radia."

Bērnu klases pašulaik institūtā ieņem svarīgu vie
tu. Dibināts arī bērnu teātris.

Tālāk pie institūta atvērta arī nodaļa neredzi-
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gajiem, kuras devīze - „caur mākslu pie gais
mas": uzskatīt daili un radīšanu kā cilvēka patieso 
redzi. Neredzīgajiem māca mūziku, tēlniecību, litera
tūru, dzeju un žurnālistiku, lietojot jaunas visai sek
mīgas metodes. Pamazām piepildās arī nodoms ie
rīkot neredzīgajiem plašu bibliotēku, īpaši mūzikā.

Pastāv arī nodaļa defektīvajiem bērniem un vasaras 
skola. Lai dotu mākslu un zinību pēc iespējas plašā
kām masām, mācības maksa šais skolās nav dārga. 
Institūta audzēkņiem dibinātas arī 42 stipendijas, kas 
nosauktas ievērojamu cilvēku vārdā (N. un H. Rē- 
richi, Vifmens, Tagore, Vašingtons u. t. t.).

Skolnieki, institūtu beidzot, izpauduši lielas spējas 
radošajā dzīvē gan kā studenti, mākslinieki, skolo
tāji, komponisti, un daudzi no tiem ieņēmuši pat 
redzamu vietu kultūras vērtību laukā. Katrs absol
vents bez lielā radīšanas prieka un slāpēm pēc sin
tēzēs aiznes dzīvē līdzi arī iedvesmu darboties cil
vēces evolūcijas labā.

*

Līdzās cienībai pret radīšanas instinktu un radī
tājiem, Rērichs ar visu būtību grib pacelt kā skolā, tā 
arī dzīvē augstākā cieņā Skolotāja jēdzienu. Rē
richs zina, ka nav bijis renesances cilvēces vēsturē, 
kur cilvēki nebūtu savā apziņā kristallizējuši godbijību 
pret skolotāju, kur tie nebūtu jutuši savā dzīvē ga
rīgās hierarchijas lielo, visu dzīvi paceļošo svētību. 
Tādam dzīves audzinātājam pēc Rēricha pārliecības 
jābūt arī katram skolotājam skolā; viņam jābūt nevien 
pasniedzējam, bet īstam vadītājam un iedvesmofā-

jam, kas skolniekus ar sava gara pieredzi uzmudina, 
ierosina, aizdedzina, aicina uz labuma un dailes varoņ
darbu.

„Svētīti ir Skolotāji," Rērichs saka savā „Liesmai
najā cietoksnī", „kad tie ved ar svētīgu, piedzīvo
jušu roku uz apvāršņu plašumu. Ir tīkami, kad varam 
atcerēties savus Skolotājus ar visām sirds mīlestī
bas trīsām."

„Senās Indijas Skolotāji, padziļinātais Guru-Sko- 
lotāja jēdziens, jo sevišķi aizgrābj un iedvesmo. It 
īpaši iedvesmīgi redzēt, ka brīvā, apzinātā Skolo
tāja godināšana pastāv tur vēl šo baltu dienu. Patiesi, 
šī godināšana ir viens no Indijas galvenajiem skai
stumiem. Bez šaubām šis pats jēdziens mīt arī starp 
senajiem Itālijas un Nīderlandes meistariem un starp 
krievu īkonu gleznotājiem. Bet tur šis jēdziens jau 
pagājībā, kamēr Indijā tas vēl arvienu dzīvo un, ceru, 
arī nemirs".

Rērichs pats vairākos rakstos ar bijību min savu 
lielo skolotāju vārdus: Kuindži, Pivī de Savannu, Kor- 
monu, kas, sniegdami mākslas dižumu, vēruši skol
nieka acis arī gara lielumam. Rērichs sajūsminās par 
viņu iecietību, pozitīvā apstiprināšanu, nemitīgo tiek
šanos pēc Gaismas, plašo viskultūrālo skatienu. Ci
tos rakstos, paplašinot skolotāja jēdzienu līdz garī
gas vadonības jēdzienam, viņš aicina atdarināt arī 
lielos reliģiskos Meistarus: Origēnu, Sv. Francisku, 
Radoņegas Sergiju u. t. t. Bet Augstākās Būtes jau, 
pēc viņa pārliecības, var vispirms un vislabāk at
darināt lielajā pozitīvi radošajā dzīves darbā.

Rērichs atzīst par lielu kaunu visai zemei, ka tās
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skolotājiem jāmājo nabadzība un trakuma, ka slēdz 
vai ierobežo arī pašas skolas. „Tauta, kas aizmirsusi 
skolotāju, aizmirsusi savu nākotni", Rērichs citē Dzī
vās Ētikas Mācības vārdus. — „Skolotājam jābūt vis- 
cienījamākai personai tautā". „Paidagēgs ir pozitīvi 
radošas valdības draugs", viņš saka citur, „jo sko
lotājs ir, lai pastāvīgi radītu un apstiprinātu cilvēces 
cieņu. Kas gan stāstīs jaunajai paaudzei par vis
daiļāko, par visradošāko, par visvarenāko, par va
ronīgo, par to, kas visvairāk izzināms. Patiesi, no 
skolotāja mēs sagaidām visaugstāko jēdzienu zinā
šanu. Mēs sagaidām no viņa gan pacietību, gan nemi
tīgu darbu, gan pastāvīgu atjaunošanos, un tai pašā 
laikā mēs nerūpējamies par to, lai šie augstie notei
kumi un prasības būtu pietiekoši nodrošināti".

Šo skolotāja būtisko, garīgi radošo hierarchisko 
tēlu Rērichs centies, cik pašreizējos apstākļos tas 
iespējams, piepildīt arī savās skolās. Kā pasniedzējā 
aicinātas daudzas izcilas personības mākslas un paida- 
gēģijas laukā, nereti pat mākslinieki, kas Ņujorkā tikai 
uz laiku viesojas, lai audzēkņi daudzpusīgi pieskartos 
dailes personībām.

*

Savās grāmatās Rērichs nereti iezīmē reāli ideāli
stiskās skolas mācības un audzināšanas plāna 
līnijas. Nākotnes skolā jāieiet vispirms cilvēoes diž
garu, varoņu un garīgu vadītāju dzīves aprakstiem, 
lai bērni dziļi pārdzīvo, ka šie gari patiesi bijuši 
„progresa lāpas". Bērniem jāiemācās nevien lasīt bio
grāfijās, bet arī pašiem tās rakstīt, t. І. jāprot ob

jektīvi novērtēt tagadnes darbinieku soļus, tāpat kā 
tagadnes kultūru. Skolā jānoskaidro, kas ir patiesas 
garīgas vērtības un to radītāji. No jauna un no jauna 
Rērichs aicina skolās „vēl vairāk runāt par varoņ
darbu, par cēlsirdību, par radīšanu domās un darbos, 
par dižajiem atklājumiem, par visu gaišo Labo". Bērni 
jāiepazīstina ar leģendām, jo leģendas nebūt nav ab- 
straktība, bet tautas ilgu veidota reālitāte. jaunatne 
mīl sapņot, sapņot par varoņdarbu, bet viņas sap
ņus jāpalīdz iemiesot pareizās cēlās dzīves formās. 
No vienas puses skolā jāieved Dzīves Ētikas kurss, 
bet tā, lai ētikas normas nekļūtu par nedzīvām dog
mām, bet par nemitīgi radošu gara daili. No otras 
puses skolās jāmāca domāšanas mākslas un uzmanī
bas izasināšanas kurss, tā dodot skolnieka rīcībā rak
stura lielo varu: acumirklīgu koncentrēšanos, apķē
rību un spēju meditēt par cēlām lietām. Līdz ar to 
skola nedrīkst aizmirst bērna sirds audzināšanu. Bērns 
jau no mazām dienām jāved pa apzinīgas sevis harmo
nizācijas ceļu. Bet tāpēc līdz ar apziņas mošanos 
bērnā jāveido arī pasaules uzskats, bet tas aizsnie
dzams sintezē „pilnveidošanās prieka un radīša
nas sintezē".

Savas paidagēģiskās līnijas, bez savām skolām, Rē
richs grib iezīmēt arī pie Mūzejā dibinātajā „Progre
sīvās Audzināšanas institūtā", tāpat arī pieaugušo 
kultūrālajai audzināšanai domātajā „Latīņu Amerikas 
institūtā", kura nolūks veicināt saprašanos starp Dien
vidu un Ziemeļu Amerikas valstīm. Turpretim savas 
ilgas audzināt dailē visplašākās tautas masas Rērichs 
izteicis savā iestādē Corona Mundi.
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Corona Mundi

Corona Mundi, Starptautiskais Mākslas centrs pie 
Rēricha Mūzejā, dibināts 1922. gadā. Pasaules vai
ņags — tā ir „visaptverošā māksla un daile, augšup
ejošais radīšanas darbs, gara daiļais varoņdarbs". 
Tādu varenu sakrāmentālu uzdevumu Nikolajs Rērichs 
uzlicis mākslai. Šis mākslas centrs uz sava vairoga 
kā devīzi rakstījis Rēricha nākotnīgā perspektīvā tve
rošus vārdus:

„Cilvēces priekšā nostājušies notikumi kosmiskā 
varenībā. Cilvēce jau sapratusi, ka tas, kas notiek, ne
notiek nejauši. Tuvojies laiks radīt gara kultūru. Mū
su acu priekšā norisusi vērtību pārvērtēšana. Bez- 
vērts naudas gubu vidū cilvēce atradusi dārgumu, 
kam nozīme visai pasaulei. Dižās mākslas vērtības 
kā uzvarētājas iziet caur visām zemes satricinājumu 
vētrām. Pat „zemes" cilvēki izpratuši dailes aktīvo 
nozīmi. Un kad vēstām: Mīlestība, Daile un Darbība, 
mēs zinām, ka izrunājam starptautiskas valodas for
mulu. Šai formulai, kas pašlaik pieder mūzejam un 
skatuvei, jāieiet ikdienas dzīvē. Daiļuma zīme atvērs 
visus „svētos vārtus". Daiļuma apzīmēti mēs ejam 
līksmi. Ar daili uzvaram. Ar daili lūdzamies. Dai
ļumā apvienojamies. Un tagad mēs izrunājam šos vār
dus — ne sniegotās virsotnēs, bet pilsētas kņadā. Un 
jaušot patiesības ceļu, ar smaidu mēs sagaidām nā
kotni".

Corona Mundi mērķis ir piepildīt dzīvē Rēricha 
pravietisko aicinājumu: mākslu visiem. Iemiesot šo 
mūsu laikmeta visneatliekamāko prasību: izplatīt tautā
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visas šķiras dailes jauno ideālo izpratni, ka daile nav 
greznums, bet mūsu praktiskās dzīves vislielākā ne
pieciešamība. Ietrīsināt sirdis mīlestībā uz radošo daili. 
Vienot individus un tautas mākslas vērtību radīšana 
un apmaiņā; veicināt kopdarbību dailes laukā, vārda 
visplašākā nozīmē. Lielās pasaules mākslas vērtības 
jāiepazīst visām tautām. Visiem jau jāiet dzīves rado
šās izdailes ceļš. Un šeit kā rosinātāji jāaicina talkā 
nevien mākslinieki vai kollekcionāri, bet visi kultūras 
darbinieki un intelliģentie, pat bērni, — visi tie, kas 
būs nākamās kultūras radītāji. Corona Mundi gala 
mērķis — censties visiem spēkiem, lai māksla patiesi 
top par tautu savstarpējas saprašanās un draudzības 
valodu.

Šo savu plašo vispārcilvēcisko programmu Corona 
Mundi grib panākt, sarīkojot vietējas un ceļojošas 
izstādes, sadarbībā ar visāda veida kultūras iestādēm. 
Tālāk tās nolūks — rīkot lekcijas, koncertus, izdot 
grāmatas u. t. t„ palīdzēt mūzejiem un privātām per
sonām sastādīt kollekcijas, reproducēt un restaurēt 
gleznas, iegādāties vai apmainīties mākslas vērtībām, 
organizēt mākslinieciskas un archaioloģiskas ekspe
dīcijas.

12 gadu laikā Rēricha Mūzejā telpās sarīkotas 
visai daudzas un dažādas mākslas izstādes. Visām 
tām piemitis vienkopīgs gars, tās aptver zināmu tau 
tu, personu, laikmetu vai arī tematu. Tā šai patiesajā 
tautu dailes _panteonā jau notikušas Amerikas tagadē
jās mākslas, senitaliešu un flāmu, braziliešu, austrā
liešu, indiāņu, indiešu, japāņu, žīdu, vācu, franču,

kā arī daudz un dažādu atsevišķu mākslinieku izstādes, 
bez tam vēl izstādītas krievu īkonu kollekcijas, tibe- 
tiešu svētie karogi un tā tālāk. Tā savās dailes attie
cībās Rēricha Mūzejs saskāries arī ar to tautu māk
slām, kas starptautiskajā apziņā vēl nav iekarojušas 
populāritāti. Par šīm izstādēm pats Rērichs saka, ka 
tām „jāpievelk labākie radošie spēki un svētīgajā 
daudzveidībā jāapstiprina nāciju saprašanās un drau- 
dzīgums. Neaizmirsīsim, ka dailes ceļš īr savstarpē
jas sajūsmas un saprašanās celš“.

Visai ievērojams pasākums ir arī ceļojošās iz
stādes, jo tās nes mākslu visattālākās Amerikas 
vietās, nes to pašā tautas sirdī, nevien tā saucamajās 
izglītoto aprindās. Corona Mundi pilnā mērā apzi
nājusies dailes ietekmes svētīgumu un audzinošo no
zīmi. Tāpēc viņas apciemojumu plāns tik bezgala da
žāds un plašs. Šie apciemojumi kooperātīvi skāruši 
nevien pāri par simts Amerikas skolu, institūtu, 
universitātu, bibliotēku, mūzeju un mākslas gale
riju, biedrību un klubu, bet arī iestādes, kur nekad 
nav rīkotas izstādes, bet kur varbūt mākslas svētī
jums visvairāk nepieciešams: slimnīcas, bērnu patver
smes un beidzot — cietumus (arī pazīstamo Sing 
Singul). Tālāk Dienvidamerikas ievērojamākiem mū
zejiem aizdotas izstādīšanai uz laiku 39 Rēricha glez
nas. Jāsaka, ka ar visu šo plašo izstāžu tīklu, tāpat 
kā jau ar savu pirmo gleznu izstādi 1904. gadā San- 
Lui pilsētā, Rērichs izpauda arī savu ticību Amerikai, 
kā jaunu, piepildītu nākotnīgu vērtību zemei. Tā bija 
Jaunā Amerika, kas pirmā palīdzēja tik majestātiski 
iemiesot viņa nodomu lielo simfoniju.
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Rēricha Muzeja prese
Dižs pasākums ir arī Rēricha Muzeja prese (Roerich 

Museum Press), kas par savu credo uzstādījusi Rē
richa vārdus: „Jaunā Laikmeta pamati balstas uz Dai
les un Zinības". Šīs iestādes plānā ir miegt cilvēces 
gaišāko, dižāko varoņgaru radošos piepildījumus dru
kas darbos. No pagātnes vērtībām tā tiecas uz ceļo 
nākotni. Viņa pārzina visas tās literatūras izdošanu, 
kam kāds sakars ar Mūzeju: gada gramatas, pārska
tus, žurnālus, tā izdevusi arī daudzas visai vērtīgas 
Rēricha gleznu reprodukcijas u. t. t. Ar nosaukumu 
Jaunā Laikmeta grāmatas (New Era Library) tā publi
cējusi veselu virkni svarīgu rakstu kultūras jautāju
mos, starp citu 8 sējumus Rēricha darbu angļu va
lodā. Jaunā Laikmeta grāmatu izdevniecība sadalās 
šādās sērijās, kuyu nosaukumi vien skan kā Jaunas 
Pasaules varoņepi: „Amerikas gaisma , „Āzijas gais
ma", „Hēroica", „Urusvati sērija", „Rēricha Mūzejā 
sērija", „Mūžības vārdi", „Dziesmasun sagas" u. t. t. 
Rēricha Mūzejā prese ir zināmā mērā nākotnes pre
ces paraugs, kas sniedz ieskatu visās cildenākas ra 
došajās kultūras parādībās, kas tiecas apvienot visus 
cilvēkus dailē un zinībā.

„Vai vēl mums atkārtot, saka Nikolajs Rērichs, 
ka patiesā valūta ir garīgo vērtību valūta. Šo vērtību 
pamatā bez šaubām ir grāmatas, kas dažādās valodas 
runā vienotu gara valodu... Pat mūsu šaurajā ikdiena 
mums jāatrod vieta, kas cienīga uzglabāt patiesos mā
jās dārgumus. Vajag rast labāko smaidu tiem, kas sa
vāc labākās grāmatas, ar to kādību izsmalcinot savu

apziņu. Neatliekami jāuzmudina patiesa sadarbība ap 
grāmatu, un viņa jāienes mūsu dzīvokļa daiļākajā 
stūrītī... Grāmata, kā senatnē teica, ir ,gudrības upe, 
kas veldzē pasaules slāpes: grāmata, kuras iznākšanu 
vēl nesen sagaidīja ar prieka trīsām, un ko izdevējs 
laida klajā ar lielām rūpēm... Par grāmatas cieņu 
taisni tagad nācis laiks padomāt. — Mīliet grāmatu!"

Brīnums
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Internāts
Apvienodams sevī visus dailes veidus, būdams īsts 

kultūras centrs, mākslas un audzināšanas miteklis, 
Rēricha Mūzejā 24 stāvu lielais Meistara nams — 
Master Building bez tīri kultūrālajiem iestādījumiem 
ietver sevī arī t. s. Apartaments — dzīvokļus, kas 
atgādina internātu un domāti kā Apvienotās Mākslas 
institūta audzēkņiem, tā arī Rēricha biedrības bie
driem. Nelielie dzīvokļi iekārtoti visai ērti un daiļi, 
ievērojot pēdējās higiēnas un celtniecības prasības. 
No katra loga atveras lielisks skats pāri Ņujorkas par
kiem un avēnijām. Apakšstāvā atrodas plašas ēdam
telpas, kur audzēkņi un biedri dabū ēdienu par ne
lielu maksu. Tādā kārtā audzēkņi savos dzīvokļos 
jūtas kā savrupīgā harmonijas apdvestā studijā, kas, 
protams, stipri ietekmē arī viņu mācīšanos un radošo 
darbu. No otras puses biedru vidū (skaitā ap 450) 
atrodas arī daudz mākslinieku, rakstnieku, skolotāju: 
šeit nedzīvo nejauši īrnieki, bet cilvēki, ko vieno 
mākslas iedvesma un ilgas pēc dailes ieveidošanas 
visā dzīvē. Šie biedri tad arī atrodas kā savstarpējā 
radošajā iedvesmojumā, tā arī Mūzejā daudzo institū
ciju un grupu, un garīgās atmosfēras audzinošajā ie
tekmējumā. Tādā kārtā var runāt šeit par „pieau
gušo audzināšanu", kas bez šaubām nākotnē arī katras 
valsts izglītības programmā ieņems visai svarīgu vietu.

Mūzejā namā atrodas arī liela bibliotēka un Tautu 
zāle (Hall of Nations) 500 personām, kur notiek lek
cijas, koncerti, vērtīgas kino izrādes, institūta au
dzēkņu atklātie vakari, arī citu organizāciju kultū-

rālie izrīkojumi. Tā Tautu zāle, ar daudzveidīgo pro
grammu, ko viņā izved Rēricha biedrība, tapusi par 
ierosinātāju un apvienotāju centru gara intelliģencei.

Mēs sapratīsim, no kam šis milzu progress Rēricha 
Mūzejā divpadsmit gadu darbībā, ja padomāsim, ka 
šīs monumentālās celtnes pamatakmeņos Nikolajs Rē
richs ieguldījis visu savu četrdesmit piecu gadu ilgo 
pieredzi, visa sava mūža kvēlo radīšanas gribu un 
inspirāciju, visas savas ilgas pēc vienības un patiesas 
kultūras. Meistara ideālu iedvesmots, arī Rēricha Mū
zejs visā savā darbībā tiecies uz lielās vienības pie
pildīšanu, uz vienību, cilvēces patieso jaunradītāju, 
atdzemdinātāju un apgarotāju. Vienību mākslā pau
da — Apvienotās Mākslas institūts. Vienību dailes 
ilgu brālībā — Corona Mundi. Vienību visās cilvē
cīgās attiecībās — Rēricha biedrība. Un beidzot vie
nību zinātnē — Urusvati.

Pirms mēs pāriesim uz šo vienu no Mūzejā pēdē
jiem un dižākiem sasniegumiem, apskatīsim tā izcel
šanās vēsturi.
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Pa Āzijas ceļiem
Ievērojams notikums Rēricha Muzeja vēsturē bija 

Rēricha 1925. gada martā pasāktā zinātniskā ekspe
dīcija pa Āzijas vidieņu. Ekspedīcija ilga ar visu sa
gatavošanos Himālaju piegāzēs 5 gadus, ceļā tā sa
dūrās ar daudzām milzu grūtībām un šķēršļiem, bet 
vienīgi Rēricha ģeniālā attapība un nelokāmā griba šo 
ekspedīciju nevien noveda galā, bet arī vaiņagoja 
ar panākumiem, kādus diezin vai cita kāda ekspe
dīcija pirms viņa guvusi. Iziedama no Sikhimas Himā
lajos, ekspedīcija caur Kašmiru un Mazo Tibetu pāri 
Karakoruma pārejām sasniedza Ķīnas Turkestanu, tad 
nonāca līdz Sibīrijas Altaja kalniem, Omskai un 
Verchņe-Udjinskai, no turienes cauri Mongolijai uz 
Urgu, pāri Gobi tuksnesim un Tibetas plašajiem klajiem 
un kalnājiem, līdz caur Himālajiem atkal atgriezās 
Sikhimā. Savā ceļā ekspedīcija pārvarēja starp citu 
35 grūtas kalnu virsotņu pārejas, no 14 līdz 21 tūk
stoš pēdu augstumā. Kādas ārkārtīgas grūtības radīja 
šīs pārejas, varam spriest pēc tā, ka bez uzkāpšanas 
šķēršļiem jau pats gaiss tādā augstumā apgrūtina el
pošanu, rada reiboni, asins izplūšanu, sniega vētrās ne
reti dalībniekus nopietni apdraud t. s. sniega aklums, 
no otras puses saulē sakarsētais sniegs saceļ neiztu
ramu kvēli un žilbumu. Bez puteņiem, kuros bieži aiz
iet bojā, stindzinošā aukstuma, un ledotajām nepār
ejamām šķautnēm, ekspedīcija piedzīvoja vēl daudz 
citu briesmu. Tālāk — Gobi tuksneša bīstamie, izmi
rušie ceļi, pa kuriem rets kāds uzdrošinājies iet. 
Ekspedīciju vairākkārt apdraudēja arī laupītāju ban-

du uzbrukumi: pat vietējās varas bieži bezspēcīgas 
cīnīties pret tuksneša valdniekiem gallokiem un tun- 
guziem. Neizsakāmus šķēršļus dažreiz cēla arī paši 
vietējās varas orgāni. Traģiskākos brīžus ekspedīcija 
izbaudīja kādā Tibetas augstienē, kur kāds tibetie- 
šu ģenerālis to aizturēja pusgadu 15.000 pēdu augstu
mā, visbargākās ziemas vidū (līdz 50°), aizputinātās 
teltīs, pārtikas krājumiem izbeidzoties. Šeit aukstumā 
un silmībās gāja bojā daži karavānes dalībnieki — 
vietējie iedzīvotāji un vairums kamieļu. Var teikt, 
arī pārējie dalībnieki atradās patiesi bezdibeņa malā. 
Jāievēro, ka visas ekspedīcijas pārmērīgās grūtības 
izcieta arī trīs sievietes, starp tām arī apgarotā, paš
aizliedzīgā Helēna Rēricha kundze, kurām arī bija 
jāmīt vieglajās vasaras teltīs bīstamajos augstumos. 
Bet kā arvienu, arī šeit pēdējā brīdī radās glābiņš.

Šai ekspedīcijā Nikolajs Rērichs izpauda nevien 
savas lielās organizātora spējas, savienotas ar mil
zu enerģiju un optimismu, bet arī smalka tautas un at
sevišķa cilvēka psīchologa dāvanas. Rērichs savā ce
ļojumā iekļuvis Vidusāzijas visneizpētītākās vietās, ie
gājis tautu psīchē un dzīvē kā neviens eiropietis līdz 
šim, sadzirdējis Āzijas sirds pulsu, pieskāries svē
tākam, gaišākam, apgarotākam šai sirdī. Āzijas ie
mītniekā viņš ieraudzīja cilvēku, nostājās pret viņu 
kā pret brāli, mēģinot izprast arī viņa Dievu, dalījies 
ar viņu dienišķās maizes riecienā, viņa leģendās, viņa 
sapņos un ilgās pēc labākas nākotnes pasaules. Vienīgi 
ar liegu gara skārienu un vārdu, kas viņa apziņai ir 
vissvētākais, atvēris nepieejamā āziata sirds dzīles. 
Lūk, kāpēc Rērichu Āzijā tā ciena, kāpēc viņš ir tik
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populārs kā Indijā, tā Mongolijā un Tibetā, pat Ķīnā 
un Japānā. Jo Āzija saprot un zina arī, kas ir ga
rīga personība.

