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HELENA RERICH 
INDIJĀ

Kas bija Fēlikss Lūkins? īsts Cilvēces Brālis. Viņš piede
rēja pie tās Varoņgaru saimes, kas visos cilvēces vēstures 
laikos parādījās kā gaišas lāpas masu gara neizglītības fonā, 
un norādīja jaunu ceļu uz bezrobežīgās Esības daudzveidī
gās Patiesības atzīšanu.

Viņš bija Gara un viņa svētnīcas — cilvēka dziedinātājs. 
Savas zināšanas viņš smēlās no pasaules Krātnīcas un Se
nās Gudrības nolikumiem, apvienojot tos ar visjaunākiem 
atradumiem un piemērojot tos tagadnes izpratnei.

Viņa ugunīgais gars dega vienvienīgā trauksmē veltīt 
visus savus spēkus kalpošanai cilvēces labā. Stingri un 
nelokāmi viņš veidoja savu ceļu un savu labo darbu. Ne
kādi šķēršļi, nekādi tumši uzbrukumi nespēja izbiedēt viņu, 
un vīrišķīgi un labprātīgi uzņemoties krusta ceļu vispārības 
labā, viņš pacēlās uz jaunas Gaismas Kāpņu pakāpes.

Patiesi, viņš bija cilvēks, kas ar savu dzīvību apzīmo
goja Zināšanas ceļu.

Veltīsim tālab mūsu dziļāko atzinību šim varoņgaram, 
patiesajam Cilvēces Brālim.
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Pāri kalnu galemN. Rērichs

NIKOLAJS RERICHS 
INDIJĀ

NEIZNĪCINĀMAIS
F. LŪKINA GAIŠAJAI PIEMIŅAI

Grūtajās un vētru vagotajās kalnu pārejās kādi nezināmi 
draugi izlikuši augstus akmeņus — mengirus. Tie atgādina 
ceļiniekam par briesmām, par tālo ceļu, kurā bija jāizpauž 
līdz galam pacietība, spēja ietvert un atdošanās izraudzīta
jam mērķim. Tie liecina par veiksmi un prieku.

Tikpat neiznīcināma paliks atmiņa par Fēliksa Lūkina 
pašaizliedzīgo darbību; viņš vārda patiesā nozīmē ir atde
vis dvēseli par saviem brāļiem.

Kā īsts zinātnieks, bez aizspriedumiem un māņticības, 
F. Lūkins modri meklēja labākos ārstniecības līdzekļus.
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Viņš ienesa dziedniecības darbā visu savu mīlestību un ne
nogurstošo enerģiju. Viņš zināja, kad pasmaidīt un kad 
pastāvēt, lai lieto pestījošo līdzekli.

Protams, kā tas jau daudzos gadsimtos parasti bijis, 
arī F. Lūkinam bija ne mazums jācieš no nesapratnes, no 
gara neattīstības. Bet vajadzēja redzēt, cik mierīgi un ar 
kādu labvēlību viņš pats stāstīja par ceļa ērkšķiem. Tik 
tālu un ar tādu gaišumu viņš bija ieskatījies nākotnē, ka 
varēja tikai nožēlot par nevajadzīgajiem šķēršļiem. Pie tam 
viņš dziļi izprata padoma nozīmi: ,,Lai svētīti šķēršļi, caur 
tiem mēs augam!“

Satiekoties ar F. Lūkinu, arvienu nāca prātā svētīgums. 
Viņš zināja, kā neizlaistīt šo dārgo trauku.

Visaugstākā ētika Lūkinam bija nevis pavēle, bet ap
skaidrotas dvēseles aicinājums. Atcere par šādu gaismas 
celtnieku nevien neizdzisīs kvēlajā laikmeta vērpatā, bet 
taisni otrādi — augtin pieaugs daiļā gaismā. Lūkinam jau 
pēc savas dabas bija jābūt ārstam, dziedinātājam. Viņš 
bija apvienotājs gars, kopdarbības dziedinātājs. Viņam tā 
bija sadraudzība, kurā radniecīgi sastapās Gaismas me
klētāji.

Fēlikss Lūkins bez darba nespēja dzīvot; uz darbu viņš 
virzīja arī visus savus līdzstrādniekus. Ar tādu stūrmani 
varēja būt droši par kuģi. Pie stūres bija ne tikai piedzī
vojis lietpratis, bet arī atdevīgs darbinieks. Ne baiļu, ne 
atkāpšanās, ne nodevības necieta viņš, jo viņā pašā nebija 
šo tumsas dīgļu. Turpretim katra krietna cenšanās un 
meklēšana viņu priecināja. Vai tas bija zinātnes, medicīnas 
vai pat gaiskuģniecības, vai mākslas laukā, — labsirdīgā 
ārsta durvis bija plaši atdarītas.

Plaši atvērts bija F. Lūkina skats. Ikviens, kas no jauna 
nāca pie viņa, gribēja atklāt viņam savu dvēseli, zinādams,
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ka viņš netiks ne pazemots, ne izzobots. Tāds dziedinošs 
pamudinājums dega nedzisdams F. Lūkina sirdī. ,,Tam, kas 
klauvē, atdari,“ — arī šo likumu viņš nesa sevī, saprazdams, 
kā atvērt tam, kas klauvē, un kā viņu novērtēt.

Kad mēs dabūjām zināt, ka F. Lūkins uzņēmies mūsu 
biedrības vadību Latvijā, mēs jutām, ka biedrības pamati 
būs izturīgi. Tā tas arī bija. Lūkins prata ienest šeit iz
turību un stiprumu, ne uz laiku, bet būtiski uz mūžiem. 
Var mainīties paaudzes, var rasties jaunas attiecības un pa
saules visuma novērtējumi, bet kultūras pamati ir neiznīci
nāmi, ja tie likti ar mīlestību.

Mēs sastapāmies Parīzē 1930. gada vasarā. Šī satik
šanās bija priecīga, it kā mēs būtu vienmēr pazinuši viens 
otru. Dažu dienu laikā varēja pārliecināties par vērtīga
jām Lūkina rakstura īpašībām. Viņu redzēja kā entūziastu 
— sarunu biedru. Pazina kā neaizvietojamu, vienmēr 
krietnu līdzstrādnieku, sajūsminājās par viņa dziļo kultū- 
rālību, kurā nebija ne mazākā šovīnisma un ierobežotības. 
Kādreiz Lūkinam bija pilnīga iespēja iekaist dusmās. Bet 
tā vietā viņš ieradās pie manis un lūdza viņam paskaidrot 
kaut ko neizprotamu cilvēkos, ar ko tas bija ticies. Viņš 
nevien izprata viņam svešu redzes viedokli, bet pat lab
sirdīgi piekrita, iegremdēdamies dziļākos cēloņos. Tāda lab
sirdība nebija vis vienaldzības dēļ. Lūkins jau nespēja būt 
auksts. Bet par to viņš mācēja būt taisnīgs, bet tas ir 
tik reti.

Lūkins pazina Latviju un mīlēja savu dzimteni. Nebū
dams šaurs šovinists, bet gaišs darbonis, viņš degtin dega 
sirdī par Latviju un prata kalpot savai tautai ne vārdiem, 
bet ar darbu. Katrs jauns, centīgs darbinieks sagādāja
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prieku viņam. Tā mīlēt savu tautu var tikai tas, kas pa
zinis patieso Kultūru.

Līdzīgi Guru Carakam, lielajam ārstam — ajurvedis- 
tam, līdzīgi Avicennam, Fēlikss Lūkins cītīgi meklēja jau
nus medikamentus. Viņš izdarīja visai daudzus visvērtīgā
kos novērojumus un atstāja pēcnācējiem daudzas pārbau
dītas dziedniecības iepsējas. Ar aizgābtību atcerēsimies 
visus bezmaksas ārstēšanas gadījumus un plašo palīdzību 
nabadzīgajiem. Liela bija viņa neaptrūkstošā labdarība.

Viņš visus žēloja. Tikai sevi nežēloja. Lūkins varētu 
būt ar mums vēl ilgi, ja būtu ierobežojis savu darbu un 
nebūtu izdarījis nogurdinošus mēģinājumus gar sevi. Viņš 
bija neatturams atzinējs. Viņa kalpošana cilvēcei tik skaisti 
izteicās mūsu drauga nepārtrauktajā darbībā. Nepārspē
jama bija viņa vēlēšanās izdarīt visu jo labāki, un savā 
veiksmē dalīties ar visiem tuviniekiem.

F. Lūkins domāja un rakstīja par skolas jautājumiem. 
Daudz labvēlības izpaudās viņa runā par sievietes kustību. 
Miera Karogs un kultūras vērtību aizsardzība bija tuvi viņa 
sirdij. Nebija nevienas kultūras nozares, pret ko viņš būtu 
izturējies auksti un nevērīgi.

,,Labais lauva,“ tā teica par Lūkinu. Abi šie vārdi par 
viņu raksturīgi. Drosme un lauvas spēks, ko izrotāja pa
tiess labums, gudra darbība.

Manas labākās atmiņas par Latviju, par tās senvietām, 
par brīnišķīgajām ainavām, mani latviešu draugi, mana vec
tēva dzīve Rīgā — visi šie apstākli vēl vairāk tuvināja 
mūs F. Lūkinam.

Mēs jutām arī, ka viņš pievērsa tuvu biedrībai līdz
strādniekus ar garīgu pieredzi, kam kultūras līdums bija 
iemīļots sadarbības lauks. Tā tas arī bija.
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Kad saņēmām biedrības telpu uzņēmumus, tad pat foto
grāfijās bija jūtama tīra atmosfaira, viņā varēja izaugt kul
turālās pilnveidošanās stādi. Sākās ar domām par koope- 
rātīviem, lekcijām, ekskursijām, bet tagad radusies koope
ratīvā izdevniecība. Vai gan tādā darbā neizpaužas kul
tūras uzdevumi? Vai gan tādi kopīgi darbi jo vēlami ne
atbalsta valsts izglītības lietas? Sabiedriska kopdarbība 
patiesi vēlama katrai veikmes rosītai valdībai. Taisni uz 
šādu sirsnīgu sadarbību tiecas Latvijas valdība valsts gal
vas personā. Laikraksti atnes vēstis, ka notiek plašs celt
niecības darbs. Katrs kultūras iestādījums nes savu artavu 
arī vispārības labā. Priecāsimies redzēdami, ka mūsu līdz
strādnieki tiecas pa šiem izglītības ceļiem.

Pat no Aizsaules F. Lūkins priecāsies vērodams, ka viņa 
iemīļotais bērns ar sekmēm pūlas nepārredzamajā kultūras 
tīrumā. Nav piesātināmas kultūras vajadzības. Ikviens 
var nest savu zināšanu un pieredzi valsts kultūras krātnīcā. 
Dabiski, šādiem veltījumiem vispārības labā jābūt sirsnī
giem, labvēlīgiem. Savtības, apspiešanas, uzbrukšanas ļau
nums nevar perināties sirdī, kas alkst labāku nākotni. Dzīvā 
ētika un mīlestība pret celšanas darbu var virzīt uz priekšu 
cilvēku jau no pašas mazotnes. Un ne gados izšķiras šie 
jaunie spēki, bet gara modrībā. Kas gan grieza vērību uz 
F. Lūkina sidrabotajiem matiem? Kas gan būtu varējis 
viņu nosaukt par vecu?

Nespēcības, vecuma, novītuma nebija Lūkina ugunīgajā 
sirdī. Fiziskie apstākļi nevarēja apslāpēt viņa degšanu. 
Tā nebija spazmatiska liesmošana, bet vienmērīga, pieau
goša uguns. Taisni tāda uguns apgaismo patiesības un sa
sniegumu ceļu.

Jau nejuzdamies vesels, 1934. gada sākumā, Lūkins to
mēr traucās uz mūsu nodomāto satikšanos Parīzē. Kad

12



atradāmies ceļā no Indijas, mūs sasniedza trīs bēdu vēstis. 
Aizgāja trīs draugi — labvēli.

Aizgāja Georgijs Spaskis, gāja bojā karalis Alberts un 
atstāja zemes plānu Dr. Fēlikss Lūkins. Negribējās ticēt. 
Būtu jāpriecājas par pāriešanu labākajā pasaulē, bet sirds, 
pēc zemes paraduma, dreb, kad šo pasauli atstāj skaisti cil
vēki. Sirds zina, cik daudz vēl viņi būtu varējuši izdarīt 
šeit un izlietot savu pieredzi tuvākajā nākotnē.

Maz kultūras darbinieku. Visās dzīves nozarēs šie 
krietnie spēki ir saskaitāmi. Viņus vajag glabāt, par viņiem 
vajag priecāties, ar viņiem var nostiprināties grūtajās ceļa 
uzejās.

Vai patiešām jau trīs gadi, veseli trīs gadi, vairāk kā 
tūkstots dienas pagājušas kopš stundas, kad šķīrās F. Lū
kins? Atkal negribas ticēt. Tik dzīvā atmiņā vēl un tik 
spēcīgi ir viņa novēlējumi mūsu Latvijas biedrībā. Nere
dzami viņš ir klāt, apsarga labās attiecības, uzmudina uz 
vienību un nenogurstošu darbu, sūta labvēlību un prieku.

Jau nomainījušies daži biedrības vadītāji. Santana — 
dzīves upe nepazīst apstāšanās. Viss dzīvo, kustas, nezau
dējot ritumu. Pašlaik biedrības priekšsēdis — dvēselīgais, 
patiesais dzejnieks Richards Rudzītis svēti sarga F. Lūkina 
novēlējumus. Iezīmīgi, ka par biedrības sekretāru ir viņa 
dēls, arī ārsts Haralds Lūkins, kas ir tiešs un dedzīgs 
F. Lūkina darbu turpinātājs kā medicīnas laukā, tā arī sa
biedriskajā darbībā. Arī visi valdes locekli, kā F. Lūkina vis
labākie draugi, glabā viņa piemiņu un iedvesmojas no viņa 
darbiem. Tas nozīmē, ka biedrībā dzīvs labuma un kultūras 
gars. Līdzstrādnieki saprot, ka viņi sanāk kopā, lai kalpotu 
cilvēcei. Jeb kā teikusi Helēna Rērich savās vēstulēs:

,,Latvijas biedrība neizmirstamā F. Lūkina vadībā tā 
priecināja mūs, viņā bija jūtama organizētība, pašdarbība
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un sadarbība, ko apdvesa sirds siltums. Sadarbība vienota 
ar pašdarbību, kas katra patiesa sasnieguma pamatos, mūsu 
laikā ir rets izņēmums. Tāpēc jo vairāk cienījam F. Lūkina 
sasniegto.

,,Zaudējums, ko mums nesa F. Lūkina aiziešana, ir visai 
smags, jo viņš mums bija brālis garā, bija sirds prieks. 
Mēs zinājām, ka tur, kur viņš, viss būs labi. Viņa gars tik 
loti atdevās Lielajam Kalpojumam un bij tik tīrs visos savos 
dzinuļos. Biedrība bija viņa iemīļotais bērns un visas viņa 
vēstules bija pilnas rūpju un prieka par saviem mācekļiem 
un līdzstrādniekiem. Tagad uz visiem viņa tuvākiem līdz
strādniekiem un palīgiem likts pienākums ne tikai turpināt, 
bet arī attīstīt viņa pasākto lielo darbu. Šai pārdzīvojamā 
bargajā laikā tiem, kas tuvojušies Lielajai Kalpošanai, jāsa
ņem visi spēki, lai vēl ciešāki sakļautos ap gaismekli, viņa 
aizdedzināto. Lai tas izaug par varenu bāku visiem meklē
tājiem un cietējiem gariem. Tā būs vislabākā F. Lūkina 
gaišā gara atceres godināšana. Sūtīsim viņam mūsu vis
gaišākās domas un izteiksim tās skaistos darbos. Lai viņam 
ir gaiši un līksmi. Ticu, ka tuvākie līdzstrādnieki radīs sevī 
visu vīrišķību, visu gara un sirds degsmi, lai izvadītu cauri 
visām grūtībām un nesatricināmi nostiprinātu pasākto gaišo 
celšanas darbu cilvēces labā.“ (5. IV. 1934.)

Tā tad F. Lūkina piemiņas diena pārvēršas sveicinājuma 
un prieka dienā. Lai ir gaiši!

Grūtajās kalnu pārejās izturīgi stāv mengiri. Ja snieg
putenis aizvīstīs visas tekas —- šīs augstās zīmes atgādinās 
ceļiniekiem, kur ir viņu labais un īstais ceļš.

Lai ir gaiši!

HIMĀLAJOS
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PROF. V. MALDONIS

ŠVEICES DZIDRUMĀ
Cilvēku mēs laikam nekad nepazīsim, lai gan paši esam cil
vēki. Mēs par otru un citiem spriežam un spriedīsim tikai 
pēc analoģijas ar sevi. Analoģijas spriedumos slēpjas mūsu 
nesapratnes un nesaprašanās dīgļi, kas aizvien izvēršas par 
attāluma mezgliem. Tā arī manu draugu vērtēja dažs labs 
pēc analoģijas mērauklas. Arī es nebiju izslēgts no šo cil
vēku rindas.

Mēs abi, mediķis un teologs, kopā studēdami vienā uni
versitātē, kopā priecādamies un bēdādamies vienā korpo
rācijā, daudz spriedām par cilvēku, tā mērķiem un uzdevu
miem. Vēlāk Rīgā, mēs abi, skolas ārsts un skolas direk
tors, daudz vērojām mūsu jaunās paaudzes dvēseles un mie
sas sarežģījumus un spriedām par tās cēlajiem ideāliem, ko 
aizsprostos nākotnē cilvēki ne tikai ar saviem analoģijas 
spriedumiem, bet arī neizprotamie likteņa soļi. Mēs abi 
esam salīdzinājuši katrs savu likteni ar studenta gadu sap
ņiem un ilgām. Mēs vienmēr konstatējām, ka vīra gados 
viss bija tapis citādāks, varbūt dziļāks, varbūt mums pašiem 
svētīgāks. Atkal mēs redzējām, ka nespējam pazīt ne tikai 
viens otru, bet arī mums nav iespējams pazīt pašiem sevi. 
Tikai reizi, pēc manām domām, es matīju sava drauga 
īsto dvēseles pamatskaņu. Zvērēt nevaru, nedrīkstu, jo 
cilvēks nekad nav brīvs no savas subjektīvitātes valgiem.

Tas bija tā. Lūkins saslima. Sprieda ārsti, spriedām 
mēs par nepieciešamo ātro palīdzību. Lēmums: jābrauc 
tūliņ uz Šveici. Pēc kāda laika arī mani bija jābūt Šveicē
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studiju nolūkos. Nospriedu apmeklēt draugu, kas varbūt 
vairs neredzēs dzimteni. Nonācis Lūkina dzīvoklī, neatradu 
viņu mājā. Man aizrādīja, ka ārsts Lūkins skrejot slidas. 
Brīnums un mulsums! Pēc pavadoņa aizrādījumiem devos 
viņu meklēt. Un te nu es ieraudzīju Lūkinu, labāk sakot, 
Lūkina īsto dvēseles un miesas būtību, vēl pareizāk sakot, 
cilvēku, kam miesa pakļāvusies dvēseles ilgām un lidoju
mam. Lūkins lidoja. Zem kājām viņam dzidrais ledus 
stikls, virs galvas — dzidrā zilā debess jūra. Dzidrās bal
tās sniega lāvas apskāva visu apvārsni. Dzidrie saules 
stari skūpstīja viņu tikpat silti un maigi, kā mana drauga 
spodrās acis, kas skatījās uz mani, negaidīto ciemiņu. Viss 
bija kontrastu pilns. Vasarā ziema, ziemā — vasaras sil
tums, vājā miesa — un grācijas vingrums. Sāpēs, ilgās 
mocītā dvēsele un cēlais, dzidruma pilnais gara miers. Tāds 
bija toreiz Lūkins Šveices dzidrumā. Tāds viņš pārnāca 
dzimtenē vesels. Tāds viņš bija visu mūžu.

Ja es un arī citi Lūkinu redzējām šad un tad ne tādā 
lidojuma cēlumā, kā Šveices dzidrumā, tad mēs visi zinām 
un varam katram norādīt, cik smags ir zemes svars, cik dzi
ļas ir siržu sāpes, cik dzēlīgas ir ļaužu, pat draugu valodas, 
cik grūti maizi pelnīt, un cik maz ir iespējams rast un dot 
skaidru un viengabalainu atbildi uz problēmām, kas rodas 
individuālā un sociālā, subjektīvā un objektīvā, nacionālā 
un mistiskā, empīriskā un metafiziskā — miesas, dvēseles un 
gara dzīvē . ..

Es saprotu, ka mēs varam spriest par otru cilvēku tikai 
analoģijas līdzekļiem. Bet ir liels prieks, ka mūsu starpā 
dzīvoja un dzīvo cilvēki miesas, dvēseles un gara dzidruma 
spēkā.
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PROF. PAULS JUREVICS

KĀDU ES REDZĒJU Dr. F. LŪKINU

Ar Dr. F. Lūkinu man vairākkārt gadījās sastapties gan 
privātā dzīvē, gan sabiedriskās sanāksmēs. Mani pie viņa 
valdzināja viņa vienmēr rosīgā gara mošums, viņa dzīvā 
interese par visām gara dzīves parādībām un tiekšanās uz 
dzijumu kā iekšējā, tā ārējā dzīvē. Kamēr vairums pro
fesionālo darbinieku pēc universitātes beigšanas mēdz būt 
tik tāli iztērējuši visu savu garīgo enerģiju, ka tiem vairs 
nav ne spēka, ne patikas pieķerties kādai nopietnākai grā
matai, nemaz nerunājot par ticību kādai ideālai lietai, tik
mēr Dr. F. Lūkins caur grāmatām dzīvoja nemitīgā dzīvā 
satiksmē ar cēlākajiem un gudrākajiem cilvēces pārstāvjiem; 
viņa labi iekārtotajā bibliotēkā arī es iepazinos ar vairākām 
vērtīgām grāmatām. Šī dzīve cēlu domu un ideju pasaulē 
atspoguļojās arī visā Dr. F. Lūkina personībā — smalkā 
noblesē, kas viņu nekad neatstāja, un īpatnējā pacilātībā, 
kas viņam lika visas lietas vērot no kāda augstāka viedokļa, 
kādēļ tas arī vienmēr stāvēja pāri visiem dzīves sīkumiem 
(pat tad, kad nežēlīgie dzīves nosacījumi spieda viņu no
darboties ar tiem), neļaudams tiem sevi dzīļāki aizkart, un 
tā uzglabādams, par spīti visam, gaišu ticību un to opti
mismu, kāds ir visiem cilvēkiem, kam pieder kādas vērtī
bas, ko nekādi ārēji apstākļi tiem nevar atņemt.

Šis optimisms gan bija mazāk personīgas dabas, bet at
tiecās vairāk, vispāri, uz cilvēces un gara dzīves likteņiem. 
Sev un tagadējai cilvēces paaudzei viņš necerēja nekādus 
labumus, — gluži otrādi, viņš bija pārliecināts, ka cilvēcei
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vēl būs jāpārcieš smagu pārbaudījumu un, varbūt, pat ka
tastrofu laikmets. Bet par spīti tam, viņš ar nešaubīgu pār
liecību ticēja, ka galu galā tomēr cilvēku dvēseļu pozitīvie 
un īsti cilvēcīgie spēki — mīlestība, draudzība, daiļuma 
tieksme — uzvarēs tumšos dzīvnieciskos instinktus, un ka 
tad iestāsies pilnīgāka un daiļāka dzīve kā tagadējā. Bet 
tāpat viņš ticēja —- un tas ir katras īstas ticības pierādījums 
— ka šo labāko nākotni nedrīkst vienīgi tikai pasīvi gaidīt, 
bet ka ir aktīvi jādarbojas un jādara viss iespējamais, lai 
cerības uz to nebūtu tukša pašapmierināšanās. Šo darbību 
nākotnes labā viņš izprata tādējādi, ka gribēja rūpēties, lai 
vismaz grūtos pārbaudījumos un vispārējā kultūras krizē 
neizzustu galīgi tas īstais humānisma un ideālisma gars, kas 
vienīgais spēs atjaunot cilvēci. Viņš to gribēja panākt ar 
klusu darbību, pulcinādams ap sevi līdzīgi domājošus drau
gus, lai kopā ar tiem vienmēr vairāk savstarpēji izkoptu, iz
smalcinātu un spēcinātu savas garīgās spējas, lai tādā kārtā 
vispārējā gara dzīves tuksnesī paliktu vismaz dažas oāzes, 
kas glabātu sēklu arī nākotnei.

Pārliecība par šāda veida darbības nepieciešamību viņā 
bija tik tīra, un ticība nākotnei tik spēcīga — un, liekas, 
kļuva vienmēr spēcīgāka — ka tā nevarēja neaizraut arī 
daudzus citus, un tas, kopā ar citām viņa dvēseles retām 
īpašībām, lika tam kļūt par īstu gaišu vadoni tajā pulciņā, 
kurā tas darbojās. Nav šaubu, ka ja pasaulē būtu daudz 
tādu cilvēku, kāds bija Dr. F. Lūkins, ka daudzas tagadnes 
smagās problēmas tiktu atrisinātas pavisam vienkārši, ka 
tās pat pavisam nemaz nerastos.
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N. Rerichs bguns zieds

ZENTA MAURIŅA

Es maz pazinu Dr. F. Lūkinu, bet gara acīm redzot viņa 
gaišo, lielo tēlu, manī raisās tādas pārdomas:

Pazemīgais pazīst kalngalu, augstprātīgais pats sev ir 
kalngals.

Jo lielāks kāds, jo vairāk viņš ilgojas lieluma — vietu, 
no kuras varētu pārraudzīt visumu.

Lielais iet un izdāvina, bet mazais visu rausta kopā, 
baidīdamies savā nabadzībā nosmakt.

Lielais iziet kalpot, zinādams, ja mēs to, kas mums pie
der, izdalām, tad tas aug un pieņemas skaistumā un pla
šumā.

Satiekoties ar lielu cilvēku un runājot ar viņu pat par 
visikdienišķākām lietām, mēs pateicīgu sirdi jūtam viņa di
žumu, jo lielā cilvēka izstarotais fluidums pacel un atbrīvo.

Tāds bija Dr. F. Lūkins.
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ZINAĪDA L1CHTMAN 
ŅUJORKĀ

SASTAPŠANAS GARĀ
Ir divējāda veida sastapšanās: dažreiz cilvēki sastopas, 
spiež viens otram roku, pēc tam top tuvi, trauc tos kopējas 
intereses, tie strādā kopā ...

Viņu dzīves rit it kā savītas savā starpā, fiziskais tēls 
kļūst viens otram tuvs un dārgs, un daudzi gadi var paiet 
tādā cildenā draudzībā.

Bet mēdz būt arī sastapšanās garā: tu dabū zināt par 
gaišo, tālo līdzstrādnieku, dzirdi par viņa sirds uguns ap
skaidroto darbu, par viņa kalpošanu vispārības labumam, 
un gars tev iedegas ilgās iepazīt tuvāk šo brīnišķīgo sirdi.. .

Tu raksti pirmo vēstuli un saņem pretim aicinājumu, tik 
laipnu, pilnu nesatricināmas ticības brīnišķai nākotnei, kam 
ar prieku var visu atdot, visu ziedot. Un sākas, vārdos 
neizteicama, draudzība garā. Paiet gadi, fiziskajā ķermenī 
draugi nesastopas, bet draudzības saites kļūst ciešas, gara 
stīgas skan tik tuvu un nes domu akordus no dvēseles uz 
dvēseli. ..

Lūk, tādu sastapšanos garā un draudzību garā es at
ceros tagad, jo tā es satapos ar Fēliksu Lūkinu.

Jau ilgi pirms sāku ar viņu sarakstīties, es dzirdēju daudz 
par Dr. Lūkinu. Dzirdēju par viņu kā lielu ārstu, kas ne
mitīgi meklēja un atrada jaunas ārstniecības metodes, un 
kas jo sekmīgi tās lietoja pie saviem daudzajiem slimnie
kiem. Dzirdēju par viņu, kā mums visiem tik mīļās Rēricha 
Mūzeja draugu biedrības priekšsēdi Latvijā, kā par dižu un 
plašu domātāju, kas konsekventi pilda dzīvē Dzīvās Ētikas
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principus, iedams pa Gaismas un Zināšanas ceļu un uzupu
rēdams visu sevi Lielajai Kalpošanai. Zināju, ka upuris 
tam augstākais prieks, jo viņa sirds dega cēlajā traukšanās 
kvēlē, kas guva liesmu no Vienvienīgās Svētuguns.

Bet viss tas izkristallizējās vēl spilgtāki un vēl gaišāks 
kļuva viņa tēls, kad 1933. gadā sāku ar viņu sarakstīties. 
Un tuvs draugs viņš man kļuva, lai gan okeāns mūs šķīra, 
jo zuda tāluma jēdziens starp mums. Ciešās sadarbības 
harmonija kopējā darbā, ko pamatoja augsti garīgi principi, 
kalpošana Kultūrai, nostiprināja mūsu draudzību.

Tālais draugs un tomēr tik tuvais, tuvu izjūtamais, kura 
domas, vēstules saņemot, skāra sirdi!

Tik ātri viņš aizgāja ... Atceros viņa uzticīgo līdzstrād
nieku vēstules pēc viņa aiziešanas. Nebija tanīs izmisuma, 
ka zaudēts mīļotais vadītājs un brālis, bet izpaudās tāda 
godbijība, augsta cieņa un mīlestība, attēlojot viņa pēdējos 
mirkļus ...

Brīnišķīgas, bet nenobeigtas Simfonijas akordi gaisdami 
vēl izskanēja šeit virs zemes, bet gaismas viļņi jau nesa uz 
Augstāko Pasauli gavilējošā temata turpinājumu ...

Simfonija turpinās, kontrapunkts aug un top plašāks!
Neredzami, neģiedami dzīvs ir gaišais F. Lūkina gars 

Latvijas Rēricha Mūzeja draugu biedrībā, viņa uzticīgo, mī
lošo līdzstrādnieku sirdīs, viņa dēla, ārsta H. Lūkina sasnie
gumos, kurš nes savā dzīvē un darbā tēva novēlējumus.

Domājot par šķiršanos uz brīdi, pārņem domas par nā
košo sastapšanos. Kā šķiršanās, tā sastapšanās ir neiz
bēgama ...

Sveiciens Fēliksam Lūkinam, draugam garā, kas 
iepazinis

Daili Augstākajā Kalpojumā — sveiciens sirds 
priekā!
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Himalaji

V. ŠIBAJEVS 
INDIJA

ļt kā dzīvs manā priekšā Dr. Fēliksa Lūkina tēls. Pirmo reizi 
ar viņu sastapos 1923. gadā, atgriežoties no Šveices Rīgā. 
Atceros, bija vēls vakars, kad atskanēja zvans un pie manis 
ienāca Dr. Lūkins. ,,Dzirdēju, Jūs nodarbojaties ar garī
giem jautājumiem, tālab atnācu iepazīties un parunāties ar 
Jums par lietām, kas arī mani no sirds interēsē!“ Viņš ne
atnāca tukšā, bet atnesa līdzi biezu kosmogonijas un garīgās 
filozofijas zinātnisku darbu un, nolikdams man to priekšā, 
jautāja, vai man tas pazīstams. Tieši šī pati grāmata bija 
arī manu pētījumu temats un mēs ātri sapratāmies. Atce
ros vēl kā šodien, man tad jau uzreizi likās, ka mēs nere
dzamies vis pirmo reizi, bet esam pazīstami jau sen, sen. 
Tāpat viņš lūdza man, vai man neesot vēl kādas citas grā
matas par šo pašu tematu, un es iedevu viņam Dzīvās Ēti
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kas grāmatas pirmo dalu. Atceros, ar kādu prieku viņš to 
saņēma, un no tā laika mēs redzējāmies it bieži, visvairāk 
vakaros pie viņa mājās, kad viņš bija nobeidzis daudzo slim
nieku pieņemšanu, kas vienmēr pildīja viņa uzgaidāmās 
telpas.

Kā dzīvs manā priekšā Dr. Lūkina, šī patiesi ievērojamā 
cilvēka, tēls. Vienmēr nenogurstošs un līksms, vienmēr ga
tavībā palīdzēt ar visu, kas viņa spēkos, vienmēr degdams 
pret visaugstākajiem un šķīstākajiem dzīves ideāliem, bet 
arī noteikts un skarbs pret katru nolaidību, jo viņu vadīja 
pārliecība, ka ikviena cilvēka pienākums ir pildīt to uzde
vumu, kas viņam lemts šai pasaulē. Bet arī bezgala sau
dzīgs un atsaucīgs pret visiem cietējiem, vienmēr uzmudi
nādams, vienmēr aicinādams uz priekšu. Viņš bija cilvēks 
ar augstu garīgu kultūru, un šī kādība neapšaubāmi deva 
viņam spēju paredzēt savu pacientu slimību rezultātus. At
ceros, viņš man reiz atstāstīja redzējumu attiecībā uz trim 
izvedamām acu operācijām. Divas operācijās lietojamās 
adatas bijušas mirdzošas, bet trešā nespodra un sarūsējusi. 
„Zinu,“ viņš man sacīja, „kaut arī es liktu lietā visu savu 
rūpību, viena no operācijām nebūs tik sekmīga, kā es to 
vēlētos.“ Un tā tas arī notika. Bet nebija viņā izmisuma 
vai fatālisma, gan otrādi — visiem spēkiem viņš pūlējās 
darīt kā būtu vislabāki, stingri pārbaudīdams sevi un sprai
gumā tiekdamies.

Pret garīgiem jautājumiem un Dzīvās Ētikas Mācību 
viņa attiecības bija neparasti rūpīgas un dziļas. Atceros, 
viņš mani dažreiz pārsteidza, citējot no galvas veselas lap
puses no izlasītām grāmatām. Un ar kādu patiesīgumu un 
noteiktību viņš piepildīja visu atzīto dzīvē! Nenogurstoši 
viņš arī rūpējās, lai katram patiesam meklētājam būtu iespē
jams plaši iepazīties ar visiem tiem jautājumiem, ko tas uz
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skatīja par dzīves pamatu. Viņš saprata, ka vesela virkne 
slimību nav vis ārēju cēloņu rezultāts, bet gan ceļas no tam, 
ka pats cilvēks nepareizi izturējies pret dzīvības pamatiem: 
ka slimības cēlonis meklējams Jaunā domā, naidā, iekārē 
u. t. t. Un patiešām, kā ārsti un psīchologi visās pasaules 
malās pēdējā laikā pierādījuši, un kā to arī uzsvaro 
Dr. A. Karelli savā pazīstamajā grāmatā „Cilvēks-Nepazī- 
stamais“: „Mūsu āriene veidojas saskaņā ar mūsu psīches 
parašām un pat saskaņā ar mūsu ikdienas domām. Arī 
mūsu muskuļu stāvoklis ir atkarībā no mūsu domāšanas 
veida.“ F. Lūkins dziji izprata šo visu mūsu dzīves da
žādo izpausmju garīgo cēlonību, un tālab viņa padomi slim
niekiem nebija mēchaniski medicīniski. Nē, tie skāra šo 
slimību pirmsākumu, tālab viņa padomi slimniekiem bija pa
mācoša tēva padomi. Te arī izskaidrojums viņa sekmigu- 
mam un tāpēc arī slimnieki viņu mīlēja. Atceros, cik ļoti 
viņš bija sajūsmināts par sekojošo vietu Dzīvās Ētikas Mā
cībā: ,,Zemes virsū mums jārūpējas arī par miesu, tālab 
vajag izprast slimību izcelšanos. Ārsts varētu sacīt slim
niekam — jums ir patīgas iekāres lēkme, vai iedomības anē
mija, vai nodevības akmeņi, vai tenku kašķis, vai naida 
trieka .. . Šķīstījiet domas — tā būs labākā dezinfekcija 
un visievērojamākais toniskais līdzeklis?1

Tā Fēlikss Lūkins centās patiesi palīdzēt cilvēkiem, jo 
viņš saprata, ka „Absolūtam tuvoties var vienīgi paplaši
not apziņu14. Daudz viņš darījis savas zemes garīgā līmeņa 
pacelšanai, lasīja lekcijas, tulkoja un izdeva grāmatas, gan 
ar personīgu darbu, gan arī materiāli pabastīja kultūrāli 
garīgas biedrības. Visa viņa pašaizliedzīgā un spilgtā dzīve 
bija viens vienīgs kalpojums cilvēcei.

1928. gadā šķīros no viņa un aizbraucu uz pasakaino 
Indiju, un dziļi nožēloju, ka man nebija lemts vairs šinī
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dzīvē sastapt karsti mīļoto draugu. Vēl dažus gadus viņš, 
sevi nesaudzējot, pašaizliedzīgi strādāja gan medicīniskajā, 
gan arī kulturāli garīgajā laukā, kā Latvijas Rēricha Muzeja 
Draugu Biedrības priekšsēdis. Šīs biedrības darbību viņš 
vislielākā mērā nostiprināja un attīstīja, bet to parādīt nav 
mans nolūks. Varu šeit vēl vienīgi apliecināt viņa dziļo 
mīlestību un cieņu pret H. un N. Rērichiem, šīs kustības gai- 
šājiem vadītājiem.

Dr. Fēlikss Lūkins aizgāja Gara pasaulē, bet palika ne
izdzēšamā atmiņā kā gara varonis.

N, Rerichs Vēstnesis
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DR. GEORGIJS ŠKLAVERS 
PARĪZE

Ja vajadzētu apzīmēt Dr. Lūkina pamatīpašību, būtību, tad 
būtu jāsaka: labsirdība. Viņa aurā, esmu pārliecināts, 
galvenā krāsa ir tā, kas atbilst labsirdībai. Tā ir visretākā 
īpašība, sevišķi mūsu laikā, kad pa visu pasauli izplatās 
gara rupjība un pat zvērišķīgums.

Cilvēcība, cilvēkmīlestība — šie gandrīz aizmirstie jē
dzieni — atstaroja visā viņa sejā, viņa Smaidā, bet vis
vairāk viņa skaidro acu dziļajā skatā. Kā ārsts viņš lie
cināja, ka spēj noteikt diagnozi, cieši ieskatoties slimnieka 
acīs. Un patiešām tādā veidā viņš precīzi noteica gara un 
organisma slimības. Bet pēc viņa paša acīm varēja bez 
kļūdīšanās noteikt diagnozi „slimībai“, no kuras viņš pats 
sadega: bezmēra līdzcietība pret cilvēkiem, vēlēšanās un 
gatavība uzņemties uz sevis cietēju nastas. Tā, atdodams 
sevi pilnīgi šai kalpošanā, upurēdams visu labā savus dvē
seles spēkus, viņš aizgāja no mūsu zemes.

Otra viņa īpašība bija — tiekšanās. Parīzē es 
sastapu viņu tikko kā atlidojušu no Daugavas krastiem. Li
dojumā tāpat izpaudās viņa traukšanās. Viņš viss bija 
vērsts uz gaismu, uz virsotnēm, uz nepasaulīgu skaidrību.

Un trešā viņa īpašība — atdevība. To varēja sa
just jau pirmo reizi sastopot viņu. Viņa atdevība arī bija 
reti stingra, nelokāma un bezgalīga. Viņš mīlēja dāvāt 
savas dzimtās Latvijas zeltaini saulaino dzintaru; šie cietie, 
starojošie „kristalli“ šķita viņa nesatricināmās uzticības
simbols.
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Savā redzamajā tēlā viņš aizgāja no mums. Bet nevar 
būt, ka viņa labsirdība, traukšanās un atde
vi ba joprojām nedarbotos līdzi Gaismas spēkiem. Bet 
mēs, viņa draugi, griežamies ar visu sirdi pie viņa piemiņas, 
pie viņa cildenā gara, paļāvībā, ka viņš, ,,mājodams gai
šajā vietā, zaļojošā dzīvības vietā, klusuma vietā*", palī
dzēs mums, kas cīnāmies satrauktās pasaules vidū.

N. Rerichs Miera Karoga Madonna
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DR. N. SERAFINIENE
LIETUVA

GAIŠA CILVĒKA Dr. LŪKINA F. PIEMIŅAI
1934. gada 28. martā mūsu gara tuvinieks Fēlikss Lū

kins aizgāja neredzamajā pasaulē. Man, kurai bija lemts 
prieks rakstiski satikties ar viņu, gribētos viņa piemiņai 
teikt dažus sirsnīgus vārdus.

Kad dabūju zināt, ka Dr. Lūkins ir prot N. Rēricha bie
drības dibinātājs Latvijā un tās priekšsēdis, griezos pie viņa 
ar brālīgu sveicienu no draudzīgās Lietuvas. Viņš tūdaļ 
sirsnīgi atbildēja uz manu apsveikumu un lūdza mani infor
mēt viņu par manu gara zinātnes darbu. Manu atbildi sa
ņēmis, viņš mani lūdza sākt organizēt Lietuvā Rēricha 
biedrību. Viņš dedzīgi pastāvēja uz tās jo drīzu dibināšanu, 
zinot, cik liela nozīme tagadējā laikā Gaismas Avotiem katrā 
valstī.

1935. gadā izdevās izvest dzīvē viņa ugunīgo vēlēša
nos redzēt Lietuvā nodibinām N. Rēricha biedrības nodalu. 
Un tagad viņa gaišais gars priecājas, ka iemiesota dzīvē 
viņa dedzīgo domu traukšanās vispārības labā. Viņš prie
cājas par radušos garīgās kultūras ugunskuru pie mums.

Tā Dr. Fēlikss Lūkins ir ne tikai Latvijas Rēricha Mū
zeja draugu biedrības dibinātājs un nostiprinātājs, bet arī 
tālredzīgs Gaismas vēstnesis, kas ierosināja ugunīgo domu 
organizēt tādu pašu garīgās kultūras gaismekli Lietuvā.

Jā, mūsu gaišais brālis priecājas ar mums, ka pārvērsts 
daiļā īstenībā viņa ugunīgais sapnis.
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N. Rēricha biedrība Lietuvā aizvien būs dziļi pateicīga 
Dr. Fēliksam Lūkinam, kā iedvesmotājam, kas sekmējis gai
šās uguns aizdegšanos mūsu sirdīs un nelokāmo traukšanos 
kalpot Vispārējam Labumam.

M. Čurļonis Upuris

3 33



JĀNIS ZALĪTIS

Tikai dažas reizas vien man bija lemts satikties ar Dr. Lū
kinu, ilgāk pabūt viņa tuvumā, un tā, klausoties viņā, saru
nājoties saskarties ar viņa domu un ideju pasauli. Tā bija 
dziji īpata pasaule, tā pacēlās pāri parastajām gudrību nor
mām, pāri ikdienai, — jaunu dvēseles jausmu un pieredžu 
sfairā.

Dr. Lūkins tik ļoti atšķīrās no parastā, bieži sastopamā 
ārstu-fiziologu tipa, kas tik maz ko grib zināt un saprast 
par lietām, „kas neredzamas", kas nav pierādāmas, nav 
parādāmas konkrētā formulā vai darbībā. Viņā bija jau
šama dzija, dzīva interese par netveramajām, irreālajām 
gara dzīves mistērijām, kur aicināti it visi, kas dzijāk sa
redz, nekā acis vien rāda, dziļāk sadzird, nekā ausis var 
dzirdēt. Dr. Lūkins piederēja pie tiem, kas katru cilvēku 
grib pazīt un vērtēt „pēc gara". Tāpēc arī katrs gara 
meklētājs, gara ticīgais un cīnītājs — lai kādās gaitās savā 
dzīvē un darbā iedams — varēja ar viņu sasaukties kā tu
vinieks — gara un augstākās cilvēcības 
vārdā.
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KĀRLIS EGLE

Tādus cilvēkus kā Dr. Fēliksu Lūkinu, kas tik gaišu skatu 
un tik dziļi prot ielūkoties cilvēkos un visā pasaules būtībā, 
kas spēj veidot jaunas atziņas nākamām paaudzēm, nenākas 
sastapt bieži. Cik man gadījās būt ar viņu kopā, — lai tas 
notika īsu brīdi uz ielas, ārsta darba istabā vai pirmā pla
šākā lūgtu viesu sanāksmē viņa vadītā Rēricha Mūzeja 
draugu biedrībā (tolaik Skolas ielā), — Dr. F. Lūkins, bez 
īpašas tieksmes un cenšanās pacelties pāri citiem, arvien 
nostājās vadītāja lomā ar savu lielo vienkāršību, mierī
gumu, apskaidrotību, ar dzīves jēgas izpratnes dziļumu. Ar 
seju droši pret tagadni pagriezies, viņš it kā meta un metīs 
arī turpmāk savu atziņu, savu garīguma atblāzmu pāri 
laikmetiem un paaudzēm nākotnē. Šī lielā pravietiskā vien
kāršība, gara mošums un mierīgums, gudrība un jaunu at
ziņu dzidrais prieks bija viņa priekšrocības, un ar tām viņa 
gaišā un skaidrā personība, kas iedvesmojusi cēlām domām 
un darbiem tik daudzus un daudzas patiesības un garīga 
daiļuma meklētājus un meklētājas, dzīvos ikviena atmiņā, 
kas ar viņu kaut cik nācis tiešā vai netiešā sakarā.
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PROF. E. LAUBE

Dievs nolicis tādu kārtību pasaulē, ka cilvēkam daudz šai 
dzīvē pašam jāmeklē, jāiegūst, ieskaitot pat jēdzienu par 
pašu Dievu un ceļu uz Viņu. Dieva meklēšanai un lai dotu 
iespēju Viņam tuvināties, cilvēka rīcībā nolikti dažādi lī
dzekli. Kristus māca, ka Dievu var atrast vientiesīgā ti
cībā, mīlestības pilnā paļāvībā uzlūkojot viņu pirmā vietā 
kā Mīlējošu, Palīdzējošu Tēvu. Mīlējoša Tēva — mīlējošu 
bērnu attiecības ir vienkāršas, viegli noskārstamas un pie
ejamas visplašākām aprindām, sākot ar naīvu bērnu un bei
dzot ar sirmu zinātnieku. Cita pieeja Dieva meklēšanai 
uzsver Viņu kā visuma Garu, kosma Garīgo Pamatu un 
Būtni, Kurā ietveras pasaules dzīves norise. Tādi uzskati 
grib jau zinātniski, vai ar augstāki un speciāli izkoptiem 
gara orgāniem nodibināt sakaru starp cilvēku un Dievu. 
Tā, piemēram, teozofija ņem palīgā cilvēka domāšanas spē
jas, cenšoties tās pēc zināmas sistēmas izkopt līdz augstākai 
pilnībai, lai tādā kārtā nodibinātu meklēto vienību starp 
Dievu un cilvēku. Pie tiem cilvēkiem, kuriem šķiet tuvāks, 
piemērotāks izsmalcināts gara darbības veids Dieva meklē
šanai, piederēja arī Dr. F. Lūkins. Viņa dabā valdīja filo
zofiski zinātniska dominante un tieksme pēc smalkākas, di
ferencētākas lietu izpratnes, kādēļ viņš arī izvēlējies sev 
Dieva meklēšanai tādus līdzekļus, kam varētu būt sakars ar 
zinātni un ar cilvēka augstākām gara spējām. Pēc manām 
domām nav svarīgi, pa kādiem ceļiem cilvēks nokļūst pie 
Dieva, resp., ar kādu līdzekļu palīdzību Dievs noved cilvēku 
pie Sevis, bet gan ļoti svarīgi ir, ka cilvēks beidzot nonāk 
pie Dieva, atrod kontaktu ar Viņu, lai ar to savas dzīves
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apzināmo dalu spētu apzināti veidot saskaņā ar Viņa Gribu 
un Prātu. Es paturēšu atmiņā Dr. F. Lūkinu kā gaiša gara 
cilvēku, kas neapmierinās ar dzīves seklu un paviršu iz
pratni, bet centās visā nopietnībā meklēt Dievu un veidot 
savu dzīvi saskaņā ar Viņa likumiem.

Rafaels Jēkaba kāpnes
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SENATORS KĀRLIS DUCMANIS

DIEVA MEKLĒTĀJA Dr. F. LŪKINA 
PIEMIŅAI 

1.
Pašā Latvijā man ar Dr. Fēliksu Lūkinu iznāca mazāk kopā 
būt un runāties, nekā svešās zemēs: Krievijā, kur Vitebskas 
pilsētā 1915. gada beigās — kara un bēgļu laikos — ar 
viņu pirmo reizi iepazinos; tad Kopenhāgenā, Dānijā, 
1919. gada rudenī; Ženēvā 1927. un 1928. gg., un 1931 g. 
rudenī Prāgā, Cechoslovakijā. Latvijā turpretim tikai retu
mis uz īsu brīdi, kad no ārzemēm šad un tad atbraucu Rīgā. 
Gan no 1933. g. rudens jau pastāvīgi dzīvoju Rīgā, tomēr 
tos 8 mēnešus, līdz Dr. Lūkina aiziešanai 1934. g. 28. martā, 
dzīves savādā rotaļa ierīkoja tā, ka uz īsu mirkli parunā
jušies tikām tikai divas reizes. Tas ir sāpīgi, kā katrā lielā 
zaudējumā, jo viņa pēdējos mūža gados daudz varēja iegūt, 
dzirdot Dr. Lūkinu runājam, cenšoties atminēt būtības mīk
las un izprast Dieva valstības noslēpumus, cik tas cilvēkam 
dots un atjauts. Man vienmēr bija daudz ko Dr. Lūkinam 
vaicāt, un viņš ar īpatnēji suģestīvu ciešu pārliecību deva 
savas atbildes un paskaidrojumus. Dažam karmiskam 
mezglam manā dzīvē sāpinoties, es meklēju atbildes uz dzī
ves mīklām daudzas reizes pie Dr. F. Lūkina, un viņam aiz
ejot drīzi izjutu lielo zaudējumu šinī ziņā. Viņš allaž drau
dzīgi pūlējās palīdzēt ar padomu un savā reliģiskā pārlie
cībā smeltu atrisinājumu.

Otrā un pēdējā tikšanās tajos 8 mēnešos Rīgā man ne
iziet no prāta. Tā bija neilgi pirms viņa saslimšanas, tās
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pašas, kas viņu noveda kapā, kad pēc Dieva lēmuma mūsu 
Dr. Lūkina virszemes dzīvei bija jānoslēdzas, lai pēc tam 
staigātu citus ceļus, citā, skaidrākā gaismā. Neiziet no 
prāta netikvien tāpēc, ka tā bija mūsu pēdējā tikšanās un 
saruna, bet arī tāpēc, ka mani tobrīd pie Dr. Lūkina no
veda gaismas un kaut kāda atrisinājuma vai palīdzības 
meklēšana vienā no traģiskākiem brīžiem manā mūžā, Dieva 
uzliktiem pārbaudījumiem pieņemot jau it kā karmiskas 
vētras raksturu ... Un tad es savā sirds nemierā griezos 
pie dvēseļu ārsta un tulka Dr. Lūkina, kā pie uzticama 
drauga. Viņš arī deva savu padomu kādā loti svarīgā cil
vēka dzīves jautājumā, kas tik bieži paceļas nabaga cilvēk
bērnu sirdsapziņas priekšā: kā darīt? kā nedarīt? kā iz
šķirties? vai tā darot jeb tā nedarot varam jeb nevaram 
pastāvēt Dieva un Viņa liktās dievišķās kārtības likumu 
priekšā? Lūkina atbilde pārvietoja atrisinājumu no negro
zīga aizlieguma plāksnes uz karmas loku, tas ir — uz cil
vēka brīvās gribas (liberum arbitrium) un paša atbildības 
loku, resp., plāksni. Tas bija liels sirdsapziņas atvieglinā
jums, kas pavairo garīgos spēkus cīņā ar likteni, sajūtot 
brīvas cīnīšanās smago nastu tomēr kā labāku un vieglāku, 
nekā stāvēšanu absolūtas normas impersonālās majestātes 
priekšā .. .

Pēc šīs tikšanās man vairs nebija lemts Dr. Lūkinu šinī 
virszemes dzīvē redzēt. Nākamā tikšanās jau notika, kad 
viņa dzīvoklī, gar puķēm (kuras viņš tā mīlēja un kopa) 
un skujām uz pirkstu galiem ejot, viens pats atrados pie 
viņa nāves gultas, otrā dienā pēc viņa aiziešanas no mūsu 
dzīves, un pilnīgā nesaprašanā noglaudīju viņa nāvē sastin
gušo auksto pieri, lūdzot piedošanu par to, ka pa šiem 8 Rī
gas dzīves mēnešiem tik maz biju viņu apmeklējis, labi zi
not, ka viņš savā vientuļa dzīvē to labprāt vēlējās un gai
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dīja. Bet draugs klusēja, bija šeitan apklusis un uz visiem 
laikiem. Man bija nojauta un cerība, ka viņš man piedod. 
Tomēr sirds bija smaga un nesaprašana liela. Cik sa
vādi, kad tik daudz savā laikā spriests un prātots par mū
žības vārtiem un viņpuses dzīvi, par kapsētas vārtiem kā 
„porta resurrectionis“ — ,,augšāmcelšanās vārtiem14 — un 
par Dieva valstības noslēpumiem, un tagad nu es stāvu ne
saprašanā te, bet viņš ir „tur“. It kā būtu tepat, un' visu, 
visu varētu nu pastāstīt, neizslēdzot arī viņa dabisko, ie
dzimto humoru —- un tomēr, redz, klusē, neatsaucami, kaut 
arī ar mierīgu, dabīgu smaidu sastingušajā pazīstamajā 
sejā.

Cik vāja tomēr ir cilvēka sirds! Kaut zinot nelaiķa uz
skatu — un tam piekrītot — ka virszemes nāve nav nekāds 
„gals visam11, bet ir vārti uz jaunu dzīvi „tur“, — tomēr — 
tomēr! Un nota bene: saskaņā ar Dr. Lūkina reliģisko pār
liecību (,,p orta resur r ectionis!“) viņu taču veda 
uz kapiem baltu krāsu simbolikā, tai starpā ar balti 
segtiem zirgiem, līķratos iejūgtiem, ar ko bij teikts: nav ko 
sērot! Un tomēr .. .