Savās grāmatās „Āzijas sirds'1 un „Altajs-Himā- 
laji" Rērichs rāda arī t. s. āziata lielo cilvēcību un 
draudzīgumu pret cilvēkiem, kas tuvojas tiem kā pret 
līdzīgām būtēm, ka daudzējādā ziņā morālē mēs no 
viņa vēl varam mācīties. Tomēr viņš neslēpj arī re
dzētos trūkumus un sastingumu: sevišķi tibetiešu dzī
vi viņš novēroja pilnu pretrunu. No vienas puses lielas 
atziņas, pat garīgums, no otras — lielākā māņticība un 
neziņas tumsa, budisma reliģisko formu galīga sakrop- 
ļošana.

Ekspedīcija visbagātīgākā mērā piepildīja visus sa
vus plaši spraustos mērķus: iepazīties ar Āzijas sirdi, 
sniegt zinātnisku un māksliniecisku epopēju par au
strumu garīgo un fizisko kultūru. Ekspedīcija izpētīja 
archaioloģiskas vietas, kur varētu nākotnē izdarīt pla
šākā mērā izrakumus, uzgāja līdz šim vēl nepazītus 
nomadu mākslas pieminekļus, sevišķi vēsturiski vēr
tīgos megalitus; izdarīja daudz archaioloģisku, etno
grāfisku un valodniecisku pētījumu par maz pazīsta
mām tautām un vietām, savāca arī milzu materiālu. 
Tālāk iepazinās ar Senāzijas mākslu un rokdarbiem, 
par kuru harmoniskajiem veidojumiem Rērichs stāsta 
savā grāmatā ar sajūsmu. Pieskārās arī Āzijas aug
stajām senkultūrām un atziņām, tautu ticējumiem un 
leģendām. Ekspedīcija no sava ceļojuma atveda sev 
līdz daudz senu rokrakstu, lietu, foto uzņēmumu: starp 
citu agrāk minētās Ben-Ро reliģijas 300 svētās grā-

matas, — milzu vērtību reliģiju vēsturei un orientā- 
listiem.

Visā šai oeļojumā Rērichs pagatavojis ap 500 
gleznu, visvairāk ainavas no vietējo iedzīvotāju dzī
ves, ierašām un dabas, no pilsētām, cietokšņiem un 
klosteriem, tēlojis Himālaju majestātiskās virsotnes 
simts variācijās, mūžīgi mainīgās savā simfoniskajā, 
pasakainajā dailē un mūžīgi jaunās, augstākā klu
sumā sanošās. Tvēris arī Āzijas reliģisko seju, kā 
gara dzīvos avotus, tā sastingušās formas. Šīs kollek
cijas, kā jau minējām, Rērichs novēlēja Ņujorkas 
Mūzejam.

Bez paša Nikolaja Rēricha grāmatām un apcerēm, 
par šo ceļojumu sevišķi vērtīgu zinātnisku pētījumu 
sniedzis viņa dēls Jūrijs ar savu monumentālo darbu 
„Pa Āzijas ceļiem". Jūrijs Rērichs ir pamatīgs tibe
tiešu, mongoļu, ķīniešu, persiešu u. c. Āzijas valodu 
pratējs: ar pēdējām tas iepazinās jau apmeklēdams 
Parīzes Austrumu valodu skolu. Starptautiskā An
tropoloģijas institūta prezidents L. Marens, savā 
priekšvārdā grāmatas izdevumam, viņu ierindo mūs
laiku orientālistu vispirmajā rindā. Lasītāju arī pa
tiesi pārsteidz grāmatas autora enciklopēdiskās zi
nāšanas un erudītīvā prasme, ar kādu tas apstrā
dājis visu vērtīgo milzu materiālu. Daudzas nodaļas 
ir pilnīgi patstāvīgi pētījumi, piemēram, ekspedīcijas 
atklājumi par dažām tautām Tibetas kalnos, megalitu 
pieminekļu studijas, par kuru atrašanos Tibetā ne
vienam līdz šim nebija jausmas; tad par nomadu 
mākslas „animālisfisko stilu", kas radniecīgs seno 
skītu un gotu stilam, u. t. t. Kā ekspedīcijas līdzva-
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dītājs un tulks, Jūrijs vislabāk iespēja pieskarties 
iedzīvotāju parašām un psīchei, viņš sarunājās gan 
ar Tibetas lamām un gudrajiem, gan ar ķīniešu ģe
nerāļiem un nomadu virsaišiem, viņam atvērās arī 
budistu klosteri un pagodas. Tāpēc arī viņa_ grā
matā tik ārkārtīgi daudz prēcīzu datu un novēroju
mu, kas paver mums visu Āzijas vidienas garīgo un 
sabiedrisko seju visā tās kaleidoskopiskajā daudz
veidīgumā.

Atgriežoties Indijā, Nikolajs Rērichs Kuļu ielejā 
Himālaju piegāzēs nodibināja zinātņu institūtu Urus
vati, kas patiesībā turpina pasākto ekspedīciju pa 
Āzijas tautu dvēseles empīriskajām formām.

*

Kā gan Rērichs izpratis Āzijas sirdi? Kā viņš 
iespējis to, kas eiropietim visgrūtāk iespējams: at
slēgt austrumu sirds mistērijas dzīles? To mes at
skārstam, lasot viņa cildeno darbu par Šambalu., Šai 
grāmatā viņš uzkrājis Āzijas tautu brīnišķīgās leģen
das, ticējumus un pravietojumus par to apziņas aug
stāko pilnību, kas pēc viņu pārliecības jau iemieso
jusies virs zemes cilvēces likteņus vadošajā Brālībā, 
un kas, līdz ar jaunā zelta laikmeta iestāšanos, tvers 
arī visu cilvēci. Rērichs šeit rāda, kā austrumu dvē
selē atbalsojas šis viņai neskartākais vārds, — ti
cība cilvēoes gara renesanoei. Minēsim dažas rindas.

„Ja šeit (Eiropā) izrunās Āzijas vissvētāko vār
du — „šambala", jūs paliksit vienaldzīgi. Ja to pašu 
vārdu sacīs sanskritā — „Kalapa", jūs tāpat klusēsit.

Ja jūsu starpā paudīs pat dižā Šambalas Valdoņa
— Rigden-Džapo vārdu, pat šis Āzijas pērkonam lī
dzīgais vārds jūs neaizkustinās.

„Bet tā nav jūsu vaina. Visas ziņas par Šambalu 
tādā mērā izkaisītas rakstos. Rietumos nav nevienas 
grāmatas, kas veltīta šim Āzijas pamatjautājumam.

„Ja jūs gribat būt saprasti Āzijā, kā gaidīti viesi, 
jums jāsastop jūsu saimnieki vissvētākiem vārdiem. 
Jums jāpierāda, ka šie jēdzieni jums nav tukša ska
ņa, ka jūs cienāt tos un varat tos ienest evolūcijas 
jēdzienā...

„Sensirmās Vēdas un tām sekojošās Purānas un 
cita visdažādākā literātūra izceļ noslēpumainā vārda
— Šambalas ārkārtīgo nozīmi Āzijai.

„Gan lielajos Āzijas centros, kur svētos jēdzienus 
izrunā ar kaunīgu atskatīšanos, gan nebeidzamajos 
Mongolijas Gobi tuksnešos vārds par Dižo Šambalu 
jeb indiešu noslēpumaino Kalapu skan kā Varenās 
Nākotnes simbols. Nostāstos par Šambalu, leģendās, 
teikās un dziesmās izpaužas varbūt visievērojamākā 
austrumu vēsts. Kas nekā nezina par Šambalas no
zīmi dzīvē, nedrīkst apgalvot, ka viņš izpētījis au- 
strumus un pazīst tagadējās Āzijas pulsu...

„Ja es Āzijā sākšu runāt dailes un zinības vārdā, 
man vaicās:

«Kāda daile un kāda zinība?»
„Bet kad es atbildēšu: «Šambalas zinības vārdā, 

Šambalas dailes vārdā», mani uzklausīs ar sevišķu 
uzmanību."
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Arī citās grāmatās Rērichs liek mums sadzirdēt 
Āzijas sirds dzīvo, kluso, tomēr vareno pulsu. Lie
liskās poētiskās dabas apceres mijas ar smalkām psī- 
choloģiskām iejutām.

Vai Rērichs stāsta par Himālaju garīgo piesāti
nātību un sniega gāļu lielo zvērošanu, kas, pēc vietējo 
iedzīvotāju svētbijīga ticējuma, ceļas no varenā darba, 
ko pats dižais Valdonis nemitīgi strādā cilvēces la
bā; vai par Sikhimu, kur tauta piešķir varonības jē
dzienu visām izcilākām dzīves un dabas parādībām; 
vai viņš min leģendas par brīnišķīgo uguns-papardes 
ziedu, kas sastopamas visu tautu apziņās, bet kas bū
tiski cēlušās no Himālajiem: šeit pastāv puķu suga, 
kas st'iro tumsā; vai Rērichs stāsta par karavāni, 
kas vientuļā virsotņu pārejā pie ugunssārta kavējas 
garīgās sarunās; vai par Tibetas augstienes gaisu, dzie
dinošo un iedvesmojošo, kas aicināt aicina pie sevis 
visus garīgos meklētājus; vai par teiksmainajiem gara 
milžiem — Riši, uz kufu piemiņas vietām Himālaju pie
gāzēs svētoeļo ļaužu bari; vai par nedzīvajām, drausmi 
vientuļajām tuksneša smiltīm, par kurām vienīgi retās 
oāzes un no civilizācijas atrauti ļaudis liecina, ka šo 
apgabalu elpa vēl nav galīgi mitējusies dvest; vai 
par vienkāršā mongoļa dvēseles spodrību, — visur 
mēs jūtam Rēricha lielo garīgo, daiļjūtīgo pieeju.

Urusvati

Urusvati, Himālaju Pētīšanas institūts, Rēricha 
Muzeja zinātniskā organizācija, atrodas Indijas zie
meļrietumos, Pendžabas provincē, Himālaju piegāzēs, 
Kuļu kalnupes brīnišķīgajā ielejā, 6000 pēdu virs jū
tas līmeņa. Pēc klimata un pa daļai floras apkārtne 
atgādina mūsu Dienvidalpu palejas. Ziema un va
sara šeit ilgst tikpat, cik tur, tāpat arī šeit izaug dau
dzi Eiropas augi un augļu koki, kaut augļiem maz
liet īpatnējāka garša. Un tomēr šeit kaut kāda glu
ži citāda fiziska un psīchiska, vārdiem neizteicama 
atmosfēra.

Ziemeļos tuvu tuvu majestātisko, teiksmaino, ga
rīgu vīziju apdvesto Himālaju virsotņu labirinti, uz 
kurām ikviens vietējais Āzijas iemītnieks raugās ar 
dīvainu svētbiju. Kādām neaprakstāmām ilgām viņa 
sirds tiecas turp, uz tīro mirdzošo sniegu gālēm, kas 
viņam šķiet kā baltās Gaismas Pils, Šambalas zvērojo
šie torņi. Dienvidos zaļie kalnāji aizsedz Indijas 
avoksņainos līdzenumus un džungļus. Urusvati ieleja 
uzlūkojama patiesi kā priekšdurvis Vidusāzijai, kā 
krustceļi, kur sastopas vairākas senas augstas kul
tūras, kur gaisi vēl pilni sirmās gudrības, kur aiz- 
mūžīgās atziņas raksti sastopami ik uz soļa neskaitā
mos pieminekļos, dievu vietās un svētnīcās, senpil- 
sētu drupās. Kas dižu leģendu vijas ap Kuļu ieleju, kas 
teiku, senatceru! Kuļu ieleja gadu tūkstošos skatījusi 
tik visai daudzus cilvēoes dižgarus, sākot ar Manu, 
Budu, Ardžunu, Viazu-Māhabhāratas daiņotāju, va
roņiem Randhaviem, Gesar-Chanu. Rērichs savā „Āzi-
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jas sirdī" stāsta, ka vienā pašā Kuļu ielejā pēc tau
tas ticējuma esot 300 vietējo godināmo svēto jeb riši. 
Sena leģenda vēsta, ka pa šo ieleju gājis arī Kristus* 
dodamies pasaulē mācīt Priecas Vārdu. Bez reliģis
ki arcbaioloģiskās un etnogrāfiskās vērtības, Kuļu ie
lejā, protams, atklājas arī milzu lauks dabas zinātnes, 
fizikas un medicīnas pētījumiem, jo šeit vēl līdz šim 
laikam zinātnieka analītiski sintētiskais skats gandrīz 
kā nav skāries.

Urusvati „Rīta stars" nozīmē zinātniskās gaismas 
ausmu. Urusvati — kā universāls zinātnes institūts, 
kas domāts visas cilvēoes dzīves uzlabošanai, tiecas 
pētīt un sintezēt visus esamības daudzveidīgos fakto
rus, izlietojot visjaunākās zinātnes metodes un at
zinumus; šis institūts arī dibināts cerībā, ka tanī 
tiks likti tvirti pamati nākotne s zinātnei. Urus
vati dibināja 1928. gadā Rērichs un viņa kundze, ie
guldīdami celtnēs un inventārā savus līdzekļus, bet 
gūdami atbalstu arī no Ņujorkas Mūzejā un ziedoju
miem.

Institūts radies tieši kā Rēricha Āzijas ekspedīcijas 
zinātniskais rezultāts. Rērichs apzinājās, ka Āzijas 
vidiene un Indija vēl gandrīz nemaz nav izpētīta, un 
ka nedaudzās ekspedīcijas, kas parādās uz mirkli, 
nespēj veikt zinātniskas pētīšanas darbu patiesā no
zīmē, jo tam nepieciešams sistēmatisks un ilgstošs 
raksturs. Urusvati turpretim ir it kā pastāvīga ekspe
dīcija, kas atrodas nemitīgā kontaktā ar izpētāmiem 
objektiem un apgabaliem. Zinātniskais darbs institūtā 
sadalās vairākās nozarēs, un katru nozari vada pie
dzīvojuši dažādu tautību speciālisti zinātnieki. Templis Kuļu ieleja
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Dabaszinātnes un bioloģiskā sekcija jau 
sarīkojusi daudzas ekspedīcijas — gan pa pasu 
Kuļu ieleju, gan uz Lahulu, Bešaru, Kangru, La- 
horu, Ladaku, Zanskaru u. t. t, kufās savākts vi
sai bagātīgs botānisks, ornītoloģisks un zooloģisks 
materiāls. Jau pati Kuļu ieleja, ko tautas valodā 
dēvē par Sudraba Leju, ir īsta „dievu, dejas un 
puķu vieta", jo pavasaros, kad sniegi nokust Hi 
mālāju piegāzēs, visa ieleja mirdz un laistās. mī- 
riadu ziedošos augļu kokos. Vispār šeit vulkāniskās 
zemes virskārtas dēļ veģetācija brīnum bagāta, da
žādu sugu un pasugu bezgala, ta, piemēram, Urusvati 
apkaimē saskaitīti ap 60 ābeļu paveidi. Kuļu ielejas 
medicīniskie augi pazīstami pat Ķīna. Institūta savākto 
materiālu sistēmatizē kollekcijās. Par sasniegtajiem 
rezultātiem varam spriest kaut pēc tā, ka bez mate
riāla, kas paliek pašā institūtā, daudzas plašas kol
lekcijas nosūtītas arī ārzemju iestādēm: ta Mičiga- 
nas universitātei Amerikā — entomoloģiska kollek
cija ar 3000 paraugiem, Ņujorkas Botāniskajam dār
zam kollekcija ar 3000 stādu paraugiem un 35 saiņi 
ar sēklām, tāpat arī Vašingtonas Nācionālajam mu
zejam, Parīzes, Peķīnas, Harvarda u. c. dažadām
iestādēm, kas arī atzīmējušas piesūtīto kollekciju lie
lo zinātnisko vērtību. Daudzus vietējos stādus audzē 
arī pats institūts savā botāniskajā dārzā.

Jo svarīga ir arī institūta darbība archaiolo
ģijas, etnoloģijas un vietējo valodu pētī
šanā, tieši institūta direktora, Rēricha dēla Jūrija 
vadībā. Institūtā ierīkota eksperimentālā archaiolo-

ģiska laborātorija, saskaņā ar visjaunākiem zinātnes sa
sniegumiem. Vispirms bija kārtojams materiāls, kas sa
vākts Vidusāzijas oeļojumā. Bez tam Jūrijs Rērichs 
sarīkoja ekspedīciju uz Lahulu, kur savāca plašu etno
grāfisku materiālu un to nosūtīja Ņujorkas Mūzejam. 
Urusvati kļuvusi par centru arī Tibetas senkultūras 
pētīšanai, kas līdz šim laikam archaiologam nebija 
pieejama. Jūrijs Rērichs publicējis arī vairākus zi
nātniskus darbus. Bez jau minētā kapitālā darba 
„Pa Āzijas ceļiem", viņš kopā ar lamu Mingjuru, Ti
betas literātūras labu pazinēju, tulkojis Tibetas me
dicīnas grāmatas, sastādījis tibetiešu valodas Lahula 
izloksnes gramatiku, ar plašiem tautas dziesmu pa
raugiem, pabeidzis tibetiski anglisku vārdnīcu, iesācis 
darbu par Zanskara izloksni u. 1.1. Bez tam ikgadus 
iznāk Urusvati Gada grāmata, kurā bez J. Rēricha 
piedalās daudzi dažādu tautu ievērojami zinātnieki. 
Pirmais sējums veltīts sanskritologam Lanmanam, otrs 
fiziķim A. Michelsonam, trešais Svenam Hedinam, 
godinot viņu izcilos sasniegumus zinātnes laukā. In
stitūta archaioloģijas nozarē piedalās starp citu Ame
rikas Arch, institūta prezidents Magofins un Ameri
kas Pētīšanas skolas direktors Hjuvits. Tāpat arī 
starp institūta goda padomniekiem atzīmējami tādi 
patiesi cildeni vārdi kā Einšteins, Svens Hedins, Dža- 
gadiss Boše, Millikans, Rāmans, Tagore, Marens, Mi
ckelsons u. 1.1. Tālāk daudzas universitātes izteikušas 
vēlēšanos sadarboties, gan lekcijām, gan drukas dar
biem. Institūta biedri korespondenti atrodas visos kon
tinentos. Starp tiem jāatzīmē arī mūsu Latvijas Rē
richa biedrības dibinātājs Dr. F. Lūkins, kas savos
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radošajos medicīniskos pētījumos izmantoja ari Urus
vati materiālus. . - m a

Pēdējā laikā institūtā stipri uzplaukusi ari iin 
di ciniskā nozare. Līdz ar pētījumiem bioķīmija 
un farmakoloģijā institūtā izvirzījās ari visai plasais 
uzdevums pētīt jaunus un spēcīgus līdzekļus pret 
sērgām, kas apdraud cilvēces esamību. Šeit jo seviš
ķu vērību piegriež vietējai, Tibetas un Senķinas far
makoloģijai un medicīnai, gan tulkojot un krājot gra
matas un citus materiālus, gan vācot novērojumus par 
vietējo iedzīvotāju izlietotajiem stādiem un lietosa 
nas sekmēm, tālāk izmēģinot vietējos medicīnis
kos stādus laborātorijās un audzējot ari mstituta
dārzos. Zemes virskārtas lielā auglība pieļauj šeit 
dēstīt visdažādos stādus, sakot ar Alpu floru un ei- 
dzot pat ar tropiskiem augiem. Institūts sadarbojas 
arī ar lamu ārstiem, izmantojot senās medicīnas at
ziņas. Nesen dibināta bioķīmiska laboratorija 
ar nodaļu cīņai pret vēzi. Himālaju apgabali ari iz
devīgi minētiem pētījumiem, jo tie nepazīst so cil
vēces lielo postu. Ir arī zināms, ka Tibetas farmako
loģijas rīcībā jau kopš seniem laikiem ir līdzekļi pre 
vēzi un tuberkulozi, kas lietoti ar sekmem. Sadus lī
dzekļus tad arī instituts grib objektīvi un akurati

Atzīmējams, ka institūta programma paredzēta a 
astronomiska un meteoroloģiska observatorija, 
kas izdarītu pētījumus arī astroķimijas, fizikas, magnē
tisma un līdzīgos laukos, jo šeit kā apkārtne, ta ari 
atmosfēriskie apstākļi tam nolūkam visai piemēroti. 
Tālāk iesākta arī elektriskās s tacijas būve, lai

izmantotu institūta vajadzībām 50 pēdu augsto ūdens
kritumu. Beidzot ievērojamos apmēros šeit izaug zi
nātnisko kollekciju mūzejs (botāniskās, minerāloģis- 
kas, entoloģiskas, palaiontoloģiskas u. c. kollekcijas), 
savākts plašs etnogrāfisks un folkloras materiāls, ie
rīkots fotogrāfisko uzņēmumu un gleznu mūzejs, bib
liotēka ar daudzām retām austrumu grāmatām un 
rokrakstiem. Institūts savos izdevumos apmaiņas ar 
simtām universitātēm u. c. iestādēm. Urusvati ir arī 
Helēnas un Nikolaja Rēricha garīgais centrs, no tu
rienes tie vada un inspirē visu savu biedrību un in
stitūtu dzīvi, savos sirds atziņas apgarotajos rakstos, 
vēstulēs un gleznās apstiprinādami un tuvinādami cil
vēces Dižāko Nākotni.

Institūta piecos pastāvēšanas gados jau veikts mil
zu darbs. Un tomēr tas vēl tikai sākumā. Rodoties ie
spējai un līdzekļiem, arvienu izpletīsies arī darbības 
lauks, aptverot arvienu plašāk un dziļāk visus kul
tūras un dzīves evolūtīvos faktorus.

Nikolajs Rērichs, tāpat kā citi viņa pasākumu līdz- 
veidotāji, ieliek savos nodomos visu savu būtību, vi
su savu atbildības izjūtu cilvēoes priekšā, viņi tic, 
ka tur, kur vispārības labā atdodas ar lielu nepie
kāpību un entūziasmu, tur arī visi šķēršļi pārvēršas 
gaišās iespējās. Viņi tic Kosmiskajai Taisnībai, kas 
pauž, ka katram cilvēces evolūciju sekmējošam kul- 
tūrālam pasākumam arvienu īstā laikā rodas nolem
tā palīdzība, kas neļauj apsīkt cilvēcei nepiecieša
miem kultūras uzņēmumiem.
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MIERA KAROGS

Vēl visiem atmiņā nesenais pasaules karš, kas iz
vērtās par katastrofu neskaitāmām cilvēku dzīvībām, 
kas sagrāva kultūru, un veselas ziedošas pilsētas un 
apgabalus noslaucīja no zemes virsus. Kopš tā laika 
daudz runāts par mieru, starptautisko brālību un hu
mānismu. Un tomēr cilvēku bezprāts nav apklusis. Vēl 
arvienu tautas jūtas apdraudētas. Apdraudēts arvie
nu vēl cilvēks un varenās kultūras svētnīcas, ko ga- 
dutūkstošos viņas ģēnijs radījis, vedot tautas pa pro
gresa saules ceļu.

Neviens vēl nav aizmirsis, ka pasaules karš sa
grāva Luvēnas bibliotēku, Reimsas un Ipras cildenās 
katedrāles un neskaitāmus citus cilvēces svētumus, 
ko nekāda roka vairs nespēj to pirmatnējā veidā 
restaurēt. Tāpat tuvā atmiņā mums Jelgavas pils un 
Pētera ģimnāzijās mežonīgā nodedzināšana: vanda
lisms, kas ierāva sāpīgu robu latvju kultūras vēsturē. 
Bet kultūras svētnīcu grautiņi turpinās. Cik vērtību 
nav gājis bojā, piemēram, Padomju Krievijā. Vēl 
aizpagājušā gada vasarā Pēterpils Mākslas mūzejā 
direktors kā „nevajadzīgus'1 iznīcinājis ievērojamās 
Nikolaja Rēricha gleznas „Keržeņecs" un ,,Kazaņa“, 
ko pēdējais bija pagatavojis Kazaņas stacijai Maska
vā. Civilizācijas barbarisms ikgadus pļauj savu ražu. 
Cik vērtību nesadedzināja abas Spānijas revolūcijas, 
līdz ar neskaitāmajām baznīcām un klosteriem, pār-
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pilniem senu rokrakstu un gleznu. Kas vairs atvietos 
visai vērtīgo šanhajas bibliotēku, kas sadega pē
dējos uzbrukumos? Jeb Gojas gleznas, kas gāja bojā 
Spānijā, jeb Millē brīnišķīgo gara poēmu „Angelus", 
ko nesen sagraizīja Luvrā kāds mēchaniķis, u.t.t., 
u.t.t. Kultūras brūces radošā gara rētas jau ir 
visas cilvēces katastrofa. Kultūras graušana ir visas 
cilvēces dzīvās miesas izasiņošana.