2.
Kara un revolūcijas laikā, 1916./18. g.g. Vitebskā, kur 

Dr. Lūkins bija Rīgas-Orlas dzelzceļa ārsts, bet es kara 
dienestā, t. i. tai posmā, kur ar viņu iepazinos pirmo reizi, 
neviens no mums abiem vēl nelauzījām galvas par reliģijas 
un mūžības jautājumiem, nevienu pašu reizi arī nē. Toreiz 
visu uzmanību saistīja personīgo piedzīvojumu, priekškara 
atmiņu un kara un miera jautājumi, vēlāk jau arī Krievijas 
revolūcijas notikumi un nākamās brīvās Latvijas cerējumi. 
Tā laika grandiozie notikumi visā pasaulē gan bija kā ra

40



dīti — ierosināt pārdomas par Providenci, par kādu pār
pasaulīgu kārtību un tās Lēmēju, kura plānā tādiem pasau
les satricinājumiem ir sava vieta un loma. Bet tomēr šādas 
pārdomas mūsu galvās neienāca nevienu reizi. Kas attie
cas uz mani (un tas pats laikam sakāms par F. Lūkinu), tad 
jāpiemetina: par spīti tam, ka es no bērnības vecāku mājā 
tiku audzināts kristīgās reliģijas mācībās, un arī vēlāk ne
kad netiku piebiedrojies Dieva noliedzējiem. Un tomēr — 
toreiz neienāca prātā piemērot šīs atziņas vēstures notikumu 
un cilvēku toreizējo drāmu praksē. No tā risināms, ka tā 
tad baznīcas iekšējie spēki ir bijuši par vājiem, lai ierosinātu 
to apziņā, lai novestu pie praktiskas, pielietotas kristietības. 
Tikai daudz vēlāk radās pārdomas un veidojās atziņas, kā 
jel īsti būtu izprotamas un kur novietojamas dievišķās pa
saules kārtības likumsakarībā tik grandiozas vēstures pa
rādības kā, piemēram, Krievijas revolūcija, kommūnisms, 
jauno valstu tapšana, tautu pašnoteikšanās un, beidzot, 
mūsu pašu personīgās dzīves gaitas un drāmas. Un — kā 
jel īsti būtu zīmējamas virziena līnijas visas mūsu kristīgās 
civīlizācijas turpmākiem likteņiem, ņemot vērā, ka Eiropai 
vēl šodien jūtami tie viļņi, kas bango pasaules kara un re
volūciju satrauktā vēstures jūrā.

Ap šīm pārdomām un ap katras cilvēka dvēseles, resp., 
garīgās monades būtību un ,,nākotnes izredzēm" grozījās 
Dr. Lūkina valdošā interese, kad ar viņu runājāmies 
1927./28. g. Ženēvā un 1931. g. Prāgā, kā arī tajos retajos 
gadījumos, kad gadījās tikties Rīgā. Turpretim 1919. gada 
rudenī, kad Dr. Lūkins, braukdams uz Davosu (Šveicē) 
ārstēt tuberkulozi, mani un manu sievu — viņa bijušo skol
nieci Maldoņa ģimnāzijā Rīgā —- apmeklēja Kopenhāgenā — 
toreiz ne viņam, ne man tāpat neienāca prātā prātot par 
Dievu un reliģiju, tāpat Vitebskā, kara laikā. Visa Dr. Lū-
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kina gribas enerģija toreiz, 1919. g., bija koncentrēta uz 
vienu noteiktu apņemšanos: izārstēt savu tuberkulozi Da- 
vosā, kas viņam pēc kāda gada arī izdevās.

* *

3.
Pagāja atkal gadi. Ciemojoties 1924. gadā Rīgā pie 

Dr. Lūkina, mēs ar sievu viņu atradām tikpat šarmantu un 
samērā bezrūpīgu (savas kundzes veselības traģēdiju viņš 
mācēja noslēpt sirdī un izvairījās to viesiem likt manīt), 
kā agrāk. Ne man, ne viņam vēl nebija nekādu reliģisku 
problēmu dienas kārtībā. Bet drīz pēc tam sākās Dr. Lū
kina garīgās evolūcijas straujā gaita.

Te jāapstājas pie kāda notikuma, kam sakars ar Dr. Lū
kina piegriešanos gara problēmām. 1924./25. g. sezonā 
Zviedrijā manai sievai un man „nejauši“ gadījās noskatīties 
kādu teozofisku drāmu „Till frāmmande hamn“ zviedru kā- 
merteātrī „Lilla Teatren“, Stokholmā, ko zviedri bija pār
tulkojuši no angļu valodas: angļu rakstnieka Sutton Vāne 
vienīgā drāma, ko tas savā mūžā uzrakstījis — ,,Outward 
bound“, pēc tam kad četri gadi Ziemeļfrancijas tranšejās 
pieredzējis visas lielā kara šausmas. Drāmā attēlots virs
zemes miesu nometušu dvēseļu ceļojums uz viņpasauli, tādā 
pašā personībā un reālitātē, kā kad tie vēl tepat dzīvotu 
un savas ikdienas darīšanas apkoptu, pie kam šie ceļinieki 
sākumā pat nezina, ka tie „miruši“. Pasaules kara šaus
mas minēto angļu rakstnieku novedušas pie šīm teozoiiskām 
atziņām par dvēseles nemirstību un reālo eksistenci pēc 
miesas nāves. Stokholmā minētais teātris visu sezonu 
ikdienas uzveda vienīgi šo drāmu (1924./25. g. sezonā), un 
izrādes vienmēr bija izpārdotas.
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Ap šo laiku nāca manāms — kā v ē 1 ā k sapratu — ka 
manas dzīves karmiskās saistības kaut kādā ceļā saskaras 
ar Lūkina likteņa rakstu līnijām. Vienīgi tāpēc man jāpa- 
stāsta arī dažas epizodes no manas dzīves, jo bez tām nevar 
uzturēt šo atmiņu kopsakarību.

No šī brīža sākās mana interese par t e o z o f i j u, par 
kuru Zviedrijā vispār pastāv plaša interese, kā vispār par 
reliģiju. Neilgi pirms tam, vielu bija devusi pazīstamā 
astronoma un stingri eksaktā zinātnieka Kamilla Flām- 
m a r i o n a trīssējumu grāmata par nāvi un tās noslēpumu: 
„La mort et son mystēr e“, kurā sakopoti visdro
šākā veidā pārbaudītie materiāli no dzīves par dvēseles tā
lāko eksistenci, kādus K. Flammarions vācis 50 gadu laikā, 
— beigās noslēdzot: „Kā to izskaidrot — es nezinu: tas 
nākotnes zinātnieku uzdevums; bet tā tas ir. Noliegt tādos 
apstākļos dvēseles atsevišķo eksistenci (no miesas) un dvē
seles tālāko dzīvošanu pēc miesas nāves — to noliegt un 
sacīt, ka šie fakti nav fakti — tas vienkārši būtu nego
dīgi .. .“

Kādu laiku pēc tam šīs Flammariona grāmatas nodevu 
lasīt Dr. Lūkinam, un tāpat arī pastāstīju viņam par augš
minētās angļu rakstnieka teozofiskās lugas izrādi zviedru 
teātrī Stokholmā. Tas notika sakarā ar šādu atgadī
jumu Dr. Lūkina d z ī v ē: 1919./20. g.g. ārstēdamies 
Davosā, Dr. Lūkins redzējis reiz šādu sapni. Viņš atradies 
kādās lielās viesībās, kādā Šveices pilsētā. Staigājot pa 
spoži apgaismotiem saloniem un pie viena sliekšņa starp 
dejas zāli un otru salonu apstājoties, pie viņa pienākusi ļoti 
skaista, kā licies žīdu tautības, jaunava ar greznu augļu 
šķīvi rokā un burvīgi smaidot uzrunājusi: ,,Lūdzu, doktora 
kungs, ņemiet un atspirdzinaities ar kādu no šiem augļiem.“ 
Pārsteigts, ka šī svešā jaunava zina, kas viņš ir, Dr. Lūkins
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paņēmis ābolu un reizē kaut ko runājies ar šo jaunavu. —- 
Neilgi pēc šī sapņa Dr. Fēlikss Lūkins, būdams pats ārsts 
un jau tādā rekonvalescences posmā, ka nav bijis saistīts 
ar gulēšanu Davosā, ticis ielūgts kādas Šveices ārstu orga
nizācijas viesībās, laikam Bernē vai Cīrichē, kādā lielākā 
Šveices pilsētā. Ierodoties šinīs viesībās, viņš bijis pār
steigts, ka šīs greznās telpas viņš jau kādreiz mūžā ir re
dzējis, un tad uz reiz atcerējies, ka tas ir bijis augšminētā 
sapnī, kas viņam visos sīkumos iespiedies toreiz atmiņā, 
jo bijis loti skaists un dzīvi reljefs. Jau tā būdams šī savādā 
redzējuma varā, Dr. Lūkins vēl jo vairāk kļuvis pārsteigts, 
kad šo pašu spožo viesību salonos, pie divu blakus salonu 
sliekšņa, viņam glezni smaidot tuvojusies gluži tā pati 
skaistā, mazliet žīdu tautības tipa, jaunava, ko viņš jau re
dzējis minētā sapnī, un ar gluži tādu pašu augļu šķīvi rokā, 
kā toreiz sapnī. Pārsteiguma augstiene nākusi tai brīdī, 
kad šī svešā jaunava Dr. Lūkinu uzrunājusi uz mata tā
diem pašiem vārdiem kā tai sapnī: „Lūdzu, doktora kungs, 
ņemiet un atspirdzinaities ar kādu no šiem augļiem.“ Un 
Dr. Lūkins ņēmis un ēdis tāpat, kā toreiz sapnī. Viņš man 
arī kaut ko paskaidroja, kāpēc tai jaunavai ir bijis zināms, 
kas viņš ir, bet man šie tuvākie sīkumi piemirsušies.

Šim atgadījumam bija sava ceļa griežu nozīme Dr. Fē
liksa Lūkina garīgajā attīstībā un ar to visā tālākā dzīvē. 
Cik atceros no viņa stāstījumiem par Davosu, Dr. Lūkins 
tur ilgu laiku guļot, neziņā starp dzīvību un nāvi, bija spie- 
stin spiests nodoties dažādām pārdomām. Jāpieņem, ka tās 
būs bijušas smagas pārdomas, nospiedošas, jo ap to laiku, 
kad viņš ārstējās 1919. 20. g.g. Davosā, Dr. Lūkins vēl bai
dījās no nāves, un pat ļoti jūtelīgā pakāpē. Viņš toreiz, 
tā sakot, ne par ko negribēja vēl mirt, kaut arī ar savu ie
dzimto izkopto taktu un pašsavaldīšanos ne ar ko to neiz
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rādīja līdzcilvēkiem, arī man nē. Es to tāpat uzminēju, 
ilgākus gadus pazīstoties. Tai gara attīstības laborātorijā, 
kāda Dr. Lūkinam bija smagais Davosas krizes laiks, ar 
augstākas varas lēmumu, kā šķiet, tika likti pamati tai viņa 
straujai garīguma attīstībai augšup, kāda samērā īsā laikā 
nāca vēlāk.

Šinīs dievišķās žēlastības līdzēkjos man gribētos ierin
dot arī augstāk minēto Dr. F. Lūkina sapni Davosā un no
tikumu viesībās Bernē vai Cīrichē, pēc šī sapņa. Un Dievs 
Dr. F. Lūkinam deva vēl žēlastības laiku še virs zemes: at
veseļoties un tad straujā gaitā panākt visai augstu garīguma 
pakāpi, atrast un atzīt savu Dievu, un ar savu gaišo perso
nību un gara dāvanām kļūt par gaismas izplatītīju arī dau
dziem līdzcilvēkiem viņu reliģiskos meklējumos un pareizā 
dzīves dzīvošanā. Pie tādiem līdzekļiem, kas Dr. Lūkinam 
šinī ziņā daudz pateicības parādā, piederu arī es, un vēlētos 
ar šīm piemiņas rindām nolikt mazu vaiņagu pie Dr. Lūkina 
kapa un raidīt draudzīgas pateicības ziņojumu turp uz gai
smas sfairām, kur aizgājušais draugs tagad mīt un droši vien 
kaut ko atkal dara mūsu visu labā.

* *

4.
Nododot Dr. Lūkinam augstāk minētās K. Flamma

riona grāmatas par „n ā v i un viņas noslē
pu m u“, — tas laikam bija ap 1925. gadu, — es atgādi
nāju viņa Davosas sapni un vēlāko notikumu tais viesībās 
Šveicē un sacīju, ka viņš atradīs daudz tādu gadījumu, iere
ģistrētu un rūpīgi pārbaudītu, šinī Flammariona mūža darbā. 
It īpaši nodaļās ,,Le dēja vu“ (jau redzētais) un „Prēmoni- 
tions de Favenir“ (nākotnes paredzējumi). Vēlāk Dr. Lū-
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kins sacīja, ka šis Flammariona darbs viņu ierosinājis 
piegriezties pētījumiem par dvēseles nemirstību un tad tā
lāk teozofijas idejām, aiz kurām vēlāk sekoja Austrumu Ma- 
hātmas mācība.

Tāpat viņš sajūsminājās par augstāk minēto angļu rakst
nieka teozofisko drāmu. Dr. Lūkins ātrāk nerimās, kamēr 
mana sieva, Dr. Lūkina atkārtoti pierunāta, pārtulkoja to 
latviešu valodā, izsakot gan drāmas tituli mums saprota
māki: „Uz nezināmo o s t u“. Jo angļu orīģināla 
,,Outward bound“, kā specifisks jūrnieku termīns, nemaz 
nav vārdiski attulkojams. Par tālāko gādāja Rīgā Dr. Lū
kins, proti, — lai Dailes teātris šo teozofisko drāmu 
inscēnē un izrāda, kas 1927. gadā arī notika, kā Rīgā, tā 
arī viesu izrādēs Valmierā, Daugavpilī, Ventspilī.

Ja jau Dr. Lūkina garīgās intereses, pēc viņa atzinuma, 
guva stipru ierosinājumu no šīs angļu drāmas, kas toreiz ap
staigāja daudzu zemju un tautu teātrus Eiropā un Amerikā, 
nonākot arī līdz Latvijai, — tad var pieņemt, ka tai pašā 
virzienā šīs Dailes teātra izrādes iedarbojās arī uz to lat
viešu publiku, kas visas izrādes pildījusi līdz beidzamai vie
tai. Iebraucis no Ženēvas Rīgā, es 1927. g. aprīlī Lielajā 
Piektdienā redzēju šo drāmu uzvedam mūsu talentīgā 
Ed. Smilga režijā un līdzspēlējumā. Inscēnējums bija daudz 
pilnīgāks un skaistāks, nekā Stokholmā. Varēja redzēt, ka 
līdzrunājis Dieva meklētājs, kāds ap to laiku jau bija 
Dr. F. Lūkins, kuru Dailes teātra vadība īpaši bija lūgusi 
pārrunāt par lugas inscēnēšanu. Savu mūžu nebiju redzējis 
ne tādas izrādes, ne tādas publikas izturēšanās teātrī, ne 
tādas Lielās Piektdienas, kad ,,spēlē teātri“. Bet tā taisni 
bija Lielās Piektdienas izrāde! Zāle bij pārpildīta — visā 
vairumā vienkārši strādnieku ļaudis, kas izturējās kā
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dievkalpojumā. Te sirdis klusu runāja, visiem 
vienādi, ka te jāizturās it kā, piemēram, baznīcas koncertā. 
Pēc cēlieniem priekškaram krītot — absolūts klusums zālē. 
Bet reizē koncentrēta uzmanība ar aizturētu elpu.

Šī luga bija Dailes teātrim īsts kases gabals un tomēr 
pēc pāris mēnešiem, tai pašā 1927. gadā, tā uz reiz bez 
pēdām nozuda no repertuāra... Izrādās, ka 
šeit saskatāms toreizējās kreisās valdības spiediens (to man 
apstiprināja vēlāk arī Dailes teātra vadītājs).

Savā laikā šī luga apstaigāja teātrus netikvien Anglijā, 
savā tēvzemē, bet arī Francijā, Amerikā, Zviedrijā, Dānijā, 
Norvēģijā un laikam arī vēl citur. Viņas autors pirms kara 
bijis pavājš aktieris Londonā, un ne pirms, ne pēc šīs drā
mas sarakstīšanas vairāk nekā nav uzrakstījis. Pēkšņas 
mākslinieciskas gaišredzēšanas uzliesmojums pēc drausmī
giem četriem kara gadiem tranšejās, nāvei ikdienas acīs ska
toties, un tikpat pēkšņs apdzisums: autors Sutton Vāne vē
lāk pametis Dieva meklēšanu .. . Bet ar to epizodi savā 
dzīvē, kas saistās ap minēto teozofisko drāmu, viņš tika 
plašā frontē kalpojis Dievam vairāk nekā varbūt pats kād
reiz domājis.

5.
Dr. Fēliksa Lūkina straujā garīgā evolūcija augšup no

risinājās viņa mūža pēdējos septiņos gados, laikam sākot ar 
1926. gadu. Pirms tam, iesākot ar Davosas tumšajām die
nām 1919./1920. g. g., veidojās priekšnoteikumi un pirmie 
pamati, lai dienās taptu tā augstā garīgumā paceltā per
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sonība, kuras mums nu pietrūka šeitan 1934. gada pavasa
rim raisoties.

Dievu var meklēt un Viņu arī meklē pa dažādiem ceļiem. 
Pateicoties Dr. Lūkinam, es dabūju lasīt tos avotus, kas 
bija autoritāte viņam, kurus var dabūt arī tepat Rīgā dažos 
grāmatu veikalos. Bez laba padoma tiem paejam nevērīgi 
garām, kaut gan tiem ir svarīga nozīme tagadējā pasaules 
garīgajā krizē. Kā šo Dieva meklēšanas sistēmu nosaukt? 
Grūti pasacīt. Arī Rīgā ir tāds pulciņš, kas šinī virzienā 
meklē patiesību un šo pulciņu vadīja Dr. Lūkins. Nebūdams 
šī pulciņa biedrs, nejūtos aicināts šo sistēmu še tuvāk pa
skaidrot. Šo piemiņas lapu par Dr. F. Lūkinu rakstot vē
los, starp citu, tikai apliecināt, ka, lai kādā ceļā meklētum 
Dievu, šī Dzīvās Ētikas mācība vienmēr ir gaisma mūsu ceļā 
pēc patiesības, kas palīdz censties augšup arī mums, kam 
augstākā autoritāte ir Jēzus Kristus dievišķā mācība. Lai 
atgādinām kādu liecību Dzīvās Ētikas ievada rakstos: ka 
šai Austrumu Mahātmas mācībai ar atklāsmes raksturu esot 
misija — „palīdzēt cilvēcei... nonākt līdz tam, kas ir likts, 
kurp Kristus ir aicinājis . . . (un ka tā nes) vēsti cilvēcei 
par Tīrā Gara jauno reliģiju". — Tāpēc nekas nav aplamāk, 
kā šo universāli domāto vēstījumu no augšienes samainīt ar 
kādu ,,indiešu sekti“, kā to dažreiz aiz nezināšanas dara. 
Te nav ne dogmātu, ne kulta priekšrakstu — un tādu jau 
nedeva arī Kristus -— bet gan ir liela iecietība un rēķināša
nās ar to, kam un kur kāda ir garīgās attīstības pakāpe, no 
kuras viss ir atkarīgs.

Sacīto ievērojot, lasītājs sapratīs arī, ka šī piemiņas 
lapa Dr. F. Lūkinam nav apoloģētiska, jo tie ceļi Dieva 
meklēšanā, kurp man sirds vairāk tiecas, nav gluži tie paši, 
kas bija Dr. F. Lūkinam. Pārpratumu novēršanai atzīstams, 
ka mūsu dienās sevišķi svarīgi runāt vispirmā kārtā par to,
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kas mūs visus vieno, kad meklējam Dievu, kas esam ra
dīti pēc Dieva ģīmja un līdzības.

Kad nu atceras un piemin Dr. F. Lūkina personību un 
viņa darbus, tad jāsaka, ka katrs kristīgs cilvēks tajos 
saskatīs to, ko ir licis darīt Kristus. Tā pati gaisma, tikai 
meklēta un sasniegta pa citādu ceļu.

Dr. F. Lūkins bija pazemīga dvēsele. Viņam bija galīgi 
sveša kaut kāda dzīšanās pēc ārēja goda vai pat „stāvokļa“. 
Viņa dzīvē pēdējos 10—15 mūža gados bija smagi pārbau
dījumi, bet viņš nekad ne par ko nežēlojās. Atturīgs un 
šķelmīgs bija viņa humors. Kāda dziļa, sena kultūra izpau
dās šinī personībā. Kā vērojams — agrākās zemes dzīvēs 
pielocīts pūrs. Visas šīs īpašības, kopā ar darbiem stingras 
sirdsapziņas uzraudzībā, ļauj domāt, ka Dr. Fēlikss Lūkins 
bija nācis šinī dzīvē jau predisponēts tai augstai garīgai pa
kāpei, ko Dievs viņam bija ļāvis un licis sasniegt, lai piepil
dītu kādu uzdevumu, darbojoties savā un līdzcilvēku labā 
un Dievam par godu.

N. Rerichs Brīnums
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A. VEVERE-MUCHKA

Mana pazīšanās ar Dr. Fēliksu Lūkinu sākās 1921. gadā, 
laikmetā, kad viņa dzīves biedre, rakstniece Ivande Kaija, 
tikko sāka atveseļoties no smagās triekas. Apmeklējot 
slimnieci, ar kuru iepazinos, kopīgi strādājot Latvijas ār
lietu ministrijas informācijas departamentā (preses nodaļā), 
bieži gadījās runāties ar Dr. F. Lūkinu, jo galvenā kārtā 
caur viņu saņēmu ziņas par to, kā pavada dienas valodu 
zaudējušā rakstniece. Biju Dr. Lūkinu iedomājusies gluži 
citādu, nekā viņš īstenībā bija. Biju priecīgi pārsteigta, ie
raugot viņā sirsnīgu cilvēku un dzirdot Ivandes Kaijas tu
vinieku nostāstus par to, cik lielā mērā viņa ārsta mākslai 
jāpateicas par to, ka Iv. Kaijas dzīvību izdevās glābt. Vi
ņas liktenis — zaudētā dzirde, valoda un tas, ka viņa ne
varēja ne lasīt, ne rakstīt, sagādāja aizvien aktīvai un dar
bīgai Antonijai Lūkina kundzei neaprakstāmas ciešanas, bet 
tai līdz cieta arī tuvinieki. 1922. gada vasarā ar Lūkiniem 
kopīgā vasarnīcā Mellužos dzīvojot, tiku redzējusi dažu 
labu smagu dienu viņu ģimenē. Toreiz Lūkina kundze vēl 
nekādi nevarēja pierast pie sava drausmīgā stāvokļa un 
bieži raudāja. Viņai bija grūti pateikt pat visvienkāršākās 
lietas, piemēram, kalponei ko vārīt pusdienā un tamlīdzīgi. 
Kādu vakaru tai loti ilgi nācās nopūlēties, kamēr bērni un 
kalpone saprata, ka tai vajadzīga svece, ko naktī aizdegt.

Daudz rūpju Dr. Lūkinam šai laikmetā sagādāja ne- 
vien dzīves biedres slimība, bet arī vajadzība pašam rūpē
ties par bērniem un mājas saimniecības sīkumiem. Bieži 
vien Dr. Lūkins bija spiests pieņemt slimniekus arī tad, kad
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pats nejutās vesels un paaugstinātās temperātūras dēļ tūlīt 
pēc runas stundu beigām bija jāliekas gultā. Dažu labu 
reiz, raugoties rūpju nomāktajā dakterī (tā viņu sauca draugi 
un tuvinieki) un viņa bezrūpīgajos bērnos, kuru pubertātes 
laikmeta nerātnības tēvam darīja ne mazums raižu, kļuva 
skumji. Uzmācās bažas par to, kas notiks, ja dakteris ne
izturēs . ..

Bet viņš izturēja! Liels garīgs spēks tam palīdzēja 
tikt pāri nevien personīgām likstām, bet kļūt vēl par palīgu 
un padomdevēju citiem. Pats slimības gados dziļu garīgu 
apvērsumu pārdzīvojis un par dzīves un tās dievišķās jēgas 
apliecinātāju kļuvis, Dr. Lūkins netaupīja pūles, lai no savu 
atziņu apcirkņiem dotu arī citiem. Pēckara gadu pārvēr
tību un izdzīves virpulī ierautajā Rīgā Dr. Lūkina sludinātās 
idejas bija kas gluži neparasts. Vēl vairāk tādēļ, ka viņš ne
meklēja populāritāti sabiedrībā, bet centās darīt labu visā 
klusībā un sludināt cēlās idejas tiem, ar ko nāca sakaros.

Dr. Lūkins bija jaunas Austrumu Mācības piekritējs. 
(Loti radniecīgs tai bija arī Annas Brigaderes pasaules uz
skats). Šī jaunā mācība atzīst, ka pasaules visumā noris 
mūžīgās tapšanas process, kam nav sākuma, ne gala, bet 
kas tuvojas aizvien lielākai pilnībai un harmonijai. Tas ir 
zinātnisks pasaules uzskats par kosmā esošās apzinīgās dzī
ves substances un enerģijas bezgalīgu pārveidošanos. 
Kosmu vada Augstākais Saprāts, mūžīgie dievišķīgie li
kumi. Cilvēkam arī piekrīt svarīga loma mūžīgajā univer
sālajā evolūcijas gaitā. Cilvēka doma pieskaitāma kosma 
apzinīgā un dzīvā spēka augstākām sastāvdaļām un pasau
les harmonijas bezgalīgās augšanas norisē tā ir viens no 
galveniem radošiem spēkiem, ja cilvēki savas apziņas ze
mākās dziņas pakārto augstākām idejām, kas virzītas uz
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vispārības labumu. Līdz ar to cilvēkam uzlikta 
liela atbildība. Viņš ir atbildīgs nevien par saviem 
vārdiem un darbiem, bet galvenā kārtā par savu' radošo 
domu, jo augstākās, mums neredzamās, pa
saulēs cilvēka doma rada idejas, kas 
tiecas izpauzties un iemiesoties mūsu 
dzīvē. Tāpēc pasaulē aizvien notiek tas, ko lielākā cil
vēces daļa vēlas: ja ļaudis alkst naida un atriebības, tad 
plosās kari. Ja vairākums cilvēku ilgotos harmonijas, dai
ļuma un visa labā, tad no pasaules izzustu ļaunums un 
naids, kas tagad plosa cilvēci.

Redzamu vietu austrumu mācībā ieņem reinkarnācijas 
vai atkaliemiesošanās ideja. t. i. ticība, ka cilvēks dzīvo ne
skaitāmas reizes un katrā dzīvē iegūst aizvien lielāku pie
redzi un pilnību. Mācība par reinkarnāciju ietilpusi visās 
lielākās pasaules reliģijās, vismaz viņu pirmatnējās formās. 
Dr. Lūkins centās pārliecinoši pierādīt, ka cilvēka ek
sistence ar nāvi neizbeidzas, bet cilvēka apziņa tikai 
pāriet citā stāvoklī — augstākās plāksnēs, kur viss tas, kas 
fiziskā pasaulē uztverts, ilgots un pārdzīvots, izkristallizējās 
ar spējām, ko daba dod cilvēkam pūrā, kad tas piedzimst 
nākošā mūžā. Liktenis nav ne sods, ne alga, 
bet tikai mūžīgā cēlonības likuma iz
paudums. Katrs pļauj, ko tas sējis. Cilvēks ir 
kosma evolūcijas līdzradītājs un līdz- 
veidotājs, bet ar savu šauri egoistisko 
domāšanas veidu viņš spēj arī kropļot 
un postīt pasauli. Egoistiskais un jūteklisko baudu 
meklējošais cilvēks, kas vairās no pienākumiem, ir ne
vien savu, bet arī visas cilvēces ciešanu 
radītājs. Ka tas tā ir, to spilgti rāda taisni mūsu laik
mets.
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Dr. Lūkins neatzina nāves, nebaiļojās no tās, lūdza 
piegriezt pēc iespējas mazāk vērības viņa mirstīgām atlie
kām, apbedīt viņu ātri, klusi un vienkārši. Dr. Lūkins ne
vēlējās, lai viņa piemiņu ietu meklēt pie trūdiem kapsētā. 
Tomēr uz viņa kapavietas bieži var redzēt vientuli noliktu 
ziediņu, ko dažs labs, viņu pateicībā pieminot, mēģinājis 
kaut šādā veidā izteikt savu pateicību.

Slimnieki bija iesaukuši Lūkinu par „labo dakteri14, jo 
daudzus tas ārstēja par brīvu, bet deva līdz arī zāles. Ka 
Dr. Lūkins dzīves pēdējā posmā tiešām maz domāja par 
savu labumu, to liecina tas, ka viņš neatstāja ģimenei tikpat 
kā nekādu mantojumu, kaut gan viņam bija milzīga prakse.

Mūsdienu materiālistiskajā laikmetā, kur pat mūžā ti
kai retumis izdodas sastapt patiesu ideālistu, kas nevien 
sludina idejas, bet cenšas tās piepildīt arī dzīvē, Dr. Lūkins 
bija izcila parādība. Neapnicis viņš centās darīt labu, pa
līdzēt un aicināt cilvēkus cīņā pret ļaunu un kalpot aug
stākam labumam. Varbūt arī slimnieki plūda pie viņa tādā 
vairumā taisni tāpēc, ka Dr. Lūkins centās ārstēt nevien 
miesas, bet arī dvēseles sāpes. Uzskatīdams garu svarī
gāku nekā miesu, viņš centās iedziļinātites slimnieku dvēse
les ciešanu pasaulē, iedvest tiem pārliecību, ka arī cieša
nām ir dziļa jēga. Runājot par slimniekiem, Dr. Lūkins 
dažreiz ieminējās, ka taisni ārsta kabinetā visspilgtāk at
klājoties mūsdienu cilvēka un it sevišķi sievietes pārdzīvoto 
sāpju un ciešanu bezdibeņi. ,,Cik daudzām sievietēm,“ teica 
Dr. L., „kas nāk pie manis slimās acis dziedēt, īstais sli
mības cēlonis ir asaras, ko tās raud par vīru neuzticību, 
dzeršanu un cietsirdību. Kas vien no slimniekiem izrādīja 
attiecīgu interesi, tam Dr. Lūkins labprāt deva grāmatas 
no savas privātās bibliotēkas, un gan ar to palīdzību, un arī 
sarunās centās modināt ticību, ka ciešanu iemeslus rada tikai
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cilvēki paši. Tā daudziem Dr. Lūkina nams kļuva par svēt
ceļojuma vietu, kur varēja izkratīt nevien bēdu nomākto 
sirdi, bet gūt arī mierinošu vārdu un drosmi atkal turpināt 
smago dzīves ceļu, ticēt un cīnīties ...

Pie tiem, kas jūtas esam Dr. Lūkinam daudz pateicī
bas parādā, piederu arī es. Laikmetā, kad bēdu un bērnu 
slimību nomākta tiku virinājusi viņa durvis, aizvien sastapu 
viņu gatavu uzklausīt un palīdzēt. Viņa rādītais ceļš uz 
jaunām atziņām man palīdzēja atgūt zaudēto dzīves jēgu 
un ticību. Ar neizsakāmu pacietību Dr. Lūkins klausījās 
manu „pretīrunāšanu“, zaimus un parastās materiālistu 
gudrības par augstākās jēgas un taisnības neesamību. Un 
tomēr Lūkina doto austrumu filozofijas literātūru lasot un 
ar viņu aizvien strīdoties, pati to neapzinoties, biju pār
vērtusies no Zaula par Pāvilu. Savu dzīvi tiešām varu 
sadalīt divos posmos: līdz šim apvērsumam un pēc tā. 
Līdzīgi man ir klājies daudziem. Un kaut arī dažs labs no 
mums pēc Dr. Lūkina nāves ir atkal ieslīdējis atpakaļ ma
teriālistiskajā ikdienā, Dr. Fēliksa Lūkina mestā domu bulta 
tomēr nebeigs starot to atmiņā, kas viņu tuvāk pazinuši.

Tā vien liekas, ka viņš nemaz nebūtu miris, bet ka viņa 
tēls arī no Aizsaules māj un aicina neapkust karot pret 
tumsu sevī pašā un apkārtnē, ticēt un tiekties pēc mūžī
bas gaismas.

54



Dr. F. Lūkins un kundze
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FRĪDA OLAVA

Ar Dr. F. Lūkinu un viņa jauno kundzi iepazinos priekš 
gadiem 35 Rīgas Latviešu biedrībā. Viņš tikko bija atgrie
zies no ārzemēm, kur specializējies acu slimībās, lai uzsāktu 
Rīgā ārsta praksi. Kundze bija mana nelaiķa vīra Viļa 
Olava skolniece, kurai tas pravietoja spožus panākumus 
rakstniecībā, kas vēlāk arī piepildījās, jo kas tagad nepazīst 
Ivandi Kaiju un viņas romānus.

Izceļoties Krievijas karam ar Japānu, iesauca kara die
nestā arī V. Olava skolu ārstu Dr. Reinhardu. Viņa vietā 
uzaicināja Dr. Lūkinu. Tā nu mēs, vienā darba vietā strā
dādami, arī tuvāk iepazināmies. Drīz vien Dr. Lūkins ie
guva kā skolotāju, tā arī skolnieku simpātijās, jo viņa gai
šais skats, atklātā, jautrā daba atstāja uz visiem patīkamu 
iespaidu. Nekad mēs nedzirdējām, ka Dr. Lūkins par kaut 
ko sūdzētos, būtu ar ko nemierā jeb sadusmots. Dzīvē 
jautrs un priecīgs, viņš skolā ieradās un tāds pats arī aiz
gāja. Bieži viņš mūs uzjautrināja, pastāstīdams, kā tas 
mājā ar saviem trim mazajiem rotaļājoties: te jābūtot par 
zirgu te par lāci jeb lauvu, kas ar savu briesmīgo rūkšanu 
tos izbiedējot, ka visi bēgot un paslēpjoties, kur varēdami, 
bet vislielāko jautrību un traci saceļot kūleņu mešana.

Sabiedrībā viņš bija omulīgs dalībnieks, pie tam pats 
nekad nebaudīdams alkoholu, lai gan citiem to neliedza. 
Liels daiļo mākslu cienītājs, viņš bij arī to labs izpratējs.

Kaut viņš bija ārēji jautrs un ar kūsājošu dzīves prieku, 
viņš jau agri sāka iedziļināties savas un citu cilvēku dvē
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seles dziļumos. Kā ārsts viņš savā praksē pieredzēja daudz 
posta, sāpes un ciešanas. Viņš nāca pie atziņas, ka blakus 
slimai miesai ir bieži vien jo slimāka dvēsele un, ārstējot 
vienu, nav novārtā atstājama arī otra, bet gan jādziedē 
abas. Tas bija pamudinājums piegriezties prātniecībai, cil
vēka dziļākās būtības izpratnei. Viņš neapmierinājās ar 
rietumu zemes prātniekiem, bet tiecās uz cilvēces šūpuli 
un meklēja austrumos un viņu gudrajo mācībās, kā atrast 
un attīstīt sevī un citos dievišķības dzirksteli, to izkopt, tai 
sekot savā darbā, visā savā dzīvē. Vēl jaunos gados viņu 
piemeklēja grūta slimība, ģimenes likstas, lielā tautas ne
laime, svešniecības gadi, šķirta ģimenes dzīve kara laikā, 
un pēc tam dzīves biedres satriecošā traģēdija. Visi šie 
smagie pārdzīvojumi viņa ticību nevis satricināja, bet gan 
stiprināja un pārliecināja. Likteņa pārbaudījumus, ciešanas 
un bēdas, kas uzliktas tiklab atsevišķam cilvēkam, kā visai 
cilvēcei, viņš uzskatīja par lielu Dieva žēlastību. Kad pār
runājām un atcerējāmies dažu jo smagu dzīves likstu, viņš 
mēdza teikt: „Krusts, ko Dievs mums uzlicis, jānes ar pacie
tību, bez kurnēšanas, bet gan ar prieku, jo ar to mēs izpēr
kam agrākās dzīves pārkāpumus, un nākošā zemes dzīvē 
mums tie grūtumi otrreiz vairs nebūs jānes, jo ar katru 
jaunu atdzimšanu mēs topam skaidrāki, tīrāki un tuvoja
mies arvien vairāk Kristus dievišķai pilnībai?1

Viņš mīlēja nevien cilvēci ar īsta kristīgā mī
lestību, viņš mīlēja arī visu Dieva radību. Ar lielu dedzību 
viņš nodevās austrumu mācībai, un tajā viņš atrada dziļu 
dvēseles mieru, cēlu cilvēces un visas radības mīlestību, 
tamdēļ arī viņa panākumi ārstniecībā bija tik pārsteidzoši. 
Ļaudis viņu dēvēja par „nabago ārstu“, un tas viņš arī 
bija vārda vispilnīgākā nozīmē, jo starp tiem neskaitāmiem
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pacientiem, kas ikdienas viņa uzgaidāmā istabā sēdēja, bija 
droši divas trešdaļas, ko viņš par brīvu ārstēja.

Smagu pārbaudījumu, dziļu pārdzīvojumu, bet arī iek
šēja miera un cēlas mīlestības bagāta bija Dr. F. Lūkina 
īsā laicīgā dzīve.

Fra Andželiko Apskaidrošanas
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Ž. KRIGERTS

Augusta pirmajās dienās 1932. gadā man pieteica Rī
gas veģetāriešu biedrības biedru viesošanos mūsu mazajā 
menoniešu vienkopā Vanagos. Mēs vēl nepazinām pieteikto 
viesu dzīves uzskatus, arī personīgi gandrīz visi tie mums 
bija sveši. Tomēr tik daudz mēs zinājām, ka visi tie ir 
jaunu pasaules uzskatu meklētāji. Tā kā arī mēs tādi bijām, 
tad ar diezgan lielu interesi un sacildināti gaidījām Rīgas 
viesus. Un viņi arī ieradās! Kauču arī sākumā nepazī
stami, drīz vien tie kļuva mums pazīstami un mīļi. Visus 
tos interesēja lietas, kas mums bija mīlas mūsu pasāk
tajā kopdzīvē, — mūsu atziņas un mūsu nodoms: Kristus 
augsto tikumu un mīlestības mācību padarīt par parastās 
ikdienas dzīves vada zvaigzni un ar šo mācību iespēt dzīvot 
par parasto dzīvi daudz skaistāku, pilnīgāku un svētības 
bagātāku šīs zemes dzīvi. . .

Sevišķi kāds vecāks, ļoti simpātiskā izskata kungs sīki 
iztaujāja par mūsu dzīves nolūkiem un līdzekļiem, ar kādiem 
mēs nodomājuši tos sasniegt. Kad par tiem daudz maz pa
stāstīju un pateicu arī, ka mēs necenšamies savas atziņas 
ar vārdiem propagandēt, bet tikai ar dzīvi parādīt, viņš 
silti paspieda man roku. Ar sajūsmu viņš piekrita, kad 
teicu, ka mēs savu lietu gan uzskatām kā svētumu sev, to
mēr nekādi negribam to citiem uztiept. Kas par mūsu no
domiem interesējas, ne aiz tukšas ziņkārības, bet kā meklē
tāji savu dvēseles vajadzību spiesti, tiem mēs labprāt tos 
līdzdalām, bet kā visiem izdāvājamu tirgus preci mēs tos 
neuzskatām.

,,Lūk, tā ir pareizi, tā ir visiem jādomā un jādara! Vēr-
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tības nav jāuztiepj, — tās ir jāmeklē, jo tikai kas meklē, tas 
atradīs un paturēs. Uztieptu neviens neatzīs par vērtību 
un, arī to saņēmis, ar to neko sev neiegūs. Jūsu atturība ir 
jūsu spēks un tāds pats spēks ir arī jūsu griba visam atļaut 
brīvi veidoties, neko negribēt nelaikā paātrināt!41

Šie sirmā viesa vārdi mani saviļņoja. Nebiju daudz 
dzirdējis līdzīgu atzinumu. Visi mūsu lietas līdzjutēji no
liedza pa lielākai daļai šo mūsu atturību, uzskatot to par 
mūsu kļūdu un arī iemeslu, kādēļ mūsu pasākums tik ne
auglīgs, ka 30 gadu laikā nav atstājis uz apkārtni nekādu 
redzamu iespaidu. Un, lūk, te nu izskanēja, ka tā nav kļūda, 
tā ir pareizi un tas vēl ir mūsu spēks! Biju par šo atzinumu 
ļoti pateicīgs, jo tas pilnīgi saskanēja ar dvēselē izjusto un 
dzīvē paklausīto patiesību.

Painteresējies tuvāk, uzzināju, ka sirmais viesis ir arī 
mūsu apkārtnē jau plaši izslavētais Rīgas ārsts Dr. F. Lū
kins. Tikdaudz brīnišķa un cildinoša biju jau par viņu 
dzirdējis. Nu viņš bija mūsu viesis un vēl mūsu atziņu līdz
jutējs! Tas sajūsmināja un pamudināja pat uz mazu pār
drošību — izmantot ieslavēto ārstu! Savārgušais brālis 
tepat Vanagos viesim Dr. Lūkinam lūdza padomu un viņš 
tik labprāt un laipni to sniedza, nepieņemdams ne mazāko 
atlīdzību! . .

īsais viesošanās laiks un daudzie viesi neatļāva tomēr 
ar Dr. Lūkinu tad tuvāk iepazīties. Pārrunās viņš centās 
tikai mūs ierosināt uz veģetārismu, ieteikdams piekopt to, 
ja ne aiz veselības, tad aiz ētikas principiem. Atvadoties 
viņš uzaicināja Rīgā viņu apmeklēt.

Kādas reizes tad arī Rīgā pie viņa piegāju. Katrreiz 
viņš tomēr bija ļoti aizņemts, jo viņu gaidīja daudzi pacienti. 
Arvienu atlika tikai maz mirkļu ko ar viņu parunāt. Bet arī 
šajās īsajās pārrunās arvienu pamirdzēja viņa dvēseles sil
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tums, viņa vispārību aptverošais, vispārībai kalpojošais 
skats. Galvenajos principos viņa uzskati neko neatšķīrās 
no mūsu, menoniešu, uzskatiem, jo arī viņš ticēja, ka cilvēkā 
mīt Dievs, un Dieva prātu, — šos visu pasauli uzturošos un 
vadošos likumus — uzzinot un tiem paklausot, cilvēks top 
mūžīgs un visspēcīgs — Kristum līdzīgs. Cilvēkam atliek 
tikai pēc tā tiekties. —

Sākumā nezināju, tikai vēlāk uzzināju, ka Dr. Lūkins 
ir arī kādas kultūrāli filozofiskas sabiedrības vadonis. Tā 
kā viņš pats par to neko neminēja, kautrējos tam ko tuvāk 
iztaujāt par viņa vadītās sabiedrības mērķiem un nolūkiem.

Reiz noejot atkal viņu apmeklēt, uzzināju, ka viņš 
slims. Man likās, ka neesmu vēl tik tuvu ar viņu pazīstams, 
ka drīkstu arī slimu to traucēt, un skumjš tad no tā aiz
gāju, to nesastapis. Vēlāk gan šo savu soli loti nožēloju, 
jo kā smags pārsteigums drīz pēc tam sekoja Dr. K. Lūkina 
nāve. Nevien es, bet gandrīz visi viņa pacienti mūsu ap
kārtnē nekādi negribēja tam ticēt, negribēja ar to samieri
nāties. „Tas nevar, tas nedrīkst būt! Viņa nāve ir arī 
mana nāve, jo tikai viņš mani līdz šim dzīvu uzturēja!14 Tā 
izsaucās vairāki viņa pacienti un ne bez iemesla. Jo pēc 
viņa nāves vairāki slimnieki, kuros viņš bija uzturējis ce
rību uz izveseļošanos, drīz vien nomira. Nebija tiem vairs, 
kas uztur viņos ticību dzīvei. To iedvesa tiem Dr. Lūkins 
un nu, kur tā vairs nebija, pietrūka arī tiem spirgtās cerības.

Bet tas ir noticis un Dr. F. Lūkina mums vairs nav. 
Mums jāsamierinās ar viņa zaudēšanu. Bet vai viņš ir zu
dis? Nē, nekad nē! Viņa mūžs nav bijis tukšs, tikai sev 
vien dzīvots mūžs. Viņš ir dzīvojis citiem un darījis visu 
iespējamo, lai mazinātos cilvēku sāpes un ciešanas, lai no 
nezināšanas un nevarēšanas tumsas tie ieietu gaismas un
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speķa sfaira! Tāds darbinieks nekad nepazūd, viņš dzīvo 
savos darbos.

Ir jātur mīla viņa piemiņa, jo viņš ir tā cienīgs. Bet šī 
mīlestība nav parādāma tikai ar viņa slavēšanu, viņa dau
dzināšanu, ar piemiņas gājieniem pie viņa kapa. Es domāju, 
ka par to viņš vismazāk pateiksies. Viņa piemiņa būs cie
nīgi godināta tad, ja viņa darbs turpināsies, viņa cilvēkus 
mīlošais un Dieva patiesību un gaismu meklējušais gars 
kļūs aizvien dzīvāks, spēcīgāks un varenāks viņa audzēkņos, 
viņa cienītājos, viņa sekotājos. Viņš gavilēs, ja tie mērķi, 
ko viņš garā skatīja, kādus viņš novēlēja sasniegt visai cil
vēcei, — ja tie mazākais viņa cienītājos aizvien vairāk re- 
ālizēsies un tie sāks jau dzīvot kopējo, gaišo, Dieva tais
nības un mīlestības daiļuma caurausto spēku dzīvi — kā 
nešķirami biedri — viens visu labā, visi viena labā! — Šāda 
gaiša dzīve — aizvien vairāk pārņemot visus cilvēkus — 
būs īsts un mūžīgs piemineklis arī mīļajam labajam Dr. Lū
kinam.
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N. Rērichs Skolotāja pavēlē

KATRĪNA DRAUDZIŅA

NEPARASTĪBAS CEĻA GĀJĒJS
Parasti vajadzīgi ilgi gadi, kamēr kādas izcilas perso
nības garīgā seja izkristallizējas laužu atmiņā un gūst no
teiktas kontūras. Bet šajā straujajā laikmetu maiņā, kad 
simts gadi tiek pārdzīvoti piecos gados, arī trīs gadi, kopš 
Dr. F. Lūkins no mums šķīries, ir pietiekošs ilgums, lai tik 
spilgtas personības nozīme, kāds bija Dr. Lūkins, būtu jau 
saskatāma.

Nav mans nolūks parādīt Dr. Fēliksa Lūkina nozīmi un 
nopelnus medicīniskā un sabiedriskā laukā; mans nolūks ir 
modināt atmiņā to visklusāko, visbūtiskāko kādību, kas, 
pēc manām domām, pēdējos gados visspilgtāk raksturoja 
viņa iekšējo, garīgo cilvēku. Un šī klusā, visnenovērtētākā 
rakstura īpašība bija — nemitīga, neatlaidīga un skarba 
cīņa pašam ar sevi.

Būt objektīvam pašam pret sevi ir liela māksla, dižs 
garīgs sasniegums. Cilvēks, kam ir šāda analitiska atslēga 
savas, tik komplicētās, būtības atslēgšanai, ir jau uzsācis
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attīstības augšupejas ceļu — sintēzēs ceļu. Neprotot pie
lietot analizi, nav iespējama arī sintēzē. Cilvēka būtība ie
tver kā labā, tā arī ļaunā principus, citiem vārdiem — sin
tētiski radošos un chaotiski ārdošos principus. Harmonizēt 
principus — būtu katra cilvēka uzdevums un dzīves tiek
šanās mērķis. ,,Vajaga saprast, ka chaoss izpaužas ne tikai 
redzamās pasaules fiziskās konvulsijās, bet arī psīchisko 
enerģiju pasaulē.“ Šādu ceļu uzsākt nozīmē uzsākt to vis
grūtāko cīņu — cīņu pašam ar sevi. Maz ir to, kas apzinās 
šādas cīņas vajadzību, jo ir taču patīkami un ērti iet, kurp 
chaoss tevi aicina. Tiem, kas pieturas pie principa, ka „viss 
ir labs šajā labākajā no pasaulēm", šāda varonīga ciņa lik
sies donkichotisms. Garā nabagie uzskata sevi par kaut ko 
tik stabilu un sastingušu, ka cīņa ar sevi, kaut kādas garī
gas attīstības vārdā, tiem liekas vienkārši smieklīga. Bet 
ne tā cilvēki, kas ietvēruši gara mūžīgo kustību. Bet ne tā 
cilvēki, kas atzinuši nemitīgas augšupejas neatvairāmību. 
Tie līdz ar Raini zina, ka ,, ... augstākā ideja, tā nepazīst 
cilvēka žēluma. Kas viņas ugunīs iededzies, tas neprasa, 
vai viņš bojā ies." Un šāds atzinējs un idejā iededzies bija 
Dr. Fēlikss Lūkins.

,,Slimības laikā uzturoties Davosā," viņš pats stāstīja: 
,,caurām dienām guļot, bija laika diezgan domāt. Tas bija 
neaizmirstams laiks. Ko visu toreiz neizdomājos. — Visa 
līdzšinējā dzīve savā chimēriskumā pagāja gar acīm. Iz
misis meklēju sevī kādu pieturas punktu, kas attaisnotu vi
sas dzīves ačgārnības, meklēju augstāku jēgu. Gara skatī
jumā neskaitāmas reizes pārdzīvojis visu savu dzīvi, nācu 
pie pārliecības, ka īstā jēga meklējama kādos citos izmērī- 
jumos. Dažus gadus meklējot un maldoties, beidzot atradu 
pasaules uzskatu, kas pilnam atbilda manam loģiskam sa
prātam un dvēseles prasībām. Tagad atliek vienīgi strādāt 
un cīnīties."
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«
Jā, atlika tikai uzsākt neparastības ceļu. Un lai to uz

sāktu, vajadzēja pārveidot visu dzīvi pamatos. Vajadzēja 
skarbi novilkt robežas starp pagātni un nākotni. Reti 
esmu redzējusi cilvēku, kas ar tādu nesaudzību vērotu katru 
savu soli un vārdu, katru savu vissīkāko domu, kā Dr. Fē
likss Lūkins. Bet ikdienība šo garīgo šķīstīšanas darbu bal- 
voja izsmiekliem un zaimiem. Ja viņš būtu spējis uzreiz 
viņu acu priekšā uzlidot eņģeļu spārniem un runāt eņģeļu 
mēlē, tad, varbūt, šī ikdienība būtu viņam uzgavilējusi. Bet 
viņš bija tikai cilvēks, kas skarbā cīņā tiecās gūt iekšējo 
dievišķo pilnību, kas varēja tikai cīnīties un atkal cīnīties. 
Un Dr. Fēliksam Lūkinam garīgi tuvā apkārtne bija lieci
niece brīnišķīgam gara milža darbam. Ne tas ir svarīgi, 
kā cilvēka būtība izpaužas pūlī, bet kāda tā parādās vie
natnē ar sevi, vienatnē ar savu augstāko Es. Var staigāt 
cauri pūlim paceltu galvu, neļaujot sevi novilkt putekļos, 
bet vienatnē pazemīgi redzēt sevi visā kailumā. Un to spēj 
tikai gara ugunīs iededzies gars, kam nav vairs saudzības 
pret sevi. Un visas dzīves apstākļi, tradicijas, pieķērības5 
vecais Ādams protestē, saceļas un, visiem tumsas spēkiem 
palīdzot, pūlas novilkt putekļos. Un kurš gan ir tik stiprs, 
lai nepakluptu pār kādu no šiem šķēršļiem? „Var klupt,“ 
viņš kādreiz sacīja: „Tas ir neizbēgami, tikai nepalikt gu
ļot, bet celties un iet tālāk to pašu ceļu ... Tas melo, kas 
saka, ka viņam nav nekādu grūtību, ka tas jau sasniedzis 
to un to, un peld tādā sajūsmas peļķē .. . Varbūt viņš nekā 
negrib sasniegt, ja vēl to tīksmina viņa cēlās īpašības .. . 
Tāds nav uz īstā ceļa .. . Bet droši meklēt sevī to, kas 
jāapkaro un neglaimot sev nevienā sīkumā, lūk, to prast, 
jau ir solis uz priekšu?4 Un to viņš prata, tik konsekventi, 
kā reti kāds.

Un tomēr, bargā un skarbā attieksme pret sevi, ne-
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traucēja būt tam saudzīgam un saprotošam pret citiem. 
Ar lielāko pacietību viņš uzklausīja ikvienu, kas stāstīja sa
vus bēdu stāstus, kuru cēloņi slēpās tikai viņu pašu neva
rīgumā attiecībā pret sevi. Atceros viņu, kad tas bija tikko 
noklausījies vienu tādu stāstu. Viņš izskatījās bezgala no
guris un noskumis. „Brīžiem pārņem nogurums------------.
Tu, cilvēks, nopūlies dot to visskaidrāko dzērienu, bet duļ
ķainas peļķes smēlums laikam garšīgāks. — Un tik maz, 
liekas, būtu vajadzīgs, lai izvairītos tādas nejēdzīgas cie
šanas, vajadzētu tikai redzēt pašam sevi, un nemīlēt pašam
sevi tik šauri un iedomīgi"----------- . Brīdi domīgi klusējis,
it kā garā skatīdams pats savu cīņu, viņš klusi piemetināja:
„Nav jau ko brīnīties------- nav viegla cīņa ar sevi--------- .
Tikai apzinoties atbildību visuma priekšā, ir iespējams to 
kaut cik godam veikt."

Un patiešām tikai šis apzinīgums, tikai bezgala dziļā 
atbildības izjūta visuma priekšā, spārnoja viņa neatlaidīgo 
cīņu. Ne sev pašam alkt pilnību, ne sevis labā, lai va
rētu lielīgi pacelties pāri mazāk veiksmīgajiem, nē, visuma 
labā, vispārības labuma dēļ viņš gāja šo cīņu. Viņš apzi
nājās momenta svarīgumu, apzinājās arī, kādu atbildību 
uzliek šī cīņa starp tumsu un Gaismu, kāda notiek visos 
pasaules plānos. Zināja arī, cik svarīga katra sīkākā 
šķīstā spēka drusciņa, ko cilvēks raida izplatījumā, tālab 
līdz pēdējam elpas vilcienam viņš savai gara būtībai palika 
uzticīgs un konsekvents.

Nobeidzot, nāk prātā Dr. Fēliksa Lūkina lielā gara 
radinieka Raiņa vārdi:

,,Bet vēl jo augstāk, augstāk gaita sniedz-----------
No miesām risa visas zemes saites,
Viss naids un dusmība, viss ļaunums, kaites .. .
Bet augstāk, saulei pretim, gaita sniedz 
Un mūžos gala nav, kas gaitu liedz . .."
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A. KUZOVSKIS

Pieminēt cildenu personību ar atzinīgu vārdu ir ne
vien patīkami, bet arī lietderīgi un nepieciešami. Atcerē
ties labu ir tāpēc lietderīgi, ka uzturot labā spēju dzīvot, ar 
to mēs darbojamies arī visas pasaules labā, bet nepiecie
šami tāpēc, ka tādā kārtā mēs cīnāmies ar ļaunu.

Visi, kam liktenis bija lēmis tikties ar Dr. Fēliksu Lū- 
kinu, nevar neatzīt viņa izcilās dvēseles īpašības. Būdams 
pēc profesijas ārsts, miesas dziedinātājs, viņš tai pašā laikā 
dziedināja arī dvēseles. Viņa dibinātās Rēricha Muzeja draugu 
biedrības biedri nāca pie viņa ar visām savām vajadzībām, 
šaubām un bēdām. Katrs no tiem atrada pie viņa labu pa
domu, laipnu vārdu un palīdzību. Vienmēr pret visiem vie
nāds un laipns, atsaucīgs uz visu gaišo un labo, saudzīgs 
pret cilvēka sīkajām vājībām un trūkumiem, pienākuma jau
tājumos viņš bija stingrs un nepiekāpīgs. It sevišķi stingrs 
viņš bija pats pret sevi attiecībā uz visu to, ko uzskatīja par 
derīgu un nepieciešamu sava gara attīstībai.

Būdams neapšaubāma autoritāte viņa organizētajā 
biedrībā, Dr. Lūkins nekad neizlietoja savu iespaidu citiem 
par ļaunu, nekad neuzspieda savas domas, bet gan iekaroja 
un pievilka sirdis ar labsirdību, maigumu un draudzīgu lab
vēlību. Ar Dr. Lūkinu bija patīkami debatēt un pat apstrī
dēt viņa domu pareizību, jo kļūdoties, savu kļūdu viņš tū
līt arī atzina un mēģināja labot. Bet ko viņš uzskatīja par 
patiesību, tur bija un palika stingrs un nelokāms.

Dr. Lūkins bija cilvēks, šī vārda vislabākā nozīmē. 
Būdams apveltīts ar daudzajām pozitīvām īpašībām, viņš 
nebija iedomīgs par savu pilnību, bet gan ar neizsīkstošu
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enerģiju un nesalaužamu ticību Augstākiem Spēkiem, tiecās 
tapt cilvēks — šī vārda visaugstākajā nozīmē. Ar savu 
pastāvīgo tiekšanos uz Gaismu un Patiesību, uz zinības vir
sotņu aptveršanu, ar savas sirds gaišo uguni viņš aizdedzi
nāja daudzas sirdis, — un te ir vēl viens no daudzajiem 
Dr. Lūkina nopelniem.

Krievu paruna saka: lieli kuģi dziji peld. Dr. Lūkins 
bija, patiesi, lielais kuģis, kas nevarēja brīvi kustēties mūs
laiku seklajos ūdeņos. Tagad viņš atrodas tai pasaulē, kur 
viņa spējām un īpašībām daudz vairāk plašuma, kur vis
pār daudz vairāk iespēju. Viņa iespējas kalpot cilvēcei un 
vispārības labumam, pārejot citā pasaulē, nebūt nav sa
mazinājušās, bet gan palielinājušās.

Mēs, viņa svētīgās zemes dzīves dzīvie liecinieki, pie
minot trešā gada dienu kopš viņa aiziešanas no fiziskās esa
mības plāna, sūtām viņam draudzīgu sveicienu un vienotās 
sadarbības domas, kas vērstas uz kopējo darbu un vispārī
bas labumu.

N. Rerichs Saucējs
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MILDA LĪCIS-RIEKSTIŅA

Senās zināšanas avoti māca: ,,Prieks ir sevišķa gudrība“. 
Šo sevišķo gudrību pazina Fēlikss Lūkins. Viņa pēdējo 
gadu dzīve bij vienvienīga prieka pilna pašuzupurēšanās. 
Par grūtumiem viņš mēdza teikt: ,,Lai svētīti kavēkli, caur 
tiem aug gars, tikai grūti klājas tiem cilvēkiem, kas tumsā 
mokās gaismas nezinot?1 Visnelaimīgākie Lūkinam bija 
visumīļākie, kas cieta visvairāk, pār tiem visvairāk bija viņa 
nomods, jo tiem arī bija visnepieciešamākā Lūkina gaišās 
sirds palīdzība. Un kā viņš mācēja to izdarīt! Pats 
gaismas pilns, tas meta savu atstarojumu citos, kad tie gāja 
lūgt viņa padomu. īsā sarunas laikā, viņa gaišās liesmas 
aizdegti, tie savas bēdas pārauga un viņos radās ilgas ne 
pašiem laimīgiem būt, bet laimi citiem dot. Un sekas bija, 
ka paši laimē starodami, gara gaismas apmirdzēti, tie tikko 
bēdās mīto slieksni zem kājām nesajuta vairs, jo gara spārni 
darīja tos vieglus.

Sirds saprata, ka prieks, patiešām, ir sevišķa gudrība. 
Kā gaismu visaugstāko šo gudrību sevī nesa Lūkins. Bet 
daudziem viņš bija —- tilts uz to.
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EMĪLIJA VIESTURE

Dr. Fēlikss Lūkins — ar šo vārdu man saistās gaišākās un 
saulainākās personības notēls.

Viņš bija viens no tiem retajiem, kas prata ar lielu prieku 
dot un tikai dot, gluži pretēji mūslaiku parastajam cilvēkam, 
kas vienmēr tiecas tikai ņemt un saņemt. — Visa viņa dzīve 
ir bijusi nepārtraukts darbs vispārējam labumam.

Kā gaiša lāpa, viņš dega mūsdienu šaursirdības tumsā. 
Sirdsskaidrāku cilvēku man nav nācies sastapt.
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MIRDZA ŠMITCHENE

„Dr. Fēlikss Lūkins,“— vēstīja man maza izkārtnīte pie 
liela nama durvīm, iepretim vecajai Ģertrūdes baznīcai, kad 
es parastas pelēkās darba dienas pievakarē meklēju ārsta 
padomu. Mani saņēma vienkāršu, laipnu, mazliet pētījošu 
acu skats un mierīga valoda. Kaut kas tomēr man lika pie
vērst šim vīram vairāk uzmanības, nekā tas līdzīgos gadī
jumos mēdz būt. Es atcerējos, ka neredzu viņu šodien pirmo 
reizi un ar to arī izskaidroju pastiprināto vērības piegrie
šanu viņam, bet īsto iemeslu sapratu tomēr tikai tad, kad 
stāvēju atkal pie durvīm un, aizejot, uzmetu vēl reizi skatu 
vienkāršajai izkārtnei ar ārsta vārdu. No šī vīra bija strā
vojusi kāda man neizprotama vara, kas magnētiski pie
vilka, un tikai tagad pēkšņi izjutu tās iespaidu — iespaidu, 
kas modināja trauksmainu vēlēšanos redzēt šo acu skatu 
un dzirdēt balsi vēl reizi.. . Tas bija vairākus gadus at
pakaļ. Tā nebija parastā vēlēšanās redzēt cilvēkam cilvēku, 
vīrietim sievieti vai otrādi. Es aizgāju ar man vēl nepa
zīstamu izjūtu, kas izskaidrojumu ieguva vēlāk — Rēricha 
biedrībā, kad tas pats Dr. Fēlikss Lūkins bija to garīgo at
ziņu meklētāju vadītājs, kuru vidū arī es pati biju.

Rēricha biedrībā mani ieveda dzejnieks Richards Ru
dzītis, un viņam esmu parādā pateicību par to, ka ieguvu 
iespēju piepildīt savu toreiz, pie Dr. Lūkina nama durvīm 
radušos vēlēšanos izjust arī turpmāk to brīnišķi pievelkošo, 
gara skaidrības pārstrāvoto dvēseles siltumu, kas atstāja 
uz mani neizdzēšamo pirmo iespaidu. Un visā tālāko gadu 
gaitā starojošais iespaids tikai auga augumā, radot, līdz ar 
apbrīnošanu, — paļāvību un — ticību tām klusajām slāpēm 
pēc dievišķā piepildījuma, kas manī snauda kopš bērnības, 
kā šūpulī likts vecāku sirdsskaidrības mantojums.
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INŽ. E. ZILBERSDORFS

Jau pagājuši trīs gadi, kopš šķīries no mums mūsu apvie- 
notājs un dzīves skolotājs Dr. Fēlikss Lūkins.

Taisni mums, cilvēkiem, un jo sevišķi tagad, vajadzīgi 
šādi dzīves skolotāji, kas ar vārdiem un savas dzīves pie
mēru vestu mūs uz apvienošanos, labvēlību un taisnīgumu 
pret visiem, neatkarīgi no katra cilvēka dažādām nācionā- 
lām un reliģiskām īpatībām. Lūkins zināja, ka mēs visi esam 
tikai ceļinieki grūtajā evolūcijas ceļā uz Bezrobežību, kam 
vajadzīga palīdzība un uzmudinājums, un nevienu viņš ne
noraidīja.

Daudz apmeklētāju bija ārsta Fēliksa Lūkina pieņemamā 
istabā. Visiem viņš izšķērdīgi izdalīja savas sirds gatavību 
dažādi palīdzēt — materiāli, medicīniski un garīgi. Un pie 
kā gan, ja ne pie viņa, būtu griezušies visi, ko spieda kāda 
vajadzība? Jo tikai viņam, bez dziļajām zināšanām, bija 
arī laba un atsaucīga sirds, kas izstaroja svētīgos psīchiskās 
enerģijas starus, kuri šķīstīja un darīja veselu cilvēka dvē
seli un miesu.

Lai svētīgi un gaiši Tev citās augstākajās sfairās, Tev, 
mūsu dzīves skolotājs un dziedinātājs!

DAUGAVPILI
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KĀRLIS VALK0VSK1S

Dr. F. Lūkina gaišais tēls vienmēr paliks manā atmiņā kā 
mūžīgās patiesības meklētājs un cilvēces labākās nākotnes 
cīnītājs. Šai virzienā Dr. Lūkins daudz domāja un diendienā 
pieskārās augstākām problēmām no dažādiem viedokļiem. 
Viņš nebija teorētiķis vien, bet sevī kristallizētās atziņas 
iemiesoja dzīvē. Kā izcils ārsts daudziem viņš palīdzēja 
atgūt nevien zaudēto veselību, bet arī garīgo līdzsvaru. 
Viņš mācēja remdēt arī raudošās dvēseles sāpes. Vienkār
šiem vārdiem un dzīves piemēriem uz jautājumiem izskai
droja viņš ciešanu cēloņus un sekas. Tiem, kas pie viņa 
dēļ padoma griezās savās bēdās un ciešanās, nevienu viņš 
nenoraidīja, bet pamācīja, kā jādzīvo, kā jāpilda pienā
kums, kā laimes apziņu gūt, kā novērst nelaimes un sāpes. 
Dziļi viņš izprata dzīvības likumus un pazina cilvēku kom
plicēto dabu. Viņš necieta garīgo tumsu un nepretošanos 
ļaunumam. Ar trauksmainu sparu un dedzīgu sirdi pie
skārās viņš visur, kur kultūras gaisma spīdēja, bet nelokāms 
pretinieks bija katrai negātīvai kustībai. Viņš mīlēja Dzīvo 
Ētiku un Kosmiskās dzīves atziņas. Daudz pētīja ezote- 
riskās un sintētiskās zinātnes, mākslas un reliģiskās atziņas. 
Dr. Lūkins mēdza uzsvērt, ka katram ārstam, kas par tādu 
sevi sauc, labi jāpazīst ne tikai cilvēka fiziskā daba, bet vēl 
vairāk viņa psīchiskā un garīgā pasaule. Ārstam jābūt la
bam psīchologam un priesterim, tikai tad viņš sapratīs, kā 
mazināt cilvēces postu. Dzīvības upe plūst ārsta uzrau
dzībā un tādēļ cilvēku sāpēm un priekiem, dzīvībai un nā
vei pastāvīgi jābūt ārsta kontrolētai. Tāds uzskats bija 
Dr. F. Lūkinam. Augsti viņš turēja ārsta ētiku un cēli pil-
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dīja dzīves dzelzs likumus. Bieži vien, līdz ar saules lēktu, 
kad pilsētas iemītnieki vēl parasti miegā atpūšas — Dr. Lū
kinu varēja jau sastapt pie studiju galda, ierakušos grāmatu 
kaudzēs, vai arī laborātorijā, gatavojot zāles, kuras tik 
daudziem līdzējušas atsvabināties no ciešanām, to skaitā arī 
man. Domājot par citu labumu, viņš aizmirsa pats sevi. 
Sirds uguns Dr. Lūkinam dega tik stipri, ka dzīves vētrās 
daudz cietušais kuģis ilgāki nespēja šo spriegumu sevī nest 
un aizdegās . . .

Viņu neaizmirsīs tie, kam daudz laba darījis viņš.
Gaiši lai atspīd tagadnē Dr. Fēliksa Lūkina ugunīgās

dzīves liesma un iemirdzas kā zvaigzne nākotnē.
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TEODORS BUCENS

1905. gadā, tumšajās novembra dienās, pēc gaiša
jiem sajūsmu un cerību pilniem mirkļiem pie apvāršņa jau 
parādījās drūmi draudu mākoņi; sāka jau darboties soda 
ekspedīcijas ...

Vēlā vakarā nospiestu sirdi klejoju pa Āgenskalna tum
šajām ieliņām .. .

,,Labvakar!“ atskan kāda nepazīstama cilvēka balss. 
„Lūdzu, vai nezināt pasacīt ielu (kādu neatceros), man jā
steidzas pie kāda nopietni sasirguša slimnieka un tumsā ne
varu atrast ielu, esmu Dr. Lūkins?1 Tā kā arī man bija jā
iet uz to pašu pusi, tad pa ceļam iesākām sarunas par toreiz 
sāpīgiem dienas jautājumiem . . .

Ir cilvēki, kas jau pirmo reizi tiekoties, atstāj it kā at
baidošu iespaidu, bet ir arī cilvēki, kas jau pirmos tikšanās 
mirkļos modina kaut ko pacildinošu un gaišu mūsu apziņā. 
Pie pēdējiem piederēja arī Dr. Lūkins. Ar dzijām sāpēm 
sirdī pārrunājām notikumus Latvijā. Balss Lūkinam dre
bēja, likās, tam bija asaras acīs. Skumjas pārrāva sarunas 
pavedienu; tautas asaras un asins plūda toreiz pa dzimtenes 
pilsētām un ciemiem, un Dr. Lūkina sirds asiņoja līdz . . .

No tā vakara palikām draugi. Šad un tad tikāmies; 
mūsu sarunas aizvien novirzījās pie nopietnākām dzīves 
problēmām, tukša tērzēšana Lūkinam nebija pa ceļam.

Kāda nozīme cilvēka zemes dzīvei, kāpēc esam pasaulē; 
vai viss, kas notiek ap mums, nav tikai kā drausmīgs sapnis; 
kur ir dzīves jēga, kurp ejam un no kurienes nākam?

Lūkins mēdza sacīt — es nevaru un negribu ticēt un 
pieņemt Dievu tikai tāpēc, ka citi tic un itin kā pakļaujas
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Dieva gribai; es nevaru pieņemt Dievu tāpēc, ka baznīca to 
prasa, nē, to es nevaru. Es gribu pats personīgi kaut cik 
jel izprast Dievības ideju, izprast mūžības principus. Man 
jāzina, kas vēl aiz manas medicīniskās prakses, ārpus ma
nām slimnieku pieņemamām telpām, būtu mans uzdevums, 
kā cilvēkam — pret sevi un citiem? . . .

Dr. Lūkins nekautrējas atzīt savas kļūdas, viņš nekaut
rējās teikt — jā, to es nezinu, paškritika bija Lūkina stiprā 
puse.

Dr. Lūkina tuvums radīja sirdī patīkamu siltumu, grū
tos brīžos viņš stāvēja mums klāt, kā īsts cilvēks un 
draugs ...

Dr. Lūkins savā dzīvē atstaroja jo gaiši Mūžīgā Val- 
doņa gaismu ..

Jā, neaizmirstamais Draugs, Tevis vairs neredzam, bet 
Tavu tuvumu bieži vien jūtam. Tu paliksi mūsu biedrībā, 
Tavas sirds lolojumā, kā gaiša apstarota personība. Tu pa
liksi mūsu atmiņā, kā ceļa rādītājs turp uz mūžīgajiem skai
stuma kalngaliem. Tava pašaizliedzīgā dzīve paliks mums 
kā gaišs paraugs. Draugs, mēs sekosim Taviem mājieniem.
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ELEMENTS VOIČULENS

Dr. Lūkins pieder pie tām retajām personībām, par kurām 
ir labi un gaiši arvienu domāt un runāt.

Kas mani visvairāk aizkustināja, tā bija viņa pieeja cil
vēkiem. Pie viņa nāca jauni un veci, zinātnieki un literāti, 
pilsētas strādnieki un arāji, un katram viņš tuvojās ar 
,,Dievu tavu Kungu“, cenšoties ieskatīties viņa dvēselē un 
atrast viņa apgalvojumos kaut mazāko patiesības dzirkste- 
līti. Labsirdībā un labvēlībā viņš uzklausīja arī savus ide
jiskos pretiniekus. No sirds tas priecājās par katru panā
kumu zinātnes un literātūras laukā, par katru jaunu, auglīgu 
domu, uzmudinādams un atbalstīdams jaunos meklētājus. 
Viņam piemita gara dzijums un prāta skaidrība, plaša eru
dīcija, apbrīnojama prasme izteikt vissarežģītāko domu 
vienkārši un saprotami — retas zinātnieka un ārsta īpa
šības. Dr. Lūkins nebija sauss kabineta zinātnieks. Viņš 
neuzskatīja zinātni kā kaut ko — atrautu no dzīves. Zi
nātne — daļa lielās Dzīvības procesa, viens no tās vērtī
gākiem elementiem. Tas cerēja, ka ar zinātnes palīdzību 
dzīve pilnveidosies, vedot cilvēci pretim gaišākai nākotnei, 
kas balstīsies uz savstarpējas palīdzības un sadarbības, mī
lestības un kooperācijas principiem.

Dr. Lūkins atkārtoti uzsvaroja: „Kļūsti garīgāks, esi pa
tiess. Tiecies uz visas Esības vienību, daiļumu, sadarbību 
un kooperāciju. Atsakies no personīgiem labumiem, rodi 
sevī kalpošanas prieku. Nerunā vien par mīlestību uz brāli, 
bet rādi to dzīves darbā!“

Laimīga var būt valsts, kurai tādi pilsoņi. Jo vairāk 
tādas pārliecības cilvēku ir valstī, jo lielāka cieņa tai pie-
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nākas. Ja ēģiptieši savus gleznotājus dēvēja par ,,modinā
tājiem", tad Dr. Lūkinu, ar pilnu tiesību varam saukt par 
apskaidrotāju, kas nesa sevī gaismu, izstaroja gaismu un 
kliedēja tumsu, pārvēršot to reālā, garīgā spēkā.

Tuvojas ,,Jaunās Dzīves", ,,gara apskaidrotības" laik
mets. Tas modinās cilvēkos garīgās brīvības prieku un at
vērs kosma dzīves dzijumus. Uzņemt sevī šo ,,apskaidro
tības laikmetu", nozīmē būt vispasaules prieka līdzdalībnie
kiem. Un ceļu uz turieni mums rādījis Dr. Lūkins.

M Čurļonis Pavasaris
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JĀNIS MISIŅŠ

CILVĒCES GAIŠĀKĀS NĀKOTNES 
CĪNĪTĀJS

Atceros Dr. F. Lūkinu kā degošas trauksmes pilnu vispārī
bas labuma darbinieku un labākas, gaišākas nākotnes nesav
tīgu cīnītāju. Viss, kam bija kāda vispārēja labuma nozīme, 
Dr. F. Lūkinā atrada atbalšu. Ja arī saimnieciskajā dzīvē 
nodibinājās kāds pasākums, kas pēc savas būtības kalpotu 
plašākām tautas masām — Dr. F. Lūkins bija šī pasākuma 
atbalstītājs.

Neilgi pirms Dr. F. Lūkina saslimšanas viņa draugu vidū 
radās ideja ražot neraudzētu pilngraudu kviešu maizi, kas 
atstāj ierosinošu iespaidu uz zarnu darbību; tādējādi būtu 
iespējams novērst daudzas slimības, kuru cēlonis ir nepa
reiza barība un dažāda veida gremošanas traucējumi, jo pēc 
Dr. F. Lūkina pārliecības, apmēram trešā daļa cilvēces no 
tam cieš.

Kad Dr. F. Lūkins šo ideju bija pamatīgi apsvēris un 
augšā minēto maizi personīgi pārbaudījis, tika nodibināts 
veģetārais ražotāju-patērētāju kooperātīvs, noīrēta mai
zes ceptuve, lai ražotu tautai veselīgu maizi, kas pēc 
Dr. F. Lūkina pārliecības varētu atvietot visus veselības 
ūdeņus un citus mākslīgos līdzekļus. Šim pasākumam 
Dr. F. Lūkins sagādāja vajadzīgos līdzekļus un kooperātīvs 
uzsāka strauju darbību.

Drīz pēc tam Dr. F. Lūkins saslima un, lai gan slimība 
to bija saistījusi pie gultas, viņa dzīvā interese par koopera
tīva darbības gaitu nemazinājās, un man viņš ikdienas bija
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sīki jāinformē. Lai gan darbība ceptuvē ritēja pēc manām 
domām diezgan apmierinoši, tomēr Dr. F. Lūkinu tā neap
mierināja. Viņš aicināja pie sevis atsevišķus darbiniekus, 
uzmudināja tos jaunajā darbā, mācot viņus aizmirst savu 
personīgo „es“, paturot sirdī pienākuma apziņu kalpošanai 
vispārējam labumam.

Tāpat tas bija kultūras darbības laukā. Dr. F. Lūkins 
nesa savā sirdī degošas ilgas redzēt augam un paplašinā
mies Rēricha Mūzeja draugu biedrību un viņas darbību. 
Pamudinādams biedrus uz lielāku aktivitāti, viņš ierosināja 
domas nodibināt pie biedrības kori, orķestri, teātra pulciņu. 
Zinātniskā pulciņa dalībniekiem bija jāraksta referāti, ko 
nolasīja plašākās biedru sanāksmēs. Kad biedrība pārnāca 
uz tagadējām telpām, kur ir diezgan liela zāle, tad Dr. F. Lū
kins no visas sirds priecājās, cerēdams uz plašu un vispu
sīgu mākslas un kultūras darbības izpausmi.

Bet Dr. F. Lūkins prasīja ne tikai no citiem darbību, 
viņš pats nenogurstoši, pašaizliedzīgi, kā jaunu ceļu meklē
tājs, gāja visiem pa priekšu, aicinādams un iedvesmodams 
pašaizliedzes darbam. Dr. F. Lūkinu nesaistīja šaurās per
sonīgās lietas un panākumi, viņš tam visam stāvēja pāri. 
Neilgi pirms saslimšanas, kādreiz personīgā sarunā, viņš 
sacīja, ka labprāt atdotu savus medicīniskos pētījumu rezul
tātus un sasniegumus, ja tos kāds publicētu, neminot viņa, 
Dr. F. Lūkina, vārdu, ja tikai tas nāktu vispārībai par labu. 
Uz slimības gultas gulēdams, viņš pieņēma no tālienes at
braukušos slimniekus, ik dienas, līdz pēdējai iespējai. Re
dzot, ka visus slimniekus viņam uz gultas gulošam nav iespē
jams pieņemt, Dr. F. Lūkins lika ataicināt no II pils. slim
nīcas savu dēlu, Dr. Haraldu Lūkinu, un lika tam priekšā 
pārnākt pie viņa strādāt, uzstādot noteikumu, ka tādā ga
dījumā viņam pilnīgi jāpieņem tēva, garajā ārsta praksē
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izveidojies un par labu atzītais ārstēšanas veids. Saņēmis 
dēla piekrišanu, Dr. F. Lūkins nodeva viņam slimnieku ār
stēšanu, no sākuma, protams, pirms par katru slimnieku 
ar to apspriežoties un dodot savus padomus un norādīju
mus. Tādā veidā nokārtotais, turpmākais slimnieku ārstē
šanas jautājums viņu ļoti apmierināja, jo, pirmkārt, bija gā
dāts par slimnieku turpmāko ārstēšanu, un otrkārt, viņš 
redzēja, ka ilgajā ārsta praksē gūtie medicīniskie sasniegumi 
nezudīs, bet ka dēls sākto darbu turpinās.

Par visiem viņš rūpējās, kam vien bija sniedzis savu pa
līdzīgo roku; nebija neviena aizmirsta un nesaprasta. Tas 
viņam bij iespējams, varbūt, tāpēc, ka savu personīgo viņš 
bija pilnīgi nobīdījis pie malas, nesaudzīgā, stingrā prasībā 
pret sevi, radot tādējādi īstu gribas un sirds cilvēku. Par 
to vislabāk varēja pārliecināties Dr. F. Lūkina slimības 
laikā.

Sāpes un garās bezmiega naktis nespēja salauzt 
Dr. F. Lūkina tiekšanos pēc tālo pasauļu, Bezrobežības iz
pratnes. Cauras naktis viņš pavadīja lasīdams, cenzdamies 
atskārst dzīves jēgu un Patiesību. Kad viņam aizrādīja 
saudzēt spēkus, viņš atbildēja, ka cilvēkam ir tikai viens 
uzdevums — mūžīga traukšanās, sevis atdošana Augstā
kajam. Dr. F. Lūkins mēdza teikt: ,,Augstākā Vadība 
skumst par cīnītāju, kas neļauj sevi nostādīt bezdibeņa 
malā.“ Dr. F. Lūkins bija tas pārliecinātais meklētājs-cīnī- 
tājs, kas nebaidījās sevi nostādīt bezdibeņa malā, bet stiprs 
savā pārliecībā, kad bija laiks pienācis, pārkāpa šīs zemes 
slieksni, turpinot jaunu evolūcijas posmu.

Cik daudz bija to, kam viņš palīdzēja kā ārsts, bet daudz 
bija arī to, ko viņš uzveda uz gaišā saulainā evolūcijas ceļa. 
Saka, ka pagodināts esot tas, kas stāvējis pie Muchameda 
kapa, bet var arī teikt, kā laimīgs var būt tas, kam bija

82



laime pazīt Dr. F. Lūkinu un saņemt no viņa tagadējā 
grūtajā, drausmīgajā laikmetā pamācību par īsto dzīves 
jēgu un viņas izpratni. „Dzīve ir skola," teica Dr. F. Lū
kins, ,,un tamdēļ censieties netaisīt savās dzīves burtnīcās 
„traipus“, agri vai vēlu jums tie būs jālabo un burtnīcas 
jānodod tīras, tamdēļ ir labāki, ka tās jau tagad ir tādas."

Gaišs un saulains Dr. F. Lūkina tēls palicis visu viņa 
draugu sirdīs, kurus viņš mācīja meklēt patiesību un sevis 
pilnveidošanu neatliekamā sūrā darbā.

K. Šimonis Pa zvaigžņu ceļu

6* 83



KĀRLIS ZVIEDRIS

Reti, reti tie ozoli, 
Kas aug kalna galiņā, — 
Vēl retāki diži vīri,
Ar ozola lepnumiņ’.

T. dz.

Par Dr. Lūkina personības tēlu var teikt, ka tas bija cil
vēks ar spēcīgi izteiktu dzīves mīlestību un augstiem pil
nības ideāliem.

Viņā mājoja ne tikai meklētāja prāts un cildenuma alk
stoša dvēsele, bet arī karsta sirds un aktīva griba, kas ar 
lielu neatlaidību sekoja iecerētiem ideāliem un tos centās 
reālizēt dzīvē.

Tālab arī no Dr. F. Lūkina izstaroja spilgta gara gaisma 
un tēvišķs siltums, kā arī ugunīgs cīņas spars un neatņe
mama mīlestība pret mūžīgajām vērtībām.

Savos garīgos meklējumos, un arī ikdienas dzīvē, viņš 
spēja pacelties visam pāri un it kā no „ērgļa lidojuma14 skatīt 
mūsu sadrumstalotās dzīves viengabalību un tās pamato
jumu kosmiskā plānā.

Viņa asais skats nemitīgi sekoja dzīvi ietekmējošiem fak
toriem, atbalstot un stiprinot to, kas dzīvi ceļ, bet necieta 
to, kas graujoši aizskar dzīves svētumu.

Dailes un ideālu zemi viņš meklēja gan zinātnes, gan 
mākslas, gan filozofijas sistēmās, bet it sevišķi darbā un 
dzīvē.

Darbā un dzīvē viņš bija rada visam pozitīvam. Viņš 
nebija kabineta cilvēks, bet aktīvs dzīves veidotājs un pār
radītājs, kas pāri visam stāda īsto gara kultūru.

Ar Dr. F. Lūkina aiziešanu Aizsaulē latvju sabiedrība 
ir zaudējusi patiesu gara intelliģences pārstāvi, kura cen-
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tieni bija vērsti gaismas un vitalitātes virzienā. Sevišķi 
liels zaudējums tas ir latvju veģetāriešu saimei. Tā viņu 
ar sirds prieku paturēs neaizmirstamā piemiņā kā dziļu ve
ģetārisma ideologu, kā lielu paraugu, idejisku un praktisku 
pasākumu ierosinātāju un organizētāju un Latvijas veģetā
riešu biedrības līdzdibinātāju.
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EIŽ. FRICBERGA

GARA BRUŅINIEKS
Kad vārdi šķiet lieki un neizteiksmīgi, nāk palīgā mūzika. 
Varbūt tādēļ Fēliksa Lūkina bruņinieciskais tēls man vis
spilgtāk atplaukst, klausoties ,,Loēngrina“ priekšspēli? Par 
pēdējo Dr. Lūkins mēdza teikt, ka tanī Vāgners saklau
sījis Kosma mūziku. Parsifals un Loēngirns — šie Gaismas 
bruņinieki arvien bija tuvi viņa Gaismas meklētājam garam, 
kam Svētais Grāls Monsalvata virsotnē staroja kā visu 
mērķu mērķis.

Nīčše savā laikā bēdājās, cik daudz labu nodomu aiz
lidojot kaut kur mākoņos, neskarot zemi. Nē, Dr. Lūkins 
nebija ,,ideālists“ šī vārda parastā nozīmē, ar ko mēdza ap
zīmēt neauglīgus sapņotājus, sentimentālus labdarus. Viņš 
zināja: nav robežas starp garu un matēriju; augstākie prin
cipi, lielie baušļi ir doti pielietošanai dzīvē, nevis god
bijīgai un bezdarbīgai apbrīnošanai, nedz arī aizmiršanai. 
Brīnišķā saskaņā viņš prata apvienot debesis un zemi, ne
atraujoties no dzīves, iet augstākos ceļus, veidojot sevi un 
aicinot uz to arī citus. Šī saskaņa nāca pēc grūtām cīņām, 
ilgas meklēšanas, dziļiem pārdzīvojumiem — dzīve nebija 
lutinājusi Dr. Lūkinu. Atceros, reiz viņš teica Gētes vār
diem, — kas ar asarām un sirdssāpēm nav meklējis patie
sību, tas nevar saprast to cilvēku, kas sev patiesību atra
dis. Dažā ziņā to gribas attiecināt uz tiem, kas teicās 
nesaprotam Dr. Lūkina uzskatus. Šāda nesapratne pa daļai 
mēdz būt tāpēc, ka mūsu meklēšanas un atrašanas ceļi ir 
tik dažādi, cik dažādi esam mēs paši.
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Un, kas svarīgākais, reiz nostiprinājies savā pārliecībā, 
Dr. Lūkins saskaņoja ar domām un vārdiem arī savus dar
bus, — kompromiss viņam bija svešs. To var apliecināt 
tie cilvēku simti, kas baudīja viņa garīgo un materiālo at
balstu. Šī rakstura viengabalainība — retākā pa
rādība sevišķi mūsu laikmetā, kad cilvēku uzskati ir tik sa
drumstaloti un pavirši, un pie tam it bieži nesaskan ar 
darbiem.

Sintēzē — šī gara aristokratisma īpašība piemita 
aizgājējam lielā mērā. Sektantiska vienpusība — bija gluži 
sveša viņa plašajam skatam. Objektīvam un vispusīgam 
būt — uzglabājot tai pašā laikā rakstura viengabalainību — 
to spēj tikai augsti harmonizēts gars.

Plašs bija Dr. Lūkina interešu loks. Cik bieži manos 
studiju gados nācu pie viņa pēc padoma, kā būtu izšķirama 
viena vai otra tautsaimniecības problēma. Un tad pietika 
tikai dažu viņa vārdu, lai visgrūtākais jautājums paliktu 
skaidrs un saprotams. Jo — vispārīgais labums, 
— tā, lūk, bija tā burvju atslēga, ar kuras palīdzību viņš 
izšķīra vissarežģītākās dzīves problēmas, ko viņš man iemā
cīja piemērot arī attiecībā pret tautsaimniecību. Tāpēc sa
protams, ka viņš silti atbalstīja manu nodomu speciālizēties 
kooperācijā, norādot, ka vienotā darba lielā nozīme vēl līdz 
šim nav pietiekoši izprasta. Kādas katastrofiskas sekas 
būtu sagaidāmas saimnieciskai sacensībai, ieraušanas kārei 
un spekulācijai, blakus pēdējā kara sekām, par to dzirdēju 
no viņa vēl pirms pasaules krizes, kad regulētās saimniecī
bas jēdziens piederēja vēl lielākā mērā tautsaimniecības teo
rijai, nekā praksei.

Bet visu križu cēloni Dr. Lūkins saskatīja cilvēka gara 
krizē. Cilvēkā pašā viņš redzēja visu sarežģījumu pirm
cēloni, un tāpēc daudz strādāja gar jautājumu, kas būtu da
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rāms gara uzplaukumam un attīstībai. Jaunās mātes saga
tavošana savam uzdevumam, bērnu pareizā audzināšana, 
jaunatnes gara meklējumi — par visu to dega viņa sirds, 
par to var lasīt viņa atstātajās piezīmēs, bet visi šie plāni 
palika pusceļā . ..

Dr. Lūkina cēlā rakstura pamats bija — viņa ugunīgais 
gars, kas pastāvīgi tiecās augšup. Šī mūžīgā gara kvēle 
veidoja viņa personību, viņa dzīvi un darbus . Tāpēc, ar 
neizsakāmu cieņu un pateicību viņu tagad pieminot, man ne
viļus nāk prātā Grāla bruņinieki, kuru uzdevums bija — 
nest cilvēkiem Gaismu. Un tad skan — ,,Loēngrina“ 
priekšspēle ...
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AUSTRA DALE

Manas atmiņas par Dr. Fēliksu Lūkinu sniedzas manos 
ģimnāzijās gados. Apmeklēju Maldoņa ģimnāziju, kur 
Dr. Lūkins bija par skolas ārstu un pasniedza higiēnas stun
das. Stundās Dr. Lūkins bija lietišķs un labsirdīgs; bet se
višķu saulainību un jautrību izstaroja skolas izrīkojumos, 
kas visbiežāk notika ziemassvētku vakaros. Šeit valdīja 
īsti latvisks gars, var teikt, simtprocentīgs. Skanēja lat
viešu valoda, dziesmas. Darba dienās tas pilnā mērā tā 
nevarēja būt, jo tad bija jāpiegriež vajadzīgā uzmanība ofi
ciālajai krievu valodai. Bet izrīkojuma vakarā jutāmies pil
nīgi brīvi un draudzīgi, kā jau viena skolas saime. Dr. Lū
kins priecājās līdz ar mums, skolniecēm, un ar savām atjau
tībām deva daudz ierosmes. Tie bija jauki gadi Maldoņa 
ģimnāzijās dzīvē. Likās, jaunas bija nevien ģimnāzistes, 
bet jauni bija arī skolotāji un skolotājas ...

Arī vēlākos gados ar viņu tiekoties, sastapu viņu tādu 
pašu labsirdīgu un džentelmenisku, kādu to vienmēr biju 
pazinusi. Bet gan nopietnāks un dziļāks bija kļuvis. Sa
runās ar viņu pārliecinājos, ka viņā notikušas radikālas pār
maiņas, arī pasaules uzskata noskaidrošanās ziņā. Viņš 
runāja, ka viss pasaulē noris pēc noteiktiem cēloņiem, ka 
cilvēka ciešanu jēga bieži meklējama viņa vainās no agrā
kās dzīves, un ka cilvēkam jāiziet savs ceļš līdz pilnībai.

Dr. Lūkins man arvienu paliks gaišā piemiņā. Savā 
viņš bija jauks ar savu plašo dabu, cilvēciskumu un sirsnību. 
Un šīs savas īpašības viņš uzglabājis visu mūžu.

Mūža pēdējā posmā viņš bija kā kalns, kura mūžības 
domu pilnās, sniegotās virsotnes izstaro pašas no sevis 
gaismu un apzaigo tālumus.
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ASPAZIJA

APSKAIDROTAIS
ATMIŅU LAPIŅA PAR DR. FĒLIKSU LŪKINU

Pēdējos gados esmu zaudējusi loti daudzus no man pazīsta
mām personām, dažas no tām man bija jau garus gadus 
tuvas, dažas tikai īsu laiku. Kā spoža veļu rinda tās vijas 
man apkārt, gan neaizmirstas, gan neaizmirstamas. Gara 
pasaulē tomēr neizbeidzas laika robežas. ■

Atgriežoties īstenībā, minēšu Dr. Fēliksu Lūkinu. Sā
kumā iepazināmies tikai dažas minūtes, kā jau sabiedriski 
cilvēki mēdz laipni sasveicināties ar pāra pieklājīgiem vār
diem. Un vēlāk, neilgi priekš viņa aiziešanas no zemes ap- 
skaidrotībā, kādā vēlā tumšā rudens vakarā, kad jo gaišāk 
dega dvēseļu uguns (Rainis bija miris), Dr. Lūkins mani ap
meklēja, sarunājām veselas stundas. Tas bija svēts, paci
lājošs brīdis. Divas dvēseles dzīves uzskatos bija tuvu 
radniecīgas bijušas un nebija viena otru pazinušas.

Tāpat man atgadījās ar Brigaderu Annu. Pēdējā viņas 
dzīves posmā, neilgi priekš viņas aizbraukšanas uz laukiem, 
mēs sanācām tik tuvu, ka viena otru dziļi uzskatīdamas 
prasījām: „Kādēļ mēs kopā dzīvodamas, kaut arī īsu laiku, 
turējāmies diezgan attāli viena no otras?“ Bet te mūs šķīra 
pretējs dzīves veids. Viņa — tautā izaugusi, bija līdz ar 
tautu dzīvojusi, par viņu cietusi un, galvenais, to pazinusi. 
Es — agri ārpusē dzīvodama pa gariem trimdas gadiem, — 
kas man no tautas bija? Tikai ilgas, bezgala ilgas un sāpes. 
Viena vērotāja un vērtētāja, otra instinktīva uztvērēja. Bez 
tā vēl — sabiedriskā dzīves plūsma, kur cilvēki savas dvē-
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seles noslēdz kā pērli cietā gliemezī. Arī F. Lūkins bija ar 
Annu Brigaderi saticies viņas apskaidrotā veidā.

Kādēļ dzīve dod tik retus tādus brīžus? Vai tā ir tik 
pilna zemes tvaiku un dūmu, ka dvēseles stari izšaujas tikai 
kā zibens naktī? Vai tie doti tikai īsu mirkli, lai atkal viens 
otru zaudētu?

Ak cik skopa ir dzīve! Un te lai nu varētu runāt par 
zemes laimi! Bet diezgan arī tā! Viens mirklis ir mūžība, 
un mūžība viens mirklis. Mēs atkal visi sastapsimies ar
vien gaišāk un augstāk sfairiskā spirālē, celti kā Dantes de
besīs vai arī Fausta redzējumā. „Kas arvien cenšas aug
stāk, to mēs varam atpestīt.“

Dr. Fēliksa Lūkina dzīves tuvināšanās ar mani un Raini 
notika caur viņa mēdiju — viņa kundzi, rakstnieci Ivandi 
Kaiju. Dzīvodami Kastaņolā, mēs kādu dienu dabūjām vē
stuli no dzimtenes ar svešu rokrakstu. Tādas reizes mums 
bija prieka dienas. Sabāzām galvas kopā un ņēmāmies 
pētīt, no kā vēstule varētu būt? Rainis pēta un pēta, manu 
ziņkārību līdz pēdējam saspridzinādams . . . Vēstule bija 
beidzot attaisīta un gulēja uz galda, kā balta spalva, gul
bim no spārna izkritusi. Te man jāmin, ka Rainim piemita 
īpašība ilgi raisīt vaļā katru viscietāko mezgliņu. Es tur
pretim griežu tūlīt ar nazi visu pušu, kā Aleksandrs Lielais 
pārcirta Gordisko mezglu.

Noslaucīju sviedrus un nu sākām lasīt katru rindiņu kā 
glāstīdami, kas nāca no dzimtenes. Bet nu arī es lasītāja 
ziņkārību esmu saspīlējusi, — kas bija vēstules paraksts? 
Parakstā bija — Antonija Lūkina. Saturā, — tā bij kāda 
sveša kundze, kas grib pie mums atbraukt un ar mums iepa
zīties. Kas nu var būt svešs, kas nāk no dzimtenes! No
teiktā dienā Rainis aizgāja uz vilcienu viņai pretī, un es pa
liku mājā drusku uzposties. Te nu viņa bija: viegla, smalka,
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skaista. Rainis teica, ka pirmais iespaids no viņas bijis ka 
no putniņa, kas vairāk lido, nekā staigā.

Cik daudz nu bija ko runāt, it kā ar sauju smeltu veselu 
upi. Sēdējām līdz vēlai naktij, tad tikai sadabūjām dzī
vokli, kur kaimiņos viņu novietot, jo mūsu mazajā istabiņā 
telpas nebij. Dienu no dienas bijām kopā, un tā no viņas 
tēlošanas vien dzīvi iepazināmies ar viņas ģimeni: ar viņas 
dzīves biedru, Fēliksu un bērniem, mazo Silviju un dēliņiem 
Haraldu un Ivaru. Mēs ar visiem bijām draugos, vaigā ne
redzēdamies.

Galvenais nolūks tomēr bija runāt par literātūru, kuras 
viņai bija pilna galva, kaut gan vēl neko nebija laidusi klajā. 
Gatavos darbus viņa lasīja mums priekšā: gan romānu ie
dzimtais grēks“, gan lugas. Man sevišķi patika viņas dra
matiskā un poēzijas pilnā luga ,,Apollons“, kas diemžēl vēl 
nav līdz šim izrādīta uz mūsu skatuvēm, un būtu ļoti ietei
cama. Rainis deva viņai arī literātūras stundas, paskaidro
dams dažādus virzienus. Tad apstaigājām apkārtnes skaisto 
apgabalu, un Tonijai bija steidzīgi jābrauc uz Romu un vē
lāk uz Parīzi, iepazīties ar lielpasaules kultūru. Agrāk jau 
viņa bija studējusi Leipcigā. Viņa atkal atgriezās pie mums 
un pārveda daudz skaistu bilžu, sevišķi Vatikāna antīko 
mākslas darbu attēlus. Daudzus viņa mums iedāvināja, 
kurus vēl tagad glabāju. Viņa rūpējās arī materiāli par 
mūsu, sevišķi manu veselību, kas bija stipri sagrauta vēl 
no cietuma laikiem.

Beidzot taču bija jāšķiras, un Tonijai jābrauc mājās. 
Viņa palika mums sirsnīgā atmiņā un mēs viņu nokristījām 
par ,,balto līliju“, kura bija Raiņa mīļākā puķe, un tai arī 
mūsu jaunā draudzene līdzinājās.

Daudz baltu ziedu lapiņu vēstuļu veidā viņa mums rai-
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dīja šurpu no dzimtenes, un tā nodibinājās mūsu sakari, kas 
daudz prieka ienesa mūsu skumjajā trimdinieku dzīvē.

Vēl man jāmin šinī reizē kāds savāds liktenīgs, pat 
iepriekšējās nojausmas pilns gadījums. Mēs bijām kopīgi ap
meklējuši arī Milānas kapus, kas jau paši par sevi ir brīnums 
ar saviem skaistajiem pieminekļiem, un tāpat slaveno domes 
baznīcu. Bet te bija tikai ko skatīties vien un apbrīnot. 
Gluži citāds iespaids bija no Lugānas kapiem un tās piemi
nekļiem. Tie gan ir daudz mazāki par Milānas kapsētu, bet 
orīģinālāki. Man sevišķi atmiņā — marmora skulptūrā 
jauna ābelīte, nolauzta pilnos ziedos, tā liecas pār kapu, 
tāpat arī kapā ģēnijs, pielicis pirkstu pie lūpām, lai klusē. 
Daudz tur arī tādu ārpuses tēlu, kas savienojas ar kapu 
sienas zemreljefu.

Bet pie viena kapu tēla mūsu draudzene palika ilgi, ilgi 
stāvot, acis no tā nenolaizdama. Tā bija kaija ar salauztiem 
spārniem. Tad viņa, iepriekš paredzēdama savu likteni, 
skumji sacīja: ,,Tā gan laikam būšu es.“ Tā arī ir noticis, 
un no tā rakstniece ņēmusi savu vēlāko autores vārdu 
„Ivande Kaija“.

Kā zināms, skumjais liktenis arī vēlāk ir piepildījies. 
Ivandes Kaijas spārni ir lauzti, un lielāku bēdu nav, kā kad 
radošam garam tiek atņemts viņa darbs. Kas atliek ir — 
,,membra disjecta poetae“.

Otrreiz uz ārzemēm braucot, Kaija mani apmeklēja Cī- 
richē, kur es ārstējos un apmeklēju augstskolu. Tagad Kai
jai bija līdz abi puikas, Haralds un Ivars. Tūlīt gājām stai
gāt pa apkārtējiem mežainajiem kalniem. Vēroju abus līdzi 
atvestos puikas. Vecākais, Haralds, bija loti simpātisks, ar 
garīgu izteiksmi sejā un apdvests ar skumju maigumu. Jau
nākais, Ivars, turpretim likās romantiskas dabas, acis tam 
spīdēja vien visapkārt, viņš iemiesoja Dīrera gleznas ,,bru-
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ņinieku pret velnu un nāvi“. Tādi dzīvē viegli tiek cauri, 
kamēr Haralds ņems dzīvi visur augstākā iztulkojumā un 
pacels sevi un citus. Esmu par viņu jau dzirdējusi, ka viņš 
esot slavens ārsts un biju neizsakāmi priecīga, viņu pēc ilga 
laika atkal redzēdama, kur visa pagātne un jaukais laiks 
atkal ceļas augšā, no dzijām nāves bedrēm.

Toreiz mums maz atlika laika iepazīties. Kaija aiz
brauca uz Lozannu un vēlāk solījās ierasties Kastaņolā, kurp 
arī es aizbraucu pie Raiņa. Visi kopā pavadījām brīnum
jauku ziedoni 1914. gadā, īsi pirms pasaules kara. Tad nāca 
lielais pārtraukums, kur tikai reti dabūjām apmainīties sī
kām vēstulēm. Beidzot, pēc gadiem nāca miers un dzim
tene mūs aicināja mājā. Ak, cik mīli mūs sagaidīja dzimte
nes ļaudis! Pirmo vasaru nodzīvojām kopā ar Lūkiniem, 
tikai pašu Dr. Lūkinu nedabūjām satikt, no kara pārpūlēm, 
viņš bija aizbraucis ārzemēs kalnos veseļoties. Pēdējo va
saru 1929. g. mūsu draugi dzīvoja taisni mūsu mājā, jūr
malā. Dakteris atkal nebija sastopams, un tikai vasaras bei
gās mēs dabūjām uz mirkli redzēties. ..

Laiks nu visiem gājis pāri. Baltās Kaijas spārni ir sa
lauzti, Rainis ir traģiski miris. Dr. Lēlikss Lūkins pēc 
tam, kad īsu brīdi ar viņu tuvāk, dziļi nopietnā sarunā sa
tikos, nu aiz pārpūliņa miris. Es pēc smagiem pārdzī
vojumiem vienmēr slimoju un mēs varam satikties tikai reti.

Gars nav miris, nevar mirt. Dvēsele, sudrabpavedienā 
vijas augstāk un augstāk spirālē uz mūžību!
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ZELMA GAST*) 
BERLĪNE

Jo vairāk iedziļinos atmiņās, jo grūtāka top sirds — viss 
tas, kas gaišs bija bērnības dienās, stājas priekšā kā pa
zudusi paradīze.

Domāju, ka mana brāļa raksturā jau agrā bērnībā bija 
vilcieni, kas visu vēlāko dzīvi noteica — tā bija viņa līdz
cietība un cilvēku mīlestība. Vislielākā pārgalvībā viņš va
rēja atmest rotāju un mierināt raudošo biedru un aizstāvēt 
pret citu pāridarījumiem. Domāju, ka šīs īpašības padarīja 
viņu immūnu pret lipīgām slimībām. Nevaru citādi izskai
drot divus atgadījumus, kas mūžam paliks mīklaini manā 
atmiņā.

Pusgraudnieka Jancītis — mazais rotajbiedrs, kas no 
rīta līdz vakaram atradās mūsu istabās, piepēži vairs ne
nāca pie mums, bet mans brālītis, piecēlies, katru rītu pa
zuda pusgraudnieka klētī un, ierodoties pie mums tikai uz 
īsu brīdi uz ēdienu laiku, pavadīja visu dienu pusgraudnieka 
klētiņā. Tā pagāja vairākas dienas. Uz mātes jautājumu —- 
kamdēļ Jancītis nenāk vairs rotaļāties, sekoja pēdīgi no
spiesta mana brāļa atbilde: „Māmiņ, Jancītis ir loti slims, 
Jancītis ir pilns lielām melnām pumpām, es gulu pie Jan- 
cīša gultas maliņā, viņš tā grib .. .“ Var iedomāties mātes 
izbailes! Atsauktais ārsts atzina slimību par melnām ba
kām ... Pēc divām dienām Jancītis nomira. Izņemot sirds
sāpes pēc mazā drauga, brālītis palika sveiks un vesels.

Es saslimu ar grūtu šarlachu. Tā kā mēs abi mazie 
vienmēr līdz saslimšanai bijām kopā, tad ārsts teica, lai

*) Dr. F. Lūkina māsa
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nemaz nešķirot — inficējies jau viņš esot tā kā tā. Viņš 
atkal pavadīja daudz stundu manā gultas maliņā. Tēvs 
man bija no kāda brauciena uz Valmieru atsūtījis mazas 
marcipāna pīlītes. Tās man tā patika, ka es tās gandrīz 
nemaz no rokām vairs nelaidu laukā, glāstīju viņas un liku 
tām uz grāmatas vāka peldēt. Brālītim arī tās patika, bet 
viņš skatījās uz tām ar citādām acīm. Kādu dienu gultas 
maliņā guļot un spēlējoties, viņam netīšām tās pīlītes bija 
,,apēdušās“. Arī šoreiz viņš nesaslima — viņu sargāja viņa 
jautrais prāts un pilnīga nodošanās otru mierināt.

Bet viņš vis nebija tikai mīksts savā dabā, nebūt nē! 
Kā īstam zēnam neviena puikas nerātnība viņam nebij 
sveša .. .

Skolas gaitas uzsākot, sevišķa loma piekrita mūsu drau
dzes skolotājam, kura vadīšanai un mācīšanai brālītis tika 
uzticēts. Šis lielais ,,bērnu dvēseles pazinējs un audzinā- 
tājs“ neprata atrast dzīvajā zēnā ne mazākās dāvanas un 
pēc tam, kad viņš bij izmēģinājies savu autoritāti pacelt gan 
ar līnijālu, gan ar smādējumiem dienas grāmatā, gan ar 
grūta satura vēstulēm tēvam, kuras katru sestdienu kārtīgi 
tika tēvam nodotas un vēlāk upē pie tilta slīcinātas, — viņa 
spriedums skanēja: ,,Ja jūs no tā puikas vēl cilvēku gribat 
pataisīt, tad ņemiet ārā no skolas (tur viņam bija taisnība!), 
viņš ir palaidnis un muļķis, lieciet viņu pie arkla!“ Toreiz 
arājam, maizes pelnītājam nebija tāda nozīme, kā tagad, 
un skolotāja pusvācieša acīs ,,pie arkla likt“ nozīmēja no
dot katorgas darbā. Tēvs gan nedomāja, ka viņa puika ir 
muļķis un no sirds ļauns, — aprunājoties, sūtīja to uz jaun
atvērto Vietalvas ministrijas skolu.