Kā mākslinieks, archaiologs un vēstures pētnieks 
Nikolajs Rērichs pats visdziļāk pārdzīvojis kultūras 
vērtību bojā ejas traģismu, jo tāpat kā dzīvu cil
vēku, tā arī cilvēka ģēnija radītās nemirstības zī
mes vairs nevar atjaunot. Rēricham pašam, bez jau 
minētām, pa kara laiku un vēlāk gājušas bojā vairā
kas gleznas: viņa cildenās skices Stravinska baleta 
„Svētā pavasara" dekorācijām, viņa varbūt visliris
kākais pirmskara darbs ,,Unkrada“, tad „Māsa Be
atrise", „Kara gājiens", „Svjatogors", „Pūķis atmo
dies". Vesela virkne viņa gleznu arī bojātas. Ko gan 
pārdzīvo radītājs, dabūdams zināt, ka viņa daiļdar
bu aiznesis iznīcības viesulisl Tāpēc arī saprotams, 
ka taisni Rēricham doma par kultūras dārgumu pa- 
glābšanu no nekultūras skārieniem, kas nebeidz at
kārtoties, vissmeldzošāk gulējusi uz sirds.

Nikolajs Rērichs nu nāk ar jaunu ģeniālu ideju un 
plānu, kā aizsargāt kultūras vērtības — ar Miera 
Karoga plānu. Rēricha Miera Pakta vai Miera Ka
roga organizācijas projekts praktiski atgādina Sar
kanā Krusta projektu. Tā galvenais mērķis: aizsargāt 
visas pasaules kultūras, mākslas un zinātnes vērtības 
pret nežēlībām un barbarismu, kas izpaužas nevien

kara, bet it bieži arī miera laikā. Pēc šī aizsardzības 
plāna visi mūzeji, katedrāles, bibliotēkas, universi
tātes, pieminekļi, sabiedriskās un privātās mākslas 
un zinātnes kollekcijas, tālāk — dabas pieminekļi, 
skaistas vietas jāatzīst par neutrāliem un kā tādus 
tos jāaizsarga un jāciena valstīm, kas pievienojušās 
līgumam. Beidzot šī plāna mērķis: radīt seno māks
las pilsētu (Romas, Atēnu u. t. t.) vienību, kas pašas 
par sevi jau liels mākslas dārgums, un tāpēc to iz
nīcināšana nestu satricinājumu visas pasaules kul
tūrai.

Lai apstiprinātu kultūras pieminekļu neutrālitāti 
kara un miera laikā, pēc Rēricha zīmējuma radīts 
Miera Karogs, ko projektē pacelt virs visām iz
cilākām kultūras, mākslas un zinātnes iestādēm. Tā
pat kā Sarkanā Krusta Karogs, lielās cilvēkmīlestī
bas simbols, ko ierosināja šveicietis Enrī Dinans, aiz
sarga cilvēces slimos un cietējus, rūpējas par fizisko 
veselību, tā Rēricha Miera Karogam jāaizsarga cil
vēces garīgā un kultūrālā veselība, jāaizsarga 
kultūra un daiļums. Šim Karogam jabut ka 
mūžīgai starptautiskai sardzei, kas vienmēr nomodā 
par cilvēces ģēnija radīto, tam jābūt kā cilvēces 
sirdsapziņai, kas arvienu un arvienu cilvēkiem 
atgādinās kultūras un gara vērtību svētumu, ka tām 
jātuvojas ar lielu godbijību un saudzību nevien sa
biedriskajā, bet arī ikviena personīgajā dzīvē. Tā
dā kārtā šis karogs pats top par cilvēka gara ra
došās tiekšanās simbolu, kas aptver cilvēka būtes 
visas taujās varavīksnes krāsas un starus — daiļo- 
labo-patieso, un tā top par jauna cilvēces kultūras
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posma ceļa zīmi. No otras puses, pastāvīgi modinot 
vērību un sajūsmu par daili un zinātni, vienojot līdz 
ar to cilvēku sirdis kultūras un mākslas cienīšanā un 
izpratnē, Miera Karogs veicinās arī miera ideju, 
cilvēku un tautu saprašanos un brālību, un visu ra
došo kultūrālo spēku apvienību un sadarbību. Ne 
velti uz Karoga baltā fona aplī attēlotas trīs saistī
tas aveņsārtas sfēras, kā mūžības un vienības simbols.

Savu projektu Nikolajs Rērichs iezīmē vārdiem: 
„Nākamās civilizācijas pamatakmens nostiprinās dai
ļumā un zinātnē. Tāpēc nepieciešami, ka tūdaļ liekam 
lietā līdzekļus, kā uzglabāt mūsu pagātnes dižo man
tojumu cildenajām nākamām paaudzēm. Bet tas var 
notikt tikai tad, ja visas zemes uzņemas aizsargāt 
kultūras radīto, kas būtiski nepieder vienai tautai 
vien, bet visai pasaulei. Ja pasaules kara laikā tāds 
karogs būtu bijis pacelts virs Reimsas un Luvēnas, 
tad, kas zina, cikdaudz nekad neatvietojamu dārgu
mu būtu paglābušies. Un cikdaudz noziedzību pret 
kultūru būtu novērstas. Tādā kārtā varam radīt nā
kamās dzīves iespējas, kas ved pie universālas kultū
ras un miera."

Vai citur: „Ja arī Sarkanā Krusta Karogs ne vien
mēr sniedza pilnīgu drošību, tad tomēr tas cilvēces 
apziņā ienesa milzīgu cilvēkmīlestības stimulu. Tāpat 
arī Karogs, ko mēs likām priekšā kultūras vērtību aiz
sardzībai, ja tas arī ne arvienu paglābs vērtīgos piemi
nekļus, tad tomēr tas pastāvīgi atgādinās mūsu atbil
dību un nepieciešamību rūpēties par cilvēces ģēnija 
dārgumiem. Šis Karogs ienesīs apziņā vēl vienu stimu
lu, kultūras stimulu, cienību pret visu, ko rada cil

vēces evolūcija. Mēs, kollekcionāri, kam bijis bieži 
jāsaskaras ar mūzejiem, mēs pazīstam neskaitāmu 
mākslas un zinātnes radījumu Golgātu. Neviens ne
iedrošināsies teikt, ka vēlēšanās aizsargāt radīšanas 
vērtības var būt lieka vai nevajadzīga. Nē, katra 
šīs apziņas padziļināšana atnes jaunas kultūrālas ie
spējas. Tā mūsu priekšlikums dos iespēju pārska
tīt un kataloģizēt patiesās vērtības un nolikt tās visas 
cilvēces aizsardzībā, ne tikai kara laikā, bet, ko jo 
sevišķi uzsveru, arī tā saucamā miera laikā."

Lai Miera Karoga plānu reālizētu praktiski, sa
mērīgi ar mūslaiku apstākļiem, šis plāns paredz visu 
cilvēces kultūras vērtību un svētnīcu vispārēju ka
taloģizēšanu un reģistrēšanu kādā centrālā starptau
tiskā iestādē, kā Tautu Savienības sekretariātā vai 
Hāgas Tiesas Palātā. Tāpat dibināma Starptautiska Iz
meklēšanas komisija, kas uz starptautisko tiesību pa
mata izmeklētu, publicētu un nodotu cilvēces tiesai 
pārkāpumus pret kultūras krātnēm un pieminekļiem, 
sevišķi kara laikā, ja viena no Miera Pakta ratificē
jušām valstīm noziegtos pret kultūras vērtību neutrā
litāti.

Savu ideju par kultūras pieminekļu aizsardzības 
lielo nepieciešamību visas cilvēces labā Nikolajs Rē
richs izteica jau 1904. gadā, atgriezies no sava svēt
ceļojuma pa senpilsētām, savā ziņojumā Architektu 
biedrībai. Lielā kara sākumā Rērichs savu projektu 
iesniedza cara valdībai, jo nesen notikušie tumšie 
vandālisma darbi rādīja, cik steidzams un vajadzīgs 
šis projekts. Savu plānu Rēricham izdevās piepildīt 
tikai 1930. gadā, kad Miera Paktu un Miera Karogu
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vienbalsīgi nolēma atbalstīt Tautu Savienības Mūze
ju komiteja. 1931. un 1932. gadā Beļģijas Brīžā no
tika divas plašas Starptautiskās Miera Pakta kon
ferences, Beļģijas Archaioloģijas akadēmijas locekļa 
Kamilla Tulpinka vadībā, Hāgas Starptautiskās Tie
sas priekšsēdētāja Adači protektorātā, izvēlot Niko
laju Rērichu par goda priekšsēdētāju. Šo konferenču 
mērķis bija panākt, lai visas valstis ratificētu Rēri
cha izstrādāto Miera Paktu un Karogu, un lai ap
vienotu visus evolūtīvos spēkus kultūras aizsardzības 
idejā. Jāatzīmē, ka Brīža bija pirmā pilsēta, kas pa
cēla Miera Karogu pār savām kultūras svētnīcām. 
Konferencēs piedalījās vairāk kā 20 valšķu un vairāk 
simtu kultūras un zinātņu organizāciju pārstāvji. Ot
rās konferences laikā sarīkoja senpilsētu izstādi, kur 
piedalījās 23 valstis (arī Tallina), un tika nodibi
nāts Rēricha vārdā mūzejs, veltīts mieram, mākslai, 
zinātnei un darbam.

Cildinādams Brīžas nopelnus Miera Pakta labā, to, 
ka viņā pirmajā iemiesojies diženais miera plāns, un 
ka Brīža arī turpmāk stāvēs sardzē par mieru, Rē
richs uzdāvājis mūzejam 18 savas jaunākās, apgaro
tās gleznas. Centrālais starp darbiem ir friptichs: 
Madonna Oriflamma, Sv. Sofija un Svētās alas, no 
kurām pirmā simbolizē visu miera kustību. Šeit sē
doša Madonna tur rokās atvīstītu Miera Karogu. 
Caur logiem fonā redzamas pilsētas un svētnīcas un 
pilis, pār kuru svētumiem un dārgumiem, mūžu mū
žos uzkrātiem, Madonna ir bezmiega nomodā. Svētā 
Sofija izpleš emblēmatisko Karogu pār flāmu pilsētu, 
kas tai pie kājām, un liesmo debesis, kā sauciens uz

Svētais Francisks svēti putnus
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vienību. „Svētajās alās" kāds lama lūdzoties sūta sa
vas miera un harmonijas domas un aicinājumu tālu 
visā cilvēcē. Vēl jāatzīmē glezna „Svētais Francisks", 
mīlestības apustulis, pie kura rod mieru un mīlestības 
patvēru visa daba.

Pēdējā Miera Pakta konference notika Vašingtonā 
17. novembrī 1933. gadā, ar visizcilākiem panāku
miem. Tā bija konference, kur neskaitāmās apgarotās, 
humānisma pilnās runās izpaudās patiesi gara vē
stījums pasaulei. Konferencē piedalījās 35 valšķu pār
stāvji, kas vienbalsīgi pieņēma rezolūciju uzaicināt 
savas valstis visdrīzākā laikā ratificēt Paktu un ie
skaņot tā nolikumus savas zemes likumdošanā, tāpat 
arī — „ieteikt šo humāno plānu visām pasaules val
stīm". Atzīmējams, ka konferences atklāšanas dienā 
Japānas valdība izkāra Miera Karogu Tokijā virs 
izglītības ministrijas ēkas un arī virs vairākām ci
tām izglītības un kultūras iestādēm. Tūdaļ pēc Va
šingtonas konferences Panamerikas Valšķu Ūnijas 
kongress, kas apvieno visas Jaunā Kontinenta val
stis, savā plēnārā sēdē vienbalsīgi nolēma atbal
stīt Rēricha Paktu. Sakarā ar to vairākas Amerikas 
valstis, kā Z. S. Valstis, Panama, Hondura, Brazī
lija, Urugvaja, Ekvādora, Gvatemala, Čīle u. c. tū
daļ nolēma ratificēt Paktu. Prezidents Ruzvelts piln
varoja sekretāru H. Vollesu parakstīt Paktu Z. Sav. 
Valšķu vārdā. Un beidzot š. g. 15. aprīlī, dienā, kad 
sakarā ar Pakta ratificēšanu Vašingtonā bija no
liktas lielas svinības, Paktu Baltajā Namā svinīgi 
parakstīja 21 Amerikas republika. Paname
rikas Ūnija pēc tam izsūtīja uzaicinājumu visām
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pasaules valstīm parakstīt Rēricha Paktu. Ņujorkā, 
Parīzē, Briselē, Brīžā, Charbinā un citās pilsētās dar
bojas speciālas Pakta komitejas, lai no vienas pu
ses veicinātu Pakta ratifikāciju dažādās valstīs, no 
otras puses — lai iepotētu tautu apziņā Miera Pak
ta lielo viscilvēcīgo un viskultūrālo misiju. Jāatzī
mē, ka arī Baltijas Ūnijas valstis pozitīvi izteikušās 
par Paktu. Tāpat daudzas citas valstis paziņojušas 
Pakta komitejai, ka tās apspriež Pakta jautājumu.

Z. S. Valšķu sekretārs H. Volless nesen devis 
Amerikas presei par Paktu šādu paskaidrojumu:

„Es uzskatu Rēricha Paktu par neizbēgamu soli 
uz priekšu starptautiskās attiecībās. Vēl nav bijis 
laikmeta, kad šāds ideāls būtu bijis nepieciešamāks 
nekā tagad. Tai laikā, kad atsevišķas nācijas strādā 
gar savām speciālajām, ekonomiskajām un nācionā- 
lajām problēmām, nepieciešams, lai tās apzinātos arī 
to atbildību, kas katrai no tām uzlikta, kā tautu 
saimes locekļiem. Es nebūt nepiederu pie tiem, 
kas mūsu skarbo ekonomisko faktu pasaulē noteiktu 
darbību atvieto ar illūzijām, bet tomēr man jāsaka, 
ka nācis laiks ideālistiem, kas rada nākotnes īstenī
bu, pulcēties ap šādu starptautiskas kultūrālas vie
nības simbolu. Nācis laiks modināt tās dailes, zi
nātnes un izglītības izpratni, kas pārsniedz visas nā- 
cionālās robežas, lai nostiprinātu visu to, kas mums 
dārgs mūsu atsevišķajās valstīs un parašās. Taisni 
šī iemesla dēļ es uzskatu Rēricha Pakta ratificēšanu 
par tik svarīgu soli. Šī Pakta atzīšana norāda uz 
laika tuvošanos, kad tie, kas patiesi mīl savu tautu, 
pratīs novērtēt arī citu tautu īpatnējos sasniegumus

un izturēties ar cieņu pret tiem garīgajiem centie
niem, kas saista vienā brālībā visus māksliniekus, zi
nātniekus, audzinātājus un visus patiesi reliģiozos, 
lai kāda būtu viņu ticība. Es jūtu, ka šis laikmets 
ir daudz parādā Nikolajam Rēricham par šo viņa 
radīto ideālu — Mums j ātur priekš acīm viens vie
nojošs princips, kam visas mūsu sirdis varētu aug
stākā mērā uzticēties. Ja mums ir šāds princips, mēs 
varam ar ticību un cerību strādāt to garīgo un kul
turālo reālitātu labā, kuru simbols ir Rēricha Pakts? ‘

Rēricha Miera Pakts radis pasaules izcilākos ga
ros sirsnīgu un patiesu interesi, pat entūziasmu, par 
ko liecina daudzu simtu atzinīgu apsveikumu un vē
stuļu, kas saņemti no valdībām, ievērojamiem valsts 
un kultūras darbiniekiem, mākslas un zinātņu iestā
dēm, akadēmijām un universitātēm, reliģiskām orga
nizācijām u. t. t., un kas visi sniedz savu silto, pa
tieso atbalstu. Pat vairākas izcilas Francijas un Ame
rikas armijas autoritātes izteikušās atzinīgi par Pak
ta praktisko reālizēšanu. Daļa šo vēstuļu publicēta 
divos īpašos sējumos, veltītos Miera Paktam.

Rabindranats Tagore, dižais dzejnieks un cīnītājs 
par rietumu un austrumu kultūru sintēzi, raksta Ni
kolajam Rēricham:

„Es vērīgi sekojis jūsu visai ievērojamiem sasnie
gumiem mākslas laukā, tāpat arī jūsu lielajam hu
mānisma darbam visu tautu labā, un šai darbā jūsu 
Miera Pakta ideja ar speciālo karogu kultūras dār
gumu aizsardzībai ir sevišķi spēcīgs simbols. Es no 
sirds priecājos, ka šo Paktu pieņēmusi Tautu Savie
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nības Mūzeju komiteja, un es dziļi jūtu, ka tas at
stās milzu iespaidu uz tautu kultūrālo harmoniju."

Moriss Mēterlinks: „Ar visu sirdi es esmu vie
nis prātis ar Rēricha Pakta parakstītājiem. Koposim 
ap šo cēlo ideālu visus morāliskos spēkus, kas mū
su rīcībā."

Ievērojamais Amerikas mākslinieks Leons Dabo: 
„Ja mums izdosies sasniegt to, ka visas tautas pieņem 
šo karogu, lai aizsargātu visu daiļo, dārgo, visus cil
vēces ģēnija izpaudumus, visus cilvēka domu un roku 
radījumus — tas būs pēdējā gadu tūkstotī lielākais 
gara un kultūras sasniegums."

Svami Džagadisvarananda, no Rāmakrišnas misi
jas: „Rērichs, šīs vienīgās humānistiskās kustības di
binātājs un vadonis, ir pats universālās mākslas un 
universālās kultūras personifikācija. Viņu Dr. Džemss 
Kuzens pareizi nosaucis par «Himālajieti dvēselē», jo 
viņš ir patiesi jaunas cilvēcības pravietis un jaunas 
kultūrālas pasaules vēstnesis."

Šiem enfūziāsma vārdiem pievienojas vēl leģions 
citu personu, ar kurām mēs paraduši sastapties kul
tūras un politikas ceļos. Tur ir Z. Sav. Valšķu pre
zidenta Ruzvelta kundze, kas tic, ka ikvienam būtu 
jāapsveic ideāli, kādi izteikti Rēricha Raktā, tur arī 
sirmais Masariks un jau aizgājušie karāļi Alberts un 
Aleksandrs, tur pazīstamie zinātnieki Einšteins, Dža- 
gadiss Boše, Rāmans un Radhakrišnans, tur vēl dau
dzi citi ne mazāk pazīstami vārdi.

Atzīmējams arī, ka daudzo balsu vidū bijusi arī 
sievietes balss, sieviete, kuras būtiskākā misija jau 

būt kultūras sardzei un miera vēstnesei, būt kul

tūras augstākā jēdziena un miera iedvesmotājai, ie- 
veidotājai un nostiprinātājai cilvēces apziņā. Tā Ame
rikas Sieviešu Klubu federācijas pārstāve apsveica 
Miera Raktu trīs miljonu sieviešu vārdā. Ņujorkas 
Sieviešu klubu federācijas priekšsēdētāja Sparborg 
izteikusi atzinību Rēricha Raktam šādos suverēnos 
vārdos: „Mēs uzmanīgi iepazināmies ar šo ideju un 
gatavas ar visiem gara spēkiem un ar visu mūsu ie
spaidu atbalstīt visas tās kustības, ko pasācis Niko
lajs Rērichs."

Man gribētos šeit minēt arī zīmīgos heigu vārdus 
no mūsu Valsts Prezidenta A. Kvieša vēstules N. Rē
richam, kuj-ā tas pateicas sakarā ar viņam piešķirto 
Rēricha Mūzejā goda nozīmi:

„Es vēlos izmantot izdevību, lai izteiktu jums ma
nus sirsnīgākos novēlējumus sakarā ar progresu, kāds 
vērojams Rēricha Muzeja darbībā, kas, cenšoties reā
lizēt cēlos ideālus — izvest dzīvē draudzīgākas attie
cības un labāku saprašanos starp cilvēkiem un tau
tām, ticams, kļūs par ievērības cienīgu faktoru starp
tautiskajā dzīvē, vaiņagojot dižā mākslinieka darbu, 
kas veltīts cilvēces labklājībai."

Patiesi, kā Rēricha Mūzejā, tā arī Miera Pakta 
plašie sasniegumi, kādi veikti nedaudz gados, tve- 
yas visas mūsu planētas robežās, aug uz cilvē
ces dižāko nākotni, nostiprinot tās labklājībai jaunus 
spēcīgus saprašanās un miera pamatus. Miera Ka
rogs, kas simbolizē visu cilvēces kultūru, kas stāv no
modā par cilvēoes gara dailes svētnīcām, kas tiecas 
visu individu un tautu apziņas vienot viņu starojošā
kās ilgās un piepildījumos, būs tiešām varens fak-
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tors visu tautu apziņas kulturālajā audzināšanā. Pa
tiesi, ja virs visām mūsu cilvēces kultūras celtnēm 
plīvos Miera Karogs, kā gara valdonīgās varas vē
stījums, kā augstāko vērtību svētuma zīme, un nav 
šaubu, ka tas notiks jau tuvākā nākotnē, tas iezvanīs 
patiesi jaunu kultūrālas draudzības un sadarbības 
laikmetu tautu attiecībās.

Miera Karoga Madonna
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MIERA KAROGA VALDONE

Nikolaja Rēricha dzeja
Valdone purpura-liesmainā!
Miera Karoga Valdone Î
Pie Tevis, Valdone, mēs meklējam palīdzību.
Kas gan pacels Miera Zīmi, Augstāko Dārgumu — 
Aizsardzības Zīmi?
Kas gan, bez Tevis, nāks pie mums
Līdzēt Karogu pacelt, Karogu — radīšanas zīmi? 
Vētraina jūra un postoši viesuļi, bet Karogu Tu mums 
Izpletīsi un piepildīsi cilvēku sirdis
Ar apziņu par svēto Gara Dārgumu.
Tu zini, ka ne mirkli vairs nedrīkst atlikt šo Zīmļi, 
Jo Tu zini, cikdaudz postījumu jau zemi pazemojuši. 
Tu zini, kā ticis nozākāts vislabākais,
Visvajadzīgākais cilvēkiem.
Ja ganāmpulks nezina briesmu, Tu,
Būdama Gane, Miera Karogu pacelsi.
Un kalnu vēji it visur Tavu Pavēli iznēsās:
Saglabāt, radīt un celt Gaišo Brīnišķo Rītdienu. 
Tava Purpura Liesma tumsu izkliedē.
Tava dvaša izdziedē visas rētas un Tava roka izveido, 
Viegli skarot gaišos radīšanas akmeņus.
Lūk, mēs lūdzam Tevi pieņemt Gaismu starojošo Ka

rogu.
Lūdzam Tevi pacelt šo Varenās Trīsvienības Zīmi.

Zinām mēs, Tu neatteiksi, Jo pretīga Tev 
Daiļo pasākumu postīšana un iznicināšana. 
Tu necieti jukas, Tu necieti chaosu,
Un tāpēc Tu pacelsi un pasargāsi,
Un aizrādīsi tautām miera daiļo dārgumu 
Aizsardzības Zīmi,
Zīmi Ceļvedēju katrai radošai Domai, 
Apstiprināšanas un Gaismas Zīmil 
Palīdzi, Miera Karoga Valdone!
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KULTURA

Kultūras misija^

Lai panāktu visu tautu mieru un iznīcinātu pašu 
kapa iespēju, Nikolajs Rērichs aicina iet pa gluži 
citu ceļu, nekā daudzās atbruņošanās konferences 
to dara. Viņš grib pieiet cilvēces apziņai pa labā 
apstiprināšanas un jaunradīšanas ceļu. „Miers caur 
kultūru" — ir visas Rēricha miera kustības devīze. 
Uzvarēt pasaules apziņu ar kultūru, uzvarēt ar dai
li un zinību, uzvarēt ar visaptverošu un visu izpro
tošu garīgumu. „Tur, kur kultūra, tur arī miers. 
Tur arī varoņdarbs, tur visgrūtāko sociālproblēmu pa
reiza atrisināšana. Kultūra ir visaugstākās Svētības, 
visaugstākās Dailes, visaugstākās Zinības uzkrāšana." 
„Vajaga atbruņoties sirdī un garā," Rērichs saka 
citur. „Cilvēka sirdij jāpiekrīt atbruņoties un sadar
boties." Vajaga no jauna un jauna noskaidrot un 
iepotēt cilvēces apziņā īstās kultūras jēdzienu, lai 
viņa to sāktu pārdzīvot kā svētumu, lai tā nekad 
nenogrēkotos pret kultūras vērtībām un līdz ar to 
arī pret pašu šo vērtību radītāju un nesēju — dzīvo 
cilvēku. Kultūras dziļai, būtiskai izpratnei un koo
perācijai kultūras laukā jānoved tautas pie miera.