Slavenā audzinātāja Kalniņa un citu labu skolotāju va
dībā, brālītis drīz izvērtās par centīgāko un reti apdāvinātu 
skolnieku. Pēc viena gada viņš nolika eksāmenu Rīgas
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Tilts par Mergupi, ceļā uz skolu

Aleksandra ģimnāzijā uz pirmo klasi, un drīz piepildījās in
spektora vārdi, ko viņš bija tēvam teicis uzņemšanā: ,,Liela 
galva, būs gudrs!" Trešajā klasē viņš bija jau pirmais skol
nieks un pēc tēva agrās nāves no 4. kl. sākot līdz beigām 
nopelnīja sev ar stundu pasniegšanu pārtiku un apģērbu. 
Tā jau ģimnāzijās gadi viņam nebija tik viegli, kā citiem 
skolniekiem, bet kaut bija ne mazums darba, viņam atlika 
vēl daudz laika lasīšanai.

Gandarījums grūtajai skolas dzīvei bija garās brīvdienas 
jaukajā Mālpils apvidū. Plašie līči, Mergupes krasti, skaistās 
birzes deva daudz viņa, dabu karsti mīlējošai dvēselei. Ar 
kādu mīlestību brālis, skolnieks un students būdams, vēroja 
krāšņi ziedošās pļavas, kā viņš glāstīja un saudzēja katru 
ziediņu! Tikai pēc grūtiem cīņu pilniem gadiem viņam bija 
lemts atzīt visu šo mazo ziediņu nozīmi ārstniecībā, pie
griežoties homeopātijai. Vai kā bērnam un jauneklim viņā 
jau snauda tiekšanās pēc šī „vienīgā īstā ceļa", ko viņš
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gāja vēlākos gados ar pilnu pārliecību un svētlaimību, kā 
cilvēks, kas pēdīgi atradis, ko gadiem meklējis?

Es pieminēju, ka savā ģimnāzijās laikā viņš daudz lasīja, 
sevišķu ietekmi uz viņu atstāja Dostojevskis, šis slavu dvē
seļu lielais tēlotājs. Cilvēce ir nelaimīga. Kā palīdzēt cie
tējai cilvēcei? Grūti bija izšķirties, ko studēt. Likās, ka 
teoloģija uzvarēs. Pēdējās nedējās pirms aizbraukšanas uz 
Tērbatu viņš izšķīrās par medicīnu. Visā savā darba gaitā, 
kā acu ārsts, kā plaušu slimību speciālists, viņš tomēr bija 
arī dvēseles ārsts. Cik daudzi no viņa pacientiem griezās 
visādos dzīves jautājumos pie viņa pēc padoma un laikam 
gan neviens nav gājis projām no viņa neapmierināts un 
tukšu sirdi. Viņš nenosodīja cilvēku vājības, viņš neuzstājās 
kā bargs tiesnesis, viņš juta līdz un sāpīgi smaidīdams pa
līdzēja, cik spēja.

Dostojevska aicinājums: „Palīdzēt, palīdzēt cilvēka sli
majām dvēselēm! “ mūžīgi skanēja viņa sirdī.

Ģērķeņu majas Mālpils pag.
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PROF. EDVARTS KALNIŅŠ

Ārsts Fēlikss Lūkins dzimis 6. febr. 1875. g. Mālpils Gēr- 
ķēnu pusmuižā, apmeklējis Mālpils draudzes skolu, pēc tam 
Vietalvas ministrijas skolu, no turienes pārgāja uz Rīgas 
Aleksandra ģimnāziju (1886.—1894.). To beidzis studēja 
Tērbatā medicīnu (1894.—1899.), dzīvodams līdzi Letonijā. 
Šinīs gados, kopā ar nelaiķi studējot un beidzot studijas, da
loties, tā sakot, akadēmiskos priekos un bēdās, man bija iz
devība tuvāk iepazīties ar viņu. No studiju laikiem par 
Lūkinu ir uzglabājušās vislabākās jaunības atmiņas: tas bija 
korrekts, mīļš, sirsnīgs, simpātisks kollēga darbā, jautrs 
laika kavētājs atpūtas brīžos; pats cienīdams omulību, viņš 
nekad neatļāvās to citiem jaukt.

Jau studiju laikā nelaiķis sāk interesēties par acu sli
mībām, ieguvis ārsta grādu (1899.), tas papildinās savās 
zināšanās acu slimībās Karalaučos, Berlīnē un Vīnē, pēc 
tam nometas Rīgā par speciālistu acu slimībās. 1902. g. 
kopā ar citiem 22 Rīgā dzīvojošiem latviešu ārstiem F. L. 
piedalās Latviešu Ārstu biedrības dibināšanā, kas toreizē
jām krievu valdības aprindām nebija sevišķi pa prātam. Bū
dams pavājas veselības, F. L. drīz saslimst ar plaušu tuber
kulozi, atstāj praksi un dodas ārstēties uz Davosu, kur, at
žirgst un labi iepazīstas ar tā laika tuberkulozes terapiju — 
starp citu ar immūnvielas (Immun-Korper) nozīmi un tera
piju — t. s. I. K. terapiju. Tuberkulozes problēma paliek 
nelaiķim par sirdslietu, un tai tas nododas ar visu savu jau
neklīgo sparu un sajūsmu. Atgriezies Rīgā, F. Lūkins sāk 
propagandēt dzimtenē jaunās idejas tbc terapijā, sanākdams 
asā konfliktā ar dažiem kollēgām Latviešu ārstu biedrībā,
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kuri jaunām idejām nepiekrīt. Patstāvīgā Latvijā F. Lū
kins propagandē tuberkulozes apkarošanas biedrības dibi
nāšanu, piedalās tās noorganizēšanā un izveidošanā, bū
dams pēdējos gados tās padomes priekšsēdis. Blakus acu 
slimībām F. L. nodarbojas arī ar plaušu tuberkulozes ārstē
šanu un gūst daudz piekritēju un cienītāju slimnieku starpā. 
Visu savu brīvo laiku un enerģiju viņš ziedo sabiedriskai 
darbībai un attīsta ražīgu darbu, pauzdams organizātorisku 
talantu tuberkulozes apkarošanā.

Kā reliģiozi un filozofiski noskaņots cilvēks, F. Lūkins 
ir mūžīgs meklētājs — ideālists, interesējas par homeopā
tiju, psīchoterapiju, veģetārismu un reliģijas jautājumiem, 
metafiziku, nodibina Rēricha Mūzeja draugu biedrības no
dalu Latvijā u. t. t. Ja kritisks F. L. darbības novērtētājs 
atradīs kādas kļūdas un trūkumus viņa darbos, tad tie jā
novērtē no meklētāja psīcloloģijas viedokļa, tikai tā mēs tos 
pareizi sapratīsim, un neaizmirsīsim veco patiesību, ka ne
maldās tikai tas, kas nekā nedara.

F. Lūkins bija īsts humānitātes bruņinieks, bez bailēm 
un bez vainas, kas nemeklēja savu personīgu labumu, bet 
cilvēces labākos ideālus. Plašs bija viņa vēriens, augsti viņa 
mērķi, tīri viņa paņēmieni. Atsaucīgs, izpalīdzīgs, iecietīgs, 
vērīgs pret līdzcilvēkiem, slimiem un veseliem, tas staigāja 
savu dzīves ceļu un atrada daudz ceļa un darba biedru, jo 
ar F. Lūkinu bija patīkami kopā strādāt. Savā altruismā 
viņš uzlika sev par daudz smagu nastu: vārgā veselība ne
izturēja, slimā sirds apstājās .. . L. mira 1934. g. 28. martā.

Ir pagājuši drīz 3 gadi pēc L. nāves, bet viņš vēl dzīvo 
slimnieku un kollēgu atmiņā kā mīļš pašaizliedzīgs ārsts un 
cilvēks.
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DR. 0. V0ITS

Ar Fēliksu Lūkinu es iepazinos studiju laikā Tērbatā. F. Lū
kins piederēja pie tiem augstskolas pilsoņiem, kas uz savām 
studijām skatījās ar lielu nopietnību, kas čakli apmeklēja 
lekcijas un visus praktiskos darbus, kas ietilpst medicīnas 
studijas plašajā programmā. Viņa darba prieks izpaudās 
sarunās un debatēs par lekcijās dzirdētiem zinātniskiem at
zinumiem un jautājumiem, par kuriem tas labprāt ielaidās 
domu apmaiņā ar biedriem. F. Lūkins neapmierinājās ar 
savas studijas tiešiem priekšmetiem vien, viņa interešu ap
joms bija plašāks, viņš nodarbojās arī ar dabas zinātni, ar 
filozofiju un literātūru. Daudz viņš bija lasījis jau kā ģim
nāzists, bet sevišķi studiju laikā tas joprojām ar lielu dedzību 
centās iepazīties ar ievērojamāko rakstnieku un zinātnieku 
darbiem, tādi paplašinādams savu garīgo apvārsni.

Dzīves priecīgs būdams, F. Lūkins labprāt piedalījās arī 
studentu jautrā sadzīvē, arvien prazdams ieturēt mēru, kas 
liecināja par viņa rakstura stingrību, kādu tas jau tanīs ga
dos bija ieguvis. Ar savu atjautību, asprātību un humoru, 
viņš bija labi ieredzēts studiju biedru vidū. Korporācijā 
viņš ieņēma dažus atbildīgus amatus un bija arī tās pre
zidija loceklis. Viss tas netraucēja viņu kārtīgi apmeklēt 
lekcijas un vispār centīgi izpildīt savus pienākumus, ko 
universitāte uzlika studējošai jaunatnei.

F. Lūkins noteiktā laikā, taisni piecos gados, kā tas pa
redzēts medicīnas studiju programmā, beidza Tērbatā sa
vas studijas 1899. gadā. Pēc tam viņš speciālizējās acu 
slimību ārstēšanā un šinī nolūkā apmeklēja ārzemes. At
griezies dzimtenē, vadīja tā saukto „skrejošo acu ārstē
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šanas kolonnu14 Kalugas guberņā un pēc tam, 1901. gadā, 
apmetās uz pastāvīgu dzīvi Rīgā, kā acu ārsts. Te viņš no 
paša sākuma ieguva plašu klientūru.

Kad abi bijām atstājuši Tērbatu un aizgājuši katrs uz 
savu pusi, mēs tikai pēc vairākiem gadiem atkal satikāmies 
Rīgā. Ar prieku es varēju konstatēt, ka mūsu draudzīgās

Dr. F. Lūkins 1901. g.

attiecībās nekas nebija grozījies. Ar tādu pašu sirsnību, kā 
agrāk, F. Lūkins saņēma mani, un tikpat atklāti, kā stu
diju laikos, mēs izrunājāmies par saviem piedzīvojumiem un 
novērojumiem mūsu dzīvē un darbā. F. Lūkins bija uzma
nīgi sekojis nevien savas speciālitātes attīstībai un jaunā
kiem sasniegumiem ācu ārstēšanā, pielietodams tos savā 
praksē, bet sekojis arī sabiedriskās un kultūrālās dzīves at
tīstībai Latvijā un ārpus tās.
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Cik varēju nomanīt, tad F. Lūkins gan visam, kas no
tika pie mums, ar interesi sekoja, bet piedalījies galvenā 
kārtā tikai tur, kur ar savām medicīniskām zināšanām viņš 
varēja būt noderīgs. Viņš piederēja pie tiem cilvēkiem, kam 
ir sava īpatnēja, bagāta garīga pasaule, kurā tie dzīvo, 
ko tie izveido pēc savas gaumes un patikas, bet kurā 
ieskatīties tie atļauj tikai tuvu stāvošiem domu biedriem. 
No pārējiem tie noslēdzas, lai neviens no ārpuses nevarētu 
viņus traucēt, nedz ko viņiem atņemt.

Pagāja atkal daži gadi, kad satikāmies ar tādu pašu 
prieku un sirsnību, kā agrāk. Pa to laiku, tas bija pasaules 
kara laikā, —- F. Lūkins bija saslimis ar plaušu tuberkulozi 
un ārstējies Davosā, laimīgā kārtā ar labām sekmēm, viņš 
izlietoja šo gadījumu arī, lai pamatīgi iepazītos ar tuber
kulozes ārstēšanas metodēm.

Atguvis veselību, viņš atgriezās Rīgā un, pielietodams 
savas Davosā gūtās zināšanas, uzsāka ārstēt tuberkulozes 
slimos. Panākumi viņam bijuši teicami, un netrūcis slimo, 
kas pie viņa griezušies.

Kad atkal pēc gadiem satikos ar Dr. F. Lūkinu, tas bija 
piegriezies homeopātijai un diagnosticēšanai pēc pārmai
ņām, ko slimības rada acu varavīksnenē. Tas bija kas pa
visam jauns un vēl reti izlietots slimības diagnosticēšanas 
paņēmiens. Dr. F. Lūkins to iemācījies no speciālistiem ār
zemēs ar lieliem pūliņiem un ilgu, neatlaidīgu pētīšanu. Bi
jis moments, kā viņš man stāstīja, ka gandrīz jau atmetis 
visu cerību piesavināties šo zināšanu, un liels bijis viņa 
prieks, kad galu galā tas viņam tomēr izdevies. Šī jaunā 
ārstēšanas metode guvusi lielu piekrišanu, jo devusi teica
mas sekmes un Dr. F. Lūkinam bija tik liels slimnieku pie
plūdums, ka viņš tika nodarbināts ikdienas ar maziem pār
traukumiem, no rīta līdz vakaram. Viņš bija nācis pie
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īpatnējiem uzskatiem par slimību izcelšanos un to ārstēšanu, 
par cilvēka dzīves veidu un barību, ieteikdams pēdējo ņemt 
vienīgi no stādu valsts. Pie šiem uzskatiem viņš pats 
stingri pieturējās līdz savam mūža galam.

Dr. F. Lūkins piederēja pie tiem, kas neapmierinājās ar 
sasniegto, bet meklēja arvienu jaunus ceļus, jaunus sasnie
gumus. Ar to izskaidrojas viņa piegriešanās dažādām spe- 
ciālitātēm un dažādiem ārstniecības veidiem. Viņš bija iz
veidojis sev īpatnēju pasaules uzskatu. Flammariona un 
līdzīgu dabas zinātnieku un filozofu ietekmēts, viņam bija 
savas īpatnējas domas arī par Aizsaules dzīvi, par dabas 
parādībām un to sakariem un iespaidiem uz cilvēci, tās dzīvi 
un sadzīvi. Viņš ticēja, ka pēc tagadējiem lieliem pārbaudī
jumiem, cilvēce iet pretim labākai nākotnei.

Dr. Fēlikss Lūkins man paliks piemiņā kā gaiša perso
nība, kā mīļš tautietis un kollēga.

Davosa
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MAC. E. STANGE

Daudz mīlas saites raisās, jau še mums dzīvojot,
Un vieglāks cels tā taisās, uz kapu ceļojot...

Saites, kas saistīja mūs še dzīvē ar studiju biedru un 
draugu Dr. Fēliksu Lūkinu, ir sarāvis nāves eņģelis. Pali
kušas mums dzīvajiem tomēr atmiņas. F. Lūkins beidza 
studijas, kad man bija lemts tās iesākt. Tomēr arī tai īsajā 
laikā, ko kopā pavadījām Tērbatā, paguvām iepazīties, 
ieskatīties viens otra dvēselē. Ar dziļu nopietnību viņš ska
tījās uz dzīves uzdevumiem, bet bija arī brīži, kad jaunajā 
mediķī, mīļajā „Grīcī“ (tā mēs viņu saucām), pamirdzēja 
veselīgs humors, jautrība. Jaunais dakteris atstāja Tērbatu 
un ar cītību ķērās pie sava jaunībā lolotā dzīves sapņa pie
pildīšanas. Arī es pēc studiju beigšanas gāju savā darbā, 
kas man sākumā bija lemts uz laukiem. Tā mūsu celi kādu 
laiku nesastapās. Tikai tad, kad arī es sāku darboties Rīgā, 
atkal satikāmies dzīvē un darbā. No tā laika biežāki redzē
jāmies, nereti runādami par tiem dzīves uzdevumiem, kādus 
mums devis Dievs, par to dzīvi, kāda mūs sagaida pēc šīs 
dzīves beigšanas. F. L. savā darbā redzēja savas dzīves 
dziļāko piepildīšanu, pienākumu citiem dzīvot un uzupurē
ties. Tādā pienākumu pildīšanā viņš redzēja dzīves jēgu. 
Tas bija nomanāms visās viņa darba gaitās. Arvienu viņš 
meklēja jaunus ceļus, kā labāk izprast, vairāk palīdzēt cie
tējiem. Daudzi viņu atcerēsies kā reti izpalīdzīgu, mīlu 
sirds cilvēku.

Ka viņš arī bija reti gādīgs par savu ģimeni — slimo 
laulāto draudzeni un bērniem, tas mums — viņa draugiem 
— bija skaidri nomanāms. Ikgadus Lūkina dzimšanas dienā
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pulcējāmies pie viņa, lai kopēji pavadītu reti patīkamu va
karu veco laiku atmiņās un sirsnīgās, dziļās pārrunās. No 
tiem, kas tur mēdza būt un līdzīgi pašam toreiz tik mīļam 
mājastēvam tagad jau atrodas mūžībā, bija bīskaps K. Irbes 
tēvs, kas arī ar Lūkinu vienā laikā mira, un prot Dr. J. Ru- 
berts, aizgājušā draugs un studiju biedrs.

Neizdzēšamā atmiņā man paliks mīļā daktera izturēša
nās manas grūtās slimības laikā, kad viņš tik ļoti bija no
modā par mani un manu mūžadraugu. Dzīvs acu priekšā 
aizgājušais draugs, kā viņš stāvēja pie manas slimības gul
tas, steigā nepaguvis apģērbties, lai tikai drīzāki varētu būt 
pie manis, kad viņam naktī paziņoja par manu saslimšanu. 
Lūkins bija tais domās, ka ciešanas, kādas man manā slimībā 
bija reti lielas, nevajaga mēģināt remdēt ar kādiem narko
tiskiem līdzekļiem, bet gan tās mierīgi panest. Viņa pār
liecība bija, ka ciešanas cilvēkam atņem visu ļaunumu, kas 
krājies miesā un garā, un tās šķīstī, tīra nākošai dzīvei šai 
pasaulē, bet gan arī mūžībai.

Dr. Fēlikss Lūkins ir iegājis mūžībā un tagad, kā mēs 
ticam, redz to, ko mēs te tikai ceram. Mēs, kas aizgājušo 
draugu pazinām kā sirsnīgu, mīļu cilvēku, kas tik labprāt 
centās palīdzēt citiem, kas savās ciešanās cīnījās pēc sirds 
skaidrības, pēc pilnīgākās dzīves, ticam, ka Tas, Kas žēla
stībā uzņem savus, bērnus, būs arī uzņēmis pēc grūtas dzī
ves cīņas un ciešanām viņu savos gaismas mājokļos.

Bet Tev, mīļais aizgājušais draugs, lai šīs manas rin
diņas ir kā mazs ziediņš tai vaiņagā, ko Tev, Tevi pieminot, 
par Tavu darbu citiem paužot, grib nolikt Tavi draugi.
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ELZA KLAUSTIŅA

1923. gadā Dr. Fēlikss Lūkins bija viens no tiem, kas 
mani pierunāja uzņemties grūto un nepateicīgo darbu tu
berkulozes apkarošanas biedrībā. Uzņemties darbu, kas 
nekad nav padarāms. Dr. F. Lūkins bija jau vecās 
priekškara (1902. gadā dibinātās Vidzemes tuberkulozes 
apkarošanas biedrības biedrs un valdes loceklis, kas jau tad 
ar lielu interesi bija sekojis ārdošajam tuberkulozes postam 
un meklējis ceļu, kā šo postu, ko tuberkuloze nodara, ma
zināt. 1914. gadā, karam sākoties, izbeidzās arī Vidze
mes tuberkulozes apkarošanas biedrības darbs. Bet ja 
kādā cilvēkā nebija izdzisusi doma un griba līdzcilvēkiem 
palīdzēt, tad tas bija Dr. F. Lūkins, kas 1923. g. no jauna 
vāca kopā vecos domu un cīņas biedrus tuberkulozes apka
rošanas frontē. Tā kā pēdējo bija palicis maz, tad toreizējie 
cīnītāji bija spiesti meklēt jaunus darba turpinātājus, bija 
jādibina izirušās biedrības vietā jauna un Dr. F. Lūkins 
bija viens no Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības 
dibinātājiem, valdes loceklis un padomes priekšsēdis līdz 
savai nāves dienai. Gaišas un skaidras manas domas un 
atmiņas par šo cēlo, cilvēces mīlestību izstarojošo un apga
roto cilvēku, un viegla un patīkama bija kopīgā darbā 
pavadītā gadu rinda . . .

„Gādājiet naudu, gādājiet — posts ir par daudz liels!“ 
bieži mēdza teikt Dr. Lūkins: ,,Mums nebūt nav viss, viss 
vēl tik jārada! Vismaz no katras tuberkulozes apkaroša
nas darbā nepieciešamās iestādes kaut pa vienam parau
gam, — lai tad citi redz, mācās un arī ceļ un veido.“ Se
višķi viņš skubināja ierīkot darba sanātoriju pieaugušiem,

1138



par to viņš bieži runāja un atgādināja daudzas vajadzības, 
bet par to, kas jau bij ierīkots un iekārtots, daudz neru
nāja, bija jau labi, kas padarīts, un diezgan.

Pieņemot slimniekus aizgādniecības punktā, Dr. Lū
kins par savām garajām darba stundām nekad nav samaksu 
prasījis — nekad. Vēl gan klusi nevienam nezinot iedevis 
punkta māsām no saviem personīgiem līdzekļiem, lai tās, 
kā neviens nezina, no kurienes šis atbalsts nāk, — nodotu 
tiem slimniekiem, kam pēc viņa domām palīdzība bija 
steidzama. Un tādu gadījumu bija daudz.

Kādreiz viņš man teica, ka vieglāk esot noklausīties, 
kad slimnieks pirmo reiz aizgādniecības punktā atnācis, 
žēlojoties, ka tam neesot ēstgribas un lūdzot zāles, nekā 
kad jāklausoties, ka tas pats cilvēks nākamo reizi sakot: 
„Nu, daktera kungs, ir vēl sliktāk, tagad man gribas bries
mīgi ēst, bet nav man ko ēst.“

,,Mums jāgādā, jārūpējas, lai nebūtu tādu izsalkušu, 
neēdušu, neapģērbtu, nenovietotu bērnu un pieaugušu tuber
kulozes slimnieku, nepieciešami, lai katrs saņemtu tādu pa
līdzību, kāda tam vajadzīga. Jāgādā arī par to, lai sanā- 
torijās slimnieki strādātu piemērotu darbu, nepieciešami 
šādi izolātori — darba sanātorijas, lai negultos viss uz 
valsts un sabiedrības pleciem, bet lai arī paši slimnieki ko 
darītu. Jāsteidzina izstrādāt tuberkulozes apkarošanas li
kums u. t. t., u. t. t.“

Bija neskaitāmi daudz dažādu steidzošu vajadzību, 
par kurām Dr. Lūkins runāja. Liekas, vēl šodien redzu šo 
skubinošo skatu un dzirdu vārdus: ,,Par maz, par maz“.

Tāds bija Dr. Lūkins mūsu darbā, kā degoša lāpa, kā 
zvans, kas sauc, aicina un mudina un rāda ceļu, apgaismo
jot tekas, pa kurām jātraucas . ..

Un viņa aicinājums un sauciens nav bijusi saucēja balss
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tuksnesī. Daudz karstas sirdis un čaklas rokas atsaukušās 
un pie šī darba ķērušās, palīdzēdamas desmitiem tūksto
šiem tuberkulozes slimniekiem. Ir iekārtota un atvērta 
vesela rinda iestāžu cīņai ar tuberkulozi Latvijā un darbs 
joprojām vēršas plašumā un dziļumā.

Kad piepēži Dr. Lūkins saslima un labu laiku mēs gai
dījām uz viņa izveseļošanos un nevarējām sagaidīt, tad, 
man lūdzot atļaut viņu apciemot, viņš deva savu piekrišanu 
un es aizgāju, jo bija daudz par ko ziņot un jautāt. Viņu 
ieraugot — sirds vai sastinga. Vai tas bija Dr. Lūkins? 
Tas bija tikai Dr. Lūkina gars — miesu tikpat kā nebija, 
bet straujš kā vienmēr un dedzīgs, likās, caurredzam manas 
jūtas un domas. Itin kā atbildot uz manu izjūtu, teica: 
,,Nekas, nekas gan būs labi! Es vēl nemiršu, neesmu vēl 
veicis to, kas man jāpadara.“ ,,Bet, daktera kungs, Jūs 
tik daudziem esat palīdzējuši, vai tad Jums neviens nevar 
palīdzēt?" — jautāju es. Uz to viņš mierīgi atbildēja: 
,,Neviens ārsts man nevar palīdzēt, mani izcelt var tikai 
brīnums." — „Vai tad nevarētu aizbraukt uz Šveici vai 
kur citur, — uz kādu siltāku zemes stūrīti?" — „Ir jau par 
vēlu," klusu noteica viņš.

Un Lieldienu svētku priekšvakarā mēs viņu guldījām 
smiltājā ... Tā straujā sirds beidza darboties. Bet vai 
arī — skubināt un mudināt? Nē. Koklei gan stīga trū
kusi, bet skaņas kaut kur gaisos trīc un skubina un mie
rina vissāpīgākajos un grūtākajos darba brīžos nepagurt.. . 
Sirds, kas tic visam labam un cēlam, tic arī tam, ka cil
vēki gan no šīs pasaules aiziet, bet viņu darbi paliek un 
tos pavada ...
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DR. HEINRICHS BOSE

MANA DARBA BIEDRA ATMIŅAI
Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības vēsture plašā 
vērienā saistās ar Dr. Fēliksa Lūkina vārdu. Apstākli 
35 gadi atpakaļ nebija labvēlīgi tādām sociālām strāvām, 
kā cīņa pret cilvēces galveno ienaidnieku — tuberkulozi. 
Plašākām aprindām, un tieši tām noteicošākām — arī to
reizējo valdību ieskaitot — nebija ne mazākās intereses 
pret kaut ko tik nelietišķu, kā tuberkuloze. Vajadzēja, kā 
saka, no nekā radīt kaut ko, vajadzēja meklēt spēkus, kas 
dotu ne tikai savu vārdu, bet arī gribētu strādāt. Vajadzēja 
uzsākt cīņu divās frontēs: pret nezināšanu un vienaldzību, 
un pret noslēgto naudas maku. Un pēdējā bija tā vissīvākā. 
Tā bija tā pati cīņa, kāda līdzīgā veidā sākumā norisinājās 
visās zemēs, tikai Rīgā viņa vēl bija pilnīgi jauna. Šai 
tuberkulozes apkarošanas pirmajā periodā, mūsu dzimtenē, 
arī iepazinos ar Dr. Fēliksu Lūkinu, un no tā laika 30 g. 
nepārtraukti tikām strādājuši kopā. Un tas ir laika sprīdis, 
pietiekošs, lai kādu cilvēku pazītu.

Bija dabīgi, ka tāds ārsts, kā Dr. Fēlikss Lūkins, pilns 
enerģijas un humānitāru tiekšanos, pieslējās jaunajai bie
drībai, tāpat kā bija dabīgi, ka viņu uzņēma ciešāk valdē, 
līdz ko izpaudās viņa izcilā krietnība.

Tai pašā laikā nodibinājās pirmā sanātorija Biķernieku 
mežā, kuras priekšgalā ilgāku laiku Dr. Fz Lūkins ieņēma 
goda amatus. Dr. Lūkina darbība intensīvajā tuberkulozes 
apkarošanā, pēc Latvijas valsts nodibināšanās, ir plaši pa
zīstama. Arī šeit sākums bija neaprakstāmi grūts, bet vē-
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lāk nāca neaptveramas sekmes, sevišķi Elzai Klaustiņas 
kundzei topot par biedrības dvēseli.

Un kad es šodien pārlaižu skatu šiem 30 kopā nostrā
dātiem gadiem, es zinu vienu: reti kāds cilvēks tā piepil
dījis vecos Bībeles vārdus — „ .. un ja nebūtu mīlestī- 
bas“, — kā šis patiesais cilvēku draugs un ārsts. Tāpat 
kā dzīvē viņš uzskatīja pienākumu par augstāko ētisko 
jēdzienu, tā arī kā Tuberkulozes apkarošanas biedrības ilg
gadīgs valdes loceklis un priekšsēdis, viņš šos goda poste
ņus pildīja kā nopietnu pienākumu līdz pat savai nāves 
stundai.

Dr. F. Lūkins bija īsts ideālists un arī darbojās kā tāds. 
Tāpēc viņš arī spēja pārliecināt un iededzināt savus līdz
strādniekus un kollēgas.

Viņa piemiņu mēs augsti godāsim.
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DR. MED. A. ZŪR MŪHLENS

Gaišs tēls manā dzīvē bija Dr. Fēlikss Lūkins, mans draugs 
un darba biedrs tuberkulozes apkarošanas laukā. Es atce
ros dienu, kad viņš ieradās pie manis un aicināja līdzdarbo
ties. Viņu var uzskatīt par Latvijas tuberkulozes apkaro
šanas biedrības dibinātāju. Būdams tās priekšsēdis, viņš 
to vadīja vienmēr enerģiski un mērķapzināti, pauzdams pie 
tam ar visu savu būtību labvēlību un augstāko laipnību. 
Un šādas īpašības, vienā personā apvienotas, apliecina visai 
sekmīgu biedrības vadītāju. Dr. Lūkina vadība, kamēr vien 
viņš dzīvoja, bija krietna un droša, kas mums ar dziļākās 
pateicības jūtām jāatzīst. Viņa darbs viņu pārdzīvojis, tas 
tiek viņa garā tālāk vadīts, viņa roku svētība ir pār to.

Tomēr šeit Dr. Lūkina tēls mūsu atmiņā tikai pa daļai 
atsedz savu īsto veidu; viņa personība tikai tad mums pil
nībā atklāsies, kad mēs domāsim par viņa pasaules uzskatu, 
pamatotu reliģiskā ievirzē. Kā dabaszinātniekam, man 
viņa dzīļā iekšējā dzīve bija pilnā mērā saprotama, kā dzidrs 
kristalls tā man likās.

Bija reiz vakars, kad mēs līdz vēlai naktij nosēdējām 
kopā, un kā tas draugu vidū mēdz būt, viņš man stāstīja 
par savu dzīvi un reliģisko uzskatu, ko tas smagā dzīves 
cīņā bija sev izcīnījis.

Kā grūti slimu, viņu aizsūtīja uz Davosu, ārstiem un arī 
viņam pašam bija maz cerības uz izveseļošanos. Noīrējis 
atsevišķu istabiņu, viņš veselu gadu nodzīvoja vientuli, iz
ņemot apkopēju, nesatikdamies ne ar vienu cilvēku. Šai 
laikā, ārpasaules iespaidu netraucēts, viņš centās veidot sevi 
un savu ticību viņsaulei. Viņš bija izcīnījis sev īpatu reli-
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ģisku priekšstatu, ticību, kas viņam deva pilnīgu apmierinā
jumu un pilnīgu paļāvību augstākajai Būtībai, kas vienīgā 
spēj mūs izvadīt cauri šīs zemes grūtībām, un pacelt pār- 
zemes piepildījumā. Nav man iespējams atstāstīt visas do
mas, šaubas un atziņas, ko viņš man attēloja. Un kaut arī 
mūsu reliģiskie uzskati tik loti viens no otra atšķīrās, man 
tomēr nebija grūti atzīt viņa reliģijas dziļo jēgu, atbrīvotu 
no visiem cilvēcīgajiem piemetinājumiem, un to saskaņot ar 
tiem priekšstatiem, kādus izveidojis ikviens domājošs cilvēks 
par Mūžīgi Dievišķo.

Viņa reliģija bija cēla un skaidra, viņš pēc tās dzīvoja 
un viņā mierīgs un apmierināts nomira. Viņa apskaidro
tais gars pacēlās Bezgalībā.

Personīgā satiksmē Dr. Lūkins bija neierobežoti cildens, 
smalkjūtīgs attiecībā uz tautību, stāvokli un reliģiskiem uz
skatiem. Viņa spriedumi vispār bija saudzīgi, bet tie spēja 
būt arī skarbi. Draudzīgā satiksmē mēs bieži pārrunājām 
par cilvēkiem un dažādām lietām, un nekad viņam netrūka 
izpratnes pret mani, ja arī mūsu uzskati dažreiz izšķīrās. 
Viņa personīgā pieeja visiem līdzstrādniekiem bija vienmēr 
nevainojama.

Mūsu uzdevums ir Dr. Lūkina iesākto darbu turpināt un 
paplašināt viņa garā.

121



ALMA MITANE

Atceroties Dr. Lūkinu, vienmēr prātā jāpatur Kristus mā
cība. Darait labu savam tuvākam un atmaksājiet vienmēr 
ļaunu ar labu. Neskaitāmos labdarības veidos, ko viņš pa
rādīja ik uz soļa, viņa kreisā roka nezināja, ko darīja labā. 
No daudzām ģimenēm, kuras viņš materiāli atbalstīja, ne
viena nedrīkstēja zināt, ka šis atbalsts nāk tieši no viņa. 
Kad reiz nejauši T. ģimene to dabūja zināt un viņam pa
teicās par 3 g. ilgi saņemto palīdzību, Dr. Lūkins nelaimīgs 
izsaucās: „Nu es vairs nevaru šai ģimenei palīdzēt! Es ne
gribēju, lai viņa to kādreiz dabūtu zināt/1 Tamlīdzīgus ga
dījumus varētu uzskaitīt ļoti daudz, no kuriem redzams, ka 
Dr. Lūkins ar labdarību necentās pēc populāritātes un āri
šķības. Vistālākās pilsētas nomalēs nebija Dr. Lūkinam par 
tālu, lai apmeklētu grūti slimus un ar savu lielo garīgo spēku 
stiprinātu un spēcinātu aizgājējus viņu beidzamās grūtajās 
stundās.

Tā studente S. teica dažas dienas pirms miršanas: 
,,Esmu pasaulē dzīvojusi tik maz, man tikai 22 gadi, man 
žēl šķirties no dzīves, gribēju vēl redzēt ziedoni atnākam, 
bet Dr. Lūkins samierināja mani ar man nolemto neizbē
gamo un tagad mani vairs nebaida nezināmais, — es miršu 
mierīga un pateicīga tam, kas palīdzēja man pārspēt šo 
baiļu izjūtu no nāves.11

Pēc Dr. Lūkina nāves varēja teikt, — viens lielais, viens 
sava darba ķēniņš ir miris. —
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DR. K. BERGS

Pirms ceļam kādu redzamu pieminekli, tas jau iepriekš ir 
uzcelts mūsu sirdīs. To pieminekli, ko daudzās sirdīs sev 
uzcēlis Dr. F. Lūkins, viņš ir panācis, nesavtīgi kalpojot 
cilvēcei, gan veselai, gan slimai. Būdams mūsu ģimenes 
draugs, viņš daudzos gadījumos, gan vārdos, gan darbos, ir 
varējis rādīt savu dvēseli. Šis dvēseles cēlums, kas nedzi
nās pēc atklātības, pēc ārējiem gandarījumiem jeb materiā
liem labumiem, ir tas spēks, kas visus viņam pievilka un arī 
turpmāk pievilks. Izpalīdzēt ikvienam, cik tas bija iespē
jams, bija viņam pati par sevim saprotama lieta. Kā 
ārsts viņš bija labs speciālists un nesalīdzināms dvēseles 
kopējs. Ar lieliem piedzīvojumiem un dziju izpratni, viņš 
no visas sirds un ar lielu pārliecību sniedza savu palīdzību. 
Dvēseļu kontakts jeb saprašanās starp ārstu un slimnieku, 
kā arī liela ticība savam darbam un pienākumam, atļāva 
viņam sasniegt lielus un labus panākumus. Pazīdams viņu, 
varu vēlreiz teikt: ne dziņa pēc ārējiem panākumiem jeb 
materiāliem labumiem, bet tikai mīlestība pret cietējiem un 
vēlēšanās palīdzēt, kur vajag un var palīdzēt, ir bijusi viņa 
dzīves saturs.

Lai ikvienam būtu lemts sasniegt dzīves cīņās šādu 
dvēseles pārliecību, — tad būtu daudz laba darba darītāju.
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DR. M. VEINBERG-SKUJA

Dr. Fēliksam Lūkinam, kā ārstam ar ilggadēju praksi, lik
tenis bija lēmis bieži noskatīties cilvēka fiziskās un garīgās 
ciešanās. Bija ne mazums arī gadījumu, kur nedz pietiekoši 
materiālie līdzekli, nedz laikā sniegtie ārsta padomi slim
niekiem nespēja atdot veselību un glābt dzīvību. Bieži pat 
nebija iespējams noskaidrot īstos nāves cēloņus. Šie ap
stākļi mazināja Dr. F. Lūkina ticību medicīniskās zinātnes 
visspēcībai un lika meklēt pēc citiem, eksaktai zinātnei ne
pazīstamiem spēkiem, no kuriem atkarīgi cilvēku likteņi. 
Šie spēki, pēc Dr. F. Lūkina domām, uzliek cilvēkam garī
gas un miesīgas ciešanas, lai pamudinātu viņu pārdomāt 
savas dzīves gaitas un labot to, kas viņā bijis ļauns vai ne
pilnīgs. Nāve neiznīcina cilvēka būtību, bet tikai atsva
bina viņa garu no miesīgā apvalka. Tādēļ arī ārsta uzde
vums, stāvot pie slimnieka gultas, ir ne tikai mazināt viņa 
fiziskās ciešanas, bet, galvenais, stiprināt cietēja garu un 
aizrādīt, ka ar nāvi vēl nebūs izbeigusies atbildība par no
darītiem pārkāpumiem šinī dzīvē. Tādēļ arī Dr. F. Lūkins 
savā ikdienas ārsta praksē vairījies no radikāliem' līdze
kļiem, censdamies vairāk ietekmēt cietēja garu.
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DR. NIKOLAJS AVSTRICS

Ar dziļas cieņas un patiesas godbijības jūtām atceros gaišo 
personību, kas vēl tik nesen dzīvoja mūsu vidū, Dr. F. Lū
kinu. Viņš patiesi bija ārsts-ideālists, labs draugs un pa
līgs ne tikai slimajiem, kurus viņš bieži ārstēja bez maksas, 
bet arī vispārīgi cilvēkiem. Noteiktos vārdos viņš prata 
karsti aizstāvēt ikvienu lietu, kas viņam šķita taisnīga.

Būdams ilgus gadus Rīgas krievu ārstu biedrības biedrs, 
viņš kādu laiku arī aktīvi piedalījās biedrības darbībā, ar 
sirsnīgu atsaucību dalīdamies tās priekos un bēdās. Atzi
nībā par to biedrība viņa bēru dienā deleģēja nolikt vai
ņagu uz viņa kapa trīs ārstus: prof. Ed. Gartjē, Dr. H. Blū- 
menu un mani.

Cēlā atmiņā Dr. F. Lūkinu joprojām glabā viņa kollēgas 
Rīgas krievu ārstu biedrībā.
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DR. JĀNIS KAROLS

Dr. F. Lūkinu pazinu gadus septiņus, un šinī īsajā laikā 
daudz jauku atmiņu palicis par viņu kā cilvēku. Tādi cil
vēki, kā nelaiķis Dr. F. Lūkins, ir pasaulē reti. Viņā mita 
tas brīnišķīgais spēks, kas retiem ir šai saulē — izprast 
dzīvi, atrast līdzsvaru personīgā dzīvē un mācīt citiem dzīvi 
saprast. Katrs viņa vārds cietējiem bija kā neredzamas zā
les, kas deva spēku un cerību veselības atgūšanai un arī 
citās dzīves likstās.

KRIMULDA
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DR. K. GULBIS

Nezinu, vai pratīšu attēlot to cēlo un lielo iespaidu, ko 
uz mani ir atstājis Dr. Lūkins.

Es kā studente slimoju ar plaušu tuberkulozi un, caur 
savu biedreni iepazinusies ar Dr. Lūkinu, iesāku pie viņa 
ārstēties. Lai gan ap studiju beigām biju gandrīz nespējīga 
darbam, esmu vienīgi viņa izārstēta un tagad esmu spēcīga 
un vesela.

Bet ne medikamentozā ārstēšana ir tā, kas man no 
viņa visvairāk palikusi svētā piemiņā. Tā ir viņa lielā sta
rojošā garīgā personība. Pēc dažām stundām, ko mēs pa
vadījām sarunās ar viņu, mēs ar biedreni atgriezāmies ar
vien mājās apgarotas un dzīvības un darba spēka pilnas. 
Ja kādreiz dzīvē gāja smagi, mēs lūdzām Tēvu, — tā viņu 
savā starpā saucām, atļaut aiziet pie viņa un atgriezāmies 
mājās ikreizes atvieglotas un apgarotas. Patiesi, es neesmu 
nevienam savam piederīgam tā varējusi atklāt savas domas 
un jūtas kā viņam, kādēļ garīgā ziņā viņš man ir bijis daudz 
vairāk, nekā īstais tēvs un māte. Tāpēc arī viņa tēls man 
paliks vienumēr ļoti mīļā un neizdzēšamā atmiņā uz visu 
manu mūžu.
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M. Čurļonis Pasaka

DR. HARALDS LŪKINS

MĪĻAJAM TĒVAM, MANAS DZĪVES UN 
DARBA SKOLOTAJAM

Tēvs, cik skaisti ir bijuši Tavi stāsti bērniem par rūķīšiem, 
par viņu nenogurstošo prieka pilno radīšanu un, galvenais, 
šo stāstu nenobeigtība. Lai arī kādā kalna galotnē rūķītis 
būtu uzkāpis, un lai arī cik varens un spēcīgs būtu bijis viņa 
gājiens -— Tu vienmēr stāstu pārtrauci nenobeigtu, lai liktu 
nākošu reizi tam kāpt ar vēl jo lielāku sparu jaunā virsotnē, 
vēl augstākā un stāvākā, kā iepriekšējā, sniegos vēl mirdzo
šākā un baltākā ... Un atkal trūka stāsts, un atkal veido
jās jaunas krāšņas radīšanas formas, tā tas nāca un tā tas 
gāja no vienas zilās tāles nākošā, un šīs ķēdes gals un sā-
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kūms bija Bezrobežība. Ja, tēvs, šajos nenobeigtajos rū
ķīšu stāstos atspoguļojās Tavi jau jaunībā veidotie neno- 
beigtības principi, tajos jau bija Tavas nākošās dzīves at
sevišķo posmu nojauta, kad Tu tāpat kā rūķīšu stāstos, sa
sniedzis vienu kalngalu, neapmierinājies ar tā mirdzumu, bet 
jaunā radīšanas sparā kāpj jau nākošā, gan vēl nezināmā, 
tomēr sirdij jaušamā.

Tavu rūķīšu radīšanas prieks bija tā pati radošā uguns, 
ko arī pēdējā laika zinātne sāk atzīt — psīchiskā, jeb ugu
nīgā enerģija, viens no Esamības pamatu izpausmes veidiem. 
Jau aizvēsturiskos laikos psīchiskās enerģijas nojauta tautu 
apziņā atspoguļojusies dažādās leģendās un teikās. Arī 
Aladina mirdzošais kristalls nebija nekas cits, ka uzkrātās 
psīchiskās enerģijas simbols. Un tikai valkātāja garīgais 
stāvoklis deva tam iespēju pielietot to pareizi, tādējādi gū
stot ļaunā vai labā atziņu.

Šī ugunīgā enerģija ir tā pati, kas liek architektam vei
dot varenas celtnes, kas tautu vadoņiem dod spēku savu 
tautu apvienot un to vadīt pareizā virzienā, kas vada māksli
nieka radīšanas prieku, un kas, vienas un tās pašas zāles 
lietojot, dod vienam ārstam lielākus panākumus, nekā 
otram. Šī enerģija vada mūsu sirds jūtziņu, mūsu garīgo 
aci, kurai pamatā ir iespēja visu saskatīt. Ugunīgā ener
ģija, kas cilvēkos uzmodina šo latenti snaudošo aci, dod 
tai plašo iespēju — pareizā gultnē novadīt ik cilvēka indi
viduālo dzīves ceļu.

Un šīs enerģijas pieaugsmes pamatā — augstākie mī
lestības izpausmes veidi, upura prieks, līdzcietība, radīša
nas prieks, un izjūta, kas rod prieku un nevis bailes, tverot 
Esamības Bezrobežību.

Jau zēna gados šīs īpašības bijušas tēvā neparasti rosī
gas, tādējādi tās jau tik agri vairoja un veicināja psīchiskā
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spēka bagātības, kas tik spilgti raksturoja viņa vēlāko dzīves 
gaitu. Tāpēc arī bija vairāki gadījumi, kur viņš bērnībā, 
dzīvodams kopā ar baku un šarlacha slimiem bērniem, to
mēr nesaslima. *

Nobeidzis Tērbatas universitātes medicīnas fakultāti, 
tēvs kā pirmo savu darba posmu izvēlējās acu slimības. 
Praktiskās zināšanas šai nozarē viņš piesavinājās profesora 
Fuksa vadītā Vīnes universitātes acu klīnikā. Pārbraucis 
no Vīnes mājās, viņš dabūja ceļojošas acu slimību kolonnas 
vadītāja vietu. Šī kolonna apbraukāja Krievijas sādžas un 
tās galvenais uzdevums bija apkarot lipīgo acu slimību 
— trachomu, kas vietām bija apņēmusi veselas sādžas. 
Vēlāk viņš pārnāca uz Rīgu, kur ar Krievu ārstu biedrības 
palīdzību izdevās dabūt acu ārsta vietu uz Rīgas-Orlas 
dzelzceļa. Parallēli algotajai vietai pieņēma mājās privātos 
slimniekus, kuru sākumā bija maz, bet kuru skaits tomēr 
dienu no dienas auga, drīzi sasniedzot diezgan lielu skaitu. 
Ārsta pirmie prakses gadi, kas pagāja materiālās grūtībās, 
bija skāruši veselību, tās uzlabošanai viņš devās uz Da
vosu, kur ilgāku laiku pavadot studēja tuberkulozes jautā
jumu. Un lai arī acu slimībās bija nodibināta plaša pacien- 
tūra, tas vairs neapmierināja, jo taču idilliskā apmierinātība 
ir katras jaunradīšanas kaps. Tādēļ atgriezies mājās, bla
kus acu slimībām, viņš sāka pieņemt arī plaušu slimniekus, 
kā arī nodibināja privātklīniku acu slimību operātīviem ga
dījumiem.

Nāca kara gadi, un Rīgas-Orlas dzelzceļam evakuējo
ties bija jāpārceļās uz Krievijas iekšieni, uz Vitebsku. Te 
sākās plašs darba lauks, sevišķi acu slimībās, jo visap
kārt bija ļoti izplatījusies acu slimība — trachoms. Ne
bija gandrīz dienas, kad nebūtu bijis jāizdara 4—5 ope
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rācijas. 1918. gada augustā mērojām ceļu atpakaļ uz dzim
teni. uz Rīgu. Lai arī ilgie prombūtnes gadi slimniekus bija 
izklīdinājuši, drīzi vien salasījās prāvs pacientu skaits, atkal 
acu un plaušu slimībās.

Parallēli savam praktiskam darbam, viņš neatlaidīgi 
un stingri pētīja slimību izcelšanos, to būtību un iespē
jamo ārstēšanu. Slimnieku skaits auga jo dienas, un darbs 
ar tiem aizņēma visu cauru dienu, no pulkstens 9 rītā līdz 
pulkstens 7 vai 9 vakarā, ar īsu pārtraukumu pusdienas 
laikā. Katrs atnākušais slimnieks, ja to uzmanīgi novēro, 
dod plašāku skatu uz dažādiem slimību izpausmes veidiem, 
dod jaunus ierosinājumus to apkarošanai. Bet piedzīvojumi 
un novērojumi vien ir par maz, vajadzīgi vēl stingri teorē
tiski pētījumi, kā arī iepazīšanās ar medicīnas novirzieniem 
dažādos laikos. Bieži lieli atradumi zūd no praktiskās medi
cīnas, ieņemot vietu vairs tikai viņas vēsturē. Tādēļ arī tieši 
medicīnas vēstures studēšanā ir daudz kas pamācošs, daudz 
kas ierosinošs. Visi šie pētījumi prasa savu laiku, bet visa 
diena ir aizņemta praktiskā darbā. Bez vilcināšanās nāk 
tēva spriedums — diena jāpagarina. Lēmums jau nākošā 
rītā rod sev aktīvu formu, tēvam pieceļoties pulkstens 4-os 
no rīta, ko viņš konsekventi un neatlaidīgi izpildīja, kā darba 
dienās, tā arī svētku dienās, jo darbs taču bija viņa gaišākā 
svētdiena. Lielākā svētdiena viņam bija tā, kad bija pada
rīts lielākais darbs, kad bija iezīmējies kāds jauns sasnie
gums, vai tas bija medicīnas, vai kādā citā kultūras laukā.

Kāds ārzemju žurnāls sniedza ziņas, ka Dānijā kādam 
ārstam — pētniekam izdevies sasniegt labus panākumus tu
berkulozes un ar to saistīto slimību ārstēšanā ar paša iz
gudrotiem mangāna, berilija un kadmija sālu preparātiem. 
Nekavējoties viņš izsludināja avīzēs prakses pārtraukumu, 
jo gribēja saviem slimniekiem pārvest jaunas zāles, tiem dot
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jaunu iespēju izveseļoties. Pēc tam, kad bija dažas nedēļas 
iepazinies Kopenhāgenas klīnikās ar šo preparātu lietošanas 
labām sekmēm, spārnots un priecīgs viņš atgriezās mājās ar 
jaunām zālēm un padomiem to pielietošanai. Panākumu 
ietekmēts, ko devušas šīs zāles Dānijas ārstu lietpratēju ro
kās, viņš atteicās no savām iepriekšējām ārstēšanas meto
dēm un neatliekami uzsāka jaunatvesto zāļu izlietošanu 
praksē. Bet rakstītās pamācības, kā tas bieži atgadās, ne
dod vajadzīgo dzīvo pieeju jaunai metodei. Arī dažas, Dā
nijas klīnikās pavadītās nedēļas, bija par īsu, lai piesavi
nātos zāļu pareizo lietošanu. Gaidīto panākumu vietā slim
nieki sāka izklīst. Un tiešām, nonāca līdz stāvoklim, kad 
no lielā slimnieku skaita palika vairs nedaudz uzticībā ne
satricināmo slimnieku, kas deva iespēju vēl turpmāk pētīt 
šo zāļu pielietošanu. Viņš sāka zāles vairāk atšķaidīt un 
individuāli variēt dodamās devas. Atslēga bija atrasta un 
līdz ar to izklīdušie pacienti vēl jo kuplākā skaitā sāka at
griezties. Šo pašu zāļu atšķaidījumus un devas dažādi va
riējot, sasniedza labus panākumus arī citu slimību, ne tikai 
tuberkulozes, ārstēšanā. Tas nu bija viens no kardināl- 
pavirzieniem tēva darbā.

Viņš nāca pie slēdziena, ka nav atšķirama acs vai kāds 
cits orgāns no visu orgānu kompleksa — cilvēka. Šaurā 
speciālizēšanās ir saskaldījusi pastāvošo medicīnu, ka nav 
vairs vajadzīgā kontakta starp tās atsevišķām disciplīnām. 
Šī redzes lauka sašaurināšana bieži negātīvi ietekmē ārsta 
darba rezultātus. Ir pareizi, ka ārsts pēc iespējas sīki iepa
zīstas ar visām medicīnas nozarēm, neatstājot nevienu no
vārtā, cenšoties visas ietvert savā redzes aplokā, jo taču 
plašais skats ir tas, kas daudzkārt pavairo darba panākumus. 
Šo uzskatu vēl papildina pārliecība, ka īstam ārstam, kas 
grib būt savā arodā ne tikai amatnieks, bet gan mākslinieks,
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vispirms jābūt sava slimnieka dvēseles ārstam. Šeit nāk 
prātā lielā viduslaiku ārsta Paracelza vārdi, kas teicis, ka cil
vēka fiziskais ķermenis jāuzskatot tikai par māju, ko īstais 
cilvēks, šīs mājas cēlējs, apdzīvojot, un, ka šo māju aplū
kojot un pētot, nedrīkst aizmirst mājas cēlēju un īsto saim
nieku — garīgo cilvēku, cilvēka dvēseli. Vispār tēvs savu

medicīnisko uzskatu izveidošanā daudz mācījies no Para
celza medicīnas un dzīves uzskata.

Tas ir apstāklis, kas pamudina ārstu pēc iespējas tuvāk 
pieiet slimnieka garīgajai pasaulei. Bet iespēja nodibināt 
šo vēlamo kontaktu ar savu slimnieku loti atkarājās no ārsta 
sirds kultūras, tā iekšējās degšanas augstākiem1 ideāliem. 
Tie ir apstākli, kas neļauj ārstam ne tikai vienā viņas dis
ciplīnā speciālizēties vai norobežoties, bet neļauj viņam in
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teresēties arī tikai par medicīnu. Ārstam-māksliniekam 
jādzīvo līdzi visās cilvēces kultūras nozarēs; jo daudzkrā
saināka būs viņa gara liesma, jo vairāk tas arī iespēs at
sevišķās sava aroda nozarēs. Ciešāks garīgs kontakts bieži 
dod iespēju noteiktāki uzstādīt slimības diagnozi un grūtos 
slimību gadījumos tas līdztekus zālēm ir liels palīgs izvese
ļošanās procesā. Šo ceļu ejot speciālizēšanās ir vairs tikai 
nevēlams šķērslis. Un tā šo domu vadīts tēvs atmeta savu 
acu un plaušu speciālitātes un sāka pieņemt kā praktisks 
ārsts visās slimībās.