Mūsu laikmets sajaucis, nivelējis, nereti pat ap
traipījis kultūras patieso, neskarto jēdzienu. Mūsdie
na aizmirst tā pirmatnējo, sakrālo nozīmi. Eiropeiskā

loģika it bieži jauc kultūru ar civilizāciju, mū
žīgo ar laicīgo — iznīcīgo. Rērichs arvienu un ar-i 
vienu aicina šķirot šos jēdzienus. Kultūra viņam daudz 
plašāks, aptverošāks, smalkāks, sākotnīgāks jēdziens, 
— kultūra pamato un apgaro civilizāciju, kā savu da
ļu. Kamēr kultūra sakņojas dziļi garīgajā sajēgumā, 
civilizācija aptver dzīvi tās sabiedriski materiālistis
kajās formās. Kultūras attīstībā Nikolajs Rērichs iz
šķir šādas pakāpes: neziņa, civilizācija, izglītība, tad 
intelliģence, garīga izsmalcinātība, un tikai pēc tam 
cilvēks gūst sintēzēs spēju un augstu kultūru. Intel- 
liģents cilvēks pats par sevi vēl nenozīmē patiesiļ 
kultūrālu cilvēku: lai viņš par tādu kļūtu, viņam jā
būt cilvēkam ar paplašinātu apziņu, kas pazīst dzī
ves jēgu un universa likumību, kas kalpo cilvēcei 
un tās brālības piepildīšanai zemes virsū. Tā tad 
kultūra Rēricham ir visa cilvēka būtes toņkārtas aug
stākais, tīrākais, plašākais uzskanējums. Lūk, kāpēc 
viņam kultūras jēdziens kaut kas patiesi svēts, lūk, 
kāpēc viņš vārdu Kultūra bieži raksta ar lielo burtu. 
Kultūra viņam ir Grāla Kauss, tas ir, visdižākais jē
dziens, uz ko jāvērš visas mūsu labākās, radošās 
domas.

Klausīdamies ar sirdi cilvēces pārvērtību trauks
mēs, nemierā un katastrofās, Rērichs saprata, ka j ā - 
šķīsta kultūra, šķīstot cilvēces apziņu. Jāpaīīdz 
cilvēces apziņas nomaiņai vērsties pareizā virzienā. 
Jāatdzemdina kultūras pirmatnējā nozīme, jāienes dzī
vē tās augstais, veselīgais jēdziens. Jāapskaidro kul
tūra garīgumā.

Tā Rērichs dod jaunu apgarotu jēdzienu kultūrai.
8'
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Paceļ to jaunā nebijušā mirdzumā. Apvij to ar svētu 
aureolu. Padara to par jaunā laikmeta lozungu.

Šis kultūras pirmatnējais jēdziens Rēricham ir 
kalpošana Gaismai. Šim jēdzienam viņš rod arī 
valodniecisku attaisnojumu. „Vardam Kultūra ir di
vas saknes. Pirmā druidiskā... Kults arvienu paliks 
Labās Sākotnes godināšana, bet vārds Ur mums at
gādina seno austrumniecisko sakni, kas nozīme Gais
mu, Uguni". Tā Kult-Ur — nozīmē Gaismas godinā
šanu. -j---

Ja kultūra Rēricham ir gara gaisma^ un pēdēja 
viņam atspoguļojas daile, zinība un mīlestība, tad 
kultūra ir arī visas augstākās, garīgās un materiālās 
vērtības, viss, kas veicina cilvēkā gara gaismas at
tīstību. Viņa ir sintēzē un kooperācija starp vi
sām dažādo cilvēces vērtību nozarēm._ Gaismā jau 
vienojas visas krāsas un nokrāsas. Tāpēc ari plašais 
kultūras jēdziens aptver sevī lielo dzīves dažādību 
vienībā. Kultūra ciena un sarga individualitāti un 
individuālās brīvības likumu. Un jo polifoniskāks 
būs kultūras iekšējais pinums, jo tas bus spēcīgāks 
un daiļāks, jo kultūrai atvērsies arī neskaitamas_ ie
spējas sadarbībai un evolūcijai. Tāpēc līdzās kultūras 
individuālajam un nācionālajam raksturam, viņas pa
zīme ir arī universālisms un starptautiskums: „Augstā
kās kultūras ideāli jau visur identiski, ne okeāni, 
ne kalni nevar kavēt cilvēces draudzīgos centienus."

No otras puses, tāpat kā gaisma prasa augstāko 
skaidrību, tā arī kultūras pamatos jābūt augstvērtī
gai, izsmalcinātai kādībai. „Ja mes iedrošināmies 
izrunāt vārdu Kultūra," saka Rērichs, „tad mēs vis

pirms atbildīgi par kādību. Kultūras vārda sakne ir 
augstākā kalpošana pilnveidošanai, bet pilnveidot sevi 
un apkārtni arī ir mūsu pienākums pret esamību." Ni
kolajs Rērichs, var teikt, ir īsts kādības apustulis. 
Pastāvīgi viņš aicina domāt, kā ienest katrā darbā 
vislabāko kādību, kā atbrīvoties no postošās stan
dartizācijas jūga. Domājot par kultūru, mums jādo
mā, kā viņu pacelt viscēlākā izsmalcinātībā un gai
šumā. Ja cilvēce apzinātos savu lielo atbildību par 
laikmeta kādību, visa kultūra apgarotos un uzplauktu 
kā vēl nekad. No otras puses, kultūras jēdziens ne
drīkst palikt abstrakcija. „Kultūrai," saka Rērichs, 
„tik cieši saistītai ar garīgumu, vispirms jāizpaužas 
izsmalcinātā, daudzveidīgā radīšanā." Kādība pa
tiesi var izpauzties ne mēchanizācijā, bet dzīves jaun- 
radīšanā, harmonizācijā un varoņdarbā. Kultūras 
darbs arvienu ir radošs, nekultūrāls — postošs darbs.

Tā kultūra Rēricham nav svētdienas viesis, bet vi
sas dzīves, visas esamības tvirtākais, būtiskākais pa
mats un balsts. Kādos brīnišķos, aizgrābtīgos vārdos 
liesmo Rēricha gars, kad tas runā par Kultūru:

„Līdz pat iezīmējumam smadzenēs jāatkārto par 
Kultūras nepieciešamību. Vajag to atkārtot visos ve
cumos, visos stāvokļos, visās tautās.

„Kamēr Kultūra ir tikai greznums, tikai svētku rau
sis, viņa vēl nepārveidos dzīvi. Vai gan apziņa sa,vā 
ikdienā var iztikt bez grāmatām, bez dailes radīju
miem, bez visa daudzveidīgā Mūzeiona Mūzu 
Nama?

„Kultūrai jāieiet vistuvākajā ikdienas gaitā, kā bū
diņā, tā arī pilīs... Cik svētīgs Kultūras spārna skā-
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riens, kas svētī jau bērnu šupuli varoņdarbam un kas 
ved aizejošo ceļinieku apskaidrotajā apziņā. Neiztei
camā, neminamā mērā viņš top cēlāks no Kultūras 
pieskārieniem? ‘

Vai citur:
„Kultūra ir Gaismas cienīšana. Kultūra ir mīle

stība pret cilvēku. Kultūra ir smarža, dzīves un 
dailes savienojums. Kultūra ir cēlo un izsmalcināto 
sasniegumu sintēzē. Kultūra ir Gaismas ierocis. Kul 
tūra ir pestīšana. Kultūra ir virzītājs. Kultūra ir 
sirds?'

Rērichs alkst redzēt visu dzīvi piesātinātu ar 
kultūras izstaro jumiem, skatīt kultūru, kā visu mūsu 
ikdienas darbu kādības absolūtu mērogu. Visu, ko 
tu dari, dari to cēlās kultūras vārdā. Par visu, ko 
tu dari, vaicā, vai tas samērojāms ar kultūru.

„Mums tiesība pilnveidot skaistos atklājumus ti
kai Kultūras vārdā. Mums ir tiesība dziedāt un prie
cāties tikai Kultūras vārdā. Mums ir tiesība atviegloti 
radīt tikai dižās nākamās Kultūras vārdā. Un nav 
tik sakaltušas cilvēka sirds, kas neatmīktu Kultūras 
jēdziena jpriekšā."

Rēricha nelokāmā pārliecība, ka kultūrai jāpadara 
cēlāka visa esamība, ka tai jāpārveido dzīve varoņ
darbu gaišumā. Katra cilvēka gara attīstībai jāpama
tojas kultūrā. Neizaugot gara kultūrā kā saulē, cilvēka 
dzīvei zūd pamati un jēga. Jo kas gan dod mūsu dzī
vei attaisnojumu, dod „tiesību eksistēt", ja ne mūsu 
mūžā uzkrātās kultūras vērtības.

Taisni kultūra tā bijusi, kas sekmējusi arī visa,s 
cilvēces un tautu attīstību un labklājību. Cilvēces vē-

stūres renesance un uzplauksme, saka Rērichs, ra
dušies tur, kur izaugusi kultūras godināšanas tra
dīcija.

Tāpēc arī Nikolajs Rērichs ar pārliecību tic kul
tūras nākotnīgajai misijai. Cilvēoes posts, ka tā no
vērsusies no kultūras. Kultūrā ir viņas patiesākais 
glābiņš. Sevišķi tagadējā šķelšanās laikmetā, kad 
plosās tumšie spēki, „cilvēces domājošām aprindām 
steidzami jāapjēdz Kultūras nepieciešamība". Kul
tūra arī paglābs no antagonistiskā separātisma, jo 
kultūras augstākos sasniegumos visas tautas jau vie
notas: šie sasniegumi ir — „visu cilvēces ģēnija ie
karojumu sintēzē". Kultūra dos cilvēcei starptautis
kās saprašanās valodu, apvienos cilvēci. Tāpēc ne 
velti kultūra, tāpat kā daile, Rēricham šķiet augstākā 
panaoeja, ko pazinusi cilvēce.

„Pašulaik grūti, visai grūti lielajā planētas mājā. 
Apmulsis cilvēku gars, samulsis, kaitējot cits citam. 
Un pat paši dabas spēki it kā sadumpojušies. Zemes
trīces, izvirdumi, ūdensplūdi, klimata nomaiņas, viss 
tas ienes vēl vairāk apmulsuma jau tā samulsinātajā 
cilvēoes garā. Bet vēsture jau pazinusi tādus periodus, 
un cilvēce pazīst arī panaceju pret šo postu. Šī 
panaceja — Kultūra. Tur, kur rokas un smadzenes 
dara nespēcīgu, tur neuzvarama ir sirds, bet sirds 
ir Gaismas Valsts, viņa ir Kultūras centrs."

Tagadējā laikmeta posta un križu dziedinā
tājā pēc Rēricha dziļākās pārliecības būs patiesās 
kultūras jēdziena atjaunošana un nostiprināšana cil
vēces apziņā. Vēsture mums liecina, „kādā veidā ve-
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selas tautas izvairījušās no draudošām krizēm, uz
meklējot Kultūras labdarīgos avotus?' Kultūra jau 
Rēricham ir dzīvības un veselības devēja, jaunradītāja 
un harmonizētāja.

Lūk, kāpēc Nikolajs Rērichs ar tik svētām, apga
rotām jūtām raugās uz Kultūru, kā uz pasauli pestī
jošu, apdaiļojošu, atdzemdinošu spēku, kuņas varenā 
misija, kas aizdedzinās visas apziņas, vēl tikai nā
kotnē. Lūk, kāpēc Rērichs zvēr Kultūrai mūžīgu uz
ticību: „Mēs nokusuši no postīšanas un nesapraša
nās. Tikai Kultūra, tikai visu apvienojošie Dailes un 
Zinības jēdzieni var atdot mums atpakaļ viscilvēcīgu 
valodu. Tie nav sapņi1. To esmu pieredzējis un atzinis 
četrdesmit divu gadu darbībā Kultūras, Mākslas, Zi
nātnes laukā. Un mēs varam paust nesatricināmu zvē- 
rastu, ka no Kultūras aizsardzības, no Kultūras Ligas 
ne mēs, ne mūsu sekotāji, neatkāpsimies. Mūsu cerības 
nevar izjaukt, jo mūsu novērojumi Mākslas un Dailes 
laukā piepilda mūs ar nesalaužamu entūziasmu. Ne 
viena vien nācija vai šķira ir ar mums, bet visas cil
vēces vairums, jo, galu galā, cilvēces sirds ir at
vērta radīšanas dailei?'

Rērichs ar visu būtību pieder tai gaišajai, radošajai, 
harmoniskajai nākotnes Kultūras zemei, augstāko, ie
miesoto ideālu zemei, kurā jau tagad mīt cilvēci vir
zošie gari, un kurā agri vai vēlu arī visa cilvēce ie
mājos:

„Ja jums vaicās, kādā zemē jūs vēlētos dzīvot un 
par kādu nākamo valsts iekārtu jūs sapņojat? Ar 
cienību jūs varat atbildēt: «Mēs vēlētos dzīvot dižās 
Kultūras zemē». Dižā Kultūras zeme būs mūsu cēlā

devīze: jūs zināsit, ka šai zemē būs miers, kas mēdz 
būt tur, kur ciena patieso Daili un Zinību... Nekas ne
var būt tīrāki un cildenāki, kā tiekties uz nākamo 
Dižās Kultūras zemi."

Šo savu ticību Rērichs apstiprina arī citur:
„Kādā zemē jūs vislabāk gribētu dzīvot? Protams, 

Kultūras zemē.
„Kam jūs atdosit savus cēlākos nodomus? — 

Kultūrai.
„Kam jūs veltīsit savus apgaismotos darbus? — 

Protams, Kultūrai.
„Ar ko jūs atjaunosit savu apziņu? Ar Kultūras 

uzvarošo gaismu.
„Vai jūs neesat satricinātāji? — Būdami nemitīgi 

darbos, mums nav vaļas satricināšanai. Mēs c e ļ а m. 
Apstiprinot pozitīvo un atziņās, mēs tiecamies uzlabot 
un izdaiļot zemes dzīvi."

Nikolaja Rēricha nemitīgais, ugunīgais aicinājums, 
— lai ikviens top par šīs nākotnes zemes iemītnieku, 
ar visu savu sirdi un dzīvi, lai ikviens top par pa- 
tiesas kultūras cilvēku un kultūras darbinieku. Pa
tiesas kultūras cilvēki Rēricham nav sapņotāji, bet 
savu dižāko un daiļāko domu un sapņu iemieso
tāji. Rērichs arvienu aicina vairīties no visa ab
straktā, kam nav sakara ar dzīvo dzīvi, domāt kon
krētās formās un tūdaļ censties savu domu reālizēt. 
Kultūras cilvēku uzdevums un dzīves jēga ir kal
pot kultūrai, palīdzēt viņai, radīt visur kultūru. Bet 
kultūra nebūt nav abstrakcija, kultūra ir organiski kon
krēts, radošs izpaudums. Kultūras cilvēki ir gan lieli 
ideālisti, bet Rēricham patiesais ideālisms jau ir
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praktiskais reālisms. Tālāk kultūras cilvēki ir liela e n - 
tūziasma cilvēki, jo „kultūra nevar ziedet bez 
entuziasma1'. Šis entūziasms Rēricham nav akls fa
nātisms, bet tīras sirds liesma, zinību sintēzē, ko tā 
uzkrājusi mūžā. Kultūras cilvēki degtin deg par kul
tūru, viņu sirds izstaro tai pretī savu gaismu. Bet 
savu liesmu viņi kuru katru brīdi gatavi ieliet kon
krētās dzīves formās. Viņi gatavi, dienu un nakti, 
atdot visu sevi vispārības labā, viņi nemitīgi un paš
aizliedzīgi strādā kultūras gaismas labā, lai padarītu 
veselīgāku visu dzīvi. Izprazdami, ka viss mūsu laiks 
sadinamizēts, ka cilvēces vajadzības tik steidzamas 
un neatliekamas, viņi saprot arī, ka „viss ir jādara 
steidzami un ka nevienu minūti nedrīkst zaudēt vis
pārības labuma interesēs." Steidzami celt un veidot 
jauno kultūras valsti virs zemes, steidzami tiekties pec 
īstas zināšanas un dailes, un nekavējot to jaunradīt arī 
dzīvē. Tā Nikolajs Rērichs aicina uz koncentrētu 
milzu aktivitāti un pašaizliedzi cilvēces nākotnes labā.

Būdami lieli entūziasti, patiesās kultūras darbinieki 
ir arī lieli optimisti. Jo viņi tic Kultūras Gaismas 
uzvarai, tic Jaunās Kultūras Pasaulei. Jo Kultura, 
viņiem šķiet, būs tas spēks, kas atjaunos pasauli.

„Mums optimistiem, vispirms, jānovērš katra pa
nika, katrs izmisums, vai tas būtu biržā vai Sirds 
svētākajā Svētvietā. Nav tādu šausmu, kas, modi
nājušas dzīvē vēl lielāku enerģijas sasprindzējumu, 
nevarētu kļūt pārvērstas gaišā atrisinājumā."

Ja jau pats kultūras jēdziens ietver sevī koope
rāciju starp vērtībām, tad kultūra ir arī kooperācija 
starp pašiem šo augstāko vērtību radītājiem un ne

sējiem. Tāpēc arī kultūras darbinieks tiecas uz kul
tūrālu kooperāciju, viņš cenšas veicināt visiem 
spēkiem individu un tautu saprašanos, apvienošanos 
un sadarbību. Tikai kultūras cilvēku sirsnīgajā kop
darbībā, kad viens dalās pieredzē ar otru, kad viens 
atbalsta otru ar savu uzkrāto gaismu, un beidzot, 
kad visi darbojas pēc savām patiesajām spējām, kul
tūra var uzplaukt kā brīnišķīgākais dārzs. Šādā sa
darbībā veiktais kultūras celšanas darbs ir lielas at
bildības darbs. Atbildība kultūras priekšā, atbil
dība mūsu planētas priekšā, ko mēs nedrīkstam ap
traipīt; atbildība nākamās paaudzes priekšā, kurai 
mums jānodod mūsu zeme kā ziedošs dārzs; un bei
dzot atbildība Bezgalības priekšā. Ar šādu atbildī
bas smalkjūtību Rērichs aicina piesātināt katru mūsu 
dienas mirkli.

Tā Nikolajs Rērichs nāk kā viskultūrālas un vis- 
cilvēcīgas sadarbības apustulis. Jāienes sapra
šanās un saskaņa yisu vērtību, visu cilvēku, visu or
ganizāciju un nāciju starpā. Neviens, pat mazākais 
indivīds vai nācija nav izslēdzami no sadarbības kul
tūras iespēju laukā. Ja kultūras radošais centrs ir 
sirds, ja kultūras pazīme ir cilvēcība, tad šai cil
vēcības pazīmei jābūt arī atsevišķos kultūras radī
tājos — indivīdos un tautās. Katra sadarbība iespē
jama vienīgi uz cilvēcības un viscilvēcības pamatiem. 
Tā arī katrai tautai, lai tā kļūtu patiesa garīga un 
materiāla progresa spējīga, lai tā spētu sadarboties 
ar citām māsām, jāatraisās no sava šaurā egoisma. 
Taisni aiz cieņas pret patieso nācīonālismu Rērichs 
ilgojas, lai katra tauta, izkopjot savas individuāli nā-
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cionālās spējas, pilnveidojot sevi, kļutu par pilnska
nīgu akordu visu tautu korī. Tautām jāatver savas 
lielās nācionālās bagātības citām tautām, tautu sirdij 
jāsaskaras ar citu tautu svētākām ilgām, viņām jāap
mainās šo ilgu piepildījumos, viņām jālaiž caur savu 
apziņu arī citu tautu sasniegumi, tikai tā tās sapratīs, 
ka nācionālās kultūras pamatelementam jābūt arī vis- 
cilvēcībai, tikai tā no savas norobežotās vienbūtibas 
tā iekļausies visu tautu draudzībā. Nikolajs Rērichs 
ilgojas pēc tautu dvēseles būtiskas skanēšanas, viņš 
aicina pacelt nacionālisma jēdzienu viņa tīrajā sim
foniskajā skanīgumā.

Interesanti atzīmēt, ka savās neskaitāmajās attiecī
bās pret kultūras darbiniekiem, Nikolajs Rērichs nāk 
arvienu kā apstiprinātājs un cēlējs: viņš visur 
meklē kultūras graudu, to apstiprina katrā un ceļ 
gaismā, dziļi izjuzdams ikviena, lai cik maza, bet 
patiesi kultūrālā pasākuma svētumu. Pats negācijas 
jēdziens viņam bijis arvienu dziļi pretīgs. Viņš mū
žam un mūžam cīnās pret noliegšanu un notie
sāšanu. Savā ilggadīgajā ētiskajā pieredzē Rērichs 
guvis atziņu par visu noliegšanas lielo ļaunumu: tā 
aptumšo sirds gaismu, tā kavē radošās izpausmes. 
„Cik sastingusi ir noliegšana un notiesāšana,“ Rērichs 
saka, runājot par mīlestības un iecietības apustuli Sv. 
Francisku, „un cik radoša un j aun veidojoša katra 
saprašanās. Mīlēt nozīmē piedot. Piedot nozīmē sa
prast... Uzlūkojiet nosodītāju un jūs tūdaļ pārlieci
nāsities, ka viņš, visupirms, nav jaunradītā) s.“

No jauna un no jauna Rērichs to uzsver savos 
rakstos:

„Mēs noguruši no postīšanas un noliegšanas. Po
zitīvā radīšanas spēja ir cilvēka gara pamatīpašība. 
Mūsu dzīvē visam, kas var pacelt un darīt cēlāku 
mūsu garu, jāieņem valdošā vieta?'

„Lai pārāk nepiesaistām uzmanību pie negātīvām 
parādībām. Katrs nejaukums un gara tumsība ap
tumšo un ir lipīgi. Lai ejam pozitīvu, gaišu ceļu. 
Nekad neaizmirsīsim to, ka celšanas dzirksteles aiz
dedzina sirdis un modina radošu prieku."

„Visa cilvēce sadalīta cilvēkos ar „jā" vai „nē". 
Mēs turpretī paliksim ar tiem, kuru dabā skan at
klātais, gaišais „jā". Sargaities apstiprināt reizē „jā" 
un „nē"."

Lūk, kā Rērichs raksturo kultūras darbiniekus, di
žās nākotnes cēlējus, pie kuriem arī viņš pats pieder:

„Mēs piederam pie pozitīviem cēlējiem un izvai
rāmies katras noliegšanas. Nebūdami nedzīvi pacifisti, 
mēs gribētu redzēt miera karogu plīvojam, kā jaunas 
laimīgas ēras emblēmu. Mēs neesam abstrakti ideā
listi. Turpretim mums šķiet, ka tas, kas grib izdai
ļot un padarīt cēlāku dzīvi, jau ir patiess reālists."

Līdz ar pozitīvā apstiprināšanu katrā cilvēkā, at
zīmējama arī Rēricha lielā iecietība. Savā rakstā 
par „Iecietību" viņš pravietiski bargi noliek fanā
tisko neiecietību. „Neiecietība ir gara zemuma pa
zīme," viņš citē no Dzīvās Ētikas Mācības. „Neiecie
tībā slēpjas vissliktāko darbu iedīgļi. Nav vietas gara 
augsmei tur, kur ieperinājusies neiecietība" u. t. t. 
Vēsture mums rāda, ka tumšā neiecietība sagrāvusi 
viscildenākās kultūras vērtības. Kur nav iecietības, 
tur nav otra dvēseles saprašanas un uzticēšanās, tur
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nav arī cilvēkmīlestības. Rērichs ir pret jebkādas 
būtes pazemošanu un noliegšanu, jo tas būtu nekul- 
tūrāli un apkaunojoši. Uz šādu savstarpēju iecietību 
un saprašanos Rērichs aicina jo sevišķi līdzstrād- 
niekus kultūras laukā: „Savstarpējās satiksmēs vajag 
svēti pasargāt Kultūras cieņu. Katra ķilda jau būs 
nekultūrālības pazīme. Katras šaubas par sava brāļa 
taisnību arī būs diezgan nekultūrāli. Katra velēšanās 
piespiest domāt pēc savas receptes nevar būt par 
kultūrālības pazīmi?' Rērichs godbijīgi noliec galvu 
Kristus iecietības un lielās garīgās ietveres priekšā, 
citēdams līdzību par žēlsirdīgo samarieti, kas ne
raudzījās uz uzskatiem, bet klausīja sirdij. Kādā rak
stā viņš min gadījumus, kur reliģijās izpaudusies ie
cietība, un var just, ka viņa sirds priecājas tai līdzi. 
Tā viņš aizrāda, ka kādā Ņujorkas bāptistu baz
nīcā līdzās Kristus tēlam uzstādīti arī Konfuciju, 
Būdas un Muhameda atveidi, arī dižie filozofi un 
zinātnieki tur raduši mājasvietu vienkopus ar reli
ģiju vadoņiem un svētajiem. Tādiem visaptverošas 
iecietības gadījumiem sevišķi pilna Āzijas tautu ap
ziņa, kas bieži noliekusies katras reliģijas dižgaru 
priekšā. Rērichs no sirds ieteic skolās jau ar pir
majām dienām izravēt bērnā katru neiecietības ie
dīgli. Savstarpējas apkarošanās un naida vietā sko
lās jāmodina ilgas pēc varoņdarba, pēc cēlsirdības, 
sirds svētās trīsas nebeidzamā radīšanas darba priek
šā, jānostiprina bērnā kopdarbības apziņa, jo taisni 
kopdarbs jau veicina saprašanos un iecietību.

Rērichs atzīst, ka patiesi nācis laiks izbeigt mo- 
oeklību par Augstāko Patiesību. Vai tas nav mūsu

kultūras gadusimteņa kauns, ka Spinēzas, Džordano 
Bruno, Galileja traģiskā dzīve atkārtojas vēl arvie
nu arī mūsu dienās, kā fanātiskā pūļa neiecietības 
un šaursirdības sekas? Kosmiskais Likums nevien at
zīst, bet arī apstiprina cilvēka ceļu un radīšanas 
daudzveidību: „Lai pa kādu ceļu Man tuvotos 
cilvēks, tādā ceļā es viņu arī svētīju", Rērichs citjē 
pec Bhagavad Gītas Krišnas vārdus. „Pāri visām 
izšķirībām jau pastāv lielā vienība". Šī lielā kosmiskā 
vienība jau apvieno visus individuālos elementus, bez 
daudzveidības nebūtu simfonijas.

Līdzās iecietībai Rērichs aicina uz draudzī
gumu. Draudzīgums un labvēlība pret visām dzī
vam būtēm nes sevī mieru un mīlestību. Tā ir radoša 
sākotne, kas atjauno dzīvi, nemitīga jaunradīšana un 
oelšana: labās domas par otru jau paceļ otru. Rē
richam šķiet, ka vēl nekad pasaulei nav bijis tādā 
mērā vajadzības pēc draudzīguma, kā mūsu dienās, 
kad tik daudz nesaprašanās apmulsuma, savstarpējas 
noliegšanas.

„Mums jādomā ne tikai par to, kas piemīt tikai 
visai nedaudziem izredzētiem. Dižais Skolotājs gāja 
pie visiem. Visi baušļi runā par to, kas pieder vi
siem. Jau visvienkāršākos principos visiem visiem 
visiem novēlēts draudzīgums. Sirds liesmošanā šis 
draudzīgums pārvērtīsies mīlestībā, tai pašā dzīvino
šajā, brīnišķi radošajā mīlestībā, kas pilnībā apbruņota 
ar Labumu vēsta: «Lai dzīvo viss dzīvais!»."

Tikai iecietība un draudzīgums, šī otra dvēseles, 
otra Dieva atzīšana, šī otra cilvēka eksistences ap
stiprināšana un līdzdzīvošana, var vest pie savstar
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pējas sadarbības un saprašanās. Vienīgi iecietībā un 
smalkjūtībā harmonizēta kopdarbība var atvērt dzī
vē iespējas visplašākai, visapgarotākai kultūras vēr
tību sintēzei.

„Sintēzē visietverošākā, vislabvēlīgākā var radīt to 
svētīgo sadarbību, pēc kā cilvēcei pašulaik tāda vaja
dzība. Sākot ar visaugstākajiem garīgās pasaules pār
stāvjiem un beidzot ar viszemāko materiālistu tirgoni 
visi būs vienis prātis, ka bez sintētiskas sadarbības 
nav iespējams uzcelt nevienu celtni. Daudzu valšķu 
kultūrā mēs redzam, ka tur, kur izprasta un pielaista 
jo plaša sintēzē, tur arī valsts jaunradīšanas darbs 
veicies auglīgi un daiļi. Nekāda nošķiršanās, nekāds 
šovinisms nedos to progresu, ko rada gaišais sin
tēzēs smaids.“

Nikolajs Rērichs tic, ka mēs atrodamies visai ie
vērojama laikmeta, apzinīgas sintēzēs — garīguma 
laikmeta priekšdurvis, kad cilvēka gars vairs netiks 
skaldīts tādā mērā aizspriedumos un stichijās, kā līdz 
šim, bet brīvi, viengabalaini tieksies uz Gaismu.
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Kultūras Liga
Būdams pēc savas būtības īsts reālists, — cēlējs 

un iemiesotājs, Nikolajs Rērichs, kā jau agrāk redzē
jām, arvienu mēģinājis savas idejas ieveidot daudz
pusīgos un monumentālos dzīves pasākumos. Tā arī 
Kultūras idejai viņš centies dot spēcīgas, tvirtas for
mas.

Viss Rēricha mūžs ir liesmains aicinājums visiem 
— atjaunot cieņu pret patiesās kultūras svētumu. Lai 
izplatītu un iepotētu kultūras ideju visplašākās ma
sās, tā jānostiprina jau bērnā skolas gados, no otras 
puses tā jāapgaismo tais sabiedrības locekļos, kuru 
apziņa atvērta gaismas skārieniem. Jau pirmajā Brīžas 
Miera Pakta konferencē Rērichs liek priekšā izpla
tīt visās tautās domu par vienu kopīgu vispasaules 
kultūras dienu, kad vienā laikā visās mūsu pla
nētas skolās, apgaismības iestādēs un biedrībās ru
nātu par nāciju un cilvēces kultūrālajām vērtībām. 
Kaut vienu dienu, miljoni siržu saskartos un apvie
notos patiesi vienotā domā par cilvēces gaišākiem 
sasniegumiem, par to Dailes Svētnīcu, ko cilvēces 
varoņgari cēluši savām nesavtīgākām ilgām. Mūsdie
nu simpātiskajam pasākumam „kultūras nedēļai", kas 
jau ieviesusies dažās tautās, jātop par nepiecieša
mu starptautisku un viscilvēcisku faktoru, lai neviena 
apziņa nepaietu garām tā svētījošam pieskārienam.

Lai aizstāvētu patiesās kultūras karogu pret tum
šo, nekultūrālo spēku uzbrukumiem, Rērichs aicina 
visus gaišos kultūras spēkus apvienoties. 
Lai radītu nesatricināmu kultūras cietoksni, visiem

kultūras draugiem, biedrībām un organizācijām jāsa
dodas rokas. Tomēr šāda kultūrālā apvienība var uz
plaukt tikai tad, kad atsevišķu individu un organi
zāciju darbība ir samērojama ar patiesas kultūras 
vērtību mērogu, kad tā ir augstas kādības, kad tā 
kalpo vispārības labā, tautas dzīves uzlabošanai, ne 
savtīgiem, nekultūrāliem mērķiem. Bet tāda vispārīga 
augstāka mēroga lietošana un kontrole iespējama vie
nīgi centrālā organizācijā, kur citas vienības subor- 
dinēti iekļautos uz kultūrālas sadarbības pamatiem.

Ar šādu nolūku Nikolajs Rērichs dibina pie Mū- 
zeja Ņujorkā Vispasaules Kultū ras Ligu, vis
aptverošu kooperāfīvu savienību, kur apvienotos kat
ras tautas kultūrālas, zinātnes un mākslas biedrības, 
iestādes, un arī personas, kas strādā kultūras ceļu 
robežās, nezaudējot, protams, savus individuālos mēr
ķus un attīstības brīvību. Kultūras Liga būtu kā „Vis
plašākā Svētnīca, kurā katrs, kas tiecas uz Visp ārības 
Labo un dzīves pilnveidošanu, kas vēlas labāko un 
vēl savam tuvākam labu, rastu savu vietu" (H. Rērich). 
Tādā kārtā visi kultūras darbinieki sadarbotos kopīgā 
saimē un tā simtkārt veicinātu savas tautas uzplauk
šanu, kamēr daudzās tautās visai bieži gadās, ka 
kultūras biedrības darbojas pat viena otrai pretim. 
Otrkārt katrā valstī rastos spēcīgs kultūras 
centrs, kas regulētu un virzītu valsts kultūras elpu, 
kas dotu tai jaunu dzīvību, daiļumu un ierosmi.

Kultūras Liga sadalās desmit sekcijās: tās ap
tver visas tās dzīves nozares, kas tiecas celt tautu 
un cilvēci uz progresa pamatiem. Kultūras Ligas pro
gramma tā tad visai plaša: tā aptver visas dzīves po-
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lifonisko ritumu. Гиг butu miera veicināšanas sek
cija, kas sekmētu miera idejas nostiprināšanu un kul
tūras vērtību aizsardzību. Tālāk garīgās attīstības sek
cija, kas ietvertu sevī filozofiski reliģiskas biedrības. 
Zinātnes sekcija rūpētos par jaunāko zinātnisko sa
sniegumu populārizēšanu un ieveidošanu dzīves for
mās. Mākslas sekcija censtos padarīt daili par dzī
ves jēgu un saturu. Mātes jautājuma un audzināša
nas sekcija nostiprinātu apziņā mātes idejas svētumu 
un paceltu suverēnā tronī nākotnes pestītāju — bēr
nu. Kultūras Ligas uzdevums tik dižencēīs: ievirzīt 
sabiedrības dzīvi harmoniskā sistēmā, saskaņot ga
rīgo un materiālo vērtību kooperāciju, sēt jo plaši 
izglītību, pacelt darba kādību un radīšanas instinktu. 
Savos rakstos Rērichs tik bieži min Kultūras 
Ligu, kurā apvienotos patiesi visi dailes un zinības 
impulsi un_ spēki. Rērichs saprot, ka taisni mūsu 
dienas cilvēces glābiņam visvairāk vajadzīga centrā- 
lizācija un sistēma visos kultūras laukos, ja tāda cēla 
autoritātīva centrāla vara nepieciešama kā katrai tau
tai, tā arī visai mūsu planētai, tad tāda vara vaja
dzīga arī kultūrai un tās faktoriem.
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Sieviete un kultura

Kad Kultūras pamati apdraudēti, kad cilvēces mie
sa un gars satraukti un asiņo rētās, tad stichijām pāri 
atkal paceļas kāds kluss, brīnišķīgs spēks, kura uz
devums ir atjaunot zaudēto līdzsvaru, kura uzdevums 
ir cilvēku, nomocītu disonancēs un bezprātā, atkal 
dziedināt un vest pie sirds saprāta liegiem garīguma 
skārieniem. Šis spēks ir — Mūžīgi Sievišķīgais. 
Kad mājās grūti, tad griežas pie sievietes, kas pati 
ir ciešanu uguns kristīta. Kad pasaulei grūti, griežas 
pie sievietes, kas izpratīs sāpes arī par kultūras un 
gara rētām. Tādu majestātisku himnu sievietes ne
atvairāmajai gara varai, sievietes misijai Nikolajs Rē
richs pauž savā vēstulē „Sievietes Sirdij" — Ame
rikas Sieviešu klubu īederācijai, kas reprezentē vai
rāk miljonus sieviešu:

„Kad vairs nepalīdz aplēses un apsvērumi, kad naids 
un savstarpēja postīšana iet pāri par mēru, tad nāk 
pie sievietes. Kad ļauni spēki gūst virsroku, tad sauc 
palīgā sievieti. Kad spriedējs saprāts izrādās bezspē
cīgs, tad atceras sievietes sirdi. Patiesi, kad ļaunprāts 
sadrupina saprāta lēmumu, tad sirds rod pestījošu 
izeju. Bet kur gan ir tāda sirds, kas atvietotu sievie
tes sirdi? Kur gan tāda sirds uguns vīrišķība, kas lī
dzinātos sievietes vīrišķībai, kad tā bezizejas malā? 
Kāda gan roka atvietotu pārliecinošās sievietes sirds 
nomierinošo pieskārienu? Un kāda vēl acs, iezīdusi 
visas sāpes un ciešanas, atsauktos ar tādu pašaizliedzi 
vispārības labā? Ne jau uzslavu sievietēm sakām. Tā 
nav uzslava, kas piepilda cilvēces dzīvi no pat šūpuļa

līdz aiziešanai. «Kam gan ir dāvāti vaiņagi? No se
niem laikiem vaiņagi dāvāti varoņiem un tie bijuši 
sieviešu piederums. Un senatnes sievietes, zīlēdamas, 
ņēma šos vaiņagus no galvas un meta tos upē, pie tam 
domājot vienmēr ne par sevi, bet gan par ko citu». 
Ja vaiņags vaiņadziņš ir varonības simbols, tad viņš 
top šīs varonības apstiprinājums taisni tad, kad to 
noņem kādas idejas jeb kādas būtes vārdā. Un tā 
nav vis bezdarbīga pašaizliedzē. Nē, tas ir rosīgs 
varoņdarbs! Un tā nebūt nav uzslava, bet īstenība!, 
ja mēs sievieti nostādām līdzās varoņdarbiem.

„Aizgājuši viduslaiki ar sievietes cieņas pazemoša
nu un noniecināšanu. Cilvēki no jauna atskārtuši nā
kamo Pasaules Mātes laikmetu. Jau atkal Žannas Dār
kās rokās varoņdarba zobens. Un atkal starošana, 
tomēr ne sārta blāzma, bet širds kvēlošana. Cikdaudz 
tumsas, cikdaudz naida kroplīgo veidojumu sadedzinās 
šī liesmojošā sirds! Cikdaudz banālības, cikdaudz cil
vēka cieņas neprātīgas noniecināšanas noslaucīs sie
vietes sirds stars, kas apzinājusies vaiņagu — vaiņa
dziņu, viņai uzticēto.

„Kad mēs runājam par Kultūru, vai gan mums 
priekš acīm nav vispirms sieviete, kas neatturami, 
jo plaši nesīs izsmalcinātās, cildenās Kultūras Ka
rogu uz visām pusēm, no pat šūpuļa līdz tronim...

„Jūsu trīsmiljonu sieviešu karaspēks atzinis un pie
ņēmis mūsu Kultūras un Miera Karogu. Sievietes sirds 
dzīvo nevien vārdos, bet varoņdarbā. Tā bijis visā 
cilvēoes vēsturē. Tāpēc saprotam, ka atbalstot un pie
ņemot Kultūras un Miera Karogu, sievietes arī nesīs
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fo tikpat rosīgi, cik rosīgi svēta uguni spēj kvēlot 
sievietes sirds.

„Nevien pateikties gribu Jums, sievietēm, Pa
saules Mātes kapapulkam, par Kultūras un Miera Ka
roga pieņemšanu. Bet ar šo gribu atzīmēt vēsturisko 
faktu, ka trīs miljoni Amerikas sieviešu izpratušas 
un pieņēmušas Kultūras Karogu, kā kaut ko neatlie
kamu un nepieciešamu vispārējam glābiņam, lai jaun
radītu Gaismas, un Dailes tradīcijas...

„Taisni sieviete ir tā, kas sākot ar pavardu un 
beidzot ar valsts varu iedēsta Kultūras pamatus. Pir
mo vārdu par Kultūru bērns tādā vai citādā veidā 
sadzird no mātes. Tas nav pārspīlējums sacīt, ka 
taisni sieviete vispašaizliedzīgāki, bez personīgā egoi
stiskā elementa ieliek Kultūras pamatus oeltnē, kā 
savā mazajā ģimenē, tā arī dižajā tautu saimē" („Lies
mainais cietoksnis").

Patiesi, tā būs taisni sievietes vārā, baltā, paš
aizliedzīgi daiļā roka, kas pacels Kultūras un Miera 
Karogu tādā augstumā, ka to vairs neaizkārs ga
ra ņoliedzēju sīkumainā elpa. Tā būs sievietes daiļi 
jūtīgās sirds gaisma, kas šķīstīs no kultūras pama
tiem tumsas rūsu. Kādā citā rakstā „Pasaules Mātes 
sardze" — vēstulē Ņujorkas Sieviešu klubu federā
cijai, kas arī atbalstījusi Miera Karogu, Nikolajs Rē
richs raksta:

„Jā, visu tautu audzināšana patiesā Kultūrā notiks 
zem Miera Karoga, jo Miers un Kultūra nedalāmi. 
Kas gan, ja ne sieviete ienesīs cilvēka garā augstāko 
Kultūras jēdzienu?... Uzskaitot sievietes varoņdar
bus, mēs uzrakstīsim visas cilvēoes vēsturi. Uzskaitot

apskaidrotības ekstāzes, mēs uzskaitīsim sievietes acis. 
Izpētot kopdarbību, mēs ieraudzīsim sievietes roku. 
Varoņdarbs, iedvesmojums, līdzdarbība, visus šos dār
gumus sieviete veltī Kultūrai."

Austrumu Mācības vēsta, ka pašlaik iestājas Pa
saules Mātes laikmets, jauna apskaidrota gara ēra — 
sievietes laikmets, kad mūsu planētas likteņa atrisi
nājums dots sievietes rokās, kad sievietei piederēs ap
garota loma veco vērtību šķīstīšanā un harmonizēšanā 
un jaunu vērtību radīšanā. Arī Rērichs tic ar lielu 
cieņu sievietes cēlajai misijai un milzu nozīmei nā
kotnē. Lapaspuses, kurās Rērichs izsaka savu ticības 
apliecinājumu Mūžīgajai Sievietībai, atgādina mums 
Dantes vai Raiņa ekstatiskās vārsmas, vai arī Do
stojevska pravietiskās rindas: „Uz krievu sievieti mēs 
uzliekam visas savas cerības, no viņas nāks mūsu 
sabiedrības garīgā atjaunošanās un tikumiskā pacel
šanās".

Savā Aicinājumā Sievietēm, izteikdams prieku sa
karā ar ierosmi dibināt Sieviešu Apvienību, Nikolajs 
Rērichs saka:

„Taisni sievietei tagad jāoeļas un jāapvienojas Kul
tūras un Daiļā vārdā. Jo, lūk, taisni sievietei bija 
lemts pirmai pasludināt par Augšāmcelšanos.

Daudzos un dažādos veidos cilvēces gudrība rada 
vienmēr to pašu vienoto Dailes, Pašaizliedzes un Pa
cietības tēlu. Un atkal jaunā kalnā jādodas sievietei, 
skaidrojot saviem tuvākiem mūžības ceļus.

„Zelta Kalna Māsas — sacīs rietumos. Altaja Mā
sas — sacīs Āzijā. Mātes, sievas, māsas, iemīļotās — 
viss tas nostiprināsies pāri zemes valodām un robe-
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žām. Un šai vienībā mums vēlreiz atklāsies Daiļuma 
vienotā jēga un vienota mums liksies gara Varonība, 
vienota — Svētība, kas visu saista un dod spēku-----

„Sievietes, jūs, lūk, izaudīsit un izpletīsit Miera 
Karogu. Jūs bezbailīgi nostāsities dzīves uzlaboša
nas sardzē. Jūs aizdedzināsit pie katra pavarda uguni 
skaistu, radošu un uzmudinošu. Jūs stāstīsit bērniem 
pirmo vārdu par Daiļumu. Jūs iemācīsit viņus cilde
nai zinību hierarchijai. Jūs sacīsit mazajiem par ra
dītāju domu. Jūs varat pasargāt viņus no sairumā 
un ar pirmām dzīves dienām iedēstīt viņos hērēisma 
un gara varonības ideju. Jūs pirmās aizrādīsit maza
jiem par garīgo vērtību priekšrocību. Jūs paudīsit 
svēto vārdu Kultūra.

„Varens un brīnumdaiļš darbs uzticēts jums, sie
vietēm ī“

„Sveiciens un godinājums jumsi"

Kā cildens nākotnes sievietes paraugs, īsts sieviš
ķīgās dailes, apgarotības, pašaizliedzes un drošsirdī
bas tēls, kas aizsniegusi plašu garīguma amplitūdi — 
sirds un infellekta harmonizāciju, kuras gara gudrības 
starojums aptver Jaunā Laikmeta apvāršņus, — mi
nama Helēna Rērich. Viņas gara iedvesmojums jau
šams cauri visam Mūzejā garīgajam ritmam. Viņa di
binājusi pie Rēricha Mūzejā centra Vispasaules 
Sieviešu Vienību, „nolūkā dot sievietei viņas pa
tieso vietu Dižās Mātes Ērā". Šīs Vienības program
mā Helēna Rērich rakstījusi tik cildenus uzdevumus 
sievietei:

„Sieviešu Vienības mērķis — apvienot sievietes, tās 
sievietes, kas jūt vajadzību piepildīt dzīves ritumu 
ar patiesu kultūru un garīgumu. Viņas ir tās, kui-ām 
jānes pašuzupurēšanās un daiļuma karogs; viņas ir tās, 
kurām jārāda cilvēcei patiesās kooperācijas paraugs; 
viņas ir tās, kūjām jāpaceļ Pasaules Mātes Dižās Sirds 
Karogs". *)

Tā tad Sieviešu Vienības mērķis — apvienot visas 
pasaules sievietes, lai tās apzinātos un atraisītu sa
vus lielos garīgos spēkus un piepildītu savu patieso 
misiju. Vienība grib modināt cilvēces apziņu, lai tā 
dotu iespēju sievietei harmoniski un draudzīgi sa
darboties ar vīrieti visā ģimenes un sabiedriskā dzīvē, 
tāpat arī, lai sieviete viscaur tiesiski kļūtu pielīdzi
nāta vīrietim. Cilvēces tagadējais posts cēlies no tam, 
ka cilvēce aizmirst lielo Kosmiskās Harmonijas Li
kumu, ka abas dižās Sākotnes — šī Likuma pamati — 
sievietīgais un vīrietīgais — nav līdzsvaroti. Līdz 
šim pasaulē valdījis agresīvais vīrieša princips, kas 
tiecies uz karu un varu, kas par maz uzklausījis sie
vietes mīlestības un daiļjūtības apgaroto sirdsbalsi. 
Šī sievietes būtiskā, ciešanu un pašaizliedzes skolotā 
sirdsbalss arvienu pazinusi īstās zinības, īstā daiļuma 
un garīguma ceļu, bet līdz šim tai nav bijis viegli iz
pausties un tā bieži arī nomākta apkārtnes aizsprie
dumu un sociālās ierobežotības pakrēslī. Un tomēr 
labākajam, ko vīrieša princips radījis cilvēces kul

*) Šīs Sieviešu Vienības mērķi plaši un apgaroti apskatīti 
Dr. F. Lūkina brošūrā „Jaunā laikmeta sievietes uzdevumi", ar kuru 
katrai nākotnīgai sievietei būtu jāiepazīstas.
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tūras vēsturē, impulsu pa lielākai daļai devusi sie
viete. Bet sievietei jāšķīsta arī sliktākais no vīrieša 
apziņas lauka. Sievietei tagad apzinīgi jāpieiet sa
vam augstākajam uzdevumam: ka viņai jāpārrada vīrie
tis, ka viņai jāatjauno zaudētais pasaules līdzsvars. Sie
vietes rokās jau bērns — brīnišķīgākais un cēlākais 
rīta sveiciens. Sievietes rokās jau būs visa cilvēce un 
un visa kultūra, līdz ko tā apzināsies savu būtisko va
ru un misiju. Sievietei jāiededzina savas sirds uguns 
jo spoža, un šī sirds jāuzstāda kā skolotāja un pe
stītāja. Viņai jāiemāca arī vīrietis klausīt ne intellek- 
tam, bet savas tīrās sirds balsij: šai prāta un jūtu 
sintēzei.

Patiesi, visa cilvēce un mūsu planēta taptu kā 
pārvērsta, ja abas Sākotnes sadarbotos kopīgi, ar 
pilnu apziņu strādājot cilvēoes evolūcijas labā, ap
garojot un iedvesmojot viena otru, ja sieviete dotu vī
rietim savu sirds maigumu un daiļumu, savas paš
uzupurēšanās ilgas un gribu kalpot, un vīrietis savu
kārt apveltītu sievieti ar lielu iedrosmi, spēku un cen
šanos pēc atziņām. Jaunajam Pasaules Mātes laikme
tam jānāk ar viscilvēcīgu līdzsvaru un taisnīgumu, 
un šīs lielās harmonijas tuvumu mēs jau jaušam.

Nobeigsim ar Helēnas Pērich sirds uguns aicinā
juma vārdiem:

„Šais dienās, kad tādas kosmiskas kataklizmas un 
cilvēku šķelšanās un deģenerācija, kad aizmirst vi
sus augstākos esamības principus, kas dod patieso 
dzīvi un ved uz pasaules evolūciju, — jāpaceļas balsij, 
kas aicina gara atdzimšanai, kas aicina gara varo
nības uguni ienest visās dzīves darbībās, un, pro

tams, šai balsij jābūt sievietes balsij, kas tukšojusi 
ciešanu un pazemojuma kausu un norūdījusies lielajā 
pacietībā.

„Lai tagad sieviete — Pasaules Māte — saka: 
Lai top Gaisma!

„Bet kāda gan būs šī Gaisma un kas būs šī lies
mainā gara varonība"? Tā būs Gara karoga pacelšanā, 
uz kā būs rakstīts — Mīlestība, Zinība" un Daile.

>,Jā, vienīgi sievietes — mātes sirds spēj sapulci
nāt zem šī karoga visas pasaules bērnus, bez dzimu
ma, rāšu, tautību un reliģiju izšķirības.

„Sieviete māte un sieva, vīriešu ģēnija attīstī
bas lieciniece, var novērtēt visu domu kultūras, zi
nāšanas lielo nozīmi.

„Sieviete — Daiļuma iedvesmotāja, pazīst visu Dai
les spēku, visu tās sintētisko varu.

„Tā tad nekavējoties celsimies nest Jaunās Ēras, 
Pasaules Mātes ēras Dižo Karogu. Lai ikviena sie
viete izpleš sava pavarda robežas un ietvef tur vi
sas pasaules pavardus. "Šīs neskaitāmās ugunis no
stiprinās un izdaiļos viņas pavardu.

„Neaizmirsīsim, ka katrs ierobežojums ved pie sa
brukuma, bet katrs paplašinājums sniegs celšanu. Tā
pēc visiem spēkiem tieksimies darīt plašāku mūsu ap
ziņu, darīt smalkākas mūsu domas un jūtas, lai ar šo 
uguni aizdedzinātu mūsu pavardus?'
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RĒRICHS KA RAKSTNIEKS UN PERSONĪBA

Stāsta, ka Paganini, kad straujā spēlē viņam satrū
kušas stīgas, visu mūzikas gabalu nospēlējis uz at
likušās vienas stīgas. Tā var atskanēt arī uz Kosmisko 
Harmoniju ar vienu stīgu. Ir personības, kas skan ti
kai uz vienas vai divām stīgām, un tomēr daiļi.