Dānijas zāļu lietošanā izdarītie atšķaidīšanas mēģinā
jumi, kas deva labus rezultātus, ne tikai tuberkulozes, bet 
arī citu slimību ārstēšanā, bija pirmais pamudinājums no
pietni skatīties uz homeopātiju, kuras galvenais princips ir 
zāļu atšķaidīšana, kur iedarbojas ne vairs zāļu tīri fiziski 
materiālais substrāts, bet gan viņu enerģētiskā daļa. Reizē 
ar to tēvā galīgi nobrieda uzskats, ka narkotiskām un vis
pār indīgām vielām nav vietas medicīnā. Te būtu minami 
visi miega līdzekļi, morfijs ar viņa derivātiem, broms, lumi- 
nāls, arsēns un vēl daudzi citi, kas, pretēji dzīvību dodo
šiem stādiem, apdzēš cilvēka dzīvības liesmas, tā pamazām 
to nododot slimības un viņas seku varā. Pastāvošā medi
cīnā narkotiskās vielas bieži tiek sauktas par līdzekļiem, kas 
radikāli iedarbojas, bet tas ir ļoti aplams nosaukums, jo 
nemaz neatbilst šo līdzekļu dabai un iedarbībai. Ikviena 
narkotiska viela var tikai radikāli iemidzināt cilvēka dzī
vības impulsus, tā parālizējot cilvēka pretošanās spējas 
slimībai.

Sākās homeopātijas literātūras studēšana. Uzzinājis, ka 
Tallinā kāds ārsts Dr. Rozendorfs pielieto tikai elektroho- 
meopatiskus līdzekļus, viņš brauca uz Tallinu, lai iepazītos 
ar Dr. Rozendorfa ārstniecības paņēmieniem, kas slīpēti pie
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dzīvojumiem bagātā praksē. Līdzās elektrohomeopatijas 
pētījumiem, tēvs iepazinās ar diagnozes uzstādīšanu pēc acs 
varavīksnenes, ko medicīniski sauc par irisdiagnozi. Arī šai 
virzienā ar padomiem izpalīdzēja Dr. Rozendorfs, kas jau 
ilgus gadus savas diagnozes pamatoja pa lielākai daļai tikai 
uz irisdiagnozi. Jau visu tautu parunās izteikta dzija zi
nātniska patiesība — ka acs ir cilvēka dvēseles spogulis. 
Patiesībā visu fizisko saslimšanu pamats meklējams viena 
vai otra veida disharmonijā psīchiskajā cilvēkā. Tā tad ir 
arī gluži dabīgi aci uzskatīt par fizisko saslimšanu fokusēto 
centru. Slimību atstātās sekas acs varavīksnenē konstatē
jamas jau katram nemediķim, apskatot smagi chroniski slima 
cilvēka varavīksneni ar tās pigmentu nogulsnējumiem. Acs 
varavīksnenē katram cilvēka organam atbilst viens noteikts 
sektors. Pēc katra sektora nogulsnējumiem var spriest par 
attiecīgā orgānā saslimšanu. Bet pieeja šai diagnozei ir 
grūta, jo ne katram, kas ir ārsts, jau katrā ziņā izdosies ievē
rot šo pigmentu grūti saskatāmās krāsu nianses, kam sli
mību noteikšanā piekrīt liela nozīme. Praksē pārliecinā
jies par šīs metodes pareizo pamatojumu, tēvs sāka tai pie
griezt nopietnu vērību. Šai nolūkā vairākkārt viņš brauca 
uz Vāciju, gan Drēzdeni, gan Leipcigu un Breslavu, kur 
pazīstamu acu diagnostiku runas stundās praktizējās pa
reizi novērot slimību atstātās sekas acs varavīksnenē.

Studējot homeopātiju un tās zāļu iedarbošanās veidu, 
tēvs pētīja arī botāniku. Lasot grāmatas par tautas medi
cīnā gadusimtos uzkrātiem piedzīvojumiem slimību apka
rošanā, gan ar zāļu tējām, gan arī ar zāļu tinktūru atšķaidī
šanu un savienošanu dažādos homeopātiskos kompleksos, 
viņā radās domas arī pašam izgatavot zāles. Te liels pa
līgs bija piedzīvojumiem bagātā prakse, kas summējoties 
deva noteiktu uzskatu par vienu vai otru slimību. Un kam
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tad lai tiek dota iespēja zāļu savienošanā dažādos labi izdo
mātos un pie sevis pārbaudītos kompleksos, ja ne ārstam, 
kas taču ir šīs mākslas virtuozs? Te ir galvenais posms 
visā tēva medicīniskā darbībā, jo medicīnā taču, tāpat kā 
ikkurā dzīves nozarē, galvenais ir radošais princips. No 
visa tēva dzīves darba tas visspilgtāk ir izteicies viņa paša 
veidotā homeopātisko zāļu kompleksu izstrādāšanā. Daudz 
tur bija strādāts, daudz veidots un vēl vairāk panākts, bieži 
daudzu slimību ārstēšanā, kas parastā medicīnā ierindotas 
kopējā klasifikācijā — neārstējamās slimības. Tāpat arī 
tika rastas zāles daudzām slimībām, kuras līdz šim ārstēja 
vienīgi operātīvi, tādā veidā bieži atstājot uz visu cilvēka 
mūžu nelabojamas sekas ...

5|S

Mīļais tēvs, lai gan Tu esi aizgājis no mums, tomēr dzir
dīga auss uztver Tava darba ritmu. Tas skan vareni, ma
jestātiski, tas skan skaidri un cēli. Tavs darbs kā sēkla aug 
tautā, kur Tu to esi sējis, gan medicīnas, gan kultūras, vai 
ētikas laukā, tādējādi paplašinot tautas apziņu, viņā paverot 
vārtus augstākai, skaistākai radīšanai, cilvēces gaišākai nā
kotnei.

N. Rerichs Sv. Panteleimons dziedinātājs
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LĪGOTŅU JĒKABS

Ap 1909. gadu un vēlāk, grūti slimodams ar acīm, griezos 
pie Dr. F. Lūkina kā pacients. Jau toreiz viņš bija daudzi
nāts acu ārsts. Kaite bija ieilgusi un grūti ārstējama. Ar 
lielāko rūpību Dr. F. Lūkins pūlējās atrast attiecīgu līdzekli, 
lai man acis glābtu. Strādāju lielā redakcijā, kur acis nācās 
katru dienu stipri piepūlēt. Pēdīgi, sekojot tā laika acu 
ārstniecības jaunākiem panākumiem, Dr. F. Lūkinam tas 
arī izdevās. Ārstēšana bija diezgan ilga un diezgan sāpīga, 
bet acis izārstēja. Ar lielu pateicību sirdī to šodien vēl 
atceros! Dr. F. Lūkina uzrādītās zāles man vēl šodien 
glābj stipri piepūlējamās acis.

Dr. F. Lūkina uzgaidāmā istaba bija pārpildīta slimnie
kiem. Ar vienādu rūpību viņš ārstēja kā pārtikušos, tā arī 
mazturīgos. Dr. F. Lūkins nebija dārgs ārsts, kaut gan ar 
saviem panākumiem būtu varējis izmeklēties lepnu publiku. 
Viņa krūtīs sita loti atsaucīga, līdzcietības pilna sirds, kas 
vispirms katrā pacientā redzēja cietēju. Tam palīdzēt bija 
Dr. F. Lūkina pirmais aicinājums. Pie Dr. F. Lūkina grie
zās arī daudz krūšu slimnieku, ko viņš ārstēja ar speciālu 
līdzekli.

Ap tiem pašiem gadiem iepazinos ar Dr. F. Lūkina kun
dzi — Antoniju Lūkinu — pazīstamo rakstnieci Ivandi Kaiju, 
kas toreiz sāka savas literāriskās gaitas. Bieži apmeklēju 
Dr. F. Lūkina ģimeni, tagad tuvāk iepazīdamies ar Dr. F. Lū
kinu kā cilvēku. Lasījām un pārspriedām Ivandes Kaijas 
jauno romānu: Gaidas pirmā mīlestība, kuru rakstniece to
reiz rakstīja. Dr. F. Lūkins kā cilvēks bija atklāts, vīrišķīgs, 
nesentimentāls, ar visu sirdi dzīvoja līdz tautas bēdām un
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priekiem. Savus spriedumus un domas Dr. F. Lūkins izteica 
atklāti, droši, skaidri, nekad nebaidīdamies, vai tie kādam 
patiks, vai nepatiks. Katra laipošana vai izdabāšana viņa 
raksturam bija sveša un nepieņemama. Ģimenē, cik vēroju, 
valdīja saticība. Bērni pieķērās vienādā mērā kā tēvam, 
tā mātei.

Vēlāk Dr. F. Lūkins saslima un ārstējās Davosā. Cik 
zinu, šinī laikā ar varonīgu pašuzupurēšanos un lielu mīle
stību par viņu gādāja viņa kundze.

Pēckara gados, pāris reizes satikos tuvāk ar Dr. F. Lū
kinu. Viņš bija joprojām tas pats atsaucīgais cilvēks, patī
kams ar savu vienkāršību un atklātību. Dzīves sitienus tas 
panesa ar cēlu varonību, negauzdamies un nesūrodamies. 
Par sevi tas maz domāja, maz sevi saudzēja, vārda patiesā 
nozīmē uzupurēdamies cietēju slimnieku labā. Viņa ārsta 
populāritāte pēdējos gados bija ļoti liela.

Ja es savā atmiņā raugos pēc atklāta, droša un cēla 
vīra un cilvēka parauga, Dr. F. Lūkins tur atmirdz kā viens 
no skaidrākiem.

A. Anuss Kristus svētvakars

138



P. MABĪJS (MABILLE) 
PARĪZE

Iepazinos ar Dr. F. Lūkinu, būdams 1932. gadā Rīgā. Sli
modams, es griezos pie viņa kā pie ārsta homeopātā. Jau 
pirmajā mūsu tikšanās brīdī mani pārsteidza viņa intelli- 
ģence un viņa labsirdība. Gandrīz jau tūdaļ mūsu starpā 
nodibinājās draudzības saites, kas pletās tālu pāri profe
sijas robežām.

Dr. F. Lūkins bija visai spēcīga personība, kas pievilka 
ne ar imperātīvo gribu, bet gan ar morālisko starošanu. Kā 
liels novērotājs un īsts dvēseļu tulks, ar apbrīnojamu vieg
lumu viņš ienira to cilvēku garīgajā būtībā, kas pie viņa 
nāca, vai tie bija pacienti vai arī draugi. Viņš bija vēl 
vairāk kas — arī zinātnieks, kas ilgos pētījumos bija sa
sniedzis iespēju specifiski ārstēt daudzas slimības. Viņš 
piederēja pie tiem cilvēkiem, kas ieskatīja, ka cilvēks nekad 
pietiekoši daudz nezina, un ka vīra gados cilvēks var būt 
tikpat dinamisks, kā jaunībā.

-Viņa priekšlaicīgā nāve atņēmusi tuvākai apkārtnei, kā 
arī viņa paziņām, izkaisītiem pa visu pasauli, visai uzti
camu draugu, un zinātnei — vienu no saviem vislabākiem 
kalpotājiem.
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K. MELDERIS

Vairākus gadus tiku ārstējies pie daudziem Rīgas slavenā
kiem ārstiem. Slimības sākumā arī diagnozes uzstādīšanā 
nebija vienprātības ārstu starpā, tomēr vēlāk vairums ārstu 
vienojās uz — Morbus Bechtjerevi, spondylitis ossificans. 
Tas nozīmēja, ka neesmu glābjams: man bija pamazām jā
pārvēršas par sālsstabu. Ka ārstēšana vajadzīga, šinī ziņā 
ārsti tomēr bija vienis prātis. Ja arī nepanākšot izārstē
šanu, tad vismaz atvieglošot manu stāvokli un mūžu pagari
nāšot. Daudz tiku ārstējies un daudz daždažādu zāļu dzēris, 
neizslēdzot pat stipro indi sāpju mazināšanai — pantoponu, 
gan tiku apmeklējis Kemerus un Ārensburgu. Gan pie manis 
izdarīja visāda veida elektrizācijas un citus dziedniecības 
paņēmienus. Viens no ārstiem lika man izdzert 100 pudeles 
Valmieras ūdens. Cits pēc tam izdarīja iešļircinājumus, kas 
bija diezgan bieži un sāpīgi, un tomēr bez kādiem pozitī- 
vien rezultātiem. Tas beidzot darīja manai pacietībai galu, 
un es pavisam atteicos no jebkuras ārstēšanās.

Šinī momentā uzpeld Dr. F. Lūkina vārds. Viņu ieteic 
man kāda visai cienījama persona. „Nav vērts“, es to 
pārtraucu. Kāda jēga vēlreiz saistīties ar maz pazīstamu 
ārstu, kad pie manas gultas stāvējušas medicīnas autori
tātes. Mans labvēlis neatlaižas. Esot tāds pavisam īpat
nējs ārsts. Ārstējot ar homeopātiju, lielus honorārus ne
ņemot; ja nevarot palīdzēt, pats atsakoties; bet, kas pats 
galvenais — bieži izārstējot tādus slimniekus, kam citi ārsti 
nevarot palīdzēt.

Es tādu savādnieku nebiju redzējis, tādēļ piekāpos un 
liku ataicināt.
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Atnāk Dr. F. Lūkins — nopietns, it kā noguris, maz
runīgs, tomēr laipns, mierīgs, nosvērts. Izmeklē, noklausās 
manā stāstā par iepriekšējo ārstēšanas gaitu. Neapmieri
nāts, ka esmu lietojis narkotiskas vielas kā ārstniecības lī
dzekļus, tomēr neko vairāk par savu iepriekšējo kollēgu 
ārstēšanas metodēm neizsakās. Es kļuvu viņa pacients, par 
kādu paliku līdz viņa nāves dienai.

Un notika brīnums: es sāku lēnām, bet konsekventi la
boties. Rudenī sāku brīvāk kustēties. Nākamo pavasari 
varēju izbraukt no Rīgas uz Asariem. Es atguvu cerību un 
dzīve kļuva panesama.

Šis piemērs ir spilgts, tomēr nepietiekošs, lai taisītu slē
dzienus un neticīgos pārliecinātu. Dažs varbūt teiks, ka 
tur nekā sevišķa nav: ārsti 3 gadus ārstēja, ceturtajā pa
lika labāki, gadījās Dr. F. Lūkins — viņam gods. To vērā 
ņemot, nebūs lieki paklausīties, ko runā arī citi viņa pacienti. 
Šīs balsis vispārliecinošāk izskan Dr. F. Lūkina uzgaidāmās 
telpās. Te vispirms jūs pārsteidz, ka telpas arvienu pilnas 
slimnieku. Jūs saņemat pat 40. numuru, bet tas ir tikai 
rīta cēliens; bez tā ir vēl pēcpusdienas cēliens. Faktiski tie 
saplūst kopā un Dr. F. Lūkinam ir tikai viens cēliens — no 
rīta līdz vakaram. Šeit sastopami ļaudis no visām valsts 
malām: Kurzemes un Latgales, Auces un Dundagas, Valkas 
un Ventspils, nerunājot, protams, par pašu Rīgu, kas repre
zentēta viskuplākā skaitā. Visiem vienādas intereses, vie
nādas bēdas. Pacietīgi visi gaida savu kārtu. Runīgākie 
stāsta viens otram savas likstas.

Kādai jaunai rīdziniecei slima balss rīkle. Zudusi spēja 
dziedāt, balss aizsmakusi arvien vairāk. Bijusi pie vairā
kiem speciālistiem. Ticis daudz ,,beicēts“. Beidzot dažs bijis 
gatavs pasludināt baigo vēsti — kakla dilonis. Griezusies
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pie Dr. F. Lūkina, pēc kam pakāpeniski palicis labāki, un 
tagad esot pilnīgi vesela.

Kāda cita rīdziniece ilgāku laiku ārstējusies pie kāda po
pulāra ārsta. Tas izdarījis viņai 120 iešļircinājumus un gri
bējis vēl turpināt, bet viņa nav varējusi vairs nostāvēt uz 
kājām. Pārgājusi pie Dr. F. Lūkina, un ar katru dienu tai 
kļuvis labāk.

Turīga saimniece no Talsu apkārtnes stāsta, ka viņai 
pampusi visa miesa. Izgājusies pie daudziem ārstiem. Pus
gadu nogulējusi slimnīcā, bet bez panākumiem: pampums 
vēl progresējis. Dzirdējusi labas atsauksmes par Dr. F. Lū
kinu, sākusi nākt pie viņa. „Un paskataities“, piemetina 
mutīgā stāstītāja, atlocīdama rokas līdz elkoņiem, „tagad 
uztūkums zudis, es esmu kā no jauna piedzimusi".

Ienāk kāda vecīga paciente un pievienojas runātājiem. 
,,Vai redzat šo dīvānu?" viņa iesāk. ,,Pirms 6 gadiem mani 
uznesa un te nolika. Es nevarēju pie daktera ieiet, viņš iz
nāca pie manis. Tagad man 68 gadi, bet es šovasar gāju 
jūrā peldēties."

Kāds pensionēts ierēdnis slimo ar aizdusu. Agrāk daudz 
un dažādi ārstējies, atvieglojumu neesot jutis. Tagad esot 
pie Dr. F. Lūkina tikai otro reizi, bet jūtoties jau labāk.

Starp slimniekiem ir arī kāds ar pārsietu aci. Esot iz
gājis vairākus speciālistus acu slimībās, bet bez panāku
miem. Pēc pirmās vizītes pie Dr. F. Lūkina acs kļuvusi jau 
ievērojami labāka. Šodien tas nākot otro reizi.

Šinī momentā no kabineta iznāk kāda vecīte. ,,Lai 
Dievs viņam liek dzīvot mūžīgi!" izsaucās tā aizkustināta, 
,,izmeklēja, zāles iedeva, naudu neņēma ...“

Tamlīdzīgus nostāstus par Dr. F. Lūkinu gadās dzirdēt 
arī citur. Piemēram: sēd vagonā puisēns — bāls, novā
jējis, slimīgs. Blakus viņam tā pavadonis — tēvs. Bijis
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slimnīcā, nekas nelīdzējis. Braucot tagad uz mājām. Ne
spējot vairs maksāt ārstiem. Lai Dieva rokā! .. Sarunā 
iejaucas kāda sieviete. Pirms gada tā bieži braukājusi šo 
ceļu raudādama. Bērns bijis slimnīcā tuvu nāvei, un nebijis 
vairs nekāda glābiņa. Dabūjusi nejauši zināt par Dr. F. Lū
kinu, aizgājusi pie viņa, un bērns vesels šodien. ,,Nudien 
būtu bijis beigts! Nudien, ejiet pie Lūkina un jūsu zēns būs 
vesels,“ tā stingri nosaka, apstiprinādama savu pārliecību 
ar dūres piesitienu. — ,,Kundze runā patiesību,“ atsaucās 
kāda cita pasažiere. „Ejiet vien pie Lūkina, arī es viņu 
pazīstu."

Un tēvam un dēlam aust jauna cerība . . .
Ko māca mums šie piemēri? — Tie rāda, vispirms, ar 

kādu prasmi un veiklību Dr. F. Lūkins orientējies vissarež
ģītākās slimībās. Šis apstāklis sevišķas ievērības vērts, ja 
ņemam vērā, ka pie Dr. F. Lūkina bieži vien nākuši tādi 
slimnieki, kam citi ārsti nav varējuši palīdzēt, t. i. ar stipri 
ielaistām slimībām. Un tomēr viņš tās pratis atšifrēt un 
ar labām sekmēm ārstējis.

Otrkārt, uzsverama Dr. F. Lūkina ārstēšanas metode — 
homeopātijā. Mūsu parasto ārstu-allopatu viss lielā
kais vairums to neatzīst. Homeopātiju nepasniedz arī 
mūsu augstskolā, un beigušiem universitāti mūsu medi
ķiem par to nav nekādu zināšanu. Un tomēr homeopātus 
bieži sauc par šarlatāniem, krāpniekiem un tamlīdzīgi. Bet 
tāda nu reiz ir cilvēka daba. Viduslaikos uzskatīja par ķe
ceriem un dedzināja uz sārta tos, kas pauda jaunas patiesī
bas, kuras citi nevarēja saprast. Tagad notiek tas pats, 
tikai citādā veidā — „ķecerus“ dedzina ļaunu mēļu ugunīs, 
īsāki runājot —

,,Mēs raduši esam, ka cilvēki smejas 
Par visu, ko viņi nesajēdz;
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Ka viņi visu jauku un labu,
Kas viņiem par augstu ir, nopaļāt mēdz.“

(No Oētes „Fausta“.)

Un tāds upuris bija arī Dr. F. Lūkins. Viņš bija viens 
no nedaudziem, kas saprata homeopātijas nozīmi, un da
rīja ar tās palīdzību dažu tādu brīnumu, kas pārējai medi
cīnai nebija pa spēkam. Ārsti to redzēja un zināja, tomēr 
neticēja un nesaprata. Ar filozofisku iecietību Dr. Lūkins 
ļāva nedibinātiem pārmetumiem slīdēt garām, zinādams, 
ka tas nevar viņu padarīt ne labāku, ne arī sliktāku. Uz
brukumi viņu netraucēja cēlajā cilvēku ciešanu mazināšanas 
darbā. Tas pierāda Dr. F. Lūkina augsto intelliģenoi, viņa 
gara cēlumu un pārākumu.

Treškārt, no minētiem piemēriem izriet vēl viena uzkrī
toša parādība. Mēs zinām, ka medicīnā izveidojusies ve
sela rinda atsevišķu speciālistu — acu, ausu, nervu, sirds, 
bērnu, sieviešu u. t. t. slimībās. Gandrīz katram cilvēka 
ķermeņa organam savs lietpratējs. Dr. F. Lūkins, turpre
tim, ārstēja viens pats visas slimības, visus vecumus un 
kārtas. Vai šī parādība izskaidrojama ar Dr. F. Lūkina 
plašajām, vispusīgajām zināšanām, vai tas bija viņa meto
des noslēpums, to šeit neiztirzāsim. Mēs konstatējam vie
nīgi faktu, ko noliegt gan neviens nevarēs.

Pasaulē ir daudz jauku lietu, par kurām daudz dzirdam, 
bet kuras maz redzam. Pie tādām lietām varētu pie
skaitīt, piemēram, taisnību, veselīgu prātu, kultūru, miera 
polītiku, brīvību un arī ētiku. No iepriekšējiem piemē
riem redzam, ka Dr. F. Lūkinam tāda ētiska apziņa bija 
visai spilgta. Katram būs saprotams, ka nav viegli pie
ņemt 80—100 slimnieku dienā. Bet ārstam gluži viegli
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samazināt šo skaitli pēc patikas. Vajag tikai pacelt ho
norāru, un stāvoklis tūdaļ uzlabosies: trūcīgākie slimnieki 
atkritīs, darbs atvieglosies, ienākumi pavairosies. Bet lielā 
daļa Dr. F. Lūkina pacientu bija tādi, kam viņš bija pēdējā 
cerība, un, lūk, viņa ārsta un cilvēka ētika bija tā, kas ne
ļāva šo cerību laupīt. Dr. F. Lūkins zināja, ka viņš savā 
ārsta vietā neatvietojams un tādēļ, lai arī cik grūti tas vi
ņam dažkārt nācās, viņš pieņēma visus, katru līdzcietīgi 
uzskatīja, katru laipni izvadīja, neievērodams pieņema
mās stundas un laika kavēšanu. Par raksturīgu illustrāciju 
sacītam var noderēt šāds gadījums. Dr. F. Lūkinam va
jag izbraukt pie slimnieka uz Asariem, bet nozudusi adrese. 
Viņš tomēr brauc, klaušina pēc tāda un tāda cilvēka, iet uz 
policiju, dabū adresi, un beidzot nosvīdis un noguris atrod 
slimnieku. Tā bija ārsta ētika, kas viņu spieda tā darīt.

Tā klusi un mierīgi, pacietīgi un nenogurstoši, bez re
klāmas un ārišķīgā skaļuma, nepazīdams tieksmes pēc ma
teriāliem labumiem, goda un slavas, Dr. F. Lūkins. sevi ne
taupīdams, diendienā strādāja lielo svētīgo zamarieša darbu 
līdz sava mūža galam. ,,Nevienam nebūs raudzīt to, kas 
pašam der, bet ikviens lai rauga to, kas der arī citam,“ 
saka apustulis Pāvils. Likās, ka Dr. F. Lūkins saskatīja 
šinīs vārdos savas dzīves piepildījumu. Un šādi viņa darbi 
un dzīves principi uzcēluši labāko rokām netaisītu piemi- 
nēkli — jaukas atmiņas par Dr. F. Lūkinu kā lielu ārstu un 
sirdsskaidru cilvēku.
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K. KINSTLERS

CILVĒKU DRAUGA PIEMIŅAI
Cilvēka atmiņā visdziļāk iespiežas tie brīži, kad viņa dzī
vība apdraudēta; tāpat viņa neizdzēšamā atmiņā paliek cil
vēki, kas ar savām zināšanām, galvenais ar savu sirds sil
tumu novērsuši šos draudus. Savā atmiņā un savā sirdī 
esmu uzglabājis uz visiem laikiem Dr. Fēliksa Lūkina gaišo 
tēlu.

Rakstot šīs rindiņas vēl redzu viņu sava gara acu 
priekšā.

Nav lielāka izmisuma cilvēka dvēselē, kā kad viņu pār
ņem bailes, ka viņa dzīvība briesmās un glābiņš nezināms. 
Tādas bailes, no kurām mani atsvabināja Dr. F. Lūkins, 
esmu pārdzīvojis divas reizes: pirmo reizi 1933. g. rudenī 
un otro reizi 1934. g. februārī, kad man priekšā bija smagas 
operācijas, kuras mans novājinātais organisms nevarēja pār
ciest. īstā brīdī atcerējos Dr. F. Lūkinu, par kuru jau daudz 
biju dzirdējis un lasījis. Nekavējoties griezos pie viņa pēc 
palīdzības, un cik tas savādi: Dr. F. Lūkins jau ar savu 
personību vien, ar savu nosvērto, noteikto valodu un skatu 
atstāja uz mani tādu iespaidu, ka man vairs nebija nekādu 
šaubu par manu iespēju izveseļoties. Dr. F. Lūkina dziļās 
zināšanas mani drīz atsvabināja no mocošām sāpēm. Katr
reiz, kad griezos pie nelaiķa Dr. F. Lūkina pēc palīdzības, 
viņš arī ar savu dziļo sirsnību un pašpārliecību mani ap
mierināja. Vēl pats slims būdams, viņš uz manu izmisuma 
pilno vēstuli pašrocīgi man atbildēja, deva padomu un mani 
mierināja. Bieži manī kremt pārmetumi, ka arī es viņu uz 
slimības gultas vēl apgrūtināju. Viņš nekad nedomāja par

146



sevi un vārda vispilnīgākā nozīmē upurēja sevi citu ciešanu 
dēļ. Tik augstu un cēlu cilvēku mīlestības piemēru šajā 
materiālisma un pašlabuma meklēšanas laikmetā gandrīz 
nav iespējams atrast.

Vēl joprojām sajūtu, ka palieku Dr. F. Lūkinam dziļu 
pateicību parādā. Un ne tikai vien es, bet tādu ir daudz, 
ļoti daudz . . . Dr. Fēliksa Lūkina agrā nāve ir liels un 
smags zaudējums cilvēcei.

SALDŪ

R. Perle Kuģi
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Ž. SEGLIŅŠ

Ar vislielāko līdzjūtību un sirds interesi atceros šo reto un 
lielo zinātnieku, cilvēku glābēju, kāds bija Dr. Lūkins. Tas 
bija 1933. gadā, kad piepēži saslimu un paliku uz gultas 
galīgi bez spēka, un mirkli pēc mirkļa bez samaņas. Visas 
cerības bija zaudētas. Nāca ārsti daždažādi, bet atbilde 
bija viena: mums līdzekļu vairāk nav, ko jums dot, un stā
voklis jau ir tiktālu, ka mēs esam lieki. Norādīja pat stun
das, cik ilgi vēl elpošu, jo organisms esot pārāk vārgs un 
zāles vairs neuzņemot. Tā skanēja vairāku ārstu sprie
dums. Tad nejauši mani tuvinieki man atgādināja līdzīgu 
gadījumu manu paziņu vidū, kur Dr. F. Lūkins piesteidzies 
pēdējā mirklī, kad visi ārsti bija atteikušies (tāpat kā man) 
un izglābis slimnieku no drošās nāves, un pēc ļoti uzmanīgas 
un ne pārāk ilgas ārstēšanas, šis cilvēks pilnīgi atveseļojies 
un šodien vēl dzīvo priecīgs. Tad ļāvos arī es pierunāties un 
atsaucu Dr. Lūkinu, un kad tas ienāca manā istabā, es jutu 
pret viņu tādu pašu vienaldzību, kā pret visiem pārējiem, un 
nepavisam neuzticējos viņa vārdiem. Mani izmeklējot, viņš 
teica: viss būs labi, stāvoklis esot gan loti grūts, ilgi no
vilcināts un maz darīts, nožēlojami esot, ka cilvēkam jācieš 
tik ilgi sāpes un jāvārgst gultā. Bet nu nekas, lai tikai kāds 
tūliņ steidzoties viņam līdz mājā pēc zālēm, un pēc dažām 
nedēļām būšot vesels. Tas viss man likās kā sapnis un ne
pavisam tam neticēju. Kad sāku lietot zāles, man izlikās, 
ka viss pa jokam un mani maldina, jo tā bija pirmā reize, 
kad lietoju homeopātiskās zāles, kādas deva Dr. Lūkins. Un 
jau kādas 10—15 reizes tās ieņemot, sajutu, ka sāpes tie
šām sāk mazināties un kritās arī temperātūra, kas pirms
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Lūkina zāļu lietošanas rādīja 40,9. Tad gan ar asarām acīs 
atjēdzos, cik ļoti esmu nogrēkojies pret šo lielo zinātnieku, 
patiesi, cilvēku glābēju, kas visu, ko spēj, ar vislielāko laip
nību sniedz nelaimīgajiem. Pēc nepilnām 3 nedējām sāku 
celties no gultas, un vēl pēc dažām dienām pilnīgi atveseļo
jos. Un tādēļ vēl šodien viņu pieminu un mūžīgi neaizmir
sīšu šo lielo zinātnieku, kas visu savu mūžu veltījis cilvēces 
labad, glābdams bezizejā nonākušos, kas dažreiz vēl ne
pareizi ārstēti, un kad arī līdzekļu trūkuma dēl ārstēšanās 
bija jāpārtrauc. Turpretī Dr. Lūkins tāds nebija, tas neat
sacījās sniegt palīdzību itin nevienam, neprasīdams, vai viņš 
tiks atalgots, vai nē. Lielais zinātnieks, no pastāvīgi daudzo 
pacientu pieplūduma arī pats galīgi pārpūlējās, kas arī pa 
daļai bija par cēloni lielā spēcīgā gara agrajai nāvei. Un 
līdz ar lielā zinātnieka aiziešanu Aizsaulē, cilvēcē iesista 
plaisa, kas tik drīz neaizaugs.

Un tamdēļ uz mūžiem šis lielais cilvēku glābējs, kāds 
bija Dr. Lūkins, paliks neizdzēšamā atmiņā, nevis man vien, 
bet daudziem tūkstošiem, kam viņš bija nesis veselību un 
dzīvību.
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A. VALDMANE

Pirms dažiem gadiem, grūti dziedināmas acu slimības mo
cīta, biju izmeklējusies visur palīdzību, tomēr panākumu ne
bija nekādu un, gandrīz līdz izmisumam nomākta, griezos 
pie Dr. F. Lūkina. Jau pirmajā ārstēšanas gaitā viņš kā 
ārsts un personība atstāja uz mani sevišķi labu iespaidu, 
manā sirdī radīja paļāvību uz viņu, kas arī turpmāk labvē
līgi iespaidoja manu slimību.

Tomēr visdziļāk man atmiņā palika gadījums, kad reiz, 
atkal apciemojot viņu, dabūju zināt, ka no sirds iecienītais 
Dr. F. Lūkins ir slims un pie tam ļoti grūti. Pats viņš vairs 
nespēja pieņemt mani. Tomēr viņš lika guļamistabā ienest 
slimnieku grāmatu, un tad norādīja, kādas zāles man iz
sniedzamas. Tā man bija dota iespēja tālāk ārstēties.

Pats būdams slims un drudža mocīts, viņš tomēr vēl 
deva padomus un gribēja katram palīdzēt, cik tas vien bija 
viņa spēkos.

Kad atceros šo lielo līdzjūtību un pašaizliedzību, ko 
Dr. F. Lūkins parādīja, pats nāves gultā gulēdams un tomēr 
upurēdams savus pēdējos spēkus ikvienam slimniekam, viņš 
manā atmiņā uzaust kā gaišākais tēls, kuru es līdz pēdējam 
mirklim neaizmirsīšu.
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K. ŠŅORNIEKS

Dr. F. Lūkins bija liela personība, kas ticēja savam arsta 
svētīgajam darbam, prata saistīt slimnieka uzmanību ar sa
vām ārstniecības metodēm un iedvest ticību, ka izveseļo
šanās ir iespējama. Ilgajā darbā Dr. F. Lūkins bija redzējis 
tūkstošiem dažādu cilvēku un ārstējis dažādas slimības, un 
šī lielā dzīves skola bija devusi viņa asajam prātam spēju 
ātri un pareizi uzstādīt diagnozi un novērtēt slimnieka ve
selības stāvokli.

Mana sieva slimoja ar Bazedova slimību, pie tam ļoti 
stiprā veidā, tā kā viņa bija spiesta palikt gultā. Griezā
mies pēc palīdzības pie Dr. F. Lūkina, kas, kā vienmēr at
saucīgs būdams, nekavējoties ieradās pie slimnieces mājās. 
Noskaidrojis slimību, Dr. F. Lūkins uzaicināja manu dēlu 
atnākt pēc zālēm. Saņemot zāles Dr. F. Lūkina dzīvoklī, 
mans dēls bija vaicājis: ,,Kad Jūs, ārsta kungs, otrreiz ap
meklēsit manu slimo māti?“

,,Otrreiz Jūsu māte atnāks pati pie manis,“ atbildējis 
Lūkins.

,,Bet mana māte jau daudz gadus neiziet no dzīvokļa 
pat uz ielas,“ pretojies mans dēls — ,,kā tad viņa varēs pie 
Jums atnākt?“

,,Kad es saku — atnāks, tad varēs atnākt,“ pārlieci
noši atbildējis Dr. F. Lūkins.

Tāda pārliecība un ticība savam darbam un ārsta spē
jām var būt vienīgi cilvēkam ar lielu gara spēku, cilvēkam, 
kas lieliski pārvalda savu arodu. Vēl vienu reizi Dr. F. Lū
kins pēc tam gan apmeklēja manu sievu mūsu dzīvoklī, bet 
pēc otrā apmeklējuma viņas veselība tiešām tiktāl uzlabo
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jās, ka viņa vairākas reizes varēja pieņemšanas stundā aiz
braukt pie Dr. F. Lūkina.

Dr. F. Lūkina slimnieku skaits bija tik liels, kāds reti 
ir sastopams pie kāda cita no Rīgas labākiem ārstiem. Viņš 
ar savām sekmīgajām ārstniecības metodēm bija ieguvis 
visplašāko piekrišanu. Savu ārsta pienākumu viņš vienmēr 
stādīja pirmā vietā, bet atlīdzību par savu darbu pēdējā 
vietā. Visi viņu atcerēsies arī kā sirsnīgu un atsaucīgu cil
vēku.

Mergupe
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RŪDOLFS SPRIŅĢIS

Tik vien mēs spējam citiem gaismas sniegt, cik tās mums 
pašiem ir. Ko līdz bagātība un stāvoklis, ja mēs paši esam 
tumši un nespējam nest gaismu ne sev, ne citiem. Un at
kal — cik daudzreiz pietiek ar vienu vārdu, skatu, rokas 
spiedienu, lai sniegtu līdzcilvēkiem jaunus spēkus, ar kuriem 
tie spēj pārveidot visu savu dzīvi. Izplatīt ap sevi gaismu, 
klaidēt tumsu, tā ir liela dāvana. Jo bagātīgu šādu velti 
bija saņēmis gaišais aizgājējs.

Veca latviešu paruna saka: ,,Vislaimīgākais ir tas, kas 
spēj otram palīdzēt?1 Tā ir dzija gudrība, jo dāvināšanas, 
palīdzēšanas prieks ir augstākais, ko cilvēks spēj iegūt.

Cik bezgala bagāts bija gaišais aizgājējs, jo viņš spēja 
dāvināt saviem līdzcilvēkiem visdārgāko — veselību. Viņš 
spēja palīdzēt pat tad, kad šķita, viss jau zaudēts. Un viņš 
darīja to ar to lielo apskaidrotību, kas piemīt tikai īstiem 
sirdscilvēkiem. Arī labs ārsts var būt vienīgi amatnieks, 
kas savu darbu prot un to dara automātiski diendienā. Bet 
īsti palīdzēt spēj vienīgi tas, kas ieliek darbā visu sevi, savu 
sirdi. Tā ir dievišķā dzirksts, kas liek mūžīgi censties un 
katrā sasniegtā kalngalā lūkoties pēc jauna, vēl augstāka.

Palicis atmiņā aizgājēja gaišais tēls darba kabinetā, viņa 
sacītie vārdi, dzidro acu mirdzums. Šķita, ka ieejot viņa 
kabinetā, visas dzīves likstas kļūst vieglākas, rodas jauni 
spēki un ticība labā uzvarai.

Lai gaišas viņa gaitas mūžībā!
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INŽ. A. MIELEIKS

Par Dr. F. Lūkinu man ir palikušas visgaišākās atmiņas. 
Kā cilvēks viņš bija sirsnīgs un vispusīgi izpalīdzīgs. Viņa 
dzijā cilvēka saprašana un pretimnākšana deva man izde
vību daudz ko no viņa mācīties. Dr. F. Lūkina ideāls 
bija — pašaizliedzīgi palīdzēt cilvēkiem viņu ciešanās.
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D. ZAIDA

Nebija man lemts šo lielo personību pazīt agrāki, kā tikai 
divus gadus priekš viņa aiziešanas Aizsaulē, bet tie paši 
nedaudzie gadi kā saulainas dienas palikušas atmiņā. Šā
das gaišas saules dienas viņš sagādājis ļoti daudziem, gan 
kā ārsts, gan kā cilvēks. Un ikviens, kam viņš pieskārās 
ar savas sirds siltumu, to neaizmirsīs nekad.

Birdams labs novērotājs, viņš redzēja un ievēroja savā 
apkārtnē to, ko citi neredzēja. Viņš redzēja ikdienas ap 
sevi daudz bēdu, trūkuma, slimību un ciešanu, ko sev līdz 
atnesa slimnieki. Visiem tiem viņš arvienu palīdzēja. Kā 
saules stars viņš tos sasildīja, atdeva cerību saviem spē
kiem. Viņš tos atgrieza dzīvē, deva tēvišķīgus padomus, 
kur tas bija nepieciešami, bet arī izbāra tos, kam nebija 
drosmes atsvabināties no saviem sliktajiem ieradumiem. 
Neilgi pirms savas saslimšanas viņš pat bija stingri apņē
mies neārstēt alkoholiķus un nikotīniķus, ja tie burtiski ne
pildīs viņa noteikumus, ,,jo tā būtu veltīga laika šķiešana11, 
tā viņš teica.

Viņš izstaroja tik daudz siltuma un gaismas, ka pat viņa 
uzgaidāmās telpas atšķīrās no parastajām ar to, ka tur cil
vēki jutās kā veci paziņas, viens otrs pat kā veci draugi. 
Gandrīz ikvienam bija jāpasaka otram kāda laba atsauksme 
par ,,Dakteri“, tik tamiljāri to nosauca sarunās. Vienam 
viņš palīdzējis tikt vaļā no grūtas slimības, kad nebijis vairs 
nekādas cerības; otru viņš apmeklējis vēlā vakara stundā 
pilsētas nomalē un, redzēdams lielo trūkumu, ārstējis bez 
atlīdzības.

Viņš pats sprieda, kur un kam palīdzība vajadzīga.
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Bieži taisni tie, kas negaidīja, saņēma palīdzību, bet tie kas 
lūdza, — nesaņēma nekā.

Kā cilvēks un kā ārsts viņš varēja noderēt par pa
raugu.

Atceros šādu viņa tuvāko draugu atstāstītu epizodi. 
Pēc runas stundām, kas bija stipri ieilgušas, viņš dažu savu 
domu biedru pavadībā nācis pa kāpnēm lejā. Te viņu ap
tur kāda noskumusi dāma un jautā: „Vai Jūs esat Dr. Lū- 
kins?“ ,, Jā, bet runas stundas sen jau beigušās un es ne
vienu nevaru vairs pieņemt.“ Bet izdzirdis, ka šī dāma 
nākusi jautāt pēc ceļa uz patiesību, viņš atliek visas per
sonīgās darīšanas un griežas atpakaļ, lai palīdzētu meklē
tājai šo ceļu atrast. Par patiesību viņš dega un sadega!

Daudz lielu plānu un nodomu viņš loloja. Viens no tiem 
bija sievietes atbrīvošana no pārslogotiem mājturības pie
nākumiem. Jo sieviete, iegrimusi tikai savā virtuvē, nespēj 
un arī neprot atrast laiku garīgai attīstībai. Jo garīgo cil
vēku viņš stādīja pirmā vietā, tālab saimnieces pienākumi 
būtu jāierobežo līdz mīnimam, lai iegūto laiku veltītu sa
vas apziņas paplašināšanai.

Raksturīgs šāds viņa izteiciens: „Vissliktākā sieva sa
vam vīram būs tā, kas izdomās tam visgardākos ēdienus?1 
Jādomā, ka viņam, kā ārstam, bija dibināts iemesls tā teikt, 
jo vairāk kā puse slimību rodoties no izsmalcinātiem ēdie
niem.

Otrs, raksturīgs brīdinājums bija: „Jums, sievietēm, 
pašas sievietes būs vislielākās pretinieces?*

Jā, viņš skatījās tāli un plaši uz priekšu. Viņa plašums 
tik daudzus iedvesmoja.
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E. VIESTURE

MĀTES SVĒTUMA AIZSTĀVIS
Palīdzēt visur, kur vien roka var sniegties. Visur, kur 
doma var aizlidot" — bija Dr. F. Lūkina gara prieks. De
got šai vispārības labuma domā, vislielākās rūpes viņam 
sagādāja sievietes-mātes jautājums. Dziļi sāpināts par 
to, ka mātes svētums tiek kājām bradāts, viņš gribēja no
organizēt ,,Mātes kursus", kur tiktu pasniegta ne tikai sie
vietes-mātes higiēna, bet tiktu apgaismots arī sievietes- 
mātes augstais garīgais stāvoklis. Kā to iespēt, par to do
māja arī Dr. F. Lūkina draugi — tā saime, kas pulcējās ap 
viņu. Kāda biedre deva projektētajiem kursiem ,,Mātes 
sirds klausības" nosaukumu un izteica domas, ka vajadzētu 
rast iespēju šos sieviešu kursus sarīkot visas valsts mērogā, 
parallēli vīriešu ,,Kara klausības" laikam. Tādas bija arī 
Dr. F. Lūkina domas.

,,Cilvēcei jāsaprot mātes svētuma nozīme, jāatgriežas 
pie sirds kultūras, tad viņa izbēgs to baigo bezdibeni, kura 
malā tā tagad nonākusi un varēs ieiet Dižās Mātes Ērā — 
tai jaunajā, vēl nebijušajā laikmetā, kas tuvojas mūsu pla
nētai," tā runāja Dr. F. Lūkins, cīnoties par gaišāku cilvē
ces nākotni.

Tā ir jaunā un vēl nedzimušā paaudze, kas radīs Jauno 
Garīguma Pasauli. Tādēļ daudz Dr. F. Lūkins domāja par 
jauno paaudzi, par sievieti-māti kā tās radītāju un norādīja 
saviem draugiem lasīt Dzīvās Ētikas sējumu, kur teikts: 
,,Bet jūs puķes pielaidiet, viņus pielaidiet — bērnus, un no
liecieties Viņa — Lielā Pasaules Daiļuma Nesēja priekšā. —-
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Klusumā un ar smaidu un daiļumā gaidait tos, kas no jauna 
klauvē uz pasauli?1

Kādā vakarā sastapu Dr. F. Lūkinu dziļās pārdomās ie
grimušu. Sašutis viņš iesāka stāstīt savu bēdīgo pieredzē
jumu dienas praksē. Pie viņa ieradusies kāda grezni ģērbu
sies dāma un atklājusi, ka gribot atbrīvoties no tām grū
tībām, ko sagādāšot viņai mātes stāvoklis. Viņa nevēloties 
apkrauties liekiem smagumiem. ,,Kad pateicu viņai — nē, 
nekad jūs to nedrīkstat darīt! —, un gribēju izskaidrot kāds 
noziegums tas, viņa, neuzklausījusies mani, piecēlās un aiz
steidzās, ar lielu troksni aizsitot durvis?1

Skumji skanēja Dr. F. Lūkina balss, kad viņš, notikušo 
izstāstījis, pateica: ,,Grūti būs cīnīties ar lielo nesaprašanas 
postu . ..“ Viņa galva noslīdēja uz rokas un tā brīdi viņš, 
sevī iegrimis, klusēja. Tad pacēlis acis, viņš stingru skatu 
raudzījās pretējā sienā, un kā kaut ko tālu skatīdams, ru
nāja: „Kaut sieviete saprastu savu augsto stāvokli, kāds 
viņai lemts pasaulē. Kaut viņa reiz saprastu savu būtisko 
varu un misiju. Ja ikviena māte apzinātos savu lielo atbil
dību par to dzīvību, ko viņa nes sevī, tad dzīve būtu daudz 
citādāka. Tikai viņa spēj apgarot sava bērna miesu, daiļu 
audzināt viņa dvēseli un ugunīgi pacelt viņa garu. Ja māte 
tālās pasaules viesi gaidot, turētu sevi kā svētnīcu, skaidro
tos un ar varonības domu paciestu visas grūtības, tad viņa 
arī atsauktu gara varoņus, kas spētu pārveidot zemes dzīvi, 
kas radītu to gaišāku, kultūrālāku.44

Tāds bija mūsu Dr. F. Lūkins — arvienu viņš dega gara 
ugunīs pēc gaišākas cilvēces nākotnes. „Sapratis Kalpo
šanas būtību, sapratis daiļuma prieku, sapratis to vienkāršo, 
kas dzīvi pārvērš brīnumā14, viņš gāja pa gara virsotņu 
ceļu. Un tas, ko viņš uz šī ceļa atstāja, ir gara gaismas lāpa 
patiesības meklētājiem.

158



S. Barhams Svētas Gaismas Madonna





ELZA ŠILIŅA

Ar Dr. Lūkinu iepazinos 1923. gadā, kad mūsu ģimeni pie
meklēja smags pārbaudījums — manam jaunākam brālim 
saslimstot ar tuberkulozi, no kuras viņam nebija lemts cel
ties. Dr. Lūkins nāca pie mums katru nedēļu, saudzīgi at
balstīja mūsu cerību, bet viņa tālredzīgi pētošais skats jau 
vēroja nenovēršamā likteņa gaitu.

Lai izklaidētu mana brāļa drūmo gara stāvokli un ma
nas mātes nospiedošās bēdas, Dr. Lūkins arvien bija jautrs, 
daudz runāja par aktuāliem dienas jautājumiem, bet jo se
višķi labprāt stāstīja par savu veseļošanos Davosā. Dr. Lū
kins ieteica manam brālim guļot mācīties kādu valodu, jo 
arī pats viņš esot Davosā tādā kārtā iemācījies iranču va
lodu, katru dienu paturot galvā lielāku skaitu vokabuļu.

Dr. Lūkins izteica bažas arī par manu veselību un, mani 
izmeklējot, konstatēja plaušu dziedzeru iekaisumu. Un tā 
arī es sāku sistēmatiski ārstēties pie Dr. Lūkina, un šajās 
īsajās ambulātoriskās vizītēs viņš arvien prata atlicināt 
laiku nedaudzām, bet saturīgām sarunām. Mani pārsteidza 
un aizkustināja, cik ļoti Dr. Lūkins interesējās par mākslas 
jautājumiem un šinī gadījumā manai izpratnei tik tuvo cho- 
reografiju. Tādēļ arī neuzskatīju to par nejaušību, ka vēl 
gadu pirms mana brāļa saslimšanas Dr. Lūkins bija atnācis 
bez speciāla ielūguma un uzaicinājuma uz manu pirmo pla
stiskās dejas vakaru Amatu biedrības zālē.

Dr. Lūkina dzīvā un atsaucīgā interese par ritmisko un 
plastisko mākslu, kas Latvijā tai laikā vēl bija sveša un ne
atzīta, man sarunā ar viņu ne vienreiz vien deva ticību un 
spēku tālākam darbam. Kad mana veselība tomēr tik drīzi
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neatlaba un arī mājinieki centās aizvirzīt manu interesi tā
lāk no choreografijas, tad vienīgi Dr. Lūkins bija tas, kas 
mani allaž optimistiski uzmundrināja un mierināja. Tas ne
kas, viņš parasti teica, gan es jūs izārstēšu un jūs atkal va
rēsit strādāt. Bet citā sarīkojumā, piemetināja Dr. Lūkins, 
aizpildīt programmu vienai neesot ieteicams, tas esot fiziski 
pārāk nogurdinoši. Tādos gadījumos lai pieaicinot vēl kādu 
mākslinieku, kaut arī no citas nozares.

Dr. Lūkinam bija veselīgs ieskats, ka nedrīkst bērnos 
jau no mazotnes modināt skatuviskas pašmīlības, iedomības 
un uzslavas kāri. Viņš ieteica man uzsākt paidagoģisku dar
bību, ar nolūku veicināt bērnos tīri mūzikāli ritmisku izjūtu 
garīgā nozīmē. Dr. Lūkins dzīvi interesējās par ritmikas 
garīgo jēgu un pats laipni piesolīja nākt talkā ar saviem aiz
rādījumiem manā darbā. Vājā veselība man tomēr neat
ļāva šo nodomu reālizēt. Dr. Lūkins ļoti cienīja arī Žaka 
Dalkroza ritmiskās vingrošanas metodi, bet pavisam neat
zina patvaļīgu atkāpšanos no tās, piegriežot galveno uz
manību skatuviskam tēlojumam. Viņš nosodīja dejas māk
slas skolu parasto tiekšanos uz skatuviskām izrādēm, mazo 
bērnu ārišķīgo reprezentēšanu un artistiskumu, pametot no
vārtā ritmikas, kā cilvēka garīgās veidošanas un audzinā
šanas dziļo jēgu.

Vairāk gadus Dr. Lūkinu nesatiku, bet no šī starplaika 
man atmiņā palicis kāds dīvains redzējums, kura nozīmi 
es sāku izprast tikai pēc 10 gadiem. Es redzēju Dr. Lūkina 
bēres. Es tanīs biju līdzdalībniece, tikai visi pārējie daudzie 
pavadītāji man bija sveši. Dr. Lūkina mirstīgās atliekas 
iznesa nevis no lielās istabas, bet no viņa darba kabineta. 
Neparasti daudz es redzēju baltu ziedu, kas bija izkaisīti uz 
grīdas, uz trepju kāpnēm un uz ielas.

Ar Dr. Lūkinu man atkal gadījās tikties, kad viņš jau
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bija priekšsēdis Rēricha Muzeja draugu biedrībā. Viņš 
ieteica man izlasīt vairākas grāmatas un apsolīja mani uz
ņemt biedrībā. Biju ļoti priecīga, bet kad izteicu bažas par 
to, vai šīs filozofiskās grāmatas spēšu pienācīgi sajēgt, tad 
Dr. L. labsirdīgi smaidīdams piemetināja: ,,Nu nav jau Ķīnas 
mūris, kad cauri nevarēs iztikt?1 Un loti varot būt, ka lasot 
mums nāksies sastapties arī ar Indijas ritmiku, kurai tad 
vajadzīgi būs mani pieredzes paskaidrojumi. Pagāja atkal 
ilgāks laiks, līdz saņēmu no Dr. Lūkina vēstuli, ierasties 
uz pirmo sanāksmi 14. februārī 1932. gadā.

Intensīvā un harmoniskā sadarbībā Dr. Lūkina vadībā 
ātri un nemanot pagāja divi gadi. Bet ritmiskai mākslai 
mums tomēr nenācās pieskarties. Un ilgi es nesapratu, par 
kādu Indijas ritmiku vispārīgi toreiz runāja Dr. Lūkins. Ti
kai tad, kad tuvāk iepazinos ar Indijas dejas noteikumiem, 
man kļuva skaidrs, ka tie varēja būt budisma kulta simbo
liskie roku žesti-mudras, kurus budisma priesteri lieto medi
tācijās, un kas noteicoši ietekmējuši visu Indijas deju.

Dr. Lūkins piederēja pie tiem sadzīvē reti sastopamiem 
cilvēkiem, kas šauro darba loku pilnīgi pārzinātā speciāli- 
tātē gribēja un prata saistīt ar lielām gara dzīves un pasau
les uzskata problēmām. No tādas pasaules uzskata per
spektīvas viņš skatīja un tulkoja visas lietas un parādības, 
kas saistīja viņa interesi. Tas bija tikpat labi izjūtams no 
Dr. Lūkina sarunām ar pacientiem par medicīniskiem jau
tājumiem, kā arī viņam spriežot par mākslas un gara kul
tūras notikumiem.

Manā atmiņā viņš arvien paliek kā iekšēji bagāta, dziļa 
un harmoniska personība, no kuras veseluma un viengaba
lainības izstaroja domas, vārdi un darbi.

11* 163



AĪDA VIESTURE

DAIĻĀ, LABĀ UN SVĒTĀ ILGĀS
Tas mūžīgais nemiers, kas ir visu meklētāju pavadonis, reiz 
noveda mani kādā garīgi filozofiskā pulciņā, kura sirds un 
dvēsele bija Dr. F. Lūkins. Sejas, kuras tur sastapu, bija 
man svešas, bet sirdis jutās rada no senmūžiem, jo jau pir
majā sanāksmē visi kļuvām draugi. Ilgas pēc daiļā, labā un 
svētā bija mūs kopā savedušas. Mūs tuvināja pašiem neiz
prastais nemiers, gara sauciens pēc īstās dzīves jēgas un 
tiekšanās visu nezināmo izzināt.