„Viens spēlē uz divpadsmit stīgām; otrs to pasu 
saskaņu rada ar četrām; kāds ierobežojas ar divām, 
radot ar tām daudzskanību. Vai nav vienalga, cik 
stīgu kādam vajaga harmonijai. Galvenais, lai tā ra
stos. Nebrīnīsimies un nenosodīsim daudzveidību. 
Neatradīsim pat divus līdzīgus smilšu graudiņus. Tur
pretim priecāsimies par katru neparasto pieeju/' — 
Tā saka Dzīvās Ētikas Mācība par gara harmonisko 
skanēšanu.

Kad domājam par Nikolaju Rērichu, mēs domājam 
par personības dēdekaedru, kas aptver visas esa
mības divpadsmit plāksnes un aspektus, kas spēlē 
vareni un daiļskanīgi uz visām divpadsmit stīgām, 
kas polifoniskajā pilnskaņā un jutībā tiecas atbal
soties uz visām smalkākajām, garīgajām kosma vi
brācijām un pustoņiem.

Gara universālība un tiekšanās impulsu sintēzē ir 
Nikolaja Rēricha personības amplitude. Mēs redzē
jām viņu kā gleznotāju, organizātoru-cēlēju, kā kul
tūras vadoni un miera vēstnesi, kā archaiologu un 
vēsturnieku, ceļotāju, audzinātāju: caur visu viņš iz

paudās kā daiļnieks — jaunradītājs. Tomēr arī šeit 
vēl nav Rēricha garīgās būtes robežas: viņa univer
sālajā toņkārtā ietveras vēl daži plaši un spēcīgi 
toņi.

Nikolajs Rērichs ievērojams arī kā rakstnieks — 
publicists un dzejnieks. Jau pirms pasaules kara mēs 
varējām pārliecināties par viņa esejām un skicēm 
mākslas un zinības jautājumos, kas sakopotas Rē
richa rakstu pirmā sējumā. Rēricha stils — visai sav
dabīgs, skaudrs un lakonisks, te temperamentīgs un 
paskarbs, te maiga lirisma apdvests, kāda ir arī pati 
krievu daba. Pēc kaja Rērichs ik pa divi gadiem 
laiž klajā pa ievērojamai grāmatai krievu vai angļu 
valodā, un tagad mūsu priekšā jau vesela brīnišķu vai
ņagu vītne.

Vispirms šai svītā — „Svētības ceļi1' (vietām 
saskaras ar anglisko „Adamantu", arī 1924. g.) — 
evaņģēliski aizgrābtīga ticība mākslas suverēnajai va
rai un dailes un zinības gala uzvarai. Šeit atskan arī 
otrs spēcīgs akords — māksla visiem 1 Lūk, kādiem 
sirsnīgiem, paredzīgiem vārdiem grāmatas izdevēji aiz
vada to cilvēcē:

„Nikolajs Rērichs caur postīšanas vētrām, caur 
nesaprašanās tumsu un naida šķēršļiem nes nākotnē 
neizlaistītu Dailes un Gudrības kausu. Un līdz ar 
to viņš top par vienu no tagadnes lielākiem garīgiem 
vadoņiem, kura balsi ar sevišķu jūtību vajag uzklausīt 
jaunajām paaudzēm/'

Tālāk trīs jau minētās grāmatas — Āzijas ceļo
juma piezīmes — „Āzijas sirds", „Šambala", „Altajs- 
Himālaji" (pēdējā tikai angliski).
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„Gaismas valstība'1 (1931.) patiesi visaug
stākās iecietības, labvēlības un draudzīguma doku
ments. Vai vēl ir pasaules literāfūrā grāmata, kas 
spētu ietvert savās lapaspusēs visplašākā mērā tik- 
daudz individuālas ideālas trauksmes pēc gaismas, 
kultūras un dailes, un tās sintezēt vienā veselā? Tā 
ir grāmata, kas apstiprina pozitīvi radošās dziņas 
cilvēkā, kas apsveic viņā katru gaismas stariņu, mē
ģinot to pasargāt un uzpūst vēl jo spožāku. Tā ir pa
tiesi liela un garīgi starojoša spraiguma grāmata, kas 
nostiprina Kultūru, kas paceļ jo augsti svēto Kul
tūras Karogu, un tiecas arī citus aizraut līdzi šai 
Kultūras diždarbā — kalpojumā. „Gaismas valstībā" 
sakopoti galvenām kārtām apsveikumi pāri par četr
desmit organizācijām, kas veltītas Rēricha mākslai un 
idejām. Cik daudz tautu, cik daudz zemju un pil
sētu aizviz gar mūsu acīm, un katrā Rērichs ierauga 
un apstiprina ko vienbūtīgi īpatnēju, nācionāli mošu 
un spēcīgu. Tur ir Latvija, par kuru Rēricham vis
gaišākās atmiņas „Rīga mūsu ikdienas apziņā pa
lika vispirms kā apgarota, lieliska Katedrāle", — Pē
tera baznīcā viņš bieži gājis klausīties kāda ievēro
jama nezināma ērģelnieka lūgšanu Garam. Tur ir gan 
Francija, gan Somija, gan Dienvid-Afrika, gan Ame
rika, gan Japāna, gan Tagores Šantiniketana. Tur ir 
arī rindas aizgājušo mākslinieku atcerei. Tur ir tē
višķi sirsnīgie, spēcīgie vārdi sargāt kultūras dār
gumus, sargāt un iemīlēt daili kā savu mūžīgo dzim
teni. Tā ir pasaules vienības grāmata, kas apvieno un 
sintezē visu dzīvi, jo „Gaismas valstība" — tā ir 
sirds, tīrskanīga, gaiša sirds, kas ietver un apstiprina
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un apmīļo visu, kas vien atstaro-atlaistas Lielas Gais
mas atvizmās.

„Liesmainais cietoksnis" (1934.) iepriek
šējās grāmatas turpinājums un daiļjūtīgs un spēcīgs 
piepildījums. Šeit vairums darbu sacerēti ar tādu 
iedvesmas liesmu, ar gara lakonisko svaigumu un 
skaudro skanīgumu, it bieži ar lidojošu poētiskumu 
un spēku, ka šo grāmatu var lasīt jau vien kā īstu 
mākslas darbu. „Liesmainais cietoksnis"* viens no 
Nikolaja Rēricha kā kultūras ceļveža evaņģēlijiem. 
Šī grāmata veltīta „uguns cietoksnim'* — Kultūrai: 
viņa noskaidro kultūras pamatuztveri, kā tā izpaužas 
dailes, zinības, garīgas evolūcijas un miera laukā. Šīs 
grāmatas esejas ir apskaidrotas himnas kultūras va
renajam, sintētiskajam spēkam, kas apdaiļo dzīves 
formas un apgaro cilvēku attiecības. Kultūras evo- 
lūtīvajā patvērā paglābušās cilvēces cēlākās paaudzes 
un kultūras pestījošā misija tuvina cilvēci labākai nā
kotnei. Šeit ievietoti gan filozofiskie cikli par „lies
maino cietoksni" un „asaru salu" un kultūru, gan 
par nācionālu skanēšanu, gan par leģendām, gan par 
Miera Karogu un daili, gan apsveikumi. Patiesi, arī 
mums līdz ar izdevējiem jāvēlas, „lai šī gaišā miera, 
darba un dailes vēsts dedzinātu jaunās sirdis".

Tverot Rēricha gleznu kolorīta un līniju liego me
lodiskumu, šūpojoties viņa sirds aizdedzināto vārdu 
ritmos, nevaram iedomāties, ka Nikolajs Rērichs ne
būtu arī dzejnieks. Kas lasa un iedziļinās viņa „М о - 
rijas puķē s" (1921.), to pārsteidz tas pats simbolu 
dzedrais aromats, tas pats krāsu svaigums un valdzī-
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gums, tā pati gara vibrāciju dvesma, kosmiskā izjūta, 
kas viņa gleznās. Te nav gan spīdošas technikas un 
melodiju vītņu, bet aizgrābjoša vienkāršība, dabiskums 
un sirdsgaisma, šeit katrs vārds kā celtnē ķieģelis 
ar dziļu nozīmi un svaru. Ar savu elementāro, brīvo, 
domu apvaldīto ritmu Rērichs uz garīgas noskaņas 
cilvēku varbūt rada daudz lielāku iespaidu nekā dau
dzu tercīnu, triolefu vai sonātu mūzika. Ne velti 
Leonids Andrejevs, cildinādams Rēricha dzejas, no
saucis tās par „ziemeļblāzmu" un Gopkijs par rūnām, 
dēvējot viņu par tagadnes lielāko infuitīvistu. Rē
richa dzejas patiesi klusu, intimi intuitīvu dvēseles 
trīsu piešalkotas, te veras dvēseles dziļumi, viņas at
tiecībās pret ārpasauli un Kosmu un Meistaru. Dzej
nieks meklē svētās zīmes visur, visur tas vēro Neiz
teicamā atblāzmu. No pasaules dailes viņš salasa svē
to gara rasu savā sirdī, lai tā lēnām uzliesmotu par 
Grāla Kausu. Tas ir svētceļojums caur lietu virsmu 
smalkāko vibrāciju laukos. Tā ir lielā „gavilēšana par 
gaismas dzimšanu", kas skan no Rēricha dzejām. Kāda 
kosmiski pārvērsta, pārstarota viņam šķiet daba, kad 
tai pieskaras Saule, visas gaismas, dailes un zinības 
avots: pat ceļa smilga ir kā teikums no dzīvības grā
matas, kas māca mūžīgo līksmu:

Aiz mana loga atkal zaigo
saule. Varavīksnē ietērpušās visas
smildziņas. Gar sienām plandās
mirdzoši gaismas karogi. Līksmā
trīs modrais gaiss. Kāpēc
tu nemierīgs, mans gars? Tu izbijies tā —

ko nezini. Tev aizvērās 
saule tumsā. Un nolīka 
līksmo stiebriņu deja.
Vēl vakar tu zināji, mans gars, 
tik maz. Tikpat liela bij 
tava neziņa. Putenī viss apkārt 
tik nabadzīgs šķita, ka sevi 
uzskatīji jau bagātu. Bet, lūk, saule 
tev uzlēkusi šodien. Tev gaismas 
karogi plešas un plīvo.
Smildziņas tev atnesušas prieku.
Tu bagāts, mans gars. Pie tevis 
nāk zināšana. Gaismas karogs 
pār tevi zvēro!

Priecājies!

Ir brīži, kad ceļinieks pēc svētajām zīmēm no
nācis pie sliekšņa, aiz kupa viņš ierauga atlaistāmies 
ilgi meklētās zīmes, aiz kupa gars izplaukst kā lotoss 
visu ziedlapiņu — staru liesmainā vaiņagā. Tur — lejā 
— dzīves trokšņi un cīņas un smeldze. Tur virzās 
robežas, formas vāki žņaudz alkstošo garu. Tur die
nas tveice un vakara gurums. Te — svētā pirmsausmas 
stunda. Te lielā brīvība un lielais klusums.

„Brāļi, piecelsimies mēs jo agri.
Tik agri, kad saule vēl 
nav uzlekusi. Kad rīti 
aizdegsies mirdzumā spožā.
Kad modīsies tikai zeme.
Cilvēki vēl arvienu būs miegā.
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Atsvabināti, ārpus cilvēku rūpēm, 
mēs jutīsimies. Būsim 
it kā ne cilvēki. Pie robežas pieiesim 
un paraudzīsimies. Klusumā un klusēšanā.
Un mums atbildēs klusušais/1

„...Brāļi, pametīsim 
visu, kas mainās ātri.
Citādi mēs nepagūsim 
padomāt par to, kas 
visiem nemainīgs. Padomāt

par mūžīgo/'
„...Mēs ilgi sēdējām ārpus pasaules..."

Bet šīs saules pienākums vēl nav galā. No jauna 
garam jāmetas robežu skavās. No jauna rokai jā- 
tvef zobens. No jauna domai jāzīlē kaujas plāns. Vēl 
tautu apziņās jāuzvar baigās ēnas. Vēl cilvēces toņi 
jāpārskaņo garīgumā.

Nikolajs Rērichs sava Himalaju institūta
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*
'Visa līdz šim minētā plašā Nikolaja Rēricha būtes 

toņkārta tomēr liktos vēl vāja, ja tā nenokrāsotos, 
nenostiprinātos kādā brīnišķīgā, cēlā pamattonī. Šis 
tonis ir Rērichs kā cilvēks, Rērichs kā diž
gars. Patiesi, tikai simfoniska garīga personība spējīga 
izveidot šādu varenas dailes kultūras celtni, kādu 
veicis Rērichs — gan visplašākajā struktūrā un simme- 
trijā, gan visās proporcijās, gan līniju, krāsu un vārdu 
tauji liegajās niansēs. Tā ir patiesi sintētiska sirds, kas 
spēj būt vienādi modra un radoša, vienādi meista
riska, kā dzīves praktiskās organizēšanas lauka, tā 
kultūrā un dailes ritmos, tā filozofijā un dzejā. Šī 
Rēricha personības harmonija, tā ir centru harmo
nizācija, centru iestarošanās gaismā, par ko pats Rē
richs min savos rakstos. Tā ir dvēseles disciplīna un 
gara līdzsvarotība veiksmē un neveiksmē, par ko Rē
richu apbrīno katrs, kas vien viņu pazīst. Tikai piln- 
skanīgai sirdij pieder šī „retākā īpašība atzīt vi
sus ceļus, kas ved uz Daili". Par viņa lielo iecietību 
mēs jau runājām. Nekad no Rēricha lūpām neatskanēs 
asa kritika vai noliedzošs vārds pret kādu kultūras 
darbinieku. Taisni otrādi, pat savu pretinieku tas at
balstījis, ja tas gājis pozitīvu ceļu. Viņš zina, ka naid
nieki — šķēršļi mums vajadzīgi ceļā uz Gaismu. „Sla
va naidniekiem!" viņš tā nosauc kādu rakstu. Pat 
fantastiskajās mēlnesībās, kas dažreiz presē vērsu
šās pret viņu, viņš izturējies stoiciski un visai hu
māni. Bet tas nebūt nemazina viņa lielo gara aktivi
tāti. Pretojies ļaunam, visiem saviem gara spēkiem! 
— viņa devīze. „Radi labo, kā pretsparu ļaunaimiV'

„Vajag garīgu spēku, lai pārvarētu bailes, kādas pie
mīt tiem, kas nepretojas. Tā tad pretojieties ļaunam,

radoši radot labo."
Par citām Nikolaja Rēricha rakstura īpašībām lai 

paklausāmies, ko saka Žans Divernuā:
„Atceros, ka reiz man stāstīja kāds Mākslas Vei

cināšanas biedrības skolas padomes loceklis par Rē
richa atjautību grūtos jautājumos: «Mēs arvienu sprie
dām par viņu — Rērichs jau kaut kā tiks galā; un 
pēc dažām stundām viņš tiešām atnāca smaidīdams 
un vēstīja par visu grūtību labvēlīgu atrisinājumu». 
Atceros, ka kādreiz Rērichu uzaicināja par ekspertu 
kādās finanču lietās, kur sprieda par miljoniem, un viņa 
ieteikumu visi banku galvas atzina ar vispareizāko, kaut 
arī tas pirmā brīdī pārsteidza ar savu neparastību. 
Šī pieejas un atrisinājumu neparastība — visai rak
sturīga Rēricha dzīves stratēģijai. „Skautiem ir skai
sta devīze — arvienu gatavs!" — kādreiz teica Rē
richs. Pastāvīga gatavība ir arī meistara rakstur- 
īpašība. Dzīves mākslas meistarība Rēricham ļauj pil
nīgi izteikt visus savus iespaidus. Ne vienreiz vien 
gadījās redzēt, ka viņš, strādādams gar audeklu, tai 
pašā laikā diktēja svarīgu uzsaukumu, vai diktēdams 
vēstuli, sarunājās ar citām personām. Kad viņam vai
cāja, kā viņš to iespēj, viņš atbildēja: «ļoti vienkārši!».

„Sintēzē, nevairāma tiekšanās uz nākotni, atsau
cība uz visām dzīves parādībām, dedzīga vērība pret 
visu, kas notiek, un radīšana, radīšana nepār
spīlējot — dienu un nakti, — lūk, Rēricha pamatīpa
šības jau no pašas bērnības... Rēricha dzīves ritmi:
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„maestoso" un „accelerando" visraksturīgākā viņa ga
rīgajai struktūrai."

Rērichs ir patiesi nemitīgas radīšanas un pašdar
bības varoņgara piemērs: radošais darbs pārvērš viņa 
ikdienu „radīšanas svētku mirdzumā", viņa labākā 
atpūta — darba pārmaiņa. Kad domāju par nogu
rumu darbā, kā cēls uzmudinājums aizvien man ap
ziņā skanējuši Rēricha vārdi: „Kad jūties noguris — 
iesāci vēl. Kad tu pārguris — iesāci vēl un vēl. Un 
kā vairogu piesauci mīlestībul"

Rērichs ir izpratis „ritma, kā mūsu darba iekšējā 
dinamo, dziļo nozīmi": viņš strādā spraigā, apgarotā 
ritmā, tāpēc spēj tādu milzumu veikt.

Radīt var tikai apzinoties Centru, ap ko virzīt 
visu savu darbību, kā ap kosmisku asi vai sauli. īsteni 
radīt var tikai tad, ja zini, kā vārdā radi, tad pats 
darbs top viegls un smaidošs, tad visas grūtības un 
smeldzes aizvirzās, tad aizslēgtie vārti paši no sevis 
atdarās. Rēricha sirds pazīst šo centru: tā viņam 
Bezrobežīgā Gaismas Hierarchija. Tas viņam Meistars 

- Kosmiskā Bāka, kas dod gaismu viņa dzīves tekām, 
Tīrskaņotājs, kas paceļ visu viņa dzīvi un darbību
cēlākā tālo pasauļu ritmā.

Kā gan ieraudzīsim Tavu Vaigu?
Visu caurnirstošo Vaigu, 
dziļāk par jūtām un prātu.
Nejūtamais, nedzirdamais, 
neredzamais. Piesaucu: 
sirds, gudrība un darbs.

' Kas gan pazinis to, kam nepiemīt
ne forma, ne skaņa, ne garša, 
kam nav ne beigu, ne sākuma?
Tumsībā, kad apstāsies viss, 
tuksneša slāpes un ēkeana sālsl 
Gaidīšu Tavu mirdzumu.
Tava Vaiga priekšā nespīd 
saule. Nespīd mēness.
Ne zvaigznes, ne liesma, 
ne zibens. Nezaigo varavīksne, 
nelaistās ziemeļblāzma.
Tur zvēro Tavs Vaigs.
Viss staro, laistās viņa gaismā.
Tumsā uzmirdz
Tava spožuma dzirkstis, 
un manās aizvērtās acīs 
lejas žilbinot brīnišķīgā

Tava gaisma.

Tā Nikolajs Rērichs, radot sakarā ar augstāku cen
tru un fokusu, rada visu pēc noteikta, stingra, ritmiska 
plāna, saskaņojot savu nodomu ar Kosmisko Padomu. 
Lūk, kāpēc Rērichs nepiekusdams spēj piepildīt dzī
ves augstākās vērtības. Lūk, kāpēc viņa tempļa kāpņu 
celšanas darbam nekad nav gala. Lūk, no kam viņa ko
losālā enerģija, ar ko tas soli pa solim iekaro nolemto. 
Jo viņa apziņa smeļas spēku no Centra Saules Ap
ziņas. Jo viņa nodomi vērsti vienīgi uz jauno cil
vēci, tai viņš atdod visus savus sirdspukstus. Lūk, 
kāpēc arī tāds mošs entūziasms atskan Rēricha dzīvē 
un darbībā. Gara prieks — priecāšanās par garu —
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Rēricha vienīgais prieks. Ritēt caur dzīvi, tērptam 
gaismas bruņās — Rēricha laime. „Dzīvot garā, no
zīmē starot un radīt labo un gūt atziņas, saka Rē
richs. Dzīvot miesā, — nozīmē aptumšot un nosodīt 
un neziņā gremdēties un pagarināt ceļu... Savu tuvi
nieku labā mēs nedrīkstam izjaukt gaismas viļņu rit
mu... Vajag spīdēt, vajag dzemdēt un stiprināt sirds 
gaismu."

Tā Rēricha dzīves ritms gūst nebijušu svinīgumu 
un augstspraigumu. Jo tikai no spraiguma aizdegas 
ugunis, tikai no gara sakopošanās fokusā dzimst daile.

Vienīgi radīšana un jaunradoša dzīve var raisīt 
draudzīgumu un mīlestību. Katrs īsts radītājs ir arī 
mīlētājs un sapratējs, tāpat kā māte saprot arī citas 
mātes un mīl arī citus bērnus. Radītājs zina, ka „pāri 
visām mīlestībām ir viena vispārcilvēcīga Mīlestība. 
Pāri visām dailēm ir viena Daile, kas ved pie Kosma 
atziņas". Šais cilvēkmīlestības liesmās arī veidojas 
Rēricha nākotnes sapņi.

Rēricham sapņot nozīmē iet pa virsotņu ceļu, tāpēc 
ka no kalnu virsotnēm labāk pārredzama nākotne, 
tāpēc ka no kalniem var vieglāk arī cilvēci vest uz 
augšu. Rēricham jau sapņot nozīmē kaut ko kon
krētu veikt cilvēces nākotnes labā.

„Būsim iedrosmīgi! Nebīsimies sapņot virsotnēs. 
No kalna ir — redzamāk.

„No kalniem Derības bauslības galdiņi.
„No kalniem — varoņi un gara varoņdarbs.
„Sapņi izstaro gaismu.
„Liesmainais sapnis — Svētlabā slieksnis."

Ja gribi būt cilvēka vārda cienīgs, dodies kal
nos pa lielo ideālu teku. „Sapņi par nākotni jau pir
mā pazīme, ka cilvēks atšķiras no dzīvnieka." Lūk, 
no kam Rēricha lielais optimisms: nākotne viņam 
svēto sapņu uguns dižais iemiesojums. „Ja pagātnē 
ne viss bijis labi, pārnesīsim visu mūsu apziņu nākotnē 
un padarīsim to gaišu, jo tas ir cilvēku rokās." Pat 
gfūtāko smeldžu brīžos Rērichs vīrišķīgi pārspējis 
visas vētras un virzījis dzīves straumi pats pa satvu 
nodomu gultni. „Ko gan nozīmē pagātne nākotnes 
priekšā?"

Uz lielo nākotnes simfoniju kā bulta tiecas Rēricha 
mūžs. Viņš redz priekš acīm jauno cilvēces pavasari, 
jauno ausmu un ēru, kur cilvēks varēs izpaust piln
skaņā savas būtiskās, augstākās spējas, kur visi garī
gie centri uzziedēs krāšņumā. Viņš jauš cilvēces gara 
beigu uzvaru, gara suverenitātes laikmeta sākšanos: 
viņš jauš cilvēces brālību tuvojamies — tautu un rāšu 
kooperātīvo vienību, rietumu un austrumu mūža drau
dzību, — pāri pašreizējam cilvēku bezprātam un ka
tastrofām, kuyās vēl sevi iegremdē aizejošais tum
sas laikmets. Uz lielo apskaidroto sintēzi pravietiski 
tiecas Rēricha sirds, uz visu garīgo vērtību sintēzi, 
gara un miesas brālīgu sadarbību.

Nikolajs Rērichs jau pats ar savu kundzi patiesi 
atdzemdējis varoņlaikmetu virs zemes — ar visu bū
tību, saviem darbiem un dzīvi viņi pieder Nākotnes 
Pasaulei, hēroisko uguns gaismas ritmu laikmetam.

Rērichs stāv mūžīgā nomoda sardzē par Kultūru. 
Cilvēces kultūras labā viņš visu savu dzīvi vērsis uz 
augšu, kultūras nostiprināšanai viņš daudzkārt izbrau-
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kājis visus kontinentus un okeānus, simtkārt pace
lies kalnu virsotnēs, dedzis, zvērojis, ilgojiçs, uztvēris 
visas pasaules dižākās skaņas, kosmiskas vibrācijās, 
un no jauna un jauna mēģinājis ar tām pārskaņot un 
apgarot cilvēku esamību. Un patiesi, nav vairs tālu ta 
diena, kad Rēricha sapņu degšana gūs savu viscilvē
cīgo piepildījumu, kad visas tautas, visas kultūrās 
celtnes, visi kultūras radošie ritmi apvienosies zem 
Kultūras Karoga, zem Miera Karoga.

Tikai liesmaina sirds var uzvarēt, uguns gars, kas 
laužas pāri cilvēcīgo aizspriedumu un_ gara tumsas 
šķēršļiem uz absolūto Kalpojumu. Tāpēc ne velti 
daudzas izcilas personas Rērichu dēvē par vienu no 
dižākiem mūsu laikmeta garīgiem vadoņiem. Jo Rē
richs tiešām sintezē sevī pilnā mērā vadonības prin
cipu: garā zvērot un uzupurēties.

NIKOLAJA RĒRICHA 
DARBU IZLASE
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Ar smaidu?