Studējot Dzīvo Ētiku, to kopīgi pārspriežot, mācījāmies 
izprast kosmisko likumību, Visuma ēvolūcijas ceļus un savu
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vietu bezrobežīgās Esības plānā, lai iespētu kliedēt gara 
tumsu, vērst dzīvi Augstākā Saprāta gultnē. Kad prātus 
bija nogurdinājis kāds grūti atrisināms jautājums, tad dok
tors lika atbildi meklēt izplatījumā, klusi klausoties savā 
sirdī: ,,Nezināmo izzinot, gūt dzīves jēgu, lai gaišāku dzīvi 
celtu, —• jūs to iespēsit, ja ļausit savam garam skanēt, ja uz
klausīsit, ko jūsu pašu sirdīs lielais izplatījums runā.“ Dok
tora visu ietverošā sirds un spēcīgā gara traukšanās šais 
vienkopas stundās atraisīja mūsos to, ko paši bijām vēl maz 
apzinājušies. Un dzirdējām, ka mūsu būtnē kaut kur dziļi 
trīs kādas puspazītas smalkas stīgas. Tad sajutām, cik brī
nišķīgs ir kosms, cik daudz viņā noslēpumu un varenības.

„Atstājiet apavus aiz durvīm, ja gribat ieiet svētākajā 
vietā,“ reiz pateica doktors, un šie vārdi lika mums sa
prast, ka nedrīkstam noslīdēt parastībā, ja gribam savās 
sirdīs svētnīcu celt. Bet visbiežāk tomēr pietika ar dok
tora tuvumu, lai bez aizrādījumiem saprastu, ka nedrīkstam 
iegrimt dzīves sīkumainībā un ka telpās, kurās sanākam 
sirds kultūru gūt, mums jāsasprindzē viss sava gara spēks. 
Vairāk pats ar sevi, ar sava gara tīrskaņu, viņš lika mums 
zināt, ka šai vietai jābūt &aišāko domu noslāņotai, lai tā 
varētu būt īsts Kultūras Templis.

Tā stundas, doktora vadībā pavadītas, dažādas dzīves 
mīklas minot, tomēr nebija tikai teorētiskas stūdijas, kas 
attīstīja saprātu un paplašināja apziņu, bet tās bija arī 
siržu audzināšanas stundas. Viņu redzot un dzirdot, kāpi
nājās ilgas būt daiļiem, būt labiem, būt gaismas dēl, kalpot. 
Viņš bija piemērs, kas rādīja, kā pildīt dzīvē svēto, labo un 
daiļo. Ar savu dzīvo dzīvi viņš bija Dzīvās Ētikas apstipri
nātājs un kā tāds viņš ieguva uzticību. Visi sajutām viņa 
gara pārākumu un ar patiesāko cieņu viņam tuvojāmies. Tā 
bija viņa saulainība, kas mūs pievilka, izkausējot to vēsumu,
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ko rada prāta režģu vītā formālitāte. Viņš nepakļāva sev, 
bet mēs paši pakļāvāmies viņa izstarotajai gaismai, kuras 
viņam nepietrūka nekad. Katram no draugiem viņam bija 
savs vārds, ko pateikt, lai daiļskaņotu tā garu. Draugu lik
tenis arī viņam bija tuvs un tādēļ ar katru viņam bija ko 
pārrunāt.

Kad tikko biju ar viņu iepazinusies, viņš sarunas uz
sākot jautāja man, ko es visvairāk lasījusi. Teicu, ka 
vismīļākais man Tagore. Pieminēju arī Romēnu Rollānu. 
,,Bet kādēļ Tagore?“ doktors man jautāja. Tad jaunības 
trauksmē stāstīju viņam, ka Tagores Šantiniketāna mans 
sapnis. Jā, toreiz no skolas sola nākušai man vērotā dzīve 
likās nepieņemama. Vienīgā vieta virs zemes, kur gara 
brīve un daiļums rodams, man šķita Tagores Šantiniketāna. 
Tur Šantiniketānā — ,,miera vietā11, kur Tagore viscilvēces 
mīlas ritmā grib austrumu un rietumu kultūras savīt, tur es 
toreiz ilgojos kļūt par audzēkni. Kad biju doktoram patei
kusi, ka mans nodoms ir doties uz šo institūtu, tad dziļi 
domīgs viņš man atbildēja: „Ir skaisti. Bet mums pašu 
dzīve ir jāpārvērš par tādu Šantiniketānu“, un „Visai pa
saulei jākļūst tādai ,miera vietai‘“, viņš sarunu izbeidzot no
teica.

Un tad nāca viena sanāksmju stunda pēc otras, kur 
doktors visiem dalīja savas zināšanas. Drīz doktora 
vadīta sapratu, ka mana sapņotā Šantiniketāna ir atro
dama it visur, šepat. Tā jārada sevī un savā dzīvē, iemie
sojot gara kultūru. Tā doktors mani piesaistīja zemei, bet 
manas debesis izpleta vēl plašākas.

Mūsu doktors ticēja kultūras uzvarai. Viņš ticēja tai 
tūkstošgadu miera valstij, ko sludināja cilvēces Skolotājs 
Kristus. Sapratis mūžīgo gara augšupeju, viņš domāja par 
cilvēces apziņā arvienu kāpināto daiļā, labā un svētā iz
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pratni, un nešaubījās, ka drīz virs zemes sāks veidoties 
dzīve, kur garīgums būs ceļvedis. ,,Vecajai pasaulei jāpār- 
dzimst krizēs, slimībās, kataklizmās un paša cilvēka dvē
seles sāpēs, tad jaunā pasaule pacels galvu.“

Stāstot par šo jauno pasauli, mūsu doktors citēja Raiņa 
vārdus:

,,Bet jaunais laiks, kas šalkās trīs,
Tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs?*

Debesu spēki bez cilvēka atbalsta neiespēs pārveidot 
zemes dzīvi. Pašam cilvēkam jāatved jaunais laiks, piepil
dot sevī daiļo, labo un svēto gudrības gaismā. Daudz dok
tors stāstīja, kā panākt to. Un kad bijām viņā ilgi klausī
jušies, viņš deva mums ugunīgo aicinājumu: „Un tagad dzī
vojiet un darbojieties tā, lai jūs paši varētu būt šīs jaunās 
pasaules asni!“

Un pats doktors to arī pierādīja. Priekšstatot sev jauno 
pasauli un nākotnes gara cilvēku, viņš nerimstoši cīnījās ar 
sevi, lai savu tumsu uzvarējis, dotu sevī vietu gaismai. Lai 
tuvotos nākotnes cilvēka tēlam, viņš katru, visaugstākos 
apvāršņus skarošo domu piepildīja sevī un savā dzīvē. Daiļi 
un droši...

Arvienu augstāk kāpt daiļā, labā un svētā apziņas kāpnēs 
bija viņa nebeidzamās ilgas un sirds novēlējums visiem. Un 
ne jau savas svētlaimības dēļ, bet gan lai zemei tuvinātu 
visa nezināmā izziņu, lai uz zemes radītu daili un jauno pa
sauli.

ZAĻA ZĀLE
Bija jau otrā jūlija diena, bet Ogres ziedu laukus vēl nebija 
skārusi pļāvēja izkapts. Tur sanēja bišu melodijas un kū
pēja smaržas. Neatslābdama sevi dāvāja saule. No viņas
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prieku dot mācījās kāds neliels draugu pulciņš, kas filozofē
dams mina kalnus un lejas. Šo klaiņotāju vidū bija arī dok
tors. Un tas bija viņš, kam arvienu radās dažādas nopietnas 
problēmas, kuras, putnu dziesmu pavadīti, tad kopīgi pār
spriedām un pārdomājām.

Pieskaroties mākslas jautājumam, mums doktors lika 
minēt to mākslas izpausmes veidu, kāds katram vistuvāks, 
labāk pazīstams. Mūsu aktrīses Emīlija Viesture un Milda 
Līcis-Riekstiņa tad pirmās atbildēja viņam un runāja par

skatuves mākslu. Drīz katrs no draugiem teica savu vārdu 
un tā doktors bija ierosinājis dzīvas pārrunas par to, kas ir 
daiļums un daiļuma spēks, kā tam pārradīt dzīvi un cilvēci.

,,Jaunības gados es nevarēju saprast, kā daiļums varētu 
pestīt cilvēci, ja cilvēki paši vēl netiecas pēc tā, ja tiem vēl 
par daiļo nav intereses,“ runāja doktors un stāstīja mums 
savus pieredzējumus Drēzdenē: ,,Kad pirmo reizi biju nonā
cis šai mākslas pilsētā un gribēju redzēt slaveno Sikstīnas.
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Madonnu, bet nezināju, kurā muzejā tā atrodas, es apturēju 
uz ielas kādu intelliģenta izskata cilvēku, kas varēja būt tir
gotājs, un jautāju viņam pēc ceļa norādījumiem. Uzrunātais 
likās pirmo reizi dzirdam vārdu — Sikstīnas Madonna — 
un teica, ka nezinot, kur tāda dzīvojot. Pievīlies apturēju 
nākošo pretimnācēju, kādu garīdznieku un jautāju tam. Tas 
likās negodīgi aizkārts un it kā atkratīdamies atbildēja man, 
ka viņš zinot tikai vienu — Svēto Mariju.“ Kā trešo dok
tors uzrunājis kādu vienkāršu cilvēku, kas varējis būt pil
sētas strādnieks, bet arī tas par gleznu galeriju neko nezi
nājis teikt. ,,Kaut arī cilvēks dzīvo pašu slavenāko māk
slas darbu vidū, kaut arī tas vienmēr redz brīnišķo saules 
lēktu un rietu, tas nekļūst labāks, ja neapzinās šo daiļumu 
un kosmiskās rosības plānu.“ Tā runādams doktors lika 
saprast saviem draugiem, ka nevis daiļums pestīs cilvēci, bet 
gan pašas cilvēces dailes apziņa būs tā, kas pārveidos pa
sauli.

Skaisti bija domāt par šo jauno pasauli, kur cilvēki tiek
tos pēc sirds daiļuma, pēc apgarotības un visa izziņas. Sap
ņojot par šo jauno dzīvi dailē, sākām prātot, vai nevaja
dzētu izdot kādus filozofiskus rakstus, kas izteiktu cilvēkiem 
dzīves jēgu un aprādītu daiļuma apziņas spēku. Labu brīdi 
klausījies savu draugu sajūsmas pilnajos prātojumos, dok
tors lēni, nosvērti teica: ,,Ja domājat par kādu atklātu dar
bību, tad mācaities tā savas zināšanas atdot, lai katrs tās 
spētu saprast un uzņemt. Nekad nerunājiet ,,augstā stilā". 
Ja kādreiz rakstīsit par apziņas pārveidošanu, par daiļumu 
kā nepieciešamību dzīves labskaņošanai, tad arvienu iedo
mājieties savā priekšā vienkāršu sieviņu ar lakatiņu galvā, 
kurai ir tikai sirds zināšana. Bet tad tikai vienu neaizmir
stiet — to aizsainīti, kas viņai uz rokas. Tur visas tās rū
pes un vajadzības, ko prasa no viņas ikdiena?4
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Tā doktors mums atgādināja prast katru ideju saskaņot 
ar zemes dzīves prasībām. Zināms, pats doktors sapņoja 
daudz, bet viņš nekad neaizmirsa arī padomāt par to, kas 
būtu jādara, lai skaistie sapņi arī piepildītos, lai tie nepa
liktu tikai ,,karājoties gaisā“. Tas, par ko doktors domāja, 
pieminot vienkāršās sieviņas rūpju aizsainīti, ir tagad iz
teikts Richarda Rudzīša rakstā: ,,Vajag saredzēt un labot 
pirmo lielāko neskaistumu — sociālo postu, tad alkas pēc 
zinības un mākslas uzliesmos cilvēcē ar nejaustu spēku.“ 
(,,Daiļuma apziņa pestīs11).

Vienu problēmu pēc otras risinot, bijām taku takas iz
minuši. No saules un ziedu elpas noreibuši, nometāmies 
kādā uzkalnā. Balts klusums mūs visus apņēma. Tik labi 
bija zaļajā zālē. Neviens no mums nerunāja. Ko draugi 
domā? Vai zaļās zemes un debess sarunā tie klausās? Es 
uzlūkoju doktoru. Viņa skats bija tālēs aizmaldījies. Kaut 
kas pārpasauli starojošs, mīlestības apvīts izplūda no viņa, 
un man gribējās jautāt: ,,Par ko jūs domājat, doktor?“, bet 
kad es to neiedrošinājos, viņš labsirdīgi smaidot jautāja 
pats: ,,Cik daudz jūs šodien esat domājuši par Meistaru?41

Šai brīdī mēs palikām vēl klusāki un visi vērāmies zil- 
gajās tālēs, kur skatiens saites sēja ar Bezrobežīgo, Mūžīgo. 
Mūsu sirdis savijās liesmainās ilgās pēc Nebijuši Dailā, Visu
varenā un mēs visi domājām par To, Kas pāri pasaulēm rau
goties, vada Zemes cilvēces likteņus, dod ziediem smaržu 
un putniem prieku dziesmas dāvāt. Mēs domājām par To, 
Kas steidz mūsu Zemei gaišāku tērpu aust un upurus nesot 
grib cilvēci aizraut vēl nebijušā dailē. ..

Vēl daudz dziļu pārrunu valdzināti par dabas un cilvēka 
dvēseles noslēpumiem, mēs nepamanījām, ka aizsteidzās 
stundas. Un kad doktora apskaidrotajā sejā un sidrabaina
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jos matos jau kvēloja saulrieta sārtā gaisma, bija ardievas 
jāsaka Ogres ziedu lejām, lai dotos pretī jauniem sapņiem un 
darbam šos sapņus reiz piepildīt dzīvē.

PĀRI SAPEM

Savām sāpēm viņš gāja pāri, mēs domājām. Viņš nesa 
svešas dvēseles sāpes un sāpes par pasaules nepilnību. 
„Es saku jums, lai jūsu sirds liesma deg līdzcietības 
ugunīs,“ teikts ,,Morijas dārza lapās.“ Mūsu doktora at
bilde uz šo aicinājumu nebija prāta nolikums, bet paša sirds 
neatvairāmā prasība. Un tālab pašuzupurēšanās darbā vi
ņam atvērās vārti uz to zināšanu, kas bija nepieejama tiem, 
kam patika par viņu nīcīgi smaidīt. ,,Līdzcietībā ielikta 
dižā Slepenās Zināšanas pērle. Visi Bodhisatvas, visi svē
tie, visi gara varoņi tiecās pa šo ceļu,“ saka austrumu gu
drība. Zinot, kurp aizvedīs šis ceļš, mūsu doktors bija nesa
tricināms savā pārliecībā un varens gara spēkā. Reti viņš 
lika manīt, ka arī viņam kas sāp. Un arī tad, ne lai līdzi 
kāds viņam justu, bet lai parādītu, kā jāiet pāri sāpēm. Ar 
sirdsspēku viņš apdāvināja katru, kas sastapās ar viņu.

Ja arī man dažreiz saule sirdī bija apmākusies, tad pa
rādoties doktoram mūsmājā, tā arvienu gaiši uzstaroja. Un 
vislielāks bija prieks, ja šis viesis ieradās negaidīts.

,,Sveiki sinjorina,“ viņš teica kādā dienā, kad starainās 
pienenītes savā daiļumā sacentās ar pašu debesu sauli. Mani 
vecāki bija telpās, tālab kāpām augšā un palmu terasē raiti 
rita sarunas. Tie bija nopietni jautājumi, ko tur pārsprie
dām, bet dažbrīd uzdzirkstēja arī kāds joks, kas drīz atkal 
atrada sev attaisnojumu. Smaidīju un runāju līdz un nebūt
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nedomāju, ka doktoram tomēr nepaliks nepamanīts tas drū
mais mākonītis, kas jau vairāk dienas bija iegūlies manī. 
Bija tā drusku sasāpējusi sirds .. .

Te negaidot doktors sāka runāt par bērzu dvēseli, kas 
sajūtot cilvēka sāpes. Viņš skatījās uz trim raudošajiem 
bērziem, kas auga dārzā, un teica, lai es pieejot pie tiem, ja 
kādreiz sāpot sirds. Bērzu dvēsele atņemot skumjas. Bērzi 
jūtot. . .

Saprotot, ka doktors runā ar ziņu, ka viņš jūt daudz 
vairāk nekā bērzu dvēsele var just, es nespēju vairs ap
valdīt tās asaras, kas bija tik ilgi aizturētas. Bet dokto
ram nepatika manas raudas. Viņš gandrīz dusmīgi teica: „Es 
neraudu?' Pārsteigta uzlūkoju viņu un sapratu. Bērzu dvē
sele bija vajadzīga arī viņam ...

Bet kas gan doktoram varētu sāpēt? Iepriekš sarunās 
aprautos vārdos viņš bija pieminējis kādus saņemtus zai
mus. Vai gan par tiem viņš cieta? Nē, tas nevarēja būt. 
Doktors zināja, ka katrs uz viņu mests akmens bija tikai 
jauns balsts viņa celtam gara templim. Klusējot minēju, 
un jutu — doktors gribēja man kaut ko pateikt. Vēroju 
viņu un gaidīju. Bet te piepēži viņš atvadījās. Kādēļ gan 
tā? Vai es nesmalkjūtīga biju, viņu neizjautājot? Bet var
būt viņš redzēja, ka man nebūs spēka panest to, ko viņš 
pateiks?

Kā vēl ko gaidot, devos pavadīt viņu. Ārā bija skaisti. 
Vedināju viņu uz pastaigu. Gājām pa smaržojošā dārza ta
kām, bet runājām tikai par ziediem un sauli. Viņš priecājās 
par dzeltenajām azalejām un, uzskatījis ceriņus, domīgi 
teica: „Un tie jau nozied ...“ ,,Lūk, tur tā zaļā siena bija 
viena ziedu kupena," rādīju uz balto un sārto ceriņu krū
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miem un nožēloju, ka viņš to ziedus nebija redzējis pirmā 
plaukuma burvībā. ,,Nākošā pavasarī jums tas jāredz, dok
tor.“ Viņš uzmeta man ātru skatu un turpināja pastaigu, 
neko neatbildējis.

Aicināju viņu pie tikko plaukstošajiem jasmīnziediem, jo 
zināju, cik loti viņš tos mīlēja. „Ā,“ viņš priecīgi iesaucās. 
Stāvējām. Ilgi un dziļi viņš raudzījās balto ziedu acīs. 
„Man šķiet, es šais ziedos skatos pēdējo reiz. Un tos tur,“ 
viņš ar galvu norādīja uz noziedošo cerīņkrūmu sienu, ,,es 
nākošā pavasarī neredzēšu vairs.“

Daudz saules lija pār galvām un vieglā vēja pūsma meta 
jasmīnsmaržu sejā, bet mūs bija ietinis netraucējams klu
sums. Rezignēti apsēdāmies uz kāda dārza sola un tur tad 
doktors stāstīja par saviem baigajiem redzējumiem.

Klusi, domīgi.. .
Un kad viņš bija atvadījies un aizgājis, tad saules zelta 

gaisos virs kāda dārza sola vēl ilgi trīsēja kāda skumja balss 
un pie jasmīnziedu krūma pacēlās jautājumi par kādu grūti 
aptveramu iespēju.

Tā nakts, kad mieru nedeva kāds dienas kluss brīdis pie 
baltajiem ziediem, tā bija jau sen aizmirsusies, kad pienāca 
nākošais gads. Un vēl tālu bija līdz ziediem, vēl tikai pir
mie lapu pumpuri domāja plaukt, kad mūsu mīl.ā doktora 
nebija vairs.

Pieglauzties pie raudošajiem bērziem? Ai, nē. Man 
gribējās pieplakt pie pirmā kailākā koka. Ja tas aizlauzts, 
jo tuvāks. Gribējās vējos, negaisā, vētrā būt! Tur gribējās 
saukt: jel dzirdiet! Tā kalpotājs, Kas Zemes likteņus vada, 
Kas jūs mīlot un jums palīdzot upurus nes, Tā kalpotājs un 
palīgs ir šodien miris!
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Deg sveces uz doktora galda. Pats doktors un viss ap 
viņu ir kluss. Rozes smaržo viņam pie vaiga, rozes virs 
krūtīm, rozes uz kājām. Zem kvēli sārtu rožu segas viņš 
gul. Smaida. Varbūt par mums, kas naktī pie viņa pa
likuši? Tā vien liekas — acu plaksti kust. Varbūt viņš 
tūliņ celsies un teiks: kā, draugi, jūs varējāt domāt, ka es 
miris?

Da, dung, dung — dimd virs vareniem kalniem jātnieku 
pulki. Viņi dodas ielejā un mežonīgā ātrumā tuvojas mums. 
Zib gaisos viņu ugunīgo zobenu mirdzums. Vai tie Gaismas 
neredzamie kareivji būtu? Jā, gan. Viņi piejoņo pie gulošā 
gultas. Viņi sveicina doktoru paceltiem šķēpiem un lies
maini nozūd. Nepārredzamā rindā ierodas jauni. Un ne
apklustošs ir „da, dung, dung“ kalnos.

Vai sapnis tas? Vai es piesnaudusi būtu? Viss telpā 
kā bijis. Maigo frīziju smarža vijas ar vīrāka tvaikiem. 
Drebošo sveču liesmu gaismā daži Mācību lasa. Viņi iegri
muši svētajās lapās, klusi. Kāds cits draugs sāpju nemie
ram nerod vietu. Skats drudžains. Viņš pieceļas, atkal 
apsēžas un tad pievēršas tumšajam logam. Tur nakts miers. 
Vecās Ģertrūdes baznīcas pulkstens sit trīs...

Būs tomēr laikam sapnis. Es raugos doktorā un sirds 
balsī jautāju viņam. Ai, nē — viņš smaida. Kaut kur tā
lumā vēl noskan — dung, da, dung ...

Viņš redz visu. Viņu netraucē vairs rupjākās matērijas 
siena. Viņš zina visu. Pašu Visdaiļāko viņš vakar vaigā 
skatījis, viņš redzējis no augstēm Visaugstāko.

Un kad pagāja šī nakts un pienāca rīts un vēl daudzi 
rīti, tad kādas pusdienas saulē atvērās pirmie jasmīnziedi.

Man gribējās galvu paslēpt smaržu baltumā un ļaut asa
rām vaļu.
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,,Es neraudu . .
„Es neraudu,“ viņš bija teicis un gāja sāpēm pāri. Upur- 

priekā viņš tās izkausēja, mīlot, kalpojot, dodot. Un par 
ko lai raudām mēs? Viņam ir labi. Viņa prieks bija — 
prieks dot un cīņa par Gaismu. Kas zina, ka viņš netraucas 
kopā ar tiem, kas Ugunīgā Pasaulē mīt? Kas teiks, ka viņš 
nav to jātnieku pulkā, kas ar liesmainu šķēpu šķel Gaismai 
ceļu? Kas zina?-------

R. Pērle Jātnieki
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N. Rerichs Svētā liesma

MARIJA VEDRINSKAJA 
BELGRADĒ

KLUSA GAISMA
FĒLIKSAM LŪKINAM

Viņa piemiņa ne mūžam negaisīs ...

Neizdzēšama viņa garīgās būtības Gaisma mūsu sirdī. Tur 
viņš mājo neiznīcīgi, mūsu sauļu saules neaizejošais viesis. 

Klusā Gaisma, netumstošā Gaisma!

Uz mūžiem skan balss — brīnumdarītāja, pilna visu- 
pārņemošas līdzcietības pret katru cietēju, katru nemiera 
kļauto. Viņa Dižās Sirds noslēpumainais siltums pielēja
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pārpilnu dveseli, kas mekleja Draugu savas bēdas un ap
jukumā.

Tavas Sirds laipnā Gaisma, mūsu dvēseļu svēt- 
devīgais, dziedinātājs balzāms, mūsu vadītājs, 
draugs un tēvs!

Acis kā zilgme dziļās! Šķīstās bērna acis! Gaismā zai
gojošās! Jūs redzat to, kas jau aiz zemes skatiena robe
žām. Jūs izstarojat tādu uzticību un maigumu, ko neva
rēja aptumšot pat smeldze, kas pāri cilvēka spēkiem! . .. 
Tādos dzīves mirkļos šīs acis iedegās vēl spožākas! ... 
Viņas dega lūgšanas asarās un neatvairāmās alkās palī
dzēt! ... Bet nekad nedzisa tās!

Žēlsirdības un līdzcietības Gaisma!

Savijušies augsti pār cildeno pieri sudrabainie matu pa
vedieni ...

Un šīs rokas, ... kuru pirksti it kā mazu drebošu putniņu 
spārni, gatavībā uzlidot Augstēs un Tālēs, mums nezināmās, 
bet mūs saucošās! ... Rokas, it kā sajuzdamas savās trīsās 
citas Augstākas Pasaules skārienus! ... Viņas traukušās 
arvienu tikai aizsargāt! ... palīdzēt! ... paglabāt! ... Un 
nepiesātināmas savās nesalīdzināmajās alkās atdoties citiem, 
vēl un vēl, arvienu, — meklēja, ko varētu atbalstīt, vir
zīt, ... kam parādīt daiļā dzīves ceļa zīmes!

17712



Palīdzība no viņa nāca daudzveidīga. Sākot ar garīgo 
—- līdz pat zemei vistuvākajai — materiālajai. Un ne tikai 
nekad neapsīka tā, bet kļuva it kā bagātāka šai nemitīgajā 
un neatturamajā dāvāšanā!

Turp, kur Tu tagad, mūsu staru vītais Draugs, 
turp sūtu es manas sirds pateicības un slavas 
dziesmas!

Tālu no draugiem, kas vieno ar kopējo, vienvienīgo 
Ceju, svešumā — ne tikai telpiskajā — caur kļūdām, bez
dibeņiem, šķēršļu slazdiem, kas izkaisīti manā gaitā 
caur dzīvi, — eju arī es Tev sekodama, vienmēr atcerēda
mās Tevi, pateikdamās un domās saukdama.

Spīdi jel, nedziestošā Gaisma, ar savu neiz
teicamo mīlestību pret katru, kas grib ieraudzīt
Augstāko Gaismu!--------Kas bez šīs vēlēšanās
slāpēm un kas neatskārst savu dzīvi, tam aptumst 
pat Esības Daile!

Tu biji dzīves Augstāko Zinību vads.

Tavai būtībai mēs pateicīgi par nepiekūstošo 
un līksmo vadīšanu uz Dižajiem un Augstajiem 
Avotiem. Un šī atzinība — nav izsakāma cilvēka 
vārdiem!
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Tavas Sirds liesmainiba dara dzīvu.

Tevis vairs nav ar mums, bet mūsu dvēselēs 
Tu iemājojis uz visiem laikiem radīšanas spēku 
zaigojošā degšanā, kas kvēlo Tev, it kā neizdzē
šama Uguns plūsma! . . Visi parastās ikdienas 
dzīves šķēršļi un aizliegumi izira šīs Uguns deg
smes sadedzināti, — to vietā radot jaunus ap
stākļus un jaunus nosacījumus, lai izvestu dzīvē 
Principus, nesatricināmi daiļus, apgarojošus!

Tu patiesi biji viens no dzīves gaismekļiem un gararadī- 
tājiem! Un mūsu siržu prieks vienmēr bija ar Tevi, jo tādu 
Gara degsmi apzinoties vienīgi tikai prieks varēja atbilst 
Tavas Sirds svinīgi saucojošai rosībai!

Pateicīgi noliecu galvu Tavas gaišās pieminas 
priekšā! Tava vārda priekšā, kas mums kļuvis 
tik tuvs un tvirts un apstarots.

Pasauļu Vienības vēstneši paliek cilvēku atmiņā kā 
gaismu starojošas leģendas, kas nes nelaimīgajai cilvēcei 
dzīves Vadošo Sākotņu apstiprinājumu.

Tavs vārds šo dzīvo leģendu vidū!
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N. Rerichs Godības tilts

RICHARDS RUDZĪTIS

UGUNĪGĀ SIRDS
Kad domāju par Dr. Lūkina garīgo tēlu, kas vēl vienmēr 
viņu draugu apziņā dzīvo it kā dala no viņu cēlākās esamī
bas, aizgrābtībā es domās vēroju arvienu kaut ko daudz pla
šāku, lielāku, visaptverošāku, nekā šis fiziskais un indivi
duālais apvalks, kas nes Fēliksa Lūkina vārdu. Es tad garā 
skatu un pārdzīvoju to lielo brīnišķīgo Sirds Internācionāli, 
kurai arī F. Lūkins piederēja. To visu tautu sirds Savie
nību, kurai nav robežu un slēģu, jo sirds ir brīva; kas saista 
visus gara meklētājus un nākotnes labskaņas celtniekus, lai 
kādā visnezināmākā pasaules stūrītī tie atrastos.

Sirds, šis cilvēces cēlais, suverēnais spēks! Tāpat kā 
visus kontinentus apstaro viena un tā pati saule, kas sniedz 
savu gaismas prieku ikvienam; tā arī visos cilvēkos un, var 
teikt, visā dabā ir viena un tā pati sirds; sirds, kas vienādi 
cieš, mīl, priecājas un ilgās kvēlo. Un tomēr, nav daudz
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tādu cilvēku, kas pacēluši savā apziņā sirds būtību; proti 
tie, kas atskārtuši, ka sirds patiesi ir cilvēka būtnes saule, 
viņas centrālais, sintētiskais orgāns, kas liek nevien katrai 
asins lāsītei, bet arī jūtām un domām riņķot ap viņu un šķī
stīties, līdzīgi planētām, kas griežas ap sauli. Šādi cilvēki 
zina, ka sirds ir dievišķā gara ugunskurs cilvēkā, kas dod 
spēku un dzīvību un augsmi visai viņa būtnei. Tie zina 
arī, ka nav neviena krietna darba, kas nebūtu bijis sirds 
uguns apdedzināts; ka pasaules izturīgākās, tvirtākās pilis 
celtas uz sirds un no sirds. No gaišās, tīrās sirds nāk visa 
īstā gudrība. No viņas nāk visi ģeniālie jūtziņas — intuici- 
jas uzmirdzējumi. Patiesi, skaidra sirds „redz Dievu11! 
Turpretim, tik bezspēcīgs un vājš ir saprāts bez sirds at
balsta! Tā visu, kas vērtīgs kultūrā, cēlusi sirds, sirds gai
šais iedvesmojums. Atzinējs, kas visu lietu īsto būtību no
vērtē vispirms pēc cēloņiem, zina, ka tik visai bieži intel- 
lekta un vīrišķības bagāto celtnieku inspirējusi kāda bezgala 
maiga, tīra sirds, ka viņu uz lielo darbu virzījusi kāda vāra, 
cilvēcībā trīsoša roka, kam tomēr bijis dievišķīgs spēks: 
veidot ar cita starpniecību cilvēces likteņus. Tā mēs atskār
tīsim arī sievietes lielo misiju visas cilvēces vēsturē, jo sie
vietei arvienu šīs sirds kvēles nav bijis mazums . ..

Tiem, kas pieder Sirds Vienībai, — viņu īstās mājas ir 
tur, kur var iespīdēties viņu sirds saule, kur tie spēj trauk
ties citu labā, spēj darīt labu. Viņu sirds sasniegusi savu 
patieso nozīmi un laimi, ja tā iedegusies visās kalpošanas 
ugunīs .. .

Šo lielo sirds kalpošanas mistēriju pazina arī Dr. Lūkins. 
Pie viņa nāca, kā pie dāvātāja. Pie viņa nāca, kā pie ārsta. 
Nāca, kā pie gudrā, pie tā, kas dzīves garīgajā pieredzē vai
rāk mācījies. Bet būtiski jau vairums, apzinīgi vai neap
zinīgi, nāca pie viņa, kā pie ugunīgas sirds. Pie tā magnēta,
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kas šķīstī, dziedē un aizdedzina. Tālab arī daudzos, atstā
jot viņa ārsta durvis, notika brīnums. Kas gāja pie viņa 
dziedēt slimo miesu, līdz ar zālēm nereti saņēma arī pieskā
rienu garā, gara atjaunotnes trīsas.

īsts ārsts ir cilvēka draugs, vārda vistiešākā nozīmē. 
Viņš ir cilvēka glābējs, bet līdz ar to — arī viņa skolotājs, 
īstam ārstam jābūt viengabalainai, harmoniskai individuāli- 
tātei, kas pazīst nevien cilvēka ķermeņa likumus un nogrē- 
kojumus pret tiem, bet kas iepazinis arī dvēseles un gara li
kumības, un to sakaru ar pasaules visumu. Viņam jāzina, ka 
vairums ciešanu ceļas no cilvēka pārkāpuma pret kosmiskās 
harmonijas Likumu, un ka viņam savs pārkāpums atkal jā
vērš par labu. Tāpēc ārstam vajadzētu būt, bez tiešā sava 
uzdevuma, arī cietēja garīgam palīgam.

,,Ārsti var būt patiesi cilvēces palīgi gara ceļā uz augšu. 
Arsta prātu vajag pastiprināt ar sirdi. Nav iespējams, ka 
ārsts būtu neattīstīts noliedzējs. Ārsts nevar nebūt psīcho- 
logs un nevar neievērot brīnišķīgo psīchisko enerģiju11 
(Dzīvā Etiķa).

Ārstam jāstaro ar visu savu būtību uz cietēju, viņš 
nedrīkst būt tikai recepšu izrakstītājs, tad viņa nozīme nav 
liela. Tā medicīna, tāpat kā visas citas kultūras nozares, 
ceļamas un nostiprināmas uz gaišas individuālitātes pama
tiem.

Dr. Lūkins ar visu savu darbību apstiprināja šo ak
siomu, ka medicīnā bez medikamentiem visai svarīga ir 
ārsta individualitāte. Viņš pats mūža beigās atzina, ka ār
stam jānes lielā gara un zinātnes sintēzē sevī. Viņš redzēja, 
ka pārāk šaurā speciālizēšanās, kas tapusi par rietumu dzī
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ves pamatu, taisni kavē cilvēka garīgo attīstību. Viņš 
mēdza minēt kā piemēru strādnieku Forda fabrikā, kura 
mūža uzdevums ir vienīgi iedzīt vienu un to pašu naglu zi
nāmā auto daļā. Protams, arī viņa apziņa top mēchanis- 
mam līdzīga. Tāpēc arī Lūkins kā ārsts vēlāk atmeta savu 
,,speciālitāti“ — viņš kļuva cilvēka miesas un gara ārsts, 
visas viņa būtības dziedinātājs. Viņš saprata, ka bieži ir 
neprātīgi ārstēt sāpošo orgānu, kad vainas cēlonis meklē
jams gluži citā orgānā, tāpat kā bieži veltīgi ārstēt ar zālēm 
miesu, kad īstā vaina meklējama nedisciplinētajā dvēselē. 
Viņš zināja, ka galu galā vairums miesas slimību dibinās 
tādā vai citādā veidā uz slimas psīches. Šī dziļajā dzīves 
pieredzē skolotā atziņa beidzot arī lika viņam kļūt par cil
vēka apziņas dziedinātāju.

No otras puses Dr. Lūkins kā sirds cilvēks un psīchologs 
atzina, ka nevar ārstēt mēchaniski, ka cilvēks nav mašīna, 
bet dzīva, apgarota būtne, kurai jāpieiet ikvienai individuāli 
un galvenais — dziļi cilvēcīgi, kā savam brālim. Lūkins 
saprata arī, ka ne visur derīgi universāllīdzekļi. Viņš at
zina, ka daudzas slimības jāārstē individuāli: piemēram, 
vienai un tai pašai slimībai viņam dažreiz bija vairāk desmit 
dažādu zāļu veidu, un te nu bija jāizpaužas ārsta ģeniālajai 
spējai iejusties, jūtziņai, lai izprastu, kuras zāles katrā gadī
jumā ir visnoderīgākās. To Lūkins pilnā mērā varēja arī 
reālizēt, jo viņam palīdzēja lielās diagnostika spējas. Ne
mirstīgs viņš ar savu acu diagnozi, par kuru šai grāmatā jau 
minēts, šo īpato metodi, kas viņam palīdzēja viegli orientē
ties visās slimībās. Lai atceramies daudzo pacientu izbrīnu, 
ka viņš, slimnieku izmeklējot, pētīja vispirms viņa acis. Par 
viņa aso novērošanas spēju arī sabiedrībā stāsta daudz ga
dījumus. Tā Lūkins reiz viesojies pie kādas savas paziņas, 
kas slimojusi ar kādu grūtu slimību, bet to viņam slēpusi.

183



Dzīvi sarunājoties ar viņu, Lūkins pēkšņi pārtraucis sarunu 
un pētoši ieskatījies viņai acīs. ,,Kas tas ar jums!“ viņš 
izsaucies. ,,Jums tā un tā slimība, bet Jūs man nekā nestā- 
stāt!“ Tiešām, tā arī bijis. Lūkins iedevis viņai zāles un 
viņa drīz kļuvusi vesela.

Lai gan Dr. Lūkins, līdz ar zālēm, nesa arī savas per
sonības fluidumu, savu psīchisko enerģiju, tomēr arī viņa 
izgudrotiem medikamentiem bija visai radikāli panākumi. To 
var apliecināt viņa neskaitāmie pacienti, apstiprināt ar sa
vas asins valodu un dzīvību, ko viņš kādreiz bija glābis. 
Viņi zina, Dr. Lūkina zāles iedarbojušās visai sekmīgi pat 
uz daudzām nedziedināmām slimībām. Šo rindiņu rakstī
tājs dzirdējis pat vairākus tādus gadījienus, kad slimais 
atnests nešūs, bet aizgājis jau ar citu palīdzību. Dr. Lūkins 
bija ārsts jaunradītājs, ar kura ģēniju ikviena valsts un tauta 
var būt patiesi lepna. Lūkina lielos nopelnus medicīnas 
laukā, diemžēl, oficiāli atzina gan vēl tikai — ārzemēs. Tā 
Himālaju zinātniskās pētīšanas institūts ,,Urusvati“, kurā 
starp citu ir nodaļa cīņai ar vēzi, viņu iecēla par savu 
biedru korespondentu, šeit glabājas arī Dr. Lūkina izgudroto 
medikamentu paraugi. Tālāk Rēricha Mūzejs Ņujorkā to iz
vēlēja par savu goda padomnieku zinātnes laukā, līdzās Ein- 
šteinam, Svenam Hedinam, Millikanam, Dž. Bošem un ci
tiem mūsdienu zinātnes spīdekļiem. Beidzot, Vašingtonas 
Rēricha Miera Karoga konferencē Lūkins tika ievēlēts tās 
organizācijas padomē. Šīs iestādes atzina, ka Dr. Lūkins 
licis spēcīgus pamatakmeņus jaunajai nākotnes medicīnai. 
Viņa izgudrotie medikamenti kādreiz taps par visu tautu kul
tūras neatvairāmu mantojumu un svētību.

Domājot par Dr. Lūkinu kā ārstu, mūsu acu priekšā no
tēlojas daudzi no tiem lielajiem dziedinātājiem, par kuriem 
runā senās vēstures lapaspuses. Tāds bija arī Paracelzs,
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lielais Gudrais, ko ļoti cienīja arī Lūkins: viduslaiku krēslā 
viņš savas lielās medicīniskās zināšanas bija spiests apslēpt 
no inkvizīcijas skatiena simbolos, ko spēja atšifrēt tikai ga
rīga apziņa.

*

Dr. F. Lūkins bija cilvēks, kas nesa sevī lielo dievišķo 
nemieru. Viņš nemitīgi strādāja, meklēja, pētīja, nomodā 
par augstākām atziņām un dzīves daudzveidīgajām izpaus
mēm. Viņa lielā, kvēlošā, neatlaidīgā dziņa pēc zinībām, 
viņa pilnības alkas arvienu tiecās iemiesoties radošā darbā 
cilvēces labā.

Līdzās tīri zinātniskajai darbībai medicīnas laukā, Lū
kins ar neizsmejamu enerģiju atdevās kultūrāli sabiedriska
jam darbam. Viņš bija vairāku biedrību līdzdibinātājs, Tu
berkulozes apkarošanas biedrības padomes priekšsēdis. Kā 
cilvēks ar plašu gara vērienu, visur, kur vien viņš pieskārās, 
viņš centās savus nodomus iemiesot arī visplašākos prak
tiskos mērogos.

Tomēr mūža pēdējā cēlienā viņa gara uguns visvairāk 
izpauda sevi sakarā ar Rēricha Mūzeja draugu biedrību. 
Viņš, var teikt, nebija vienkārši šīs biedrības vadītājs, viņš, 
patiesi, deva tai savu garu un sirds liesmu. Biedrības pa
matos viņš lika savus cēlākos spēkus un nodomus. Viņš 
degtin dega par katru biedrības panākumu, viņa lielākā 
smeldze bija par katru tās zaudējumu.

Šeit, var teikt, arī visplašākā mērā piepildījās Lūkina 
lielās rakstura līnijas. Viņš bija cilvēks, kas stāvēja ar abām 
kājām cieši uz šīs zemes, bet kura gars tiecās uz Augstāko, 
Ugunīgo Pasauli. Tāpēc arī viņa sapņi un plāni, lai arī cik 
tālu tie sniedzās, bija allaž reālo iespēju robežās. Pēc sa
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vas būtības pats būdams reālideālists, viņš aicināja biedrus 
konkrēti formulēt domās dzīves jautājumus, paredzēt si
tuācijas, censties atzīto tūdaļ pildīt dzīvē.

Otrkārt, tik patīkami bija redzēt, ka Dr. Lūkins iemie
soja sevī kultūrālu plašumu. Cik viņam atlika 
laika, viņš interesējās par jaunākiem kultūras sasniegumiem, 
apmeklēja gleznu izstādes, koncertus, operas. Sevišķi tuvs 
viņam bija Vāgners un Musorgskis, kuru darbos viņš sa
dzirdēja sfairu mūzikas skaņas. Loēngrina uvertīru viņš 
arvienu spēlēja mājās patafonā. Ar lielu sajūsmu viņš stā
stīja par savu iespaidu Parīzes Grand Operā, kad tas klau
soties Tannheizeru pārdzīvojis ko nepasaulīgu, atskārtis bū
tiski, ka cilvēks ir gars, neatkarīgs no smagā vielas apvalka. 
Lielu prieku viņam sagādāja Nikolāja Rēricha gleznas, kad 
biedrība saņēma tās no mākslinieka. Rēricha gleznās viņu 
pievilka tas, ka tas ,,izpaudis visu cilvēka garīgās tiekšanās 
gammu“ un gara plašumu, ko var apzīmēt kā ,,kosmisko sin
tēzi". Mīļākā Rēricha glezna Lūkinam bija ,,Brahmaputra“, 
kas kādu laiku, viņam guļot pēdējā slimības gultā, bija pie
kārta viņa istabā pie sienas. Sarunās ar māksliniekiem 
Dr. Lūkins arvienu aicināja uz apvienību un gara padziļinā
šanu. Tālāk, lasot filozofiskus rakstus, sevišķi Dzīvās Ēti
kas grāmatas, kur gadījās sastapties ar zinātniskiem jau
tājumiem, viņš tūdaļ mēģināja tos noskaidrot attiecīgā zi
nātniskā literātūrā. Atceros, cik cītīgi viņš reiz lasīja par 
elektrību un magnētismu, citreiz atkal studēja cauri grāma
tas par sievieti, iedegās par Montesori sistēmu, lasīja baz- 
nīctēvus, bet jo sevišķi pētīja medicīnisko literatūru. Viņš 
prata ātri orientēties lasītajā vielā, loģiski precīzi atreferēt, 
viņa intuitīvais domāšanas veids ar savu uzskatāmību, asu
mu un dedzību dziļi ietekmēja klausītājus. Gribu piezīmēt,
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ka vēl dažas dienas pirms viņa aiziešanas no šī plāna sa
stapu viņu gultā lasām Tagores dzejas.

Tā Dr. Lūkins tālu stāvēja jebkuram sektantismam, kā 
tas varbūt varēja dažam labam likties. Taisni otrādi, viņš 
atzina, ka gara cilvēka apziņai jābūt tik elastīgai, ka tā spēj 
sevī nest visu lielo gara kultūras sintēzi. Tāpēc arī viņš 
ar prieku uzklausīja katru Patiesības dzirkstelīti, tāpēc arī 
viņa apziņa bija spējīga ietvert katras ticības un reliģijas 
cēlākos izpaudumus.

Rīgas Rēricha Muzeja zāles daļa

Šo savu plašo kultūras elpu Dr. F. Lūkins gribēja pie
pildīt Rēricha Mūzeja draugu biedrībā. Šeit viņa paraugs 
un audzinātājs bija lielais kultūras vadonis — Nikolajs 
R ē r i c h s, kas savos daudzajos iestādījumos un biedrībās 
visās pasaules dalās cēlis majestātiskas celtnes nākotnes 
Kultūrai. Rērichs zināja, ka kultūra par sevi vēl ir vāja, ja
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tā saskaldīta savos elementos, ja šie elementi nav sakļauti 
viens ar otru ciešā vienībā. Viņš saprata, ka sevišķi mūsu 
dienās, kad graujošās varas tik spēcīgas, visiem radošiem 
kultūras faktoriem jāapvienojas, tad pasaulē rāsies milzu 
progresīvs gaismas spēks. Vienība jau ir Pasaules Visuma 
pamats. Lielajā Apvienībā elpo un virzās un kārtojas visas 
sistēmas un kosmi. Planētas riņķo ap sauli matēmatiskā 
vienībā, dievišķās mūzikas taktī, un tāda pati harmoniska 
vienība valda atomu vissīkāko daļiņu starpā.

Vislielākās ievērības cienīga ir N. Rēricha dibinātā V i s- 
pasaules Kultūras Liga, kas ietilpa arī Lūkina 
rūpēs. Apvienot savu tautu kultūrā! Kultūra jau būtiski 
ir grandioza simfonija. Diriģentam — kultūras vadonim va
jag rast augstāko daiļskaņu un sadarbību daudzo atsevišķo 
toņu un motīvu starpā. Vēl neilgi pirms savas aiziešanas 
un slimodams, Dr. Lūkins ar lielu dedzību piedalījās bie
drībā apspriedēs par tāda kultūras centra dibināšanu arī 
Latvijā.

Ar lielu entūziasmu Dr. Lūkins domāja arī par Rēri
cha Miera Karoga idejas nostiprināšanu tautas ap
ziņā. Kā zināms, Rēricha Miera Karogs un Pakts domāts 
kultūras vērtību un svētnīcu aizsardzībai miera un kara 
laikā. Šo projektu Rērichs organizējis pēc Sarkanā Krusta 
parauga. Lūkins garā paredzēja šī Karoga lielo visplanē- 
tāro nozīmi cilvēces miera veicināšanā. Kaut arī tad vēl 
šis projekts bija tikai dīgumā, bet Lūkina sirds nojausmā tie
cās uz nākotni. Un patiesi, šī viscilvēcīgā ideāla pirmais 
posms tagad jau piepildīts: Rēricha Miera Karogu jau pie
ņēmušas visas Amerikas valstis. Liels notikums Lūkina un 
arī biedrības dzīvē bija diena, kad šo Miera Karogu svinīgi 
atklāja arī Rēricha Mūzeja draugu biedrībā: 1934. gada 
24. martā, četras dienas pirms Dr. Lūkina aiziešanas Aiz
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saulē. Pats nespēdams būt klāt, viņš nodeva biedriem savu 
lūgumu: apņemties zem šī gaismas Karoga šķīstīt sevi no 
visām vājībām, kas katram pieder.

N. Rerichs Svēta Aizstāve

Beidzot Dr. Lūkina sirds degsme bija arī Vispasau
les Sieviešu Vienība, ko bija dibinājusi H. Rēricha 
kundze pie Rēricha biedrības centra Amerikā un kas pulci
nāja sevī vairāk kā trīs miljoni sieviešu, lai kopīgā darbā 
kalpotu sievietes sabiedriskajai un morāliskajai atsvabināša
nai, tautu apvienībai un miera darbam. Lūkins uzskatīja 
par savu svēto lietu šādu vienību organizēt arī Latvijā. 
Rēricha biedrībā viņš sasauca vairākas sapulces, kur iztir
zāja domas par iespēju apvienoties arī latvju sieviešu or
ganizācijām. Klātesošie juta, kā Dr. Lūkins dega un kvē
loja par savu ideju. Viņš garā skatīja arī latvju sievietes 
kā vienu būtību, kas atmetušas visu nesaticību savā starpā, 
domā tikai par kultūras un dzīves jauncelšanu un iedvesmo- 
šanu, par radoša, daiļskanīga, gaiša toņa piešķiršanu visai
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cilvēces dzīvei. Lūkins ar jūtziņu dziļi nojauta un izprata 
sievietes lielo sirds misiju, kāda tai piederas nākotnē, jau
najā garīguma ērā, kur tai piekritīs nebijusi loma pasaules 
sākotņu un elementu līdzsvarošanā un harmonizēšanā, un 
cilvēces apziņas pārkārtošanā uz jauniem garīgiem pama
tiem. Savu gaišo ticību — apoteozi sievietei Dr. Lūkins 
izteica savā brošūrā ,,Jaunā laikmeta sievietes uzdevumi14, 
ko tas izdeva gadu pirms savas aiziešanas, un kas pilna sa
prātīga cildinājuma tai mūžīgajai sievietībai, lielajam Nākot
nes Spēkam, kas jau tagad ne mazums sievietēs iemiesojies, 
un kas augs augumā, un patiesi — „savās mazajās rokās 
veidos pasaules loku.“

Turēdams priekš acīm kā ideālu Dzīvo Etiķu, Mācību, 
kas aptver visu dzīvi, Dr. Lūkins nevienu dzīves faktoru 
negribēja atstāt nepaceltu kultūras augstumā. Tā viņa do
mas konkrēti vērsās uz to, kā palīdzēt mātei, kā sargāt mā
tes svētumu, kā paplašināt mātes apziņu, lai visas mātes 
kļūtu pilnīgi apzinīgas, ne mēchaniskas mātes. Biedrībā 
daudz pārrunāja par mātes kursiem, par mātes apziņas pa
celšanu. Tāpat sprieda par to, kā izaudzināt jauno paaudzi 
par krietniem un augstām atziņām apveltītiem cilvēkiem.

Atzīdams vienību un sadarbību par kosmisku bausli, 
Dr. Lūkins izprata arī kooperācijas lielo praktisko 
nozīmi katras tautas ekonomiskajā un arī gara dzīvē. Lū
kina iedvesmojumā un ar viņa atbalstu tika likti pirmie pa
mati veģetārajam kooperātīvam un maizes ceptuvei. Katrs 
gara cilvēks jau jūt, ka ikviena apziņā jāatjauno senā cieņa 
pret dienišķo maizi, jāizprot viņa tā, kā mūsu senči to 
izpratuši. Maize ir svēta, tāpat kā zeme, kas to ražo. Mai
zei jātop par dzīves svētā vakarēdiena sastāvdaļu. No dzī

190



ves jau jāizskauž katra neīstā, banālā pieeja, visam jāat- 
krāsojas nopietnībā un svinīgumā. Visas dzīves norises jā- 
pacel apzinībā un jāapgaro. Tāpēc arī maizei jāapvieno- 
jas ar garu. Nedrīkst ēst maizi mēchaniski, nedrīkst tuvo
ties ar rupju baudu tam, kas dots mūsu miesas un gara at
jaunošanai. Tā arī Dr. Lūkins dibināja ceptuvi, kur būtu 
maize, tīru domu apsvētīta. Turpat ceptuvē vajas brīžos 
notiek sarunas par augstām lietām, lasa grāmatas. Dzima 
mērķis: vairīties no mēchaniskā, sadarboties ar garu arī 
dzīves vispraktiskākos pasākumos.

Šeit jāmin, ka Dr. Lūkins bija arī veģetārisma apolo
ģēts. Savā ilgajā ārsta praksē viņš bija pārliecinājies, ka 
vairums slimību rodas no dzīvnieciskajām indēm, ko cilvēks 
ievada savā organismā līdz ar barību. Tāpat viņš bija pār
liecinājies, ka veģetāristi daudz izturīgāki un neuzņēmīgāki 
pret slimībām, pie kam daudzas izplatītās slimības reti sa
stopamas veģetāristu vidū. No otras puses, tā ir lielā pietāte 
un līdzjūtība pret visām dzīvām būtnēm, arī pret dzīvnie
kiem, saviem ,,mazākiem brāliem“, kas īstam veģetāristam 
liek atteikties no gajas. Ezoteristi zina, ka dzīvnieki tāpat 
cieš, kā cilvēki, ka arī viņi pārdzīvo šausmas un naidu pret 
cilvēku, kas tos nokauj. Tālāk, Lūkins bija pārliecināts, ka 
līdz ar dzīvniecisko elementu ieņemšanu cilvēks top cietsir
dīgāks un vairāk padots arī kaislībām. Savā referātā par 
veģetārismu, kur viņš izteica savas visradikālākās domas, 
viņš uzsvēra, ka tagad iestājas jaunā garīguma Ēra, un ka 
neviens cilvēks nekļūs arī garā šī jaunā laikmeta pilso
nis, ja viņš nebūs šķīstījies no kaislībām, ja viņš nebūs kļu
vis atturībnieks arī visās savās ārējās dzīves formās.

*
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Dr. Lūkins sapņoja par Kultūras pili, kur būtu apvienoti 
visi radošie kultūras elementi, sākot ar gara svētnīcu, māk
slas iestādēm un zinātniskām laborātorijām, un beidzot ar 
veģetāro ēdienīcu, maizes ceptuvi un biedru mītnēm. Tāds 
paraugs viņam bija majestātiskā Rēricha Mūzeja celtne Ņu
jorkā.

Lūkins jau tad, kad vēl tautu apziņā nebija nostiprinā
jusies autoritārās varas nepieciešamība, domāja par katras 
tautas īstu saimnieku, kas ienestu patiesu labskaņu un kār
tību visās tautas kultūras izpausmēs, kas dotu gaišu toni kā 
tautas saimniecībai, tā arī viņas gara ilgām. Lūkins alka 
redzēt tādu ģeniālu administrātoru arī visai mūsu planētai, 
kas regulētu visas sociālekonomiskās un kultūrālās saskar
smes visu tautu starpā. Kamēr valda patvaļa starp atse
višķām tautām, kamēr tās nesāk nacionālo labumu samērot 
ar viscilvēcīgi labā mērogu, tām draud mūžīgi kāļi un kata
strofas. Dr. Lūkina gars, kas atsaucās uz visiem vispārcil
vēciskiem notikumiem, ar baismu raudzījās tautu šķelšanās 
ainā, robežu mūros, militārisma biedos, un viņa sirds sā
pēja par to. Viņš saprata arī, ka tautas novirzījušās no 
Kosmiskā Likuma, tāpēc tās padotas tādām ciešanām, tā
pēc tās nonākušas bezdibeņa malā. Viņš dziļi ticēja, ka cil
vēces vienīgais glābiņš ir atgriešanās pie Augstākās Gribas, 
pie Gaismas Hierarchijas. Viņš paredzēja arī grūtās dienas 
Eiropā, kādas patlaban ir. Tomēr viņa gaišredzīgais skats 
tiecās tālāk nākotnē. Viņš kā bērns, ar vīzionāru ticību — 
pārliecību domāja un runāja par Jauno Pasauli, cilvēces 
šķīstītā un atjaunotā apziņā dzimušu patiesas Kultūras val
stību zemes virsū, kas viņam šķita jau tuvu, kas jau ir iestā
jusies daudzās sirdīs. Tā arī pats Dr. F. Lūkins, sava mūža 
pēdējos gados, caurcauri bija Nākotnes Valstības pilsonis. 
Šādas uguns ticības piesātinātu sirdi, Dr. Lūkins arī centās
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pulcināt ap sevi un iedvesmot gaišās apziņas Labā vārdā, 
izaudzināt no tām kultūras gaismas nesējus, viņš centās it 
visur, ar katru rokas mājienu, ar katru darbu un domu sēt 
gara saules sēklu.

Kas Dr. Lūkinam deva tādu visaptverošu gara kultūras 
apvārsni, tādu ticību un gara spēku? Tas bija — viņa pa
saules uzskats.

Dr. Lūkins bija sasniedzis gara attīstības pakāpi, kad 
cilvēku vairs neapmierina redzamās pasaules atziņas un 
mērķi. Izlauzusies cauri zemes lietām, viņa būtne traucās 
izprast zemes un cilvēka būtību. Bija jāzina, kas ir dzīves 
jēga? Kamdēļ cilvēks ir, kas ir viņa ceļš un viņa vieta Bez- 
robežībā? Bija daudzi tādi jautājumi, kas prasīja atbildi, 
lai cilvēks nejustos atrauts no visa, bet cieši saistīts ar 
visumu.

Lūkins pats atzinās, kā viņš cīnījies ar sevi un savu 
Dievu nakšu un asaru vientulībā. Nekas viņam nebija nā
cis viegli. Katru problēmu viņš patiesi iekaroja, izcīnīja 
sevī. Kas bija šis Lielais Nezināmais, kas pilda mūsu sirdi 
ar augstāko uguni, kas liek zvaigznēm spīdēt un zemes pļa
vām pavasara daiļumā tērpties?

,,Tu lielais, lielais Dzīvības Koks!
Tev saulēm pilni zied visi zari,
Tev galotnēs šūpojas zvaigžņu bari!“

Citi to sauc par Dievu. Citi atkal to saprot kā Pasaules 
Dvēseli. Citiem atkal Viņš ir Augstākais Likums vai Spēks. 
Bet visiem Viņš ir kaut kas gluži Citādais, tas absolūti ir- 
racionālais, kam indietis pieiet pat ar negāciju. Ne tas ... 
Ne tas..!
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Visgrūtākais ir savu apziņu tīrīt no ierastā, no tradici
onālā. Bet šī gara brīvība ir katras meklēšanas priekšno
teikums. Ne tā, kā saka citi, ne tā, kā saka pat tā vai citā 
ticības dogma. Bet gan tā — kā tas ir pašā īstenībā — jo 
pilnīgākā, objektīvā gaismā apjaušams, ar ko var saskaņu 
rast manas sirds dziļumi.

Tā tikai liela ugunīga sirds traukšanās un svētbijīgas 
slāpes pēc patiesības var atrast Patiesību. „Nav reliģijas 
augstākas par Patiesību?4

Lūkinam pirmās būtības dzīles atvērās viņa lielās vien
tulības stundās Davosā, kad, grūti slimam, viņam neviļus 
uzmācās domas par nāvi. No mātes viņš bija mantojis mī
lestību pret Bībeli, viņa daļu tās zinājusi no galvas. To
mēr meklēdams atbildi uz esības pēdējiem jautājumiem, Lū
kins virināja arī citu reliģiju svētnīcu durvis. Nāca teozo- 
fija, indiešu mācības. Rīgā viņš sadraudzējās ar cilvēkiem, 
kam tuva bija austrumu filozofijas un gara zinātnes pasaule. 
Tā liktenis viņu, jau pamazām sagatavotu, beidzot noveda 
pie Dzīvās Ētikas Mācības, kas izdziedināja viņā visas dvē
seles brūces, kas radikāli pārvērta viņa būtību, kas iemācīja 
viņu visas lietas skatīt it kā no augstāka plāna, kalngala, 
un kas beidzot iedvesmoja arī viņa medicīniskos atklājumus. 
Var teikt, ka līdz ar to iesākās viņa mūžā jauns apskaidrots 
cēliens.

Dzīvā Ētika — tā ir gara zinātnes mācība, kas sintezē 
austrumu seno gudrību un Eiropas zinātnisko domu. Šīs 
mācības lielais daiļums — ka tā aptver visu cilvēka dzīvi, 
ka tā, uzskatīdama cilvēku par vienu vienību, aicina pacelt 
augstākā nozīmībā katru viņa dzīves elementu.

Kas ir visas dzīves jēgas un pasaules visuma izpratnes 
atslēga, kas atvērtu un izskaidrotu kā vislielākās, tā visma
zākās, kā universālās, tā arī individuālās parādības būtību?
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Tā ir — evolūcija, saka šī Mācība. Matērijas pārvei- 
šanās no rupjākās arvienu smalkākā, garīgākā. Jeb attie
cībā pret individuālo apziņu tā apzīmējama kā — rein- 
k a r n ā c i j a. Tas ir likums, ko atzinuši un mācījuši visu 
reliģiju Skolotāji. Cilvēka dvēseles monade, dzirkstele no 
Dievišķīgā Gara Uguns, kopš mūžu mūžiem, savas neziņas 
tumsā bija ietinusies rupjās matērijas saistā, un nu no šī ap
valku cietuma tā cenšas kļūt brīvībā, iedama no dzīves 
dzīvē, ciezdama un priecādamās, caur daudzveidīgo dzīves 
pieredzi, kā caur dimantslīpētāja rokām. Tumšā, neskaidri 
plēnējošā liesmiņa, topi saulesveidīga! Šī evolūcijas gaita 
noris saskaņā ar Kosmisko Likumu, kas ved visas būtnes 
pa harmonizācijas ceļu uz augšu. Kas pretojas šim evolū
cijas likumam, dabū ciest, — tāpat kā bērns, kas apdedzi
nās. Ja esi kaut mazu netaisnību ienesis pasaulē, ātrāk tu 
no karmas — likteņa loka vaļā nekļūsi, iekāms nebūsi izla
bojis nodarīto. Lūkins mēdza šeit minēt piemēru. Bērnu, 
kas izbradājis puķu dobi, slikts audzinātājs spiedīs izlūgties 
piedošanu. Bet labs audzinātājs — liks viņam pašam rūpīgi 
un pacietīgi izlabot izjaukto kārtību. Tā arī Kosmiskā Tais
nība šķiet nežēlīga, bet patiesībā nežēlīgs ir cilvēks pats 
pret sevi, postīdams pasaules dievišķīgo harmoniju un sa
ņemdams atgriezenisko belzienu.

Tā vairums cilvēku, kas dzīvo gara plāksnē pusapzi- 
nīgu dzīvi, tiek vairāk dzīti uz priekšu, nekā paši sevi ved. 
Bet nāk laiks, kad cilvēks sāk apzinīgi veidot sevi, kad 
viņam mīļa top katra kalnu taka, kaut arī tā liek asiņot viņa 
kājām, bet dod jaunu garīgu pieredzi. Viņš zina, kad reiz, 
kā Kristum, šie ērkšķi ap viņa galvu savīsies vaiņagā, no 
ērkšķiem izplauks rozes. Un tagad no savas pieredzes gais
mas viņš sāk citiem dot. Jo viņš par savas dzīves uzde
vumu atzīst — kalpot citiem. Bet viņa sirds no zemes šau
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rajam formām tiecas uz talajam dievišķīgajam pasaulēm, 
visu augstāko iespēju malu.

Kad dvēseles monade beidz savu evolūciju zemes robe
žās, viņa dodas tālāk, uz citām augstākām planētām, vai 
arī paliek zemes virsū, kā garīgs Skolotājs, kalpot cilvēcei 
un vadīt to uz augšu. Tā viņa līdzdalās cilvēces Augstākajā 
Vadībā — Gaismas Hierarchijā, aiz Kuras stāv visa Bezro- 
bežīgā Gaismas Plejāde. No Tās nāk lielie Meistari, Gudrī
bas Skolotāji, kas nesuši cilvēcei Gaismu no Mūžīgās Patie
sības Svētuguns, ar katru laikmetu jaunā, pilnīgākā formā, 
piemērotā tautu un laikmeta apziņas plašumam. Tā cil
vēces apziņa, caur kuru lauzušies neskaitāmi ideju un mā
cību stari, un kas kļuvusi jau spējīga arī visplanētāri do
māt, pakāpeniski sagatavojusies lielajai Sintēzei...

Visu visumu caurstrāvo Kosmiskais Saprāts, — Gara 
Dievišķīgā Uguns, ar ko mēs savā augstākā būtībā esam 
vienoti. Mūsu apziņa uztver šīs uguns vibrācijas un pār
veidotas kā tīras domas tās raida atkal tālāk. Šai mūžīgajā 
radošajā gara uguns apmaiņā aug cilvēks un aug visums. 
Tā cilvēks ar gaismas domām top Kosma līdzradītājs.

Cilvēka sirds — šīs Augstākās Uguns orgāns un ēze, 
kas arī intellektam piešķir tā cēlumu. Arī domu veidoliem, 
pirms tie dzimst apziņā, lai tie kļūtu pozitīvi radošs spēks, 
jāiededzinās šķīstas sirds ugunskurā. Kaislību trauktās 
domas, kur tīrā sirds klusē, ir mežonīgs spēks, kas grauj 
evolūcijas pamatus. Tāpēc arī Dzīvā Ētika cilvēka pilnvei
došanā centrālo vērību piegriež sirds kultūrai un apziņas 
paplašināšanai. Dzidrini, valdi savu domu, jo doma ir kos
misks spēks, doma — visu lietu pamats. Šo domas reālo 
būtību sāk izprast arī mūsdienu zinātne, kas sāk piegriezties 
domai kā eksaktas pētīšanas priekšmetam.
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Sirds audzināšanā un domu disciplīnēšanā arī piepildās 
dzīves lielā Etiķa. Izsmalcinātajai apziņai vairs nepietiek 
seno likumu galdiņu! Viņai gandrīz katra attiecība pauž 
sevī īpatu likumu un bausli. To tikai jūtziņā — intuicijā 
skolota un šķīstīta sirds spēj izšķirt kurā katrā dzīves 
mirklī, kā pareizāk, taisnīgāk rīkoties.

Šķīstajai sirdij dzīves absolūtais mērogs ir — Skolotājs. 
Visu, ko tā dara, tā samēro domās: kā Viņš manā vietā 
būtu rīkojies. Jau viduslaiku krēslā atskanēja Kempijas 
Toma balss: Ne dievināt, bet atdarinait Kristu! Cen
ties būt, kaut mazā mērā, Viņam līdzīgs! Ja tava sirds iz
vēlējusies sev Skolotāju, tad katrai tavas dzīves kustībai 
jāatspoguļojas Viņā, kā tavas sirdsapziņas spogulī.

Tā četri stūrakmeņi likti Dzīvās Ētikas pamatos: 1) Gais
mas Hierarchijas cienīšana un atdarināšana; 2) pasaules un 
cilvēces vienības apzināšanās un šīs brālīgās vienības vei
cināšana dzīvē; 3) samērības likums, — viss dzīvē jāsamērī 
ar visaugstāko mērogu; 4) pietāte pret otru cilvēku, — 
,,t a v a Dieva vārdā“, kas ir viss cilvēcības pamatojums. 
Šie četri likumi, ko cilvēce visvairāk pārkāpj, būs ierakstīti 
Jaunās Ēras gara progresa karogā.

Bet visu pamatu pamati — Mīlestība un Atziņa . ..

Līdz ar to, ka Dr. Lūkins Dzīvo Ētiku pieņēma par sa
vas dzīves augstāko jēgu, viņa mūžs, kas bija piesātināts 
alkām pēc pilnības, apbrīnojami progresēja. Tas, kas vis
vairāk Lūkinā pārsteidza, viņa mūža pēdējos gados, un kas 
modināja patiesu cienīšanu, bija viņa lielā pašcīņa un 
pašuzvara, viņa vīrišķīgā sevis disciplīnēšana. ,,Kad 
visa būtne ir atdota pasaules labā,“ saka Dzīvā Ētika, ,,tad
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disciplīna top viegla. Tiekšanās uz vispārīgo labumu ir 
drošākais līdzeklis lieliem sasniegumiem.“ Ar kādu neat
laidību un apzinību viņš šķīstīja un pārveidoja sevi. Uz 
šādu nemitīgu sevis pilnveidošanu viņš skubināja arī Rē
richa biedrības biedrus, aicināja tos ikdienas sadedzināt sa
vus netikumus. Ja pirms dažiem gadiem, kā impulsīvas 
dabas cilvēks, viņš dažreiz uztraucās, tad pēdējā gadā viņš 
teicami valdīja sevi: viņš neuzbudinājās pat tad, kad bija 
jādzird nepatīkamākās lietas. Arī biedriem viņš mūžīgi at
gādināja uzbudināšanās lielo kaitīgumu.

Nepiekusdams un bez mitēšanās Dr. Lūkins pārbaudīja 
savus spēkus, uzdeva sev jaunus un arvien grūtākus uzde
vumus, uzlika sev jaunus pienākumus, pastāvīgi tīrskaņoja 
sevi, būdams nomodā par katru savas apziņas impulsu. 
Viņš bija rigoristiski stingrs pret sevi: sevi nežēloja nekad, 
kamēr pret citiem bija uzmanīgs. Tāpat, kā tas jau iepriek
šējos liecinājumos minēts, Dr. Lūkins nebija kompromisa cil
vēks. Darīt pretim, kaut vismazākā mērā, savai sirdsap
ziņai, viņam būtu bijusi traģēdija.

To, ko Lūkins bija atzinis savai attīstībai par nepiecie
šamu, viņš tūdaļ centās padarīt par savas dzīves sastāv
daļu. Zīmīgi atcerēties, kā viņš apzinīgi mēģināja attīstīt 
sevī uzmanību, jūtīgumu un atjautību, šos jaunās ētikas sva
rīgos toņus, atgādinot arī biedriem to pašu darīt. Tāpat 
viņš centās atbrīvot savu domāšanu no aizspriedumiem un 
sīkumainības. Viņš beidzot atzina, ka sevi vislabāk iespē
jams šķīstīt un labskaņot — audzinot savu sirdi. 
Viņš zināja, ka tikai tīra, daiļjūtīga sirds novedīs cilvēku līdz 
gara augstākai harmonijai. Bet sirds ritmā ir zināms cilde
nums, tāpat kā svētsvinība ir katra gara cilvēka būtnes pa- 
matnoskaņa. To atzinis, viņš savu ārējo humoru un jau
trību, kas kādreiz bija tik raksturīga Lūkinam, mūža beigās
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centās pārvērst gara smaidā un gara priekā. Tāpat viņš 
tiecās pastiprināt cildenuma atmosfairu arī biedrībā.

Nostiprinoties Dzīvās Ētikas pamatos, Lūkins atmeta arī 
nosodošo izturēšanos, ar ko tik bieži grēko pat caur
mēra kulturāla apziņa. Viņš saprata, ka asa kritika un ne
gācija sacel tikai nevēlamas sekas. Šai ziņā viņš sekoja 
Nikolājam Rēricham, kas ar visu būtību aicināja apstiprināt 
pozitīvi radošo, pārnest visu apziņu cilvēces labākās nā
kotnes celšanā un kalpošanā vispārības labumam. Līdz ar 
to Lūkins centās atmest katru neiecietību pret citiem. Viņš 
mēģināja uzklausīt ikvienu, ietvert un saprast katru balsi 
un katram palīdzēt.

Tā bija Dr. Lūkina lielā labvēlība, ko tas izstaroja pret 
dzīvo cilvēku. Tā it kā saule radīja ap viņu siltuma atmos
fairu, kurā arī trauslākais asns varēja augt un raisīties. Bū
dams vērīgs pret visiem, ar skatu uztvēra katra sāpes un ar 
vārdu jau remdēja, uzmudināja, uzliekot roku uz pleca, deva 
jaunus spēkus. Viņš saprata, ka taisni visvājākam vajag 
visvairāk saules, lai saulei līdzi taptu. Viņš bieži redzēja 
cilvēku labāku nekā tas ir, ne jau aiz naīvuma, bet lai tā
dējādi ierosinātu viņa gribu kļūt labākam. Tā bija sirds 
gaisma, kas izplūda no viņa, kas citus dziedināja, audzi
nāja jau ar savu klātbūtni vien. Pie viņa bieži griezās tie, 
kas bija pazaudējuši dzīves jēgu un kurus bija pārņēmis iz
misums. Bet vēl biežāk — daudzie meklētāji, kas bija no
jautuši jaunā Gaismas Laikmeta ausmu! Tā Dr. Lūkins bija 
cietējas miesas un gara dziedinātājs, pastāvīgs citu iedves
motājs. Viņam dārga bija katra minūte, kur tas varēja sevi 
izpaust citu labā. Pat viņa pretinieki atzina viņa cilvēcību, 
viņa atsaucīgo sirdi un draudzīgumu.

Tā Dr. Lūkins mūža pēdējā cēlienā izauga kā vīri
šķīga, pilnskanīga individuālitāte. Viņš bija saules cilvēks.
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Sforza con maestoso vērtās viņa dzīve. Viņš negāja pa pa
rasto ceju. Virsotņu grūto ceļu viņš bija uzņēmies. Bet 
viņš gāja to ar jauneklīgu, rainisku mošumu un enerģiju. 
,,Ugunīga apziņa jau sniedz nesalaužamu optimismu.“ Tā
pēc arī viņš dvesa lielu entūziasmu un ticību nākotnei. Šis. 
gara prieks viņu neatstāja pat nāves gultā. Semper avanti! 
Prieks par bezgala iespēju augšup doties, sirds prieks par 
Gara Pasauli, lielās atbildības apziņas klusais, skumjais, 
prieks.

*

N. Rērichs Himālaji
(glezna Rēricha Muzejā Rīgā)

Domājot par Dr. Lūkinu, sirdī ieskaņas tālie, svētie,, 
uguns dedzinātie vārdi:

,,Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man ne
būtu mīlestības, es būtu tikai skanīgs varš vai zvanīgs zvār
gulis.
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„Un ja man būtu praviešu mācība, un ja es zinātu visus 
noslēpumus un visas atziņas, un ja man būtu visa ticība, 
tā kā es varētu kalnus pārcelt, un man nebūtu mīlestības, 
tad es neesmu nekas ,..“

Jeb kā sacīts ,,Dzīvajā Etikā“:
,,Tikai sirds, ko sedz mīlestība, saista mūs ar Visaug

stāko. Mīlestības audums ir vissvētākais.
,,Sirds, kas pārpilna mīlestības, būs arvienu rosīga, vī

rišķīga un tā augs, līdz spējai visu ietvert. Tāda sirds var 
lūgties bez vārdiem un to šķīstī svētdeves gaisma. Kādā 
mērā gan cilvēcei ir nepieciešama mīlestības uguns apzi
nāšanās!“

*

Daudz ir vaibstu Dr. Lūkina sejā. Dziedinātājs, labda
ris, entūziasts un ideālists, atzinējs, kura gara apvāršņi arī 
daudziem lika augt ar viņu. Bet bija vēl īpašība, kas visus 
šos viņa vaibstus vienoja: viņš bija arī mīlestības 
cilvēks. Mūža vakarā, viņa sejā, tāpat kā Tagores vaigā, 
dusēja mīlestības gudrais klusums. Pat caur viņa skarbumu 
kādreiz pavīdēja mīlestības smaids, tāpat kā zem pavasara 
sniega plaukst sniegpulkstenīši. Viņš zināja, ka arī Kos
miskais Likums, kas ir rigoristiski skarbs pret cilvēku, bū
tiski ir — Mīlestības likums, jo tas dots cilvēka audzinā
šanai un augšupejai.

Bet Lūkins atzina un uzsvēra arī, ka īstas mīlestības 
otra puse ir — īsta zinība. Pasauli jau valda lielais Lo- 
goss — Nūss — Kosmiskais Saprāts, un lai mūsu mīlestība 
nebūtu akla un šaura, mūsu apziņai jāiedegas kosmiskās ap
ziņas ugunīs. Lūkins kādreiz runāja:

,,Augstākā zinība ved pie augstākās mīlestības. Bez 
zināšanas nav mīlestības. Mēs jau varam mīlēt tikai to, ko
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zinām. Patiesas mīlestības pamata — patiesa zinašana. 
Ja cilvēks ir izpratis, viņš nevar nemīlēt.

,,Zemnieks bieži nemīl dabu, tāpēc ka nezina. Bet tur
pat var atnākt cilvēks, kas pazīst pasaules būtību, pazīst 
katru lapiņu dabā, tālab tas nevar nemīlēt. Jo patiesa lietu 
atziņa nevar nedot mīlestību.

,,Mūslaiku bērni par maz mīl. Jo viņus audzina bez 
Evaņģēliju un reliģijas zinības, viņiem nav skaidras mīle
stības. Tā zināšana iet roku rokā ar mīlestību.

,,Augstāko mīlestību dod augstākā zinība.“
Bet bija brīži, un ne reti tie bija, kad viņš juta arī, ka 

mīlestība ir visa sākums un gals, ka tā liek iestaroties atzi
ņai, —- kad mīlestībā sirds ir atskārtusi un atzinusi visu savu 
ideālu Ideālu.

*

Ir mīlestība, kas nesalīdzināmi pārspēj, pārkausē, pār
vērtē visas mīlestības.

Ir atziņa, kas paceļas tālu pāri visām šīs pasaules atzi
ņām un zinībām.

Tā ir mīlestība uz Dievišķīgo Meistaru.
Tā ir atziņa — zināšana, ka Viņš ir katras gara evolū

cijas tvirtākais pamats, Vadošā Roka, kam ir absolūta no
zīmība katra gara cilvēka dzīvē.

Dr. Lūkina lielā atdevība mums visiem bija par paraugu.
Viņa pašaizliedzīgā uzticība Augstākajai Gribai lika vi

ņam panest ciešanas grūtās slimības gultā, un šī uzticība 
arī deva viņam spārnus viņa aiziešanas stundā.

„Es izpildīju visu, ko man lika Augstākā Griba, viņš 
teica aiziešanas priekšvakarā, tagad man viegli.“

202



Līdzās nesatricināmai, heroiskajai atdevībai, viņu cēla 
augšup arī lielā aizgrābtība par jaunā Gaismas Laikmeta 
iestāšanos zemes virsū, viņa nesalaužamā sirds ticība drī
zai Gaismas uzvarai par tumsas spēkiem. Šī ticība bija 
rožu paklājs viņa gara ceļam uz augšu .. .

❖

Mūsu Draugs aizgāja, augstākā Kalpojuma brīdī, aiz
gāja, ne noguris, bet garā modrs un piesātināts visugunī- 
gākām pasaules enerģijām, aizgāja, lai arī turpmāk kalpotu 
un sadarbotos cietējas cilvēces labā.

Tu acināji mūs uz virsotņu ceļu, —
Celt savu dzīvi kā daiļuma celtni,
Vērst savu mūžu par varoņdarbu —
Atdoties cilvēces Rītdienas labā.
Tu ticēji sirds tiekšanās liesmai,
Tu cerēji mūs pacelt par Gaismas līdzstrādniekiem;
Tu aicināji sakļauties vienā dvēslē un garā.
Sadarbība — bija tavs Priecas vārds,
Sadarboties -— dižākais nākotnes sauciens,
Sadarbība — likums, kas vada zvaigznes un sistēmas, 
Kas visas Gaismas Hierarchijas kāpnes ceļ Bezrobežība. 
Kopdarbs patiesi ir vienīgie vārti uz Rītdienu,
Jo šeit ir brālība, šeit ir cilvēcība,
Šeit līdzcietība un mīlestība atveras,
Šeit iecietība un otra Dieva godbijīga cienīšana,
Šeit dvēseļu klusa, harmoniska saskaršanās,
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Šeit dailes ziedu staru sēšana ik brīdi, —
Jo kur gan lielāks daiļums, kā cilvēku attiecībās,
Kur gan mēs varam dēstīt tālo zvaigžņu dārzus, ja ne

attiecību klusajās trīsās?

Dorē No Dievišķas Komēdijas
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VIENKĀRŠĪBA
Atcerieties jebkura patiesi liela cilvēka biogrāfiju. Jūs re
dzēsit, ka viena no tādu cilvēku rakstura pamatiezīmēm ir 
vienkāršība. Bet kolīdz kāds no šiem lielajiem gariem, pie
mēram, Napoleons, novēršas no šāda dzīves veida, tūdaļ 
sākas arī viņa krišana. Citādi tas arī nevar būt. Liels 
gars nebūtu liels, ja tas neizprastu bezjēdzīgās greznības 
niecīgumu, uzpūtīgās iedomības un lepnības nevērtīgumu, — 
īpašības, kas ir vienkāršības pretstats.

Lai izprastu vienkāršību, pietiek tikai izsekot dažu lielu 
garu biogrāfijām. Vispirms jau viņu valoda bijusi īsa, 
skaidra, bez jebkādiem izpušķojumiem, pārspīlējumiem un 
daiļrunības ziediem. Arī Dzīvajā Ētikā sacīts: ,.Ievērojiet, 
pat runāt pūlamies visvienkāršākiem vārdiem, lai tikai tu
vinātu Bābeles torņu nojaukšanu.“ Jo cilvēki bieži vien
kāršo, skaudro vārdu pārvērtuši zvērisku jēdzienu kaudzē/1

Ja salīdzināsim vienkāršo, skaidro, un tomēr saturīgo, 
brīnišķīgo Evaņģēliju stilu ar to nereti samāksloto stilu, 
kādā sarakstīti grūti saprotamie, sarežģītie komentāriji, kas 
pilda sējumus un bibliotēkas, tad visspilgtāk mums atklāsies 
vienkāršības un īsuma lielā nozīme, kā valodā, tā arī 
rakstos.

To pašu var sacīt arī par lielo cilvēku dzīves veidu. 
Viņu personīgās vajadzības bija samazinātas, cik vien iespē
jams. Karavadoņi bija gan spiesti turēt sev svītu un oficiālā 
dzīvē ievērot pat zināmu greznību tērpā, bet viņu personīgā 
dzīve bija ārkārtīgi vienkārša, piemēram, atcerēsimies Han-
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nibalu un Suvorovu. Arī gandrīz visu filozofu dzīves veids 
bijis loti vienkāršs,nerunājot jau par gudrības skolotājiem, 
kam bija lemts rādīt ceļu visai cilvēcei.

,,Ceļiniek, atmet savas, tev nevajadzīgās lietas!** Dau
dzās lietas un greznība, patiešām, arvienu traucē garīgo at
tīstību. Tāpēc greznība jums jāatmet. Tas attiecas uz 
ikvienu, kas gatavojas doties pa augšupejas ceļu. Pa
rastajā dzīvē vajag izvairīties no pārspīlētības, teātrālisma, 
kas lielākā vai mazākā mērā piemīt mums visiem. Tieši 
ikdienas dzīvē nekad nav jāaizmirst vienkāršības likums. 
„Nevajag pārspīlēt ikdienas dzīvē, esiet vienkāršāki?1 Vien
kāršību var mācīties tautā. Brīnišķīga uguns slēpjas sa
tiksmē ar tautu. Tas tomēr nenozīmē, ka vajag iegrimt ne
kul tūrālībā, netīrībā un nekārtībā, kā daudzi savā laikā iz
prata dzīvi tautā. Tas ir maldīgs uzskats. Tīrība un kār
tība arvienu bijusi garīga cilvēka nepieciešamība.

Vienkāršība būs viena no nākotnes garīguma laikmeta 
raksturīgajām pazīmēm. Tad viss tiks vienkāršots, sākot 
ar domu, valodu, dzīves veidu un beidzot ar apģērbu. 
„Domā vienkāršāki, ej pa tuvāko ceļu un dodies augšup ti
cībā garīgajam Labumam, un tu nekļūdīsies?*

Mums jāapzinās, ka viss ir vienkāršs un skaidrs. Ja 
kāda zinātne nomaldās no vienkāršības ceļa un sāk visu 
sarežģīt, iespiež neskaitāmus sējumus par visvienkāršākiem 
jautājumiem, vai tā nav zīme, ka šīs zinātnes vadītāji no
maldījušies? Pat varenais evolūcijas plāns izpaužas vien
kāršībā. Mēs šo plānu pilnībā vēl nepazīstam, bet ar sirdi 
izjūtam, ka tas vienkāršs un skaidrs, tāpat kā visas zinātnes 
un visi jautājumi, kas liekas būt tik sarežģīti. Mahātmas 
vēstulēs sacīts, ka ir tikai matērija un kustība, un abi šie 
faktori mūžīgi. Un varbūt ir tikai viena vienīga substance, 
kas nepārtrauktā kustībā un vibrēšanā pārveidojas. Ja tā,
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tad skaidrs, ka mums kādreiz būs lemts izzināt to visu un 
izprast šī plāna vienkāršību un varenību. Un vai tas nav 
brīnumaini, ka vissarežģītākie jautājumi, par kuriem tagad 
sarakstīti veseli sējumi, tad liksies tik bezgala vienkārši.

M. Ņesterovs Sv. Sergijs jaunība
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SAMERĪBA
w Samērība līdzinās mājas kolonai. Mēs rūpējamies par mā
jas krāsošanu, vai tiešām apgāzīsim velves balstus? Ne
grozāmi piesavinājieties samērību!“ Šis Dzīvās Ētikas iz
teiciens norāda, cik svarīga nozīme samērībai. Mums tālab 
jātiek skaidrībā, kas īsti samērība ir, kāpēc šis likums tik 
vajadzīgs.

Samērība ir spēja katrā dzīves mirklī saskaņot savas 
domas, vārdus un darbības. Kā visur, tā arī šeit, domas ir 
pirmajā vietā, jo domas dzemdē vārdus un darbības. Katru 
domu, katru darbību vajag iepriekš pārdomāt, pie tam 
katram jautājumam veltījot tikdaudz laika, cik tas ir vērts. 
Ir neprātīgi uztraukties par niekiem. Bet lai tā rīkotos, 
mums iepriekš jānolemj, kas tas vissvarīgākais, kas vien
kārši svarīgs, kas mazsvarīgs un kas pavisam nesvarīgs, 
lai attiecīgi tam piegrieztu vairāk vai mazāk vērības. īpaši 
mums, kam dota laime pieskarties Dzīvajai Ētikai, vajag 
sevišķi pūlēties pildīt šos samērības likuma pamatnosacī
jumus. Domās mēs pret šo likumu sevišķi grēkojam, jo 
mūsu domāšanā dzīves sīkumi aizņem pārāk daudz laika. 
Ir nepieciešami, pirms runājam un darām, jau iepriekš do
mās nolemt, kas ir svarīgākais, lai tam iedalītu galveno 
laiku, bet mazāk svarīgajām dzīves parādībām veltītu laiku 
samērā ar viņu nozīmi. Tas ir galvenais samērības pamats. 
Un ja pamats būs likts, pārējais nāks viegli. Domāšanas 
veids ir visu lietu pamats, un kas valda par savām domām, 
tā apziņa augs un attīstība virzīsies milzu soļiem uz priekšu, 
un palielināsies arī viņa ietekme uz citu cilvēku attīstību.
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Dzīvās Ētikas Mācība sevišķi uzsver domas par daiļumu: 
„Nav ļaunākas nesamērības, kā atmest domas par daili,“ 
jo daiļums ir viens no evolūcijas pamatiem.

No domām pievērsīsimies vārdiem. Citu cilvēku domā
šanas veids mums nav redzams, mēs to nespējam kontrolēt, 
bet tiklīdz domas izpaužas vārdos, mums jau ir iespēja 
spriest par cilvēku, un mēs ātri nomanām, kur viņa samērī
bas vājums. Ikviens no mums pazīst cilvēkus, kuru valodā 
katram desmitam vārdam seko: briesmīgi, drausmīgi, brī
nišķi, apbrīnojami, neticami u. t. t. Sevišķi ārstam ir iz
devība iepazīt šādus cilvēkus, kad tie mierīgi krēslā sēdē
dami sāk runāt par savām drausmīgajām sāpēm, pārcilvē- 
cīgām ciešanām, negulētajām naktīm u. t. t. Arī tautā šādi 
cilvēki pazīstami, ko liecina daudzās atjautīgās parunas, 
piemēram: „Zvirbuļus nešauj ar lielgabalu44, vai — ,,no 
mušas iztaisa ziloni44 u. t. t. Tā ir, protams, nesamērības 
rupjākā forma. Jo attīstītāks cilvēks, jo vērīgāki tam vaja
dzētu izturēties pret saviem vārdiem. Viņa valodai vaja
dzētu būt mierīgai, daiļai, kodolīgai, katram izteicienam būtu 
jāatbilst attēlojamai parādībai. Tas jo pilnīgāki izdosies, jo 
pamatīgāki būs ietverts samērības likums. Bet neaiziesim 
šeit galējībās: mierīgums ir labs sīkumos, bet attiecīgos ga
dījumos nepieciešams arī zināms balss paaugstinājums, ci
tādi, kā to norāda Dzīvā Ētika, mēs runāsim vienādā balsī 
tiklab par planētas centru, kā arī par tintes plankumiem. 
Luga, vienādā tonī nospēlēta, saceļ riebumu.

Dzīvā Ētika uzrāda šādus sevišķi nevēlamus nesamērī
bas veidus: „Nav ļaunākas nesamērības, kā sēžot pie galda 
spriedelēt par blēņām, nav ļaunākas nesamērības, nekā sīkā 
mēlnesība.44 Šie ir divi galvenie netikumi, kas raksturo ta
gadnes sabiedrību. Ejiet kādā sabiedrībā vien gribēdami — 
visur galvenā vērība piegriezta ēšanai, dzeršanai un ten- 
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košanai. Jūs tur dzirdēsit galvenā kārtā vieglus spriedelē
jumus pie galda un sīkas mēlnesības. Atņemiet šai sabie
drībai to un vēl, varbūt, dažādas erotiskas izpausmes, un 
viņu sanāksmēm nebūs vairs nozīmes. Pirmās, garīgi attī
stīta cilvēka pazīmes ir, ka tam kļūst smagi un nepanesami, 
uzturoties šādā sabiedrībā.

Sevišķi jānorāda arī uz sabiedrisko aizvainošanos. Nav 
zemākas nesamērības, kā izrādīt apvainošanos, līdzīgi sīk- 
tirgonim. Arī tas ir viens no netikumiem, kas piemīt mūsu 
sabiedrībai. Cik vien esmu piedalījies dažādās sēdēs, visur 
svarīgu lomu spēlējušas bailes, vai tikai tāds un tāds neap
vainosies, vai tikai tā un tā nesaskaitīsies, vai tikai kādam 
nav pievērsts par maz uzmanības vai parādīts par maz 
goda, vai tikai kāds nav nosēdināts zemākā vietā. Visam 
tam parasto cilvēku sabiedriskajās attiecībās piekrīt tik sva
rīga loma, ka pat veselas biedrības sairušas, labākie nodomi 
izjukuši, izcēlušies pat kari un asins izliešanas kaut kādas 
sīkas personīgas aizvainošanās dēl.

Kas attiecās uz samērību darbībās, tad ikdienas dzīvē 
mēs novērojam pārspīlējumus, kā pozitīvā, tā negatīvā vir
zienā. Pozitīvā, ja cilvēks pārspīlē savu cenšanos, kas 
novērojams sevišķi verdziski padevīgos un aprobežotos cil
vēkos. Katra verdzīska padevība ir nesamērība. Tāpat 
nav vajadzīga pašpazeminoša pielūgšana. Bet nevajag sa
jaukt verdzisku padevību ar disciplīnu, tā nepieciešama it 
visur. Medaļas otrā puse — vienaldzība, nekustīgums, sa
stingums, kad nekas nesajūsmina, nekas nespēj ierosināt cil
vēku darbībai.

Sevišķi mums tiek aizrādīts, ka nav sliktākas nesamērī
bas, kā atlikt nākotnei vajadzīgo darbību. Tas attiecināms 
uz visiem tiem, kas izpratuši evolūcijas plānu un spējīgi vei
cināt Meistara darbu. Šim darbam jābūt pirmajā vietā un
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nekad nekas nedrīkst būt svarīgāks par šo darbu. Ja mēs 
aizrunājamies ar laika trūkumu, lai atceramies Skolotāja vār
dus, ka nedrīkstētu nebūt laika visusvarīgākajam. Dzīvai 
Ētikai un visam, kas ar to saistās, vajadzētu būt mūsu dzī
ves svarīgākajam saturam. Tas arvienu būs samērības li
kuma rupjš pārkāpums, ja mēs būsim nevērīgi pret Meistara 
darbu kaut kādu sīku iemeslu dēļ. Ne velti mūsu rīta lūg
šana skan: ,,Palīdzi man neaiziet garām Tavam darbam!“

Samērības likums ir plašs, kā visa dzīve. Nav parā
dības, kas neiekļautos šajā likumā, tālab par šī likuma svē- 
tīgumu varētu sarakstīt simtām lappušu, bet var to arī 
ietvert dažos vārdos: viss, kas veicina Meistara darbu, ir 
visusvarīgākais, un viņam mums jāveltī mūsu vislabākās 
domas, visjūsmīgākie vārdi un darbības enerģija. Viss cits 
jau ir otrā un trešā plānā, kam nav vairs būtiskas nozīmes.

N. Rerichs Konfucijs Taisnīgais
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CIEŠANAS
C iešanas ir visu nepatīkamo izjūtu summa, tāpat kā priekā 
izteicas visas patīkamās izjūtas. Mums jāizšķir fiziskās un 
morāliskās jeb dvēseles ciešanas. Fiziskās ciešanas izpau
žas sāpēs vai vispār fiziskam ķermenim nepatīkamās sajū
tās; morāliskās, psīchiskās — dažādas pakāpes nospiedo
šos dvēseles stāvokļos, sākot ar parasto neapmierinātību, 
beidzot ar bēdām, asu melancholiju un izmisuma lēkmēm.

Kamēr uz fiziskām sāpēm visas būtnes reaģē vienādi, 
dvēseles sāpju un morālisko ciešanu izpausmēs mēs redzam 
milzīgu izšķirību. Jo attīstītāka persona, jo intensīvāk tā 
izjūt dvēseles sāpes. Piemēram, apvainojumus, mīla cil
vēka zaudējumu, garīgas barības trūkumu attīstīts cilvēks 
izjutīs daudz asāk, nekā neattīstītais.

Tomēr to var sacīt tikai par cilvēkiem līdz zināmai at
tīstības pakāpei. Kolīdz cilvēks sāk apzināties dzīves jēgu, 
jo vairāk viņš tuvojas mūžīgajam, personīgās skumjas no 
viņa attālinās, apvainojumi top vienaldzīgāki un mīlama 
cilvēka zaudējums zaudē savu asumu, bet garīgas barības 
trūkums spēj viņu arvienu mazāk nospiest, jo viņš smejas 
no Augstākā Avota. Un ja arī iespējams runāt par tādas 
personas skumjām un ciešanām, tad tās nebūs parastās cie
šanas, bet līdzcietība, un skumju vietā — pasaules sāpes 
par visu un visiem.

Bet kur gan ciešanu cēlonis un avots? Vienīgais cēlonis 
ir evolūcijas likumu neizpratne un noziegšanās pret tiem.

Maz attīstīts, rupjš cilvēks vispirms saduras ar visprimi
tīvāko likumu pamatiem. Tie ir uztura un dzimuma dzī
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ves likumi. Viņš neizprot, ka ēdiens, dzēriens un dzimuma 
dzīve nav bauda, bet ka tiem ir zināms, noteikts mērķis — 
dot cilvēka organismam iespēju dzīvot un turpināt dzimtu. 
Un katrs, kas cenšas tikai iegūt šeit baudu, kas ir tik neprā
tīgs un domā, ka uztura un dzimuma dzīves galvenais mēr
ķis ir bauda, smagi maldās un noziedzas pret šiem likumiem, 
kam seko slimības un ciešanas.

Tālāk, maz attīstīts cilvēks neizprot arī otro pamat
likumu, ka viss, kas no mums izriet, atgriežas pie mums at
pakaļ. Viņam šķiet, ka tam ir tiesība sagādāt sev šo tā 
saucamo baudu, nodarot citiem sāpes, bet kā sekas tas saņem 
atpakaļ šīs citiem nodarītās ciešanas. Bet neizprazdams 
to, viņš savā aklumā lād un vaino visu un visus.

Kad nu cilvēks beidzot izpratis šos pamatlikumus un 
vairs pret tiem negrēko, tad parastajā evolūcijas gaitā iestā
jas it kā miera periods. Tāds cilvēks karmas sitienus gan
drīz vairs neiegūst, bet bauda labu veselību, ģimenes dzīve 
noris saticībā un mīlestībā.

Bet lai virzītu to uz priekšu, nepieciešami traucēt viņa 
pašapmierinātību un mieru, jānāk ciešanām, mantas zaudē
jumam, tuvu cilvēku zaudējumam, un beidzot — pārbaudī
jumiem ar badu un aukstumu. Šīm ciešanām galīgi jāat
modina augstākais Ego, pakāpeniski jāatsvabina cilvēks no 
viņa galvenajiem maldiem — atšķirtības izjūtas.

Tā tad ciešanas ir — dabas pamatlikumu un evolūcijas 
nozīmes neizpratnes sekas. Ja cilvēks to izpratīs un viņa 
griba nemitīgi attīstīsies, viņš būs spējīgs pārvarēt arī savas 
vājības un doties augšup pa evolūcijas kāpnēm. Tad iz
beigsies arī ciešanas; ātrāk tas nav iespējams.

Ciešanas nebūt nav sods, bet cilvēka rīcības dabīgās 
sekas, kuru vienīgais mērķis — tuvināt viņu jo ātrāk gala
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mērķim. Cilvēki to nesaprot un šīs neizpratnes rezultāts 
ir veseli grāmatu kalni un veselas bibliotēkas, kas galveno
kārt runā par šiem pamatmaldiem. Ciešanu dzejnieks Do
stojevskis, savas dzīves sākumā, protestēja pret šādu pasau
les iekārtu, rakstīja ļoti asprātīgus iebildumus. Bet dzī
ves beigās viņš pats ar ciešanām atsvabinājās no saviem 
maldiem. Tad viņš arī izsacīja dziļdomīgo teicienu: „Cie
šanas šķīstī cilvēku41. Pie tāda secinājuma vajadzētu no
nākt katram domājošam cilvēkam, kas meklē patiesību un 
kas, beidzot, izpratis dzīves jēgu.

Jeb kā Dzīvā Ētika saka: „Gara ciešanas ir vienīgās 
īsākā ceļa kāpnes?4 — ,,Bēdas izasina garīgo redzi.44

Bet kas gan spētu atbrīvot cilvēci no ciešanām? Viss, 
kas var sekmēt izprast dzīves un evolūcijas jēgu, un tai 
pašā laikā stiprināt cilvēka gribu, lai, izpratis to, viņš arī 
varētu apzinīgi iet pareizo evolūcijas ceļu. Šis ceļš ir lēns 
un pilns ērkšķu. Cilvēce visai gausi piesavinās šos likumus, 
un vēl gausāk iegūst spēku un spēju sekot tiem. Parastajā 
dzīvē, kas rit vienmērīgā ritumā, katrs saņem zināmu cie
šanu devu sakarā ar viņa attīstības pakāpi un viņam doto 
spēku. Mērs nekad nav pārmērīgs, ja tikai cilvēks pats 
sevišķā neprātībā to nepārpilda, tādējādi nonākdams līdz 
pašnāvībai, kas, protams, netikvien to neatbrīvo no pelnītās 
ciešanu devas, bet gan šo devu viņam vēl palielina.

Laikmetā, ko mēs patlaban pārdzīvojam, cilvēku cieša
nām jāpastiprinās. To prasa tas pats evolūcijas likums. Mums 
jāuzsāk augstāka garīguma laikmets, un ja cilvēks to vēl 
nav izpratis, ja viņa garīgums vēl snauž, tad nepieciešami 
to atmodināt. Ja tas nav iespējams parastiem līdzekļiem, 
tad nepieciešami ķerties pie bargākiem, kaut arī tie nestu
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sāpes un lielas ciešanas. Dižais likums un viņa pildītāji nav 
cietsirdīgi, kaut gan spiesti būt dažreiz arī bargi. Viņus 
var salīdzināt ar māti, kas liek saviem bērniem ciest, lai 
paglābtu tos no vēl lielākām ciešanām un pat bojāejas.

Ticiāns Ērkšķiem vaiņagotais Kristus
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9

PRIEKS
Visu patīkamo izjūtu summa rada to izjūtu, ko mēs ikdienas 
dzīvē nosaucam par prieku. Vai prieka izjūta iespējama 
vienmēr, un vai to varam modināt, kad vien vēlamies? 
Caurmēra cilvēks priecājas par ēdienu un dzērienu, par labu 
apģērbu un dzīves ērtībām, kā arī par dzīvniecisko kaislību 
un tieksmju apmierināšanu. Vairāk attīstītam, lai izjustu 
prieku, nepieciešamas ne tikai dzīves ērtības, bet arī māks
las bauda; vajadzīgas dažādas emocijas, kā draudzība un 
mīlestība, vairāk vai mazāk izsmalcinātas. Zinātniekam 
sagādā prieku nodarbošanās ar zinātni, attiecīga sabiedrība, 
vārdu sakot, mentālā sfaira.

Un tomēr visi šie faktori nespēj dot īsto prieku, un tālab 
pirmo divu pakāpju cilvēki patieso prieku nekad nav pazi
nuši. Pietiek tikai kāda traucējuma, pat fiziskas neveselī
bas, neizdošanās darījumos, neveiksmes mīlā, lai tie justos 
jau vairāk vai mazāk nelaimīgi. Ja šai virzienā īstais prieks 
nav iespējams, tad šie cilvēki īsti priecīgi nekad nevar būt, 
jo viņu laime atkarīga no sīkām nejaušībām un ārējiem ap
stākļiem, par kuriem tie nevalda ar savu gribu.

īstais prieks izpaužas tikai tad, kad cilvēks sāk saprast 
dzīves jēgu un evolūcijas pamatus. Citādi īsta, nepārejoša 
prieka nemaz nevar būt. Dzīvā Ētikā sacīts: „Vai var būt 
prieks, dzīves nepilnību apzinoties?'4 Taisni dzīves nepil
nības apziņa dara cilvēku nelaimīgu. Maz attīstīts cilvēks 
tādu skumju nepazīst. Viņš tās atbīda, mierinādams sevi, 
ka dzīve ir laba, vajag tikai tvert izdevīgos dzīves mirkļus 
un nenodzilināties svešās nelaimēs un pasaules iekārtas ne
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pilnībās. Jūtīgi cilvēki, bet vēl evolūcijas pamatus neapjē
gušie, šajā dzīves laikā pārdzīvo smagas sāpes un ciešanas. 
Tie meklē atbildi uz sasāpējušiem jautājumiem, bet neatrod. 
Visjūtīgākie, redzēdami sev apkārt tikai ciešanas, kas vi
ņiem šķiet rodamies no pasaules iekārtas nepilnības un dzī
ves likuma bezjēdzības, nonāk līdz izmisumam. Tikai kad 
izpaužas pirmie īstās gaismas pamirdzējumi, top priecīgāk 
un gaišāk visapkārt, saskaņā ar to, kādā mērā paplašinās 
apziņa.

„Kad caur jūsu laicīgajām čaulām sāk atmirdzēt gara 
formas, vai neizjūtat prieka varenību? Un vai nesaplūst 
jūsu būtne vienā vienīgā jūsu gara darbības priekā? Tad 
Es esmu jūsu tuvumā; un jūsu auss sadzird Manu solu 
troksni."

Domāju, retiem no mums lemts izjust šo augstāko prieku, 
bet katram tomēr būs bijuši brīži, kad, cauri fiziskās čaulas 
skrandām, esam nojautuši tā lielā prieka dzirksti, ko mums 
kādreiz lemts izjust. Pie šī prieka mūs aicina Skolotājs un 
rāda ceļu, kas ved uz to. Mīli un radi, un atnāks prieks. 
Mīli savus tuvākos, mīli Dieva pasauli, mīli daiļumu un har
moniju, un darbojies nemitīgi. Nes akmeņus svētnīcas cel
šanai. Svētība, ja uzcelsit, ja sakrausit akmeņus, savie
nojot tos ar smiekliem. Un lai cik smags un grūts ir kal
pošanas ceļš, mums jābūt apmierinātiem, lai neapklust mūsu 
prieks un smaidi. Skolotājs aicina mūs kalpošanā, atgā
dinādams mums būt līksmiem: „Es aicinu jūs dižajā Kalpo
šanā. Bet kur tērps, kurā jūs uzkāptu pa Svētnīcas kāpēm? 
Kur cienīgs audums, ar ko jūs apsegtu savas miesas kai
lumu? Bet visā pasaulē dreb dzīvības sākotnes audums. 
Visā pasaulē dzīvs ir cienīgs Tērps. Un dreb un atskan 
Prieks."

Prieks mums nepieciešams, lai mēs spētu veikt savu
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darbu, — tam neapklustot jāskan mūsu darba templī. Jau 
apziņa vien, ka mums dota iespēja izzināt, izjust bez gala 
daudz, spēj pildīt mūs ar prieku. Un kaut arī mūsu prie
kam piemaisīts rūgts piliens — apziņa, ka ne visiem lemta 
šī laime, mēs tomēr varam apmierināties, ka mums dota 
iespēja kalpot, un ka mēs, jo vairāk attīstīsim savu spēku, 
jo vairāk spēsim veltīt savu darbu Augstākajam, līdz ar to 
atvieglojot arī mūsu brāļu likteni.

Mīli un radi, un atnāks prieks! Un šis prieks, jo vairāk 
tuvosimies Augstākajam, nemitīgi augs, un tad piepildīsies 
Viņa griba: „Gribu, lai jūs, lielās tumsas dienās, atnāktu 
pie Manis līksmi un gaiši.“

N. Rerichs Zīmes
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M. Ņesterovs Svētais Kauss

VAROŅDARBS
Kas ir varoņdarbs? Šauraka nozīme ta ir darbība, kas 
vērsta uz tuvākā labumu, plašākā nozīmē — uz vispārības 
labumu. Tomēr ne katra tāda darbība ir jau varoņdarbs. 
Lai to varētu nosaukt par varoņdarbu, nepieciešams: 1) lai 
cilvēks būtu spējīgs upurēt sevi, nedomājot par savu per
sonību; 2) lai šāda darbība būtu apzinīga. Sevišķi pēdējo 
apstākli uzsver arī Dzīvā Etiķa: „Mēs neticam nejaušam 
varoņdarbam. Arī bailēs iespējams izdarīt vīrišķīgu varoņ
darbu. Vajadzīga apzinīga darbība.“ Tas nozīmē, ka cil
vēkam vajag skaidri apjēgt savu soli, vajag būt gatavībā 
droši saņemt visas nejaušības, pārvarēt šķēršļus un upurēt 
sevi. Kas dodas varoņdarbā, nedrīkst pazīt bailes. Varoņ
darba ceļā nav baiļu, jo sirds uguns apgaismo patiesības 
ceļu. Nedrīkst būt apstājas, svārstīguma un šaubu. Apzi
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noties absolūto neatvairāmību un nepieciešamību, jāiet uz 
priekšu, šķēršļus nebaidoties. Tikko rodas svārstīgums, 
šaubas vai bailes, varoņdarbs nevar notikt. Kas, iedams 
varoņdarbā, meklēs padomu un gaidīs atzinību, varoņdarba 
neizdarīs.

Varoņdarbs var būt mirklīgs vai ilgstošs. Mirklīgs va
roņdarbs ir tāds, kur apstākļi tā sastrēguši, ka tikai acumir
klīga darbība spēj glābt stāvokli. Tādi gadījumi sevišķi pa
rāda svārstīšanās kaitīgumu. Ja mums jādodas briesmās, 
glābjot dzīvību, viena svārstīga sekunde padarīs sekmes ne
iespējamas.

Vārdu sakot, ikvienam, kas iekšēji tiecas varoņdarbā, 
vajag jau iepriekš sevi sagatavot dažādām varbūtībām un 
pieskaņot tām savu rīcību, lai nepieciešamības brīdī nera
stos svārstīgums. Protams, arī ilgstošākā varoņdarbībā 
svārstīgums nepielaižams: jābūt skaidrībā par mērķi, par 
varoņdarba absolūto nepieciešamību, kā arī par savu pil
nīgo gatavību šai darbībai, lai kādi būtu šķēršļi un upuri.

Ja šie nosacījumi ir, tad varoņdarbs notiek tikpat vien
kārši, kā katrs dzīves solis. Bet ir arī vēl viens varoņdarba 
veids — gaišvaronība. Dzīvajā Ētikā lasām, ka varoņ
darba uzliesmojumu vēl iespējams apturēt, bet gaišvaronību 
— nekad. Gaišvaronības liesma dreb no kosmiskā viesuļa. 
Nekāda vara nespēja Kristu novirzīt no Golgātas ceļa. Ne
kas nespēja atturēt Žannu Dark un citus vēsturē pazīstamos 
gara varoņus.

Bet var jautāt, — kāpēc vajadzīgs varoņdarbs? Vis
pirms tas vajadzīgs pašam varonim, kā pacelšanās augstākā 
evolūcijas pakāpē. Bet mēdz būt apstākļi, kad varoņdarbs 
ir nepieciešamība. Dzīves burzma vairs nevaldzina, un pa
kāpeniski nobriest apziņa, ka tā vairs nedrīkst turpināties,
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ka vajag veikt kaut ko sevišķu, cēlu, lai galīgi šķīstītos no 
ikdienības putekļiem, no pelēkās parastības.

Tāds ir parastais visu gara varoņu ceļš. Lasot varoņu 
dzīves aprakstus, mēs redzam, ka katra dzīvē bijis mo
ments, kad cilvēks sajūt: tā tālāk vairs nav iespējams! Ja 
ir apzināta neatvairāmība, bezbailība un ugunīga traukšanās, 
tad cilvēks sakāpina arī savus spēkus tā, ka varoņdarbs top 
sekmīgs un pacel darītāju bezgalīgā augstumā, jaunā, gaišā 
pasaulē. Varoņdarbs tādējādi ir arī saņemšana. Bet mēdz 
būt arī vēl citi apstākli, kas prasa varoņdarbu. Ja dzīvē 
iestājies sastingums, ko Dzīvā Ētika nosauc par augoni, vie
nīgi varoņdarbs spēj nest izveseļošanos. Varoņdarbs droši 
un brīnišķi palīdz atjaunot smalko ķermeni. Protams, ne visi 
ir spējīgi tādus augoņus izārstēt. Vajadzīgs, lai iekšējā 
uguns būtu tik stipra, ka spētu pārraut žogus un uzliesmot 
tā, ka cilvēks justos spiests spert šādu ārkārtēju soli, kas 
vienīgais spēj dziedināt un glābt. Atcerēsimies kristietības 
sākumu, kad bieži cilvēki, pēkšņi pamezdami parasto dzīvi, 
gāja nāvē un moceklībā. Iekšēji tie jau bija gatavi, parastā 
dzīve tos nospieda, viņi apzinājās sevī tādu augoni, ko va
jadzēja uzgriezt, un kad radās apstākļi, tie vairs nevilcinājās. 
Ikviens, kaut arī tas tikai domās tiektos varoņdarbā, spēj 
to izdarīt. Kamēr gars tiecas varoņdarbā, viņš ir vēl spē
jīgs dzīvei, bet ja iestājas pašapmierinātības stingums, tad 
tikai ārkārtēji apstākli spēj palīdzēt uzliesmot iekšējām ugu
nīm un piespiezt izdarīt varoņdarbu, piemēram, dažādu tau
tas nelaimju vai kataklizmu laikos.

Varoņdarbi ir evolūcijas nepieciešamība. „Ja cilvēka 
sirdī mājotu daiļums, varoņdarbs nebūtu vajadzīgs, bet 
tumsa cilvēkos tik liela.“ Cilvēku sirdis pilnas ļaunuma, 
egoisma, bēdu un rūpju. Daiļums, patiesības meklēšana aiz
mirsti un tiek mīdīti kājām. Kas gan spētu mūs izvest no
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šāda smaga stāvokļa? Vispirms un visdrīzāk — varoņdarbs. 
Tāpēc evolūcijā jārodas apstākļiem, kas dotu iespēju iz- 
pauzties varoņdarbam;. Te izskaidrojums zemes trīcēm, 
tautu katastrofām u. t. t., kas evolūcijas nozīmi neapjēgu
šiem var izlikties cietsirdība. Bet jūs nenosauksit par nežē
līgu māti, kas gribēdama glābt savus bērnus no ugunsgrēka, 
vai citām briesmām, spiež tos iet grūtu, ērkšķu pilnu ceļu, 
lai kādas būtu viņu žēlabas un asaras. Varoņdarbi var iede
dzināt gribas gaismu, tāpēc vispraktiskākā darbība ir — 
varoņdarbs.

Mēs dzīvojam rasu nomaiņas laikmetā, kad snaudošiem 
cilvēkiem jāatmostas, sastingumam jātop satricinātam, un 
tālab jāuzstaro varoņdarbam. Tādi varoņdarbi notiks ār
kārtējos apstākļos, kā evolūcijas pēdējais mēģinājums iede
dzināt iekšējo uguni.

Parastāku varonības ceļu Dzīvā Ētika tēlo tādi: ,,Ceļš, 
kas ved pie atteikšanās no dzīves nejēdzībām, aicinās garu 
uz patiesību un meklējumiem. Un tad pasauļu vienības 
acīmredzamība piespiedīs domāt arī zinātniski?4 Šie meklē
jumi, cilvēka paša ierosināti, atmodina aktīvitāti, tādējādi 
dodot impulsu varoņdarbam.

Bet visam tam jānotiek vispārības labuma robežās. Ja 
mēs darbojamies vispārības labuma sfairā ar sirsnību, mūs 
atbalsta viss kosmisko uzkrājumu rezervuārs. Šis labāko 
varoņdarbu kauss sāk rosīties kā neredzami stari. Šie stari 
apgaismo un aizdedz mūsu iekšējo uguni, pasargādami va
roņdarba ceļā. Iedomājieties sveci, ļaunuma iedegtu, kas 
tiecas jūs apdedzināt, bet jums jau tuvojas varena sveķu 
lāpa. Un tas ir labāko varoņdarbu kauss, kas atbalsta jūs, 
ja ejat vispārības labuma ceļu un tuvojaties varoņdarbam,

Varoņdarba pamatā vienmēr ir tīra doma. Neviena va
ronīga darbība nenes augļus, ja tā nav varavīksnainās do
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mas spārnota. Tīra doma ir katras evolūcijas pamatā, un 
varam apgalvot, ka katrs, kas nav savas domas šķīstījis, 
nekad nespēs izdarīt varoņdarbu. Ja spējam domu aiz
raidīt brīnuma valstī, nekavēsimies ilgi pie noplīsušām zo
lēm; visai dzīvei jāgūst cita nokrāsa!

Cik liela nozīme varoņdarbam ir cilvēka dzīvē un pa
saules evolūcijā, liecina jau tas vieu, ka visas augstākās 
Būtnes cilvēku aicina doties varoņdarbā. Arī Kristus, pie
mēram, aicina varoņdarbā. Visā cilvēces vēsturē viņa roka 
ievijusi nepārraujamu varoņdarba pavedienu. Tāpat arī 
Būda un viņa mācība nepazina godināšanu, bet gan zinā
šanu un personīgo varoņdarbu.

Tā varoņdarbs ir katras augstākas attīstības katēgo- 
risks nosacījums.

N. Rerichs Būda Davatajs
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DOMAS
Cilvēkiem grūti apjēgt, ka domai tāda pati nozīme, kā dar
bībai. Bet kas grib piedalīties pasaules evolūcijā, tam jā
izprot domas nozīme.

Viss, kas atrodas Visumā, ir nemitīgas kustības rezul
tāts; šī kustība notiek viļņveidīgi, kālab to sauc par vibrā
ciju. Pēdējā laikā, kad zinātne tik ātri virzās uz priekšu, 
vibrāciju teorija arvienu vairāk kļūst saprotama parastā 
cilvēka domāšanai, jo sevišķi pēc radio atklāšanas un tās 
technikas attīstības.

Pirms 50 gadiem, kad ezotēriskā zinātne runāja par vi
brācijām, kas nav redzamas un dzirdamas, to uzņēma ļoti 
skeptiski (tāpat kā tagad mācību par astrālo un mentālo ķer
meni), bet tagad šie jēdzieni saprotami jau plašākām aprin
dām. Tagad jau ne mazums zinātnieku atklāti atzīst, ka 
tāda veida vibrāciju ir bezgala daudz, un ka tagadnes zi
nātnei pazīstami tikai nedaudzi šādu vibrāciju veidi, pie tam 
vēl tikai rupjākie. Tā sastādītas plašas vibrāciju tabulas, 
sākot ar skaņas un gaismas, beidzot ar elektrības un ķīmis
kām vibrācijām.

Tagad jau katram zinātnes pārstāvim skaidrs, ka šīs, 
mums pazīstamās, vibrācijas nav visas, kādas eksistē. Jo 
tuvāk mēs iepazīstamies ar smalkāka veida matēriju, sīkāki 
sadalot fizisko atomu, jo vairāk mums atklājas smalkāko 
pakāpju vibrācijas.

Ezotērisms šajā virzienā aizsteidzies priekšā zinātnei. 
Mēs zinām, ka fiziskai pasaulei seko smalkāka, — aitēriskā 
pasaule, aitēriskai vēl smalkāka — astrālā, kas ir mūsu kais
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lību un emociju vitalitātes avots, bet astrālai pasaulei —- 
mentālā jeb mūsu domu pasaule.

Domas ir arī zināmu vibrāciju auglis, bet mūsu labora
toriju nepilnīgie aparāti nav vēl spējīgi uztvert smalkāka 
rakstura vibrācijas. Domu vibrācijas iespaido galvenokārt 
mūsu mentālo ķermeni. Vienalga, guļot vai nomodā, mūsu 
mentālais ķermenis pastāvīgi mainās. Vismazākā mūsu ap
ziņas pārmaiņa, seklas paviršas domas iespaidota, ietekmē 
arī mūsu mentālā ķermeņa norises.

Šīs vibrācijas iekustina mentālo substanci, kas iedar
bojas kā vads šo vibrāciju pārraidīšanā uz mūsu apkārtni. 
Tīras, cēlas domas izpaužas ātrās un smalkās vibrācijās, 
kas spēj saviļņot vienīgi smalkāko mentālo substanci, ne
iespaidojot rupjāko, jo tā nevar reaģēt uz šiem smalkajiem 
kairinājumiem. Kad tāda augsta doma saviļņo mentālo ķer
meni, rupjākās daļiņas tiek izmestas un viņu vietu ieņem 
smalkākā mentālā matērija, tādējādi arī mentālais ķermenis 
kļūst smalkāks. Zemas un nevērtīgas domas pievelk men
tālajam ķermenim rupjāko matēriju un izmet smalkāko. 
Tas pierāda, ka mūsu domāšanas veids iespaido mentālo 
ķermeni, darot to smalkāku vai rupjāku. Jo smalkāks būs 
mūsu mentālais ķermenis, jo spējīgāks viņš būs uztvert cēlu 
domu viļņus, kā arī atvairīt zemas, rupjas domas. Bet ja 
viņa substance būs rupja, to iespaidos zemu domu viļņi 
un cēlās domas neradīs atbalsi. Sastopot cēli domājošu cil
vēku, mēs to sapratīsim tikai tad, ja mūsu mentālais ķer
menis būs tik attīstīts, ka tas spēs atbalsot šī cilvēka men
tālā ķermeņa augstās vibrācijas. Ja mūsu mentālais ķer
menis nav pilnīgi sagatavots, bet nav arī gluži rupjš, tad 
notiek apmēram tas pats, kas ar sēklu saules staru iespai- 
dojumā; sēkla uztver zināmas vibrācijas, kas sākumā gan 
ārēji gluži nemanāmas, bet iekšēji modina dzīvības vibrē-
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sanu, ietekmējot čaulas atvēršanos, asnu un stiebriņu uzdīg
šanu.

Tas pats notiek, ja augstāks gars saviļņo vidusmēra cil- 
vāka mentālo ķermeni, kas nav vēl pietiekoši attīstīts šo 
vibrāciju uztverei. Sākumā tas it kā neko nenojautīs, to
mēr vibrācijas to pilnīgi neskartu neatstās, mentālajā ķer
menī sāksies viegla, tikko nojaušama rosība, kas pamazām 
pastiprināsies, kamēr sasniegs mūsu apziņu. Cēla cilvēka 
un domātāja tuvums iespaido mūs vienmēr labvēlīgi. Pro
tams, mums jābūt sagatavotiem'prast uztvert no viņa plū
stošās vibrācijas.

„Lai ierosinātu gara traukšanos, vajag izdzīt nevajadzī
gas domas un būt gataviem pieņemt Mūsu sūtītos vibrāciju 
viļņus. — Jums vajadzīgas jaunas dzīves celšanas domas. 
Mēs sūtām domas, izasinait tās, nepārkāpjot karmu. — Tī
riem nodomiem radi gara harmoniju, lai labums varētu pie
augt. — Vajag domāt, doma rada darbus.“ (Dzīvā Etiķa).

Domāšana iespaido ne tikai mūsu mentālo ķermeni un 
mentālo matēriju, bet arī mūsu astrālo un fizisko ķermeni,
kā arī citu cilvēku astrālo matēriju un astrālo ķermeni. 

Astrālais ķermenis ir emociju un kaislību ķermenis. Mēs
viņu varam iespaidot ar domu palīdzību. Neviena kaislība 
neizpaustos darbībā, ja mēs iepriekš par to nedomātu, ne
viens ļauns darbs nenotiktu, ja mūsu domas jau iepriekš 
nebūtu to ierosinājušas. Noziegums nav iespējams, ja nav 
bijušas noziedzīgas domas. Bieži brīnās, ka tāds miermī
līgs, nosvērts un, kā liekas, godīgs cilvēks, varējis izdarīt 
tik ļaunu darbu. Bet kādas bijušas viņa domas? To ne
viens nezina. Jā kāds nemitīgi domā ļaunu, viņš ietin sevi 
it kā ļaunā vibrāciju mākonī, kas to padara nepieejamu labu 
domu iespaidam. Tāds tad ir pazudis, un noziegums vai 
pašnāvība tiek izdarīti, tikko no ārienes rodas vismazākais
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ierosinājums. Lai atceramies Dostojevska Raskoļņikovu. 
Un kad ļaunais darbs bija izdarīts, viņš nejauši noklausīda
mies tā attēlojumu, brīnījās pats: „Vai tiešām es to izda- 
rījis?“

Tāpat arī greizsirdība — nav vēlēšanās nonāvēt, bet 
neatvairāmas domas, kas, nezinot viņu spēku un iespaidu, 
liekas gluži nevainīgas, ietin cilvēku kā tīmekļos, no kuriem 
nav bieži spēka izraisīties. Arī dzimuma kaislības vienmēr 
novedīs pie tikumības robežu pārkāpšanas, ja nebūs pietie
koši stipras gribas.

Tālab Dzīvā Etiķa sevišķi uzsvaro:
,,Neviena izpausta darbība nenesīs augļus, ja tā neuz-

lidos varavīksnainās domas spārniem. Sakait visiem, kas 
grib būt ar Mums, lai sarga domas. Varoņdarbs dzimst tī
rās domās. Cienījam domu, kas rada lēmumu. Lēmums 
novērtējams pēc tā, kā pielieto. Pielietojamību vērtējam 
pēc gara zināšanas, jo tādējādi rodama darbība, par kuru 
var priecāties.“

Kas attiecas uz mūsu fizisko ķermeni, tad arī viņa attī
stība tiek mūsu domāšanas ietekmēta. Pat parastā zinātne 
sāk to atzīt (piemēram, Pavlovs). Bet nav vajadzīgi sevišķi 
eksperimenti. Ikviens, kas uzmanīgi novēros dzīvi, gūs vēl 
plašākus slēdzienus. Kā piemēru ņemsim cilvēka ārējo iz
skatu. Lūk, divi jauni cilvēki, kas dzimšanas laikā bijuši 
vienādā attīstībā. Viens uzaudzis uz laukiem, otrs node
vies zinātniskam darbam. Vai arī laulātie, kas dzīvo ga
rīgā laulība, jeb kuru starpā tikai tīri fiziskā, vai arī harmo
niskā un disharmoniskā kopdzīve. Novērojiet gaišu perso
nību ļaunā ģimenē. Novērojiet starpību starp nedaiļu, bet 
garīgi cēlu sievieti un daiļu, bet garīgi maz attīstītu, kad tās 
sasniegušas vecumu. Pat paviršs novērotājs atzīs, ka do
mām liels iespaids uz ārējo formu.
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Bet domu iespaids neaprobežojas tikai ar ārējo izskatu, 
pat fiziskā veselība atkarīga no mūsu domāšanas veida. 
Ārstam to iespējams novērot katru dienu.

Slimība ir mūsu ķermeņa vibrāciju traucējums. Un ja 
mentālais ķermenis spēj iespaidot astrālo un fizisko, tad viņš 
nevar neiespaidot viņu vibrācijas, un tam piekrīt arī loma 
šo abu ķermeņu disharmonizēto vibrāciju sakārtošanā. Jo 
spējīgāki mēs būsim valdīt par mūsu ķermeņiem, jo harmo
niskāka būs mūsu domāšana, jo veselīgāki mēs būsim.

,,Draugi, atkārtoju, turiet tīras domas, tā ir labākā de
zinfekcija, vislabākais toniskais līdzeklis4* (Dzīvā Ētika).

Domai ir arī liela sabiedriska nozīme. Liels domātājs 
saviļņo viņam radniecīgos prātus, kas spēj uztvert viņa vi
brācijas. Tie viņa idejas pārstrādā mazāk attīstītiem prātiem, 
kādējādi pirmatnējais vilnis nezaudē spēku, bet pastiprinās, 
jo tagad viņa idejas kļūst pieejamas lielākam laužu skaitam, 
kas nespēja reaģēt uz pirmatnējo vilni. Kad mēs klausā
mies labu orātoru, mums liekas, ka mūsu mentālais ķermenis 
sāk vibrēt līdz ar viņu, mēs to saprotam un mums šķiet, ka 
viņa domas ir gandrīz mūsu domas, un ka mēs esam spējīgi 
pārliecināt arī citus un pat izvest tās dzīvē. Pēc sapulces 
orātora iespaids gaist, bet pēc mēneša mēs tikko atceramies 
to, pat it kā kaunāmies savas aizraušanās. Lai iespaids būtu 
ilgstošs, ir nepieciešams, lai mēs arī agrāk būtu domājuši 
šajā virzienā.

Kamēr mūsu mentālais ķermenis nav attīstīts, mēs esam 
padoti svešiem ietekmējumiem. Kamēr mūsu mentālais ķer
menis ir iebraucamā sēta, tas reaģē uz visu nejēdzīgo, kas 
nāk no ārienes. Otrādi, ja mēs nopietni strādājam gar mūsu 
mentālā ķermeņa attīstību, mēs būsim nodrošināti pret sve
šiem iespaidiem. Ja mēs domāsim par patiesību, mīlestību, 
gudrību un pašuzupurēšanos, mūsu mentālais ķermenis attī
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stīsies un zemākās vibrācijas neskārs mūs. Ja mūsu mentā
lais ķermenis padots svešiem iespaidiem, tad protams, mēs 
iespaidojam arī citus, pie kam, šis iespaids var būt pozitīvs 
vai negātīvs.

,,Cilvēki domā, ka viņu doma ir maza un nekur nevar 
aizsniegties. Kurpretim domas potenciāls ir liels, un domai 
nav telpas, nedz laika. Katra doma var vai nu aptumšot, 
vai šķīstīt izplatījumu.“

„Vajag apzināties atbildību par domām.“
„Ne tikai darbības, bet arī domāšana uzkrāj cilvēcei 

smagu karmu.“ —
,,Par domu jācieš garam, jo nav starpības starp vārdu 

un domu.“
„Ar tīrām domām veido gara harmoniju, lai Labais var 

ieplūst!44
„Tīrām domām uzvarēsit.44
„Kas gan vairāk šķīstīs garu, nekā domas par vispārības 

labumu?44 (Dzīvā Etiķa).

N, Rērichs Maitreijas Zīmes
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KULTŪRAS LIGA
Runa Rēricha biedrībā, Kultūras Ligas dibināšanas sapulcē,

25. janvārī 1934. g.

M es esam jus šurp aicinājuši, lai pārrunātu vispār jautā
jumu par kultūras biedrību apvienošanos savā starpā mūsu 
dzimtenē. Tālāk, lai apspriestos par pievienošanos Vispa
saules Kultūras Ligai, kāda ir nodibināta pie Rēricha Mū
zeja Ņujorkā.

Šinī laikā nav jābrīnās, ja atsevišķi cilvēki jeb arī vese
las biedrības tiek aicinātas uz apvienošanos, jo jaunā laik
meta lozungs ir apvienošanās.

Kad visi runā un pūlas atrast ceļus uz apvienošanos, tad 
taču nebūtu nekāds brīnums, kad kultūras biedrības sāktu 
arī pārdomāt par savas darbības saskaņošanu un kopīgo 
mērķu nospraušanu. Kā lai kultūras priekšstāvji nedomātu 
par to, kad viens no pirmiem kultūras uzdevumiem taču ir 
vienot, un kā lai mēs pūlamies citus vienot, ja paši savā 
starpā vēl to neesam paguvuši izdarīt. Tamdēļ es ceru, 
ka neviens no klātesošiem nebrīnīsies par mūsu vēlēšanos 
censties aizpildīt šo robu un arī neņems Jaunā, ka mēs, kā 
viena no jaunākām kultūras biedrībām, esam ņēmuši ini- 
ciātīvu savās rokās.

Kas zīmējas uz pievienošanos Vispasaules Kultūras Ligai 
Amerikā, tad būtu saprotams, ja jūs man jautātu, kādēļ aici
nājums nāk no Rēricha biedrības, un ja jūs izteiktu vēlēša
nos zināt ko tuvāku par Rērichu un par viņa dibinātā pa
saules centra darbību. Abi šie jautājieni jau ir ļoti svarīgi, 
un es gribu jums īsumā atbildēt uz tiem.

232



Rērichs ir Pēterpils Mākslas akadēmijas loceklis un visā 
pasaulē pazīstams ar savām gleznām.

Es nevaru šodien kavēties pie Rēricha kā mākslinieka, jo 
man jāpiegriež vērība viņam kā kultūras darbiniekam. To
mēr daži vārdi jāmin arī par viņa mākslu, jo nav iespējams 
pilnīgi šķirt mākslinieku no kultūras darbinieka, it sevišķi 
tas sakāms par Rērichu, jo viņa mākslas uzskats saistās 
cieši ar viņa kultūras uztveri.

Savā mākslā Rērichs nav ikdienišķīgs, tāpat kā arī kul
tūras darbā. Viņš ir jauna laikmeta sludinātājs, un kā tāds 
viņš aizvien ir pūlējies arī savā mākslā izcelt garīgumu kā 
jaunā laikmeta galveno pazīmi. Savā mākslā viņš aizvien 
izvairījies no pieskāršanās cilvēku rupjākām tieksmēm un 
kaislībām, arī sentimentāli salkanā jūsmošana viņam sveša. 
Turpretim viņš piegriezis sevišķu vērību cēliem garīgiem 
tautu vadoņiem, kas veduši pie gaismas veselas- tautas, re
liģiju dibinātājiem, augstākās patiesības meklētājiem un ve
selu tautu meklējumiem. Viņa māksla aptver visu cilvēka 
garīgās tiekšanās gammu.

Lai iegūtu ierosinājumus saviem mākslas darbiem un ie
pazītos ar dažādo tautu augstākiem garīgiem centieniem, — 
viņš loti daudz ceļojis, varētu teikt, apceļojis visas ievēroja
mākās tautas un pūlējies iepazīties ar viņu kultūru, iedzi
ļinoties viņu domāšanas veidā. Nopietnu vērību viņš pie
griezis arī Āzijas tautām, it sevišķi Indijai, kur viņš uzturē
jies ilgāku laiku un arī acumirklī mājo.

Lai tuvāk iepazītos ar Āzijas tautu raksturu un garu, 
Rērichs sarīkojis lielu ekspedīciju taisni Āzijas sirdī. Šī 
ekspedīcija ilga vairāk kā divus gadus un bija saistīta ar 
ļoti lielām grūtībām, kuras visi ekspedīcijas locekļi ar lielu 
izturību pārvarēja. Diezin, vai būs vēl kāds, kas tik labi 
pazītu atsevišķu tautu, sevišķi Āzijas tautu kultūras. Arī
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Latviju Rērichs apmeklējis pirms kara un iejuties arī mūsu 
mitoloģijā, tā kā šai laikā gleznojis lielāku darbu ar nosau
kumu ,,Vaideloši“. Bez tam vēl tēlojis arī skatus no Rīgas 
un citām Latvijas pilsētām.

Zīmīgs ir apsveikums, ar kādu Ņujorkas pilsētas galva 
saņēma Rērichu, pēc tā atgriešanās no grūtās ekspedīcijas pa 
Āzijas ceļiem. Viņš teica: „ Apsveikt akadēmiķi Rērichu atkal 
Amerikā ir liels gods Ņujorkas pilsētai. Jūs, kas aizvien esat 
domājuši par pasaules mieru, jums patiešām vajadzēja at
griezties šinī pilsētā, kas, var teikt, simbolizē visu tautu ap
vienošanos. Jūs tiešām piederat šai pilsētai kā cilvēces ap
vienības vēstnesis. Pasaulei loti nozīmīgs ir fakts, ka jūs 
aiznesāt vistālākām tautām jēdzienu par mieru un brālību. 
Es nezinu neviena, kas būtu vairāk sasniedzis šinī virzienā.“

Pirms ekspedīcijas sākšanās Rērichs ilgāku laiku uztu
rējās Ņujorkā un uzstājās atklātībā ar runām par tautu ap
vienošanos. Vēlāk viņš atgriezās Ņujorkā, lai izpildītu savu 
augstāko uzdevumu, t. i. nodibinātu vispasaules kultūras 
centru, kas viņam ir teicami izdevies.

Es domāju, nebūtu nevietā, ja es jūs īsumā iepazīstinātu 
ar Rēricha uzskatiem par kultūru, jo 1) no šiem uzskatiem 
izriet viņa nākamā darbība un lielie panākumi; 2) pats kul
tūras jēdziens, kaut arī tikdaudz runāts par kultūru, ir vēl 
diezgan neskaidrs. Rērichs savos darbos uzsver sevišķi, ka 
parasti samaina civilizācijas un kultūras jēdzienus, jo star
pība ir pārāk liela. Civilizācija prasa tikdaudz izglītības, 
cik nepieciešams kārtīgai pilsoņu kopdzīvei. Ja kāda tauta 
jeb vispār cilvēku vienība ir sasniegusi šādu attīstības pa
kāpi, tad viņi strādā tālāk kopīgi un kārto savu dzīvi, cel 
mājas, fabrikas, skolas, ievēro zināmu kārtību, pieklājību,
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tīrības un higiēnas likumus atklātā dzīvē un savā mājā. Ci
vilizāciju var piesavināties arī mežonis, ilgāku laiku uztu
roties lielākā civīlizācijas centrā. Tomēr no šī stāvokļa līdz 
kultūrai ir vēl loti tālu.

Rēricha uzskats, ka pēc mežonības nāk civīlizācija, tad 
nāk izglītība, tad intelliģence, tad mūsu apziņa sāk papla
šināties un top smalkāka, un tikai tad nāk kultūra. 
Intelliģents cilvēks par sevi vēl nav kultūrāls. Intel
liģents var skaidri un loģiski domāt, ātri uztvert citu domas, 
labi sadzīvot ar saviem līdzcilvēkiem, ir godīgs, humāns, 
korrekts, krietns un interesējas arī par mākslu un zinātni.

Cilvēks ar p ap 1 a š i n ā t u apziņu cenšas izprast 
dzīvības un nāves jautājienus, sāk pārdomāt dzīvības mērķi, 
vienības un brālības idejas, un pūlas panākto un saprasto 
ieskaidrot arī citiem.

Kultūrāls cilvēks raugās uz visiem šiem jautāju
miem pavisam nopietni un neapmierinās ar paviršu zinā
šanu, bet pūlas nonākt līdz pamatam. Viņš visiem spēkiem 
cenšas netikvien izprast dzīves dziļāko nozīmi un jēgu, bet 
pūlas arī reālizēt dzīvē cilvēces augstākos ideālus par brā
līgu apvienošanos un sadarbību cilvēku starpā, par vispa
saules mieru un sociālo netaisnību mazināšanu. Arī lielā 
zinātnes enciklopēdija raksturo kultūru kā cilvēces aug
stāko cenšanos saprast un nostiprināt savas iekšējās būtī
bas nozīmi.

Ja jūs raudzīsities no šī viedokļa uz atsevišķām tautām, 
tad jūs redzēsit, ka daudzas no tām, kas attīstījušas plašu 
rūpniecību, ir gan civilizētas, bet var arī vēl nebūt kultūras 
tautas. Arī atsevišķus cilvēkus aplūkojot no šī viedokļa, 
mēs nonāksim pie negaidītiem rezultātiem. Rērichs iet savā
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izpratnē par kultūru vēl tālāk. Viņš saprot kultūru kā vis
augstāko zināšanu, visaugstākās garīgās tiekšanās, visu cē
lāko daiļumu un uzupurēšanās pilnu darbību šo ideālu 
vārdā; visu, kas izdaiļo prātu, paplašina apziņu, vārdu sa
kot, visu to, ko labākie, cēlākie cilvēces priekšstāvji sa
pratuši kā gaismu un cīņu par gaismu; visu, kas ved pie cil
vēces apvienošanās šo ideālu vārdā. Otrā pusē paliek tikai 
tumsība. Ne tikai tamdēļ, ka N. Rēricham kultūras jēdziens 
tik plašs, gaišs un cēls, bet galvenokārt tāpēc, ka viņam 
tie nebija tikai vārdi, bet atzīto viņš pūlējās visiem spē
kiem reālizēt dzīvē, lūk, tāpēc arī viņam izdevās pulcēt 
ap šo ideju cēlākos cilvēkus un nodibināt kultūras centru. 
Ņujorkā paceļas 29 stāvu celtne, kas apvieno visu, ko Rē
richs saprot kā kultūru un mākslu.

Indijā dibināts plašs jaunā laikmeta zinātņu pētīšanas 
institūts „Urusvati“, kur nodarbojas ar augstākiem zinātnes 
jautājumiem.

Tāpat sevišķa uzmanība jāpiegriež Vispasaules Sieviešu 
apvienībai, kas nodibināta pie Rēricha biedrības un izvei
dota uz visplašākiem pamatiem.

Ka šo ideju reālizēšana noveda pie pasaules miera idejas, 
tā bija tikai dabīga konsekvence, jo kultūra tādā uztverē 
taču nevarēja samierināties ar kara iespējām.

Tamdēļ Rērichs arī pacēla miera karogu un nodibināja 
tā saucamo Miera Paktu, kas domāts mākslas vērtību aiz
sargāšanai, līdzīgi Sarkanam Krustam, kas rūpējas par cil
vēku dzīvību. Miera Paktam pēc mūsu domām ir lemta 
liela nākotne.

Tā tad Rēricha dibinātais kultūras centrs nav vis do
māts tikai teorētiskām apspriedēm par kultūras jautājumiem, 
t. i., nav centrs, kas aprobežotos ar lekciju sarīkošanu par
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zinātni un mākslu, bet tas cenšas augstākos cilvēces ideālus 
reālizēt dzīvē.

Šis centrs, aptverdams visplašākā mērā visas dzīves 
kulturālās nozares, darbojas 10 patstāvīgas nodalās, proti, 
starp citu — miera veicināšanas nodaļā, garīgas attīstības, 
zinātnes, mākslas, mātes un audzināšanas nodaļā u. t. t., 
bet šīs nodaļas šoreiz tuvāk neapgaismosim.

Viss tas skaidri norāda, ka mums ir darīšana ar kādu 
lielu, cēlu apvienību vispasaules apmērā. Šīs apvienības 
panākums liecina, ka tai ir stipri pamati, uz kuriem var 
celt tiešām ko augstu un cildenu. Tamdēļ jums nebūtu jākau- 
trējas sniegt roku šai cēli domātai savienībai.

Tomēr jūs varētu vēl sacīt: ,,Tas viss izklausās jauki, 
bet kāda tad īsti būtu praktiskā nozīme, ko mēs mantosim 
no tādas apvienošanās?"

Jau no šīm pārrunām vien par apvienošanos mēs man
tosim daudz, jo saskaņotai sadarbībai ir aizvien bijuši labi 
panākumi. Sevišķi kultūras darbiniekiem ir jāsaprot, ka 
kultūras nesējs ir gaismas nesējs, viņiem vismaz jāapzinās 
sevi par tādiem un jāpūlas savu darbību tā nostādīt, ka tai 
būtu pēc iespējas cēli panākumi.

Es nevaru vēl reiz neatgādināt, ka jaunā laikmeta lo
zungs ir apvienošanās. Ir labi, ka cilvēks sāk atzīt 
apvienošanās nepieciešamību visur: polītiskā dzīvē, reliģijā, 
tautsaimniecībā un t. t. Maz būs tādu cilvēku, kas principā 
apstrīdēs apvienošanās derīgumu, un ja tādi atradīsies, tad 
tie droši vien piederēs pie tumsības nesējiem.

Varētu rasties doma, ka šāda apvienošanās varētu trau
cēt jau pastāvošo biedrību darbību, uzliekot tām kādus ne
vēlamus pienākumus, jeb virzīt viņu darbību citā, viņiem ne
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vēlamā virzienā, jeb uzliekot kādus ierobežojumus. Nebūt 
nē! Mūsu pamata princips — iecietība; lai katrs darbojas 
viņam un viņa garam piemērotā virzienā. Bet lai katrs dar
bojoties savā virzienā, pūlas nest savu dalu kopīgā darbā. 
Mūsu vēlēšanās, lai notiktu apvienošanās kopīgu kultūras 
mērķu sasniegšanai. Mēs darīsim savas mājas darbu, katrs 
pēc saviem ieskatiem, tomēr pabalstot viens otru un ierosi- 
nājot uz intensīvāku darbību. Kopā mēs pūlēsimies darīt to, 
ko mēs vieni nevaram veikt, ko var veikt tikai kopīgiem 
spēkiem. Strādāsim visas cilvēces labā. Cilvēks vairs ne
var un nedrīkst aprobežot sevi ar savu sētu vien. Ir jau
tājumi, kas aicina raudzīties pāri savas mājas un pat savas 
zemes robežām. Nevajag domāt, ka mēs esam mazi.

Ņemsim, piemēram, miera ideju. Nav taču neviena kul
tūras biedrība domājama, kas varētu n o r a i d īt vispasau
les miera ideju. Tomēr jāvaicā, ko tad mēs vieni paši va
rētu darīt miera idejas reālizēšanai. Tikpat kā neko. Tur
pretim, ja mēs pievienosimies tādam lielam centram, kas 
domā tikai par šīs idejas reālizēšanu, tad mums būs iespē
jams darboties līdzi šai lielajā darbā: 1) saņemot ierosinā
jumus un norādījumus, 2) ar šo centru stājoties sakarā ar 
citu zemju līdzīgi noskaņotām biedrībām un cilvēkiem, 
3) dodot no savas puses norādījumus un izteicot mūsu do
mas caur mūsu priekšstāvjiem.

Tāpat, ko var veikt Latvijas sieviešu biedrības visas cil
vēces labā? Zināms, mūsu mājās viņu darbībai ir ievē
rojama praktiska nozīme — viņas pūlas dziedēt brūces, ko 
plēsis trūkums, slimības un tumsa, bet tas viss ir mūsmāju 
robežās. Bez šiem mums ir arī lielāki uzdevumi, kas snie
dzas pāri mūsu zemes robežām. Un tajos piedalīties ir
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mušu pienākums. To mes varam vienīgi apvienojoties ar 
kādu lielāku vispasaules organizāciju.

Nav iespējams šinī pirmajā sanāksmē plašāk apgaismot 
visus jautājumus, kas šeit skārti. Ceru, ka ierosinājums 
jums pietiekoši skaidrs, lai varētu sagaidīt, ka jūs piegrieztu 
tam nopietnu vērību un savās biedrībās pārrunātu pievieno
šanos šai lielajai idejai.

Nobeigsim ar Nikolaja Rēricha vārdiem, ko tas teicis par 
sadarbību kultūras laukā: ,,Vispasaules Kultūras Liga — ir 
tas visaugstākais apvienības jēdziens, kura priekšā gaist visi 
citi šķirojumi,apzīmējumi un nosaukumi. Vārdā Liga iz
teikta sabiedrošanās, vienošanās. Vispasaulīguma jēdzie
nam nav vajadzīgi nekādi izskaidrojumi, jo patiesība ir 
viena, daiļums viens un zināšana viena, un par to nevar būt 
strīdu. Tāpat par vārdu Kultūra neviens izglītots gars ne
strīdēsies, jo kalpošana Gaismai, sirds izsmalcināšana un pa- 
cēlināšana ir vispārcilvēcīga ...

Grūtajās stundās ,visas pasaules spraiguma laikā, rodas 
iespēja apvienoties cildenajā visaptverošajā Kultūras jē
dzienā. Kultūra ir sirds jaunības pārbau
des akmens. Ne vecumam, ne mēchaniskajai izglītībai, 
ne kaut kādai citādai izpratnei.. . nav vietas, un tie nevar 
kaitēt viens otram tur, kur staro nedziestošā Kultūras 
Gaisma.

Plašā vērienā Kultūras Ligai jāveicina viss daiļais, viss, 
kas pieejams mūsu atziņai. Viņai jāpadara cēlākas jaunās 
paaudzes, kuru sirdis savā būtībā arvienu atbalsojušās uz 
varoņdarbu!

Pieskaroties Kultūrai, mums vismazāk vajadzīgi vārdi, 
gan visvairāk mūsu pienākums — darboties apgaismojot. Ne
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apgrūtināt un ierobežot, bet vispirms savstarpēji saistīt, no 
sirds atsaukties ar darbības ugunīm, bez noguršanas un vī
rišķīgi, aizdedzot sirdis un nemitīgi strādājot atziņas darbu 
Vispārības Labā — tas ir Kultūras uzdevums.

Lai ikviens savā laukā apzinās un ziedo pie vispārības 
pavarda to labo, ko spējīga viņa pieredze un viņa radošais 
darbs. Viss labais, viss, kas tiecas uz atziņu, ir patiesi ap
sveicams. Tā apsveicot no sirds, nelokāmi tiecoties uz sa
darbību, viens otru atbalstīdami, sāksim savu jauno darbu.“

N. Rerichs Vaideloši
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VESELĪBA
Daži medicīniskie norādījumi no Dzīvās Ētikas grāmatām*)

„Gars var pārgrozīt fiziskā ķermeņa trūkumus, — galve
nais, gars.“

,,Cilvēks, kas tiecas, patiesi, ir pilns immūnitātes.“
„Tīra domāšana — vislabākā dezinfekcija.“
,,Domāšanas īpašība jāapjēdz kā dziedināšana.“
„Cilvēce kādreiz beidzot sapratīs domu nozīmi, kauču 

savas pašas sirds labā. Lai padomā par sūtījumu indi! 
Laiks piegriezt vērību daudzajām slimībām, kas cēlušās no 
domāšanas.“

,,Sliktās domas ir daudzu slimību avots. Agrāk saistīja 
ar sliktām domām tikai psīchiskās slimības, bet laiks sare
dzēt daudzas visdažādākās fiziskās slimības, ko radījušas 
domas. Netikvien sirds slimības, bet vairums kuņģa un ādas 
slimību ir postošo domu sekas.“

,,Savādi ,ka ārsti neizlieto iespēju kļūt par veselības ne
sējiem, piemērojot nervu centru pazīšanu, jo taisni šie centri 
ir garīgas antennas un magnēti.“

,,Panacejas līdzeklis būs psīchiskās enerģijas audzinā
šana/1

„Pats Kristus deva tālāk ārstēšanas spēku ar savu pie
skārienu. Ne vārdi, bet sirds jūta rada brīnumus.“

,,Vajag saprast burtiski, kad saku, ka ievērojams skaits 
slimību ārstējams ar psīchisko enerģiju. Nervu vielas infek

*) Lai izprastu Dr. Lūkina ārsta seju, minēsim šeit dažas vietas no tā avo
ta, kas viņu pēdējos gados iedvesmoja. Neesam atzīmējuši šeit tīri medikamen- 
tozos un citus speciālākus aizrādījumus.
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cija būs arvien vispirmais cēlonis dažādām saslimšanām . .. 
Bet aizsargāt nervu vielu var tikai ar psīchisko enerģiju. 
Šī psīchiskās enerģijas audzināšana būs īsta cilvēces profi
lakse .. . Psīchiskā enerģija būs arī labākā šķīstīšanās pa 
apslēptās slimības laiku. Bet šausmīga ir nervu vielas sair
šana, kad to iespaido dzeršanas reibums un citi netikumi?4

,,Mēs esam noteikti pret narkotiskiem līdzekļiem, kas 
apklusina un nonāvē intellektu. Kā gan attīstīsies domu 
kādība, ja mēs to notrulināsim ar indi?44

,,Ar sevišķu sašutumu jāpieiet gadījumiem, kad sirdij pie
lieto indes, aizmirstot, ka sirds nespēj uztvert indes, un 
smalkais ķermenis tiek izpostīts.44

,,Jāizšķir trīs zāļu grupas —- dzīvības devēji, pasargā
tā ji un atjaunotāji. Atstāsim . .. ceturto — iznīcinātāju 
grupu. Pirmo vērību piegriezīsim dzīvības devējiem, jo tie 
darbojas vispirms uz nervu sistēmu. Nervu centri un dzie
dzeru sekrēcijas izveido nākotnes medicīnas virzienu.44

„Ārsts ievēro, ka dažas zāles iedarbojas pavisam dažādi 
uz cilvēkiem . . . Var pārbaudīt cilvēkus pēc zālēm. Ze
mākā daba izvelk no vielas tikai zemāko. Bet katrs spēks, 
kas saistīts ar augstāko, smelsies taisni augstāko.44

,,Pieredzējis ārsts, sniedzot palīdzību, saka slimniekiem 
— aizmirstiet savu slimību! . .> Cilvēki varētu sev palīdzēt, 
vēršot spēkus uz sadziedēšanu, bet viņi uzskata par labāku 
padarīt sevi bezspēcīgus, nepalīdzot dabai darīt savu svē
tīgo iespaidu.44

„Mēs bieži brīnāmies, kāpēc ārsti negriež vērību uz cil
vēkiem, kas apciemo slimos? Varbūt puse ārstēšanās izpau
stos ne zālēs, bet kaitīgo elementu likvidēšanā, ko atnācēji 
ienes un kas nes sev līdz garīgo infekciju ... Jautājums par 
cilvēkiem, kas tīra vai kas kaitē, vajadzīgs medicīnai. Bez 
šī atrisinājuma nevar rast glābiņu no daudzām slimībām.44

242



,,Katram ārstam jāpievērš uzmanība sev, lai izjustu, 
kādā mērā viņš gatavs atjaunot savu apziņu, citādi viņam 
nebūs vārdu ko teikt atnācējiem. Viņš nepratīs izvaicāt par 
patiesajiem slimības cēloņiem. Viņš nenostiprinās savu ie
tekmi. Ārstam jāpazīst slimnieka garīgā pasaule, lai spētu 
sacīt tam par pašu galveno?4

„Var lūgt visus ārstus sākt sirds apgarošanas misiju. 
Katram ārstam ir pieeja dažādās mājās. Viņš redz dažādas 
paaudzes, viņa vārdus uzņem ar uzmanību. Viņš tik viegli 
var fizisko padomu starpā piemetināt visvērtīgākās pamā
cības. Viņam ir tiesība izzināt visus mājas tikumiskos sīku
mus. Viņš var dot padomu, kas liks padomāt arī ārpus vē
dera darbībām, viņš var pavēlēt, jo aiz viņa stāv nāves 
bailes. Ārsts vissvētākā persona mājā, kur ir slimnieks.44

„Medicīna tikai tad pratīs noteikt slimības, kad zinās 
sakarību ar kosmiskajām enerģijām.44

Paracelzs
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N. Rerichs Himālaju Sargi

DOMU GRAUDI
No Dr. F. Lūkina sarunām *)

Kristus pamatprincips — atteikšanās no savas personības 
paliks vienmēr. Tikai katrā laikmetā šis princips tiks citādi 
piepildīts dzīvē.

Ir cilvēki, kas zina, ka ir Likums, bet neapjēdz, neiz
prot to.

Ir cilvēki, kas sapratuši, bet nav ietvēruši to.
Tā, piemēram, viņi zina, ka nav labi uzbudināties, bet

tomēr to dara.
Izprast var intellektuāli, bet vajag ietvert ar s i r d i.

Puszinība var padarīt cilvēku lepnu. Vajadzīga pil
nīga zināšana.

*
*) 1930.—1932. gados.
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Darbs — vislielākais prieks. Darbs pārgroza mūsu 
karmu. Bezdarbībā gars top nedzīvs. Bezdarbība ir inde. 
Tikai apzinīgā darbā var labot savas kļūdas. Kas nekā ne
dara, tas arī labot nekā nevar. Tālab pat negatīva darbība 
ir labāka par bezdarbību, jo pēc karmas likuma kļūdas nes 
ciešanas, bet ciešanas veicina evolūciju. Visi cilvēka krietnie 
centieni bez darbības gaist. ,,Mūžīgā darbībā — Mūsu 
svētki!“ — ,,Ticība bez darbiem ir nedzīva.“ Tā visi Sko
lotāji cildinājuši darbību.

Ciešanām, ko mēs izciešam negribot, nav tik liela no
zīme. Tāpat ir arī varoņi negribot. Bet uzņemties ciešanas 
labprātīgi, apzinīgi, kā Kristus to darīja, lai būtu ieguvums 
ne man, bet visiem. Kristus uzņēmās uz sevis ciešanas, zi
nādams, ka tam būs nozīme uz tūkstoš gadiem.

Nav pareizi, ka mes esam putekli. Iedrošinies, un tev 
viss būs iespējams.

❖

Nepietiek nožēlot: ej un izdari kaut ko, lai izlabotu savu 
pārkāpumu. Dzīvā Ētika prasa grūtuma pilnu mīlestību — 
tā prasa no tevis: izpērc savu soli ar darbu cilvēces labā.

Kas ir visusvarīgakais? — Absolūta atdevība, bez jeb
kādas vilcināšanās.

❖

Jo augstāk cilvēks garīgi pacēlies, jo vairāk viņš spēj 
palīdzēt citiem.

❖
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Ja cilvēks izprastu, ka nāves nav, viņa dzīve pārvērstos. 
*

Augsti izglītotam cilvēkam var būt attīstīts intellekts, 
bet var būt neattīstīts gars. Turpretim vienkāršam zemnie
kam var būt ļoti augsta garīga attīstība. Nepieciešami — 
apvienot garu ar intellektu.

❖

Jaunā pasaule nenāks bez varoņdarba.
❖

Kad izej pastaigāties, nolem papriekšu, par ko tu do
māsi. Vajag domāt par visas dzīves uzlabošanu: garīgās un 
materiālās. Vajag domāt par to, kā ierīkot dzīvi, lai visi 
cilvēki saņemtu gaismu. Piemēram, par mākslu mēs paši 
priecājamies, bet kā panākt, lai māksla būtu visu piederums?

Daudzi žēlojas, ka nespēj koncentrēt uzmanību. Kon
centrēt uzmanību var uz to, ko mīli. Iemīlēt var tad, kad 
iepazīstam.

❖

Saskarties ar ritmu, kas vibrē no Hierarchijas, var tikai 
tas, kas šķīstījis sevi, kas top kanālis, pa kuru plūst Gaisma 
no Augšienes. Mēs tiecamies uz šo ritmu, tapt par Hierar
chijas līdzstrādniekem. Līdz ko cilvēks izgājis no šī ritma, 
viss ap viņu sabrūk. Kāda laime mājot šī ritma saskaņā! 
Tāpēc vajag dienu un nakti domāt, kā tuvoties un būt vienā 
ritmā ar Gaismas Hierarchiju.
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Nevajag runāt par to, ko nezini. Sabiedrība parasti 
runā par to, ko nezina, no tam viss ļaunums.

*

Garīgais Skolotājs, kas māca ļaudis zemes virsū, zina, 
ka vārdi vien parastajam cilvēkam nepietiek. Ar vārdiem 
viņš sniedz nepilnu kausu. Kauss būs pilns, ja viņš rādīs 
konkrētu dzīves piemēru. Ja viņš apstiprinās savus vār
dus ar varoņdarbu, viņa vārdi būs viņa ideju pierādījums 
un tie būs dzīvi. Skolotājs saka: darait tā, kā Es daru. 
Ar to viņš aicina uz varoņdarbu: vienalga, kādā veidā to 
arī veiktu. Ja cilvēks grib darboties vispārības labā, vest 
cilvēci uz priekšu, viņam jāupurē sevi.

*

Cilvēcei galu galā jāsaprot, ka evolūcijas Likumu nekāds 
pasaules spēks nevar grozīt. Ja negribi saprast, vari pār
mest tikai sev un baudi sekas!

❖

Vajag apzināties, ka mēs nekad neesam vieni, ka mēs at
rodamies kādā augstākā uzraudzībā. Jo vairāk mēs apzinā
simies šo Mūžīgā klātbūtni, jo ātrāk ies mūsu evolūcija. Ja 
cilvēks izdara kādu aplamu soli, tad tas tāpēc, ka viņš nav 
domājis par To, Kas uzrauga.

Dot loģiskas atbildes uz visām pasaules problēmām, tas 
ir svarīgs uzdevums. Mēģināt visu izskaidrot; nevis tā, 
kā tagad saka: uz to cilvēks nevar atbildēt. Garīgiem va
dītājiem vajag dot atbildi uz visiem jautājumiem, citādi viņi
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nevar but vaditaji. Cilvēka pratam, paplašinatai apziņai 
jau viss dots; bet šis prāts jāattīsta.

Jo cilvēks attīstās garīgi, jo vairāk apziņas plašumā redz 
visu. Līdz beidzot tas nonāk līdz Dievišķam Centram. Ja 
viņš spēj pārnest savu apziņu šai Centrā, tad viņš saplūst 
ar To. Viņš ir kopā ar visu fainomenālo pasauli. Neapro
bežotā mīlestībā tas aptver visu: ir labo, ir ļauno. Arī ļau
nais tikai sastāvdaļa Esibā, ļaunais tikai acumirklī nomal
dījies. Šo kosmisko stāvokli nav iespējams aprakstīt.

❖

Līdz šim bija diferenciācijas laikmets. Katra dife
renciācija otru uzskatīja par pretinieku. Bet tagad iestāsies 
apstākļi, kas visus vienos. Vienošanās ceļš jau sācies, — 
vismaz apgaismoto cilvēku apziņā. Diferenciācijai bija jā
nonāk līdz pēdējai robežai, lai cik arī tā absurdāla.

❖

Mums nevajaga nosodīt. Papriekšu jāuzstāda pozitī
vās vērtības, lai negātīvais izzustu pats no sevis. Mums. 
nevajag sākt ar kritiku, bet gan — runāt tikai pozitīvo. Tā 
mēs neradām pretešķības, nesaceļam vētru. Tā mums dota 
lielāka rīcības brīvība. Mums vajag izsargāties sacelt vel
tīgu naidu.

❖

Lūgties kādu egoistisku labumu, gribēt kādu privilēģiju,, 
vēlēties augstāko kārtību lauzt, ,,atvērt“Augstākajam acis, 
lai piegriež man vērību, — tāda lūgšana, kas nodarbojas ar
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cilvēka personību, ir neloģiska. Lūgšana var būt tikai tīra 
tuvošanās Augstākajam. Viss, ko mēs pelnījuši, to mēs arī 
dabūjam. Un nepelnīto lūgt ir neloģiski.

Ja karma uzlikusi cilvēkam ciešanas, tad karma nolikusi 
otru cilvēku līdzās par atvieglojumu. Tā ir jūsu karma — 
atvieglot otra ciešanas, bet raudzīties arī objektīvi uz cie
šanām. Jūsu pienākums — mīlestība pret katru dzīvu būtni.

Nauda mums nepieder un tā jāizlieto saprātīgi, saskaņā 
ar augstāko likumu. Amerikā daudzi miljonāri neziedo pri
vātiem cilvēkiem, bet gan institūtiem, sociālai iekārtai. Ceļa 
pavēršana ar naudas palīdzību pa lielākai daļai liela kļūda. 
Kāpēc lieli cilvēki aug nabadzībā: šķēršļi palīdz augt. Dosto
jevskim katorga apgaismoja visu viņa dzīvi. Vislabāk pa
līdzēt nepazīstamiem cilvēkiem, kur nevar sagaidīt 
pateicību. Palīdzības sniegšanā vajadzīga sevišķi liela takts.

Nedrīkst nolaist spārnus lidojuma laikā. Cilvēkam, kas 
iet pa augstākas attīstības ceļu, zem kājām bezdibeņi. Bet 
nedrīkst ne brīdi pagurt, tad var krist. Zināmā laikā cilvēks 
var būt pilnīgi viens pats kā tuksnesī, un viņam jāizdara lē
ciens pār bezdibeni. Šie lēcieni cilvēku pēkšņi ved uz 
priekšu.

Augstākās attīstības pakāpē cilvēks var tikt no visām 
pusēm vajāts. Tikai tiekdamies uz vienu mērķi, viņš visu 
var pārvarēt. Ir brīži, ka viņš šķietas atstāts, bet patiesībā 
atstāts viņš nekad nav, jo Augstākā Roka pār viņu.

*
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Ja vaicātu: kāpēc bieži labākie cilvēki tiek visgfūtāki 
piemeklēti, mēs varētu atbildēt: Neviens neuzdod sliktam 
skolniekam grūtāko uzdevumu. Tikai tam, kas spējīgs, uz
dod visgrūtāko. Bez grūtuma un šķēršļiem mēs neaugam. 
Ja cilvēkam iet gluži viegli, tas nozīmē