ļ

Vēstnesi, mans vēstnesi!
Tu stāvi un smaidi.
Un nezini, ko atnesi 
man. Tu atnesi man spēju 
dziedināt. Katra asara mana 
izdziedēs pasaules vājības.
Bet, Valdoni, kur ņemt man 
tikdaudz asaru un kuņai 
no pasaules vājībām man ziedot 
pašas pirmās? Vēstnesi, 
mans vēstnesi, tu stāvi 
un smaidi. Vai tu nenesi 
pavēli — dziedināt postu

ar smaidu?
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Neaizsedz
Pār avotu noliecies, zēns 
ar līksmību teica:
„Cik skaistas ir debesisl 
Kā atspoguļojas tāsi 
Viz, laistās sevī, bez gaļai" 
„Mans mīļais puisīt,
Tik atspulga vien tevi aizgrābj. 
Tev pietiek tā, kas tur lejā. 
Jel lejup neraugies, puisīt.
Vērs savu skatu uz augšu.
Un mācies tvert vareno tali. 
Ar savām rokām sev acis

neaizsedzi"

Dievs dos

Panāc pie manis, puisīt, 
nebaidies vairs.
Lielie tevi iemācīja bīties...
Tu augi bez bailēm.
Viesulis un tumsa, ūdens un izplatījums, 
nekas nebiedēja tevi.
Zobens, izvilkts, tevi sajūsmināja.
Pret uguni tu izstiepi rokas.
Tagad tu iebiedēts, 
viss kļuvis tev naidīgs, 
bet manis tu nebīsties.
Man ir slepens Draugs; 
tavas bailes viņš novērsīs.
Kad iemigsi,
es klusu to pasaukšu pie pagalvja, —
To, kam pieder spēks.
Viņš tev pačukstēs vārdu.
Drošs tu piecelsies,

Dievs dos.
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Lāses

Tava svētība piepilda 
manas rokas. Pār pārim lejas tā 
caur maniem pirkstiem. Nesaturēt 
man visu. Nepagūstu saskatīt 
bagātības mirdzošās strūklas. Tavs 
svētīgais vilnis caur rokām lejas 
uz zemi. Neredzu, kas gan savāks 
dārgo velgmi? Smalkās šļakatas 
kam uzkritīs? Līdz mājām es nespēšu 
aiziet. No visas svētības es rokās, 
cieši sakļautās, aiznesīšu tikai

lāses.

Uguns zieds

Aizlūgums par Kulfuru un Mieru

Kultūra un Miers cilvēces svētākais balsts. Lielo 
materiālo un garīgo satricinājumu dienās uz šo drošo, 
gaišo patvērumu tiecas samulsušais gars. Bet mums 
nav vienīgi idejā jāapvienojas šo atjaunojošo jēdzie
nu vārdā. Ikvienam, cik viņa spēkos, ikvienam savā 
darba laukā jāienes Kultūras un Miera jēdziens ap
kārtējā dzīvē, kā visvajadzīgākais, visneatliekamākais.

Mūsu Miera Pakts, ko publicēja 1929. g., paredz 
sevišķu Karogu visu kultūras vērtību aizsardzībai, 
īpaša komiteja izvēlēta Amerikā un nodibinājusies 
Starptautiska Pakta Savienība, ar galveno mitekli 
Brīžā, šī Karoga idejas veicināšanai. Š. g. sep
tembra vidū Savienība sasauca vispasaules kongresu, 
kas pierādīja, ka Miera Karoga ideja ir tuva katrai 
radošajai sirdij.

No dievnamiem, gara svētnīcām, no visiem apgais
mības centriem nemitīgi jāatskan viscilvēcīgam aici
nājumam, kas iznīcina pašu kara iespēju un nostiprina 
nākamajās paaudzēs jaunus cēlus paradumus, cienīt 
radošā darba vērtības. Paceļot it visur un nenogurstoši 
Miera Karogu, mēs līdz ar to iznīcinām fizisko kara 
lauku.

Apstiprināsim un ievedīsim arī vispasaules Kul
tūras Dienu, kad vienā laikā visos dievnamos, skolās 
un izglītības iestādēs smalkjūtīgi atgādinās cilvēces 
patiesos dārgumus, radošo varoņentūziasmu, dzīves 
uzlabošanu un izdaiļošanu. Tālab nevien sargāsim 
visiem iespējamiem līdzekļiem mūsu kultūras man
tojumus, kuros izpaudušies cilvēces augstākie sasnie-
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gumi, bet arī apzinīgi, sakarā ar dzīvi, novērtēsim šos 
dārgumus, neaizmirsdami, ka katrs pieskāriens tiem

jau darīs cēlāku cilvēka garu.
Kā redzam, ne ar kādu pavēli nevar aizliegt karu, 

tāpat kā nevar aizliegt ļaunprātību un melus. Bet 
neatliekami, pacietīgi atgādinot cilvēcei viņas aug
stākās vērtības mēs varam nepielaist šo tumšās 
neziņas radījumu. Padziļinātajā apziņā un patiesības 
cēlajā gaismā cilvēce dabiski ies pa mierīgu jaun
radīšanas ceļu, atmetot kā apkaunojošas skrandas 
cilvēka cieņu pazemojošus darbus.

To saraksts, kas pievienojušies Miera Karogam, 
jau liels un cildens. Šis Karogs jau iesvētīts kongresa 
laikā Brīžā, un līdz ar to mēs zvērējām pacelt šo 
Miera Karogu it visur visiem spēkiem. Visi tie, kas 
visās pasaules malās uzticējušies mums un pildījuši iz
platījumu savām karstākām ilgām, nemeklēs veltīgi 
Miera Karogu virs patieso dārgumu krātuvēm. Ik
dienas pienāk jaunas vēstules, jauna atsaucība. Vē
lēšanu urna „Mieram" piepildās vērtīgām zīmēm. 
Patiesi, Miers un Kultūra pašreiz it sevišķi vaja
dzīgi. Ne tikdaudz nepieciešami jauni likumi, cik 
spēcīga kopīga vēlēšanās, vispārēja kopīga tautu gri
ba aizsargāt cilvēces gaismas lāpas.

Katrs pasākums, pat acīm redzamākais, prasa jo 
drīzu darbību. Mieram un Kultūrai nebūt nav jā
gaida visas pasaules atzīšana. Vispārējā Labuma un 
Dailes princips nostiprinās kurā katrā apmērā, ja vien 
tas uzglabā savu dzīvinošo būtību.

Gribētos atzinīgi un sirsnīgi apsveikt cēlajā darbā 
visus līdzstrādniekus: „ikviens lai pēc saviem labākiem

spēkiem un spējām, nekavējot un neatliekot, dodas 
dižajā Kultūras ceļā!"

Patiesi, laiks ir īss! Nezaudēsim ne dienu, tne 
stundu. Aizdegsim sirds uguns entūziasmu, lai ie
miesotu un nostiprinātu nekavējot dzīvē Kultūras un 
Miera gaismu starojošos principus. Zem Miera Ka
roga, varenā sirds vienībā, Vispasaules Kultūras Ligā 
apvienoti, dosimies pretim Vienīgajai Augstākajai 
Gaismai.

1931.
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Kultura — Gaismas cienīšana

Kultūra ir Gaismas cienīšana. Kultūra ir mīle
stība pret cilvēku. Kultūra ir smarža, dzīves un dai
les savienojums. Kultūra ir cēlo un izsmalcināto sa
sniegumu sintēzē. Kultūra ir Gaismas ierocis. Kul
tūra ir pestīšana. Kultūra ir virzītājs. Kultūra ir 
sirds.

Ja mēs salasīsim visus Kultūras apzīmējumus, mēs 
radīsim rosīgā Labuma sintēzi, apgaismības un ra
došās dailes mitekli.

Nosodīšana, noniecināšana, aptraipīšana, pagurums, 
dekadence, visi gara tumsības dzemdējumi nepiederas 
Kultūrai. Viņas dižo koku baro neierobežota izprat
ne; apgaismots darbs, nemitīga radīšana un dižencēīs 
varoņdarbs.

Dižo civilizāciju akmeņi nostiprina Kultūras cie
toksni. Bet kultūras tornī zaigo mīlošas, atzinējas, bez
bailīgas Sirds dimants — adamants.

Mīlestība atver šos daiļos Vārtus. Kā katrai īstai 
atslēgai, arī šai mīlestībai jābūt patiesai, pašaizliedzī
gai, pārdrošai, dedzīgai. Tur, kur Kultūras iztekas, 
tur avoti ir karsti un izšaujas tie no pašām dzīlēm. 
Kur uzdīgusi Kultūra, tur viņu vairs nevar nonāvēt. 
Var nokaut civilizāciju. Bet Kultūra, kā patiesa garīga 
vērtība, ir nemirstīga.

Tāpēc arī līksms ir Kultūras tīrums. Līksms pat 
visgrūtākos darbos. Līksms pat sasprindzētajās cī
ņās ar vistumšāko gara stulbumu. Aizdegtā sirds ir 
neierobežota dižajā Bezgalībā.

Kultūras darbinieka darbs līdzinās ārsta darbam. 
Ne vienu vien slimību pazīst patiess ārsts. Ārsts ne 
tikai paglābj no jau notikušā, bet tas gudri paredz 
arī nākamo. Ārsts ne tikai izdzen slimību, bet viņš 
strādā, lai padarītu veselīgāku visu dzīvi. Ārsts no
kāpj visos tumšākos pagrabos, lai palīdzētu tos ap
gaismot un apsildīt.

Ārsts neaizmirst visus dzīves uzlabojumus, izdai- 
ļojumus, lai iepriecinātu sagurušo garu. Ārsts pa
zīst ne tikai vecās epidēmijas, bet viņš gatavs izpazīt 
arī jauno postu simptomus, ko saceļ balstu trūdēšana.

Ārstam ir veselīgs vārds gan bērna, gan sirm
galvja labā, katram gatavs viņa uzmudinošais padoms. 
Ārsts nepārtrauks savus atziņas meklējumus, citādi 
viņš neatbildīs īstenībai. Ārsts nepazaudēs pacietību 
un iecietību, jo jūtu ierobežotība atgrūdīs no viņa 
slimos.

Ārsts neizbīsies, redzot cilvēku vātis, jo viņš domā 
vienīgi par izdziedināšanu. Ārsts salasa visādas dzie
dināmas zāles un akmeņus un zina, kur likt tos svētīgi 
lietā. Ārsts nenogurs steigties slimniekam palīgā visās 
dienas un nakts stundās.

Kultūras darbiniekam piemīt tās pašas īpašības. 
Tāpat gatavs viņš palīdzēt labuma vārdā jebkurā die
nas un nakts stundā. Līdzīgi vanaga saucienam, Kul
tūras darbinieks labvēlīgi atbild: „Vienmēr gatavsi“ 
Viņš atvēris sirdi it visam, kur vien viņa pieredze 
un zināšanas var būt noderīgas. Palīdzot viņš pats arī 
mūžīgi mācās, jo „dodot mēs saņemam". Viņš neizbī
stas, jo zina, ka bailes ver tumsas vārtus.
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Kultūras darbinieks arvienu jauns, jo viņa sirds 
nenoveco. Viņš kustīgs, jo kustīgumā spēks. Viņš vē
rīgs, būdams pastāvīgā sardzē Labuma, Atziņas, Dai
les labad. Viņš zina, kas ir sadarbība.

Sirds pavedieniem apvienoti Kultūras darbinieki. 
Kalni un okeāni nav šķēršļi šīm aizdegtajām sirdīm. 
Ne sapņotāji iet, bet smaidoši cēlēji un arāji.

Sūtot sveicienu Kultūras vārdā, nevar to nesūtīt 
bez smaida, bez draudzības aicinājuma. Tā tad sa
nāksim kopā, sapulcēsimies un papūlēsimies Labuma, 
Zināšanas, Dailes dēļ. Un darīsim to neatliekami, 
nepalaižot garām ne dienu, ne stundu labajam celša
nas darbam.
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Iecietība

Karaļa Ašokas uzraksts vēsta: „Nenoniecinait citas 
ticības, nemazinait bez iemesla citu uzskatu vērtību, 
bet paradait godu visām ticībām par visu to, kas 
tanīs godināšanas cienīgs." Dižais Akbars ar gudro 
Džod-bai, radot Vienotās Reliģijas templi, domāja par 
to pašu lielo ietveršanu, pilni plašākās iecietības.

Kad Bhagavāns Rāmakrišna piedalījās visās re
liģijās un pildīja visu kastu darbus, viņš to darīja aiz 
tās pašas lielās cieņas pret visu esošo, aiz lielās ie
cietības, kas atver vārtus uz gaišajām Nākotnes celt
nēm. Arī Svētais Sergijs, ieteikdams lielkņazam, pirms 
tas sāka kauju, izlietot visus iespējamos miera priekš
likumus un draudzīgās atjautas, — to darīja tā paša 
dižā Vēlējuma vārdā. Vai gan katrs trulas neiecie
tības izpaudums nemodina ikvienā no mums vienu un 
to pašu grūtuma izjūtu? Vai vēl nepietiek neskai
tāmo vēstures piemēru, kad visdižākos mantojumus 
sagrāvuši garīgi stulbā neiecietība? Jo par šo tumšo 
dzimumu domājot to varam saistīt vienīgi ar gara 
stulbumu, tumsas meitu.

Dzīvās Ētikas grāmata „Sirds" saka: „Neiecietība 
ir gara zemuma pazīme. Neiecietībā slēpjas vissliktāko 
darbu iedīgļi. Nav vietas gara augsmei tur, kur ie 
perinājusies neiecietība. Sirds ir neaprobežota, tā 
tad, cik gan nabadzīgai jābūt sirdij, lai tā iz
slēgtu no sevis bezrobežību! Vajag izravēt katru pa
zīmi, kas varētu vest pie neiecietības elka. Cilvēce iz
gudrojusi dažādus šķēršļus augšupejai. Tumšie spēki

dažādi mēģina ierobežot evolūciju. Protams, pirmais 
uzbrukums būs darbība pret Hierarchiju.

„Visi dzirdējuši par Svētīšanas spēku, bet aiz ne
ziņas pārvērtuši šo svētīgo darbību māņticībā. Kurpre
tim magnētiskais spēks taisni aug ar svētīšanu. Daudz 
runā par sadarbību, bet katrā celšanas darbā jāno
stiprina apziņa. Un kas gan tiešāki stiprina spēku, nekā 
Hierarchijas stars!"

Patiesi, pamācoši redzēt, pret ko gan vispirms 
vēršas trulā neiecietība. Vispirms tā neieredz sadar
bību ar Hierarchiju. Pēc viņas zemās izpratnes sa
kļauties spēcīgā sadarbībā ar Hierarchiju ir kaut kas 
neiespējams, bet uz kā gan cita mēs lai ceļam savu 
veiksmi? It īpaši savādi ir redzēt, ka neiecietības 
pilnie cilvēki, paši to nemanot, uzstāda paši savu 
hierarchiju. Ja arī tā būtu postīšanas hierarchija, 
tā tomēr paliks hierarchija. Tumšo hierarchija ir ti- 
rannija, kamēr Gaismas Hierarchija dibinās vispirms 
uz apzinīgas sadarbības. Tirannija — varmācība, bai
les, šausmas, verdzība. Patiesajā Hierarchija ir ra
dīšana, kurā katra pozitīva spēja rod savu izlietojumu 
un aug pastāvīgā pilnveidošanā.

Iecietība nebūt nenozīmē iecietību pret ļaunumu 
un noziedzību, viņas lauks visās neskaitāmaiās ra
dīšanas nozarēs.

Neattiecināsim iecietības vai neiecietības jēdzienus 
uz kaut kādām augstām abstraktām sfērām. Nepie
skaitīsim tos arī kaut kam pārmērīgi lielam, kas būtu 
aiz ikdienišķā robežām. Kāpēc jāiet tik tālu, kad abas 
īpašības izteicas taisni ikdienas vajadzībās. Mazajās
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parastajās darbības jamekle mušu būtības atspulgo- 
jums.

Uz to norādīja jau Kristus savā līdzībā:
„Kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un 

krita slepkavu rokās; tie tam noplēsa drēbes un to 
sasituši aizgāja un to pameta pusmirušii.

„Tad nejauši kāds priesteris staigāja pa to pašu 
ceļu un, ieraudzīdams viņu, pagāja tam garām."

„Tāpat arī kāds levits, pienācis pie šīs vietas, 
paskatījās un aizgāja garām.

„Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, uzgāja 
viņu, un viņu redzot sirds tam iežēlojās, un piegājis 
sasēja viņa vātis, ieliedams tanīs eļļu un vīnu; pēc 
tam uzcēla to uz sava ēzeļa un noveda to mājas 
vietā un to apkopa. Un otrā dienā, aiziedams, iz
vilka divus sudraba grašus, deva tos saimniekam un 
tam teica: kopi šo, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ 
nākdams, es tev to atdošu.

,,Kuyš no šiem trim tev šķiet, bija tuvākais tam, 
kas krita slepkavu rokās?

„Tas sacīja: tas, kas iežēlojās par viņu. Tad Jē
zus tam teica: tad ej un dari tāpatl" (Lūkasa Ev. 
10, 30 37).

Ne no troņa žēlsirdīgais samarietis laistīja savu 
dziedinošo balzāmu nezināmā ceļinieka vātīs. Nē, Bī
beles piemērs noris ikdienišķā apkārtnē. Tuksnešains 
ceļš, vientuļš mirstošs ievainotais. Ne viens vien 
cilvēks pagājis garām ievainotajam un steigšus pazu
dis. Jo kas gan zina, kas viņš tāds? Varbūt viņš 
citas ticības? Varbūt palīdzot viņam, mēs nonāksim 
vēl nepatikšanās? Kāds no baznīcas kalpotājiem reiz

atzinās, ka viņš nav varējis palīdzēt slimniecei, jo 
nav zinājis, pie kādas ticības tā pieder. Bet sa
marietis ar savu piemēru izpauda pārmetumu visiem 
neiecietības svētuļiem. Vai gan svētais Martins, kad 
tas atdeva savu mēteli kailajam ubagam, iepriekš iz
klaušināja par tā ticību un sabiedrisko stāvokli?

Visu Mācību piemēri runā par augstāko, svētāko 
iecietību.

Neiecietīgs cilvēks, vispirms, nav arī žēlsirdīgs, tā 
tad, viņš nav cēlsirdīgs un nepazīst uzticības. Katrs 
neiecietības iedīglis izravējams jau no bērnības, ar 
pirmajām apziņas pamošanās dienām. Piedzīvojis au
dzinātājs nomanīs, kur izpaužas pirmā noliegšana, un 
tūdaļ nomainīs to ar darbīgu ietveršanu. Cikdaudz 
gan aizspriedumu un māņticības tad būtu izmesti no 
dzīves. Cikdaudz gan laipnu skatu un sirsnīgu līdz
jūtību tad rastos. Cikdaudz gan mājas drāmu atrisi
nātu šī svētīgā vēlēšanās visu ietvert savā apziņā.

Ikvienā skolā, jebkurā speciālifātē, ar pašu pirmo 
dienu pacietīgi un rūpīgi būtu jāaftīsta apskaidrotā 
spēja visu saprast un ietvert. Bezizejība, neiecietības 
bērns, nomainīsies ar atziņas un radīšanas nebeidza- 
mību. Tumšais „nevar" nomainīsies ar gaišo „var", 
ko apgaros patiesa apgaismotība.

Gan atmiņas par neiecietību ir senas, cik senas 
ir pirmās Mācību lapaspuses, bet nevērība pret tām 
padara tās jaunas, it kā tās radītas rītdienai. Nebūt 
nav vajadzīgs daudz pūļu, lai šī rītdiena iezaigotos 
ar daudziem sasniegumiem, kas iespējami sirsnīgā sa
darbībā. i ļ
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Pat mūsu neiecietīgajos laikos ir iespējamas tādas 
apvienojošas iestādes, kā vispasaules Pasta Savienība 
vai Sarkanais Krusts. Neviens no visneiecietīgākiem 
svētuļiem neprotestē pret šīm iestādēm. Tā tad ne 
visai liela apziņas nomaiņa vajadzīga, lai aizsniegtu 
arī vēl citāda veida vispārējo uzticību un līdzdarbību. 
Un vai tas gan ir tik grāfi?

Tautas dziesmas un psalmi kopš seniem laikiem 
apdzied visvienojošākās cilvēku izjūtas, viscēlākos va
roņdarbus. Jaunatnes acis, vai gan tās nespulgo, līdz 
ko min par skaistāko varoņdarbu? Un ne ar kādu 
mašīnu, ne ar kādu standartu neapspiest sirds svētās 
trīsas daiļās bezgalības priekšā. Lai skolās vēl vai
rāk runā par varoņdarbu, par cēlsirdību, par ra
dīšanu domās un darbos. Un no pakrēšļa pamazām 
uzstaros gaisma. Un apziņas nomaiņa pārvērtīsies 
varoņdarbā.

Atcerēsimies kādu pamācošu piemēru — ķīniešu 
leģendu par mākslinieku. Ievērojamu mākslinieku ai
cināja uz ķeizara galmu, lai tas radītu šeit savu 
vislabāko gleznu. Mākslinieka uzturam bija atvēlami 
lieli izdevumi, tomēr ķeizars, mākslas veicinātājs, gri
bēja iegūt viņa vislabāko darbu un tāpēc radīja vi
ņam visiespējamākās ērtības. Mākslinieks kā termiņu 
nolika vienu gadu. Ierādītajās telpās mākslinieks dzī
voja dienu pēc dienas, gremdējies pārdomās, tā kā 
galma ļaudis beidzot kļuva nemierīgi, — kad gan tas 
sāks savu gleznu. Visi materiāli jau sen bija sagata
voti, bet mākslinieks, šķiet, pat nedomāja ķerties pie 
audekla. Beidzot māksliniekam, sakarā ar noliktā laika 
izbeigšanos, vaicāja par to, bet tas mierīgi atteica:

«netraucējiet!» Un divas dienas pirms gada beigām 
viņš piecēlās un, steigšus ķerdamies pie otas, no
beidza savu labāko darbu, vēlāk aizrādīdams: «ko 
darīt gan nav daudz, bet vajag papriekšu saredzēt 
to, ko radīsi»."

Liekas, jau pagājis diezgan daudz laika, lai cil
vēcē spētu saskatīt visu neiecietības neprakfiskumu, 
zemumu un niecīgumu. Cerēsim, ka daudzie gad
simti jau būs iemācījuši saskatīt un apzināties šo 
ļaunumu, ko cilvēki pastāvīgi cits citam nodara. Ti
cēsim, ka pēc gudrā ķīniešu mākslinieka norādījuma

„ilgs laiks vajadzīgs, lai ieraudzītu, bet īss, lai 
paveiktu". Tā tad — apziņas nomaiņa atkal var pār
vērsties varoņdarbā.

Bet lai nesarūgtinātos ceļā uz varoņdarbu, at
cerēsimies pazīstamo, lielas pieredzes radīto Svē
tītā Būdas izteicienu. Kad Ananda vaicāja, kāpēc tas 
velti šķiež vārdus sapulces priekšā, kas negrib sa
prast viņa pamācību, Svētītais sacīja: „Pavasaris nāk 
pats no sevis. Ja kāds arī nedomā par to, tas tomēr 
atnāks. Neviens nevar kavēt mani nodoties patiesības 
sludināšanai, ja arī dažam labam nav vajadzības pēc 
tā, ko es runāju."
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Neuzvarama Mīlestība
Rēricha biedrības Svētā Franciska asociācijai

Perudžino, Džoto, Zurbarans, Kosta, Murillo, Skia* 
vone, Ribeira, Filipo Lipi, Hanss Frīzs, Margariton?, 
Sasēta, Tadeo Gadi, Vivarini, Moreto da Brešia, Či- 
mabue... — Kas gan iespēja sapulcēt un garīgi ap
vienot šos daždažādos un pat pretstatīgos meistarus? 
Kas gan spēja iedvesmot tik daudzus lielus dzejniekus? 
Kas gan iespēja piepildīt tādām augstām domām tik 
daudzus ievērojamus darbiniekus? Kam gan lūdzoties 
jestarojās virs klostera svētās Gaismas blāzma? Kas 
ir pacēlies gaisā ekstāzē? Kas gan izkaisījis svētība* 
dārgumus, kā savas zemes dzīves dabīgās dzirkstis?

To iespējis viņš, arvienu tas pats, nemirstīgais un 
gaismu izstarojošais ar sava gara būti, Svētais Fran
cisks, pievilcīgais pieaugušiem, saprotamais arī bēr
niem. Patiess patvērums zvēriem un putniem. Taisni 
viņš iespēja sarunāties ar vilku un vērst to uz labu. 
Viņa rokā putni nojauta stipru drošību.

Kas gan bija Svētā Franciska varenais vispasaules 
magnēts? Protams, savā augstākajā gara pacilātībā 
viņš tuvojās Visaugstākajam. Neparastajā apziņas 
spēkā viņš saplūda ar Tēvu. Viņš pazina sirds lūg
šanas lielo spēku, kas vienīgā var novest pie dzīvās 
mīlestības. Viņam mīlestība nebija abstraktība, bet 
viņa gara dienišķā barība. Un vēl viena ievērojama 
īpašība mums apskaidro Svētā Franciska tēlu. Viņš 
nekad nenotiesāja.

Ja viņa sekotāji dažas viņa darbības izskaidroja

kā sašutumu pret tā laika biedru vājībām, tad arī 
šīs darbības bija tik smalkjūtīgas un tik pilnas svē
tīgām zīmēm, ka pats sašutums uzlidoja uz tiem pa
šiem visuzvarētājas mīlestības spārniem. Ja arī ne 
katrs no mums spējīgs pietiekoši sekot viņam aiz
grābtības spēkā, tad katrā ziņā divās Svētā Franciska 
īpašībās katram ir jāatdarina viņš: nemitīgajā rosībā 
un nenosodīšanā.

Savā uzvarošajā nenosodīšanā Svētais Francisks 
izpauda vislielāko dzīves gudrību, kas pie tam tik 
viegli sasniedzama. Katrs censonis, pēc pietiekošas 
pieredzes, neizbēgami atzīs, cik sastingusi ir nolieg
šana un notiesāšana, un cik radoša un jaunveidojoša, 
katra saprašanās. Mīlēt nozīmē piedot. Piedot nozīmē 
saprast. Saprast nozīmē zināt. Zināt nozīmē tuvo
ties Gudrības slieksnim.

Ikviens radītājs, agri vai vēlu, jūt, ka nosodīšana 
un noliegšana būs neveiksmības pazīme. Ikvienam 
patiesam radītājam, kas atdarina savā būtē Augstāko, 
nav pat laika nosodīšanai, jo viņš pastāvīgi aug savos 
darbos. Uzlūkojiet nosodītāju un jūs tūdaļ pārliecinā
sities, ka viņš visupirms nav jaunradītājs. Arī dzī
ves pieredze viegli jūs pārliecinās, ka noliegšanas 
dārzs ir tumšs un nabadzīgs.

Kā gan jūs sastapsit un uzveiksit dzīves grūtības? 
Skumjā pieredze jums likusi atzīt, ka noliegšanas un 
nosodīšanas vairogs nav derīgs. Taisni otrādi, jūs 
kļūsit pārliecināti, ka šāds vairogs ir kaitīgs. Kā 
tumsas magnēts, tas pievilks pie jums visu negātīvo. 
Kādas bēdīgas vecuma dienas un tumšu nākotni jūs
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sagatavosit sev, nosodīdami ar niknumu uz lupām, 
nesekmīgi iziedami dzīves ceļu un noziedzīgi sagro
zīdami svēto mīlestības jēdzienu!

Tā tad, sekodami Svētā Franciska novēlējumiem, 
kas iedegti mīlestībā — radait, radait un radait!

Šai mūžīgajā radīšanā jūs tuvosities gudrajam prie
kam. Jūs atzīsit, ka diena par īsu, lai paspētu izteikt 
visas sava gara alkas. Plaši izprazdami visu, jūs at- 
skārtīsit, kas ir sintēzē. Dailes un zinības iekarojums 
jums sintezēsies ne kā sausu detaļu kaudze, bet ka 
evolūcijas svētās zīmes smuidrais karogs. Savā ra
dīšanas darbā jūs apzināsities arī lielo atbildību Dižas 
Bezrobežības priekšā. Šī atbildības apzināšanas bus 
dziedinošs vadītājs visas jūsu dzīves pārveidošanā. 
Šī atbildības apzināšanās jums palīdzēs vēl jo vai
rāk atturēties no notiesāšanas. Tiešām, jums vairs 
nebūs pat mirkļa vaļas nosodīšanai un noliegšanai.

Radīt, palīdzēt un dot — šīs ilgas piepildīs visu 
jūsu būti. Un lai kādas būtu grūtības, ko ceļ tumsa 
un neziņa, jūs tomēr pārveidosit savu dzīvi mūžī
gajā priekā. Šis radīšanas prieks sniegs jums arī die
nišķo maizi rītdienai.

Liels bija mans prieks uzzinot, ar kādu sajūsmu 
jūs pieņēmuši manu priekšlikumu apvienoties Svētā 
Franciska vārdā. Nav iespējams bez gaiša smaida do
māt par šīs biedrības dibināšanu. Mēs darbojamies 
augstākas Kultūras, Dailes, Zinības, Miera labā. Lai 
visuzvarošais Svētā Franciska smaids ir mūsu spē
cīgais vairogs šais centienos.

Kad es gleznošu Svēto Francisku, lai viņš parādās

manā apziņā, svētīdams putnu ligzdas. Tas modina 
manī kādu senu atceri. Es biju laimīgs, ka par manu 
pirmo Skolotāju bija ievērojams cilvēks: varenais māk
slinieks Kuindži bija ne tikai izcils meistars, bet 
viņš bija arī dižens dzīves Skolotājs. Viņa personīgā 
dzīve bija neparasta, vientulīga, un tikai viņa tuvā
kie skolnieki pazina viņa dvēseles dzīles. Ap pus
dienas laiku viņš mēdza uzkāpt uz savas mājas jum
ta un, līdz ko cietokšņa lielgabals pavēstīja pusdienu, 
tūkstošiem putnu sapulcējās ap viņu. Viņš baloja tos 
no savām rokām, šos savus neskaitāmos draugus, ba
ložus, zvirbuļus, vārnas, kovārņus, bezdelīgas. Likās, 
visi galvaspilsētas putni salidoja pie viņa un apklāja 
viņa plecus, rokas un galvu. Viņš parasti teica man: 
„Panāc tuvāk, es tiem pasacīšu, lai tie tevis nebīstas". 
Savā starpā mēs dēvējām Kuindži par Svēto Fran
cisku. Neaizmirstami bija redzēt šo sirmo, smaidošo 
cilvēku apklātu čivinošiem putniņiem, — šis skats 
paliks manu visneskārtāko atmiņu vidū. Mūsu priekšā 
bija viens no dabas brīnumiem, mēs bijām liecinieki 
tam, ka mazie putniņi stāvēja līdzās vārnām, un tās 
neaizkāra savus mazākos brāļus.

Viens no Kuindži parastiem priekiem bija — palī
dzēt nabagiem tā,lai tie nezinātu, no kurienes nāk lab
darība. Neatkārtojama bija visa viņa dzīve. Vien
kāršais Krimas ganiņš tapa par vienu no mūsu vis- 
slavenākiem māksliniekiem, vienīgi ar savām spējām. 
Un šis pats smaids, kas baloja putnus, ar laiku nodeva 
viņa rīcībā lielas bagātības: velti sacīt, ka visu savu 
bagātību viņš, protams, novēlēja tautai mākslas mēr
ķiem. Šis manas jaunības „Svētais Francisks" nešķi
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rami saistīts ar Svētā Franciska tēlu, par ko es vēlāk sa
jūsminājos savā svētceļojumā pa Itālijas svētnīcām.

Asizi svēto piesātinātību sajūt pat nejauši garām
gājēji. Jo spēcīgāk to sajūt tas, kas meklē. Jūs, kas 
apvienojaties Svētā Franciska vārdā, lai ar jums ir 
viņa smaids 1 Lai viņa cēlais garīgais smalkums jūs 
spēcina! Svētā Franciska iedvesmoti, jūs dosities pa 
mūžīgi jaunās un neizsmeļamās radīšanas ceļu. Jūs 
atzīsit, ka pat ģēnijam nemitīgi ikdienas jāstrādā. 
Svētā Franciska vārdā jūs atradīsit starojošo apsti
prinājumu, kas pasargās jūs no nedzīvās noliegšanas 
un postošās nosodīšanas. Svētā Franciska vārdā jūs 
radīsit neizsmeļamu spēku pret visiem tumsas ļaunu
miem. Jūs sapratīsit, kas ir svētītā sadarbība un 
vienība. Radait, radait, radait!

Slava Svētajam Franciskam!

Skolotāja Pavēlē

Riši
No kraujajām klintīm, kā sudrabaini debess pave

dieni, laistījās ūdenskritumi. Gaišās šļakatas glāstīja 
akmeņus, kur iekalti senie uzraksti par Patiesību. 
Dažādi akmeņi, daždažādas uzrakstu zīmes, bet tās 
visas vēsta par to pašu Patiesību. Sadhu pieplacis lū
pām pie akmeņa un dzer svētīgās ūdenskrituma lā
ses. Himālaju lāses!

Uz Triloknafu, senu svētnīcu, Dievu lūgt dodas 
sadhu un lamu virknes. No dažudažādiem ceļiem tie 
kopā nāk. Cits gan ar trijzari, cits ar bambusniedras 
nūju, cits gluži bez kā, pat bez drānām, dodas garī
gajā svētceļojumā. Rotanga kalna pārejas sniegi tiem 
bijuši nebijuši.

Vai gan visi ir labi? Vai gan visi garīgi cildeni? 
Bet, lūk, kauču viena taisnā dēļ Pilsēta tiek apžēlota. 
Piedodiet, mūsu ceļš jau uz labu.

Iet dievlūdzēji, tie zina, ka šeit dzīvojuši Riši un 
Pandhavi. Šeit Beass vai Viass, šeit Viasakunda — 
vēlēšanās piepildījumu vieta. Šeit Riši Viasa savāca 
Mahābhāratu.

Nevis teikā, bet īstenībā dzīvojuši Riši. Viņu klāt
būtne atdzīvina klintis, kas vaiņagotas šļūdoņiem, un 
smaragda jaku ganības un alas, un skanošos strautus. 
No šejienes sūtīti garīgie aicinājumi, par kubiem caur 
visiem gadusimteņiem atceras cilvēce. Skolās iemā
cās tos, visās valodās tulko, bet viņu uzkrājumu kri- 
stalls noslāņojies uz Himālaju klintīm.

„Šeit bijis gan Riši Viasa, Mahābhāratas sastādītājs, 
šeit gan Riši Vasišta, dziedināmo avotu atklājējs, gan
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Riši Kapila, kas iznīcinājis ļauno ar nāvējošu skatu, 
gan Riši Gautama, gan Pahari Baba, gan GugaKohans, 
gan Nars Sings — ikviens ar veselu varoņdarbu epu Vis
pārības Labā. Šeit atpūtās Pandhavi pēc cīņas dar
biem. Šeit atrodas arī Ardžunas apakšzemes eja no 
Kuļu uz Manikarnu. Šeit arī Čandra - Bhaga, kopš se- 
nis pavēstīta Purānās. Šeit arī Chahora zeme un svē
tās grāmatas, noslēptās no bezgoža karaļa Landhar- 
mas vajāšanas. Stāsta zintenieki, ka viņš iemiesojies 
Tibetā."

„Kur lai rodu vārdus par Radītāju, ja vēroju ne
salīdzināmo Himālaju daiļumu?" — tā dzied hinduss. 
Pa Guru ceļiem, pa Riši augstienēm, pa gara ceļi
nieku pārejām noslāņojies tas, ko nenoskalos lietus 
gāzes un nesadedzinās zibeņi. Kas dodas uz labo, 
tas svētīts visos ceļos. Aizkustinoši ir nostāsti par 
to, kā sastapušies dažādu tautu svēttaisnie. Silā devi- 
dari vējā saskaras galotnēm. Tā arī viss virsotnīgais 
sastopas, neievainojot un nekaitējot. Kādreiz strīdu 
izlēma viencīņā, bet izlīgšanu vadoņu sarunās. Tā 
arī devidari apspriedās savā starpā. Un arī pats 
vārds tāds mīlīgs, devidars — Dieva dāvana. Un 
nosaukums nav bez dziļākās nozīmes, jo dziedinoši 
ir devidara koka sveķi. Devidars, muskuss, baldriāns, 
roze un visa pārējā svētīgā Riši aptieka. Gribēja 
atvietot to ar daudziem atklājumiem, un tomēr no 
jauna uzmeklē pamatus.

Vai gan pasaka ir leģenda par brīnuma akmeni? 
Bet jūs tak zināt, ka tā nav pasaka. Zināt, kā rodas 
akmens. Vai gan pasaka — vienradzis heraldins? Bet 
jūs tak zināt par Nepaies vienradzi antilopi.

Vai gan pasaka ir Riši? Gara varonis nav pasaka, 
un jūs to zināt.

Lūk, fotogrāfijā, kur cilvēks neskarts iet caur 
uguni. Tie nebūt nav joki, bet neapšaubāms foto uz
ņēmums, ko izdarījis Pondišeri policijas priekšnieks. 
Aculiecinieki jums stāstīs par tādiem pašiem uguns 
pārbaudes gadījieniem Madrasā, Luknovā un Bena
resā. Un ne tikai pats sadhu iziet sev nekaitēdams 
pa kvēlojošām oglēm, bet viņš ved aiz sevis arī ci
tus, kas vien vēlas, kas turas pie viņa.

Lūk, Gangā pie Benaresas sēd sadhu uz ūdens 
svētā pozē. Viņa krustotās kājas aizsegtas ūdens strūk
lām. Ļaudis drūzmējas gar krastu un apbrīno svēto 
cilvēku. Turpat uz dzelzs naglu smailēm, kā mīkstā 
gultā, guļ cits sadhu un viņa sejā nav ne ciešanu vai 
neērtības zīmes.

Lūk, sadhu, kas dzīvs aprakts zemē uz vairākām 
dienām; lūk vēl cits sadhu, kas sev nekaitēdams ieņem 
indes. Lūk lidojošais lama, lūk sadhu, kas ar ,,to-mo" 
palīdzību pats no sevis rada karstumu virsotņu snie
gos un šļūdoņos; lūk lama, kas satriec ar nāvējošu 
aci traku suni. Cienījams lama no Butanas stāsta, - 
kad viņš bijis Tibetā Tcang provincē, kāds lama lū
dzis pārcēlēju pārvest viņu pāri Team-po bez mak
sas, bet viltīgais laivinieks viņam teicis: „Pārvedīšu, 
ja pierādīsi, ka tu esi dižens lama. Lūk, tur skrien 
visiem bīstams traks suns, — satriec viņu!" Lama 
neko nav atbildējis, paskatījies uz skrejošo suni, pa
cēlis roku, izrunājis dažus vārdus un suns nokritis 
bez dzīvības. To redzējis Butanas lama. Par tādu pašu 
„nāvējošu skatu", par „Kapilas skatu" gadījās dzir
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dēt ne vienu reizi vien Tibetā un Indijā. Bet 
kartē, kas izdota septiņpadsmitā gadusimtenī Ant- 
verpenē ar katoļu garīdzniecības ziņu, ir atzīmēta 
zeme Šambala.

Tāpat kā Antverpenes kartē un Pondišeri poli
cijas priekšnieka uzņēmumā, tā arī lamu liecinājumos 
paspīd vienas un tās pašas lielās Zinības izkaisītās 
daļas.

Ja viens var iet pa uguni, otrs sēdēt uz ūdens, 
trešais pacelties gaisā, ceturtais gulēt uz naglām, piek
tais iebaudīt indes, sestais satriekt ar skatu, septī
tais, savai veselībai nekaitēdams, gulēt zem zemes, 
tad var būt arī cilvēks, kas savācis sevī visas šīs zi
nības druskas. Un tā var kļūt pārvarēta zemākās 
matērijas pretvara! Ne jau kaut kādos tālos pasa
kainos laikmetos, bet tagadnē un šeit, kur tiek pētīti 
arī Millikana kosmiskie stari!

Bet viss tas vēl nav Riši. Par Riši, par dižajām 
dvēselēm Šri Vasvani runā ievērojamus vārdus. Šis 
gaišais labā sludinātājs un garīgais vadītājs, kura 
balsi tā uzklausa, atzīmē: „Svētīta ir tauta, kuras 
vadoņi seko domātājiem, gudrajiem, praviešiem. Svē
tīta ir tauta, kas saņem iedvesmojumu no saviem Riši. 
Riši godbijā liecas tikai Patiesības priekšā, ne ie
raduma, šauro ieskatu vai pūļa atzinības priekšā. 
Riši ir lielie cilvēces dumpinieki. Viņi nogāž mūsu 
ērtības kultus. Viņi ir tie, kas vēsturē nesuši lielo 
neapmieru ar esošo. Ne dēdēšana uz vietas, bet Pa
tiesība viņu bauslis. Mums vajadzīgi pašulaik šie gara 
nemiernieki visās dzīves nozarēs — reliģijā, valstī, 
izglītībā, sabiedriskajā dzīvē/‘

Ievērojami vārdi! Ne jau visi Riši staigājuši pa 
uguni un ne visi sevi dzīvu aprakuši, bet ikviens no 
tiem ir atnesis veselu garīgu nozari pasaules labā. Ik
viens no tiem, kā Bodhisatva, ar savu meistarību no
stiprinājis jaunu progresa iekarojumu!

Katrs no mums savā valodā ir sacījis svētos zvē- 
rasta vārdus par atjaunotas, dižencēlas, izsmalcinātas, 
izdaiļotas pasaules celšanu.

Viena taisnā dēļ vesela pilsēta tikusi apžēlota. 
Kā šādas Labuma bākas, zibeņnovedēji, stipras pilis 
stāvējuši Riši. Tie bijuši dažādas tautības, dažādas ti
cības, dažādos gadsimtos, bet tie bijuši no Vienvīenīgā 
Gara, tie darbojušies visu pestīšanas un visu augšup
ejas labā!

Vai gan pa uguni nācis Riši, vai atpeldējis ar 
akmeni, vai atlidojis viesulī, bet arvienu steidzies tas 
Vispārības Labā. Vai lūdzies Riši virsotnēs vai aug
stajā upes krastā vai biezokņu alā, viņš sūtījis lūg
šanu par visiem nezināmiem, par tiem, kas strādā, 
kas cieš, kam dzīvē gfūti!

Vai gan sūtījis Riši baltus zirgus nezināmo ceļi
nieku glābšanai, vai svētījis tālo jūru kuģotājus, vaj 
sargājis Pilsētu nakti, viņš arvienu stāvējis kā gaismas 
stabs visu labā, netiesādams, neapdzēsdams ugunis.

Bez nosodīšanas, bez savstarpējas neuzticības, bez 
savstarpējas vājināšanas gājuši Riši pret kalnu, pret 
mūžīgo Mēru kalnu.

Mūsu priekšā ceļš uz Kailasu. Paceļas viens no 
piecpadsmit svētajiem brīnumiem, kas uzskaitīti Ti
betas grāmatās. Zvana kalns. Pa smailajām kraujām 
kāpj uz tā virsotnēm. Stāv tas pāri pēdējam paegļa
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krūmam, pāri visām dzeltenajām un baltajām kalnu 
krokām. Tur gājis arī Padma Sambhava, par to stāsta 
senais Gando-La klosteris. Lūk, šeit arī Milarepas alas. 
Ne vienu vien alu apsvētījis vientuļnieka vārds, kas 
klausījies pirms ausmas devu balsis. Šeit arī Gau- 
tamas Riši garīgie cietokšņi. Netālu arī leģendas, kas 
vijušās ap Pahari Babu. Šeit gājuši daudzi Riši. Un 
tas, kas devis kalnam saucošo zvana vārdu, tas domājis 
par zvanu visu labā, par palīdzību visiem, par Vis
pasaules Labumu.

Šeit dzīvojuši Riši Vispasaules Labā!
Kad kalnu ceļos sastopas Riši, viņi nevaicā cits citam: 

no kurienes? Vai no austrumiem, vai no rietumiem*, 
no dienvidiem, vai no ziemeļiem? Viens ir skaidrs: 
— tie dodas pēc Labuma, tie nāk no Labuma. Bet 
sirds dižencēlā, izsmalcinātā, liesmojošā zina, kur Viņš 
un kas ir Viņš — Labais.

Karavānē ceļinieki sāka strīdēties un apspriest da
žādo Riši īpašības. Bet sirmais svētceļnieks parādīja 
uz sniegotajām, skaistumā vizošajām virsotnēm un sa
cīja:

„Vai gan mums spriest par šo virsotņu īpašībām? 
Varam tikai viņu neaizsniegtībā līksmoties par viņu 
vareno daili!"

„Satjam, Šivam, Sundaram!"

Keilangā, 1932.

Sfēru mūzika

Vai gan apturēsit Sfēru Simfoniju? Vai gan pār
trauksit debess pērkonus? Vai gan liksit apklust 
ūdenskritumiem un viesuļiem? Vai gan pavēlēsit klu
sēt visiem putniem un briežu kliedzieniem?

Vai gan varat izdeldēt visas cilvēku dziesmas? 
Vai gan spējat likt apklust visām Dievišķajām mel
dijām un saskaņām?

Kādas gan šausmas rastu mājasvietu zemes virsū 
bez Augstākās Skaņas! Pat nevar iedomāties, kas gan 
notiktu ar dabu, jo skaņa un gaisma nešķirami saistītas 
savā starpā. Bet par laimi neviens šo postošo barba
rismu nespēj izdarīt, jo nekādi spēki neaizkārs sfēru 
simfoniju, kas skanēs un pacels cilvēka garu uz jau
niem radījumiem.

Cikdaudz daiļu teiku no vissirmākās senatnes ap
stiprina dievišķo harmoniju nozīmi. Visām paaudzēm 
par pamācību palicis mīts par Orfeju, kas apbūris 
zvērus un visu dzīvo ar savu brīnumaino spēli. Pat 
čūskas mūzikas skaņās pamet savu ļauno nolūku. Pat 
mežonīgais jaks top rāms un dod ļaudīm savu pienu, 
ja tie viņam tuvosies ar dziesmām. Pamācoši padomāt, 
cikdaudz daiļu cilvēka varoņdarbu paliktu nepiepil
dītu, ja tos nepavadītu iedvēsmojošā dziedāšana un 
mūzika. Bez bazūnes skaņas nesagrūtu Jerikas mūri.

Galu galā, nav tādas mājas, nav tādas būdiņas, kur 
nebūtu skaņa, kā apgarojoša un nomierinoša harmo
nija. Mēs dēvējam grāmatu par mājas draugu, mēs 
darām cēlākas mūsu acis, vērojot skaistas līnijas un 
krāsas. Vai gan mums nav jāuzskata skaņu harmo-
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nija par mūsu vadītāju augstākās pasaulēs? Nav ie
spējams iedomāties jebkādu svētnīcu bez balsu vai 
instrumentu saskaņas. Arī Karalis Dāvids, psalmu 
dziesminieks, radīja savus psalmus, ievērodams viņu 
noteikto izpildījumu, ar instrumentu vai ar balsi. Ne 
klusajam grāmatu plauktam Karalis-Dziesminieks ra
dījis savus saucošos un pamācošos psalmus. Nevis 
aiz nejaušības skaņa tādā mērā uzsvērta Bībelē 
un visos senajos Rakstos. Kas gan aizkustinās cilvēka 
sirdi, kas gan padarīs to uzreizi labāku un līdzcietī
gāku, vispār plašāku uztveres apjomā, ja ne skaņa? 
Sirds izplešanās, tāpat kā visa izprašana un jo plaša 
tiekšanās veido radīšanu visās tās izpausmēs.

Mani mīļie draugil runāju ar jums tiem pašiem 
vārdiem, kā runāju ar vecākajiem, jo jūsu sirds, tāpat, 
ja ne vēl vairāk, atvērta visam daiļajam. Ar savu 
fiešību, ar savu skaidro prieka smaidu, bieži jūs tu
vojaties un ieejat neparasti viegli Dailes mitekļos. 
Lai arvienu, kad jūs domājat par daiļo harmoniju, par 
apgarojošo mūziku, jo spēcīgāk iepukstas jūsu sirds, 
nojaušot, ka jums atveras vēl vieni brīnišķi Vārti, 
kas parādīs jums labāko ceļu, pa kādu jums dzīvē 
iet. Jūs, protams, mīlat mūziku. Nevien mīliet to jo
projām, bet pastāvīgi izsmalcinait tās izpratni, tu
vojieties tai, pazīstiet to vairāk personīgi; viņa at
vērs jūsu radīšanas avotu, piesātinās jūsu sirdi un 
darīs pieejamu to, kas bez harmonijas un skaņas var
būt paliktu vienmēr kā sapnis. Raugaities uz mūziku kā 
uz savas sirds atvēršanos, — bet kas gan var būt va
jadzīgāka un daiļāka kā sirds, bezrobežīgā savā va
renajā spēkā un spējā visu ietvert?

Katrs no mums atceras skaisto poēmu „Bēda slu
dinātājs“, — kad akmeņi vienā balsī ierunājās, at
bildēdami uz pravieša saucošajiem vārdiem. Ja pat 
akmeņi var saskaņoties un harmoniskā korī kaut ko 
apliecināt, tad vai gan cilvēki būtu zemāki par ak
meņiem? Vai viņi būtu spējīgi tikai ķildoties un pret
runīgi pļāpāt par nevajadzīgām lietām? Cilvēku sir
dis vieno daiļa simfonija. Cilvēki top ne tikai klau
sītāji, savā sirdī viņi kļūst daiļas rosības līdzdalīb
nieki. Un šis cildenais aicinājums ved viņus varoņ
darbā, labākajās dzīves izpausmēs.

Sūtu jums, mani draugi, domas par gara varoņ
darbu, pār tiem labākiem izpaudumiem dzīvē, kas no
lemti katram no mums un vienīgi aiz nepiedodamas 
nolaidības varētu palikt nepiepildīti. Dižāko skaņu 
vīti, dziesmā, un darbā un līksmā, steidzieties pretim 
lemtajai Gaismai!
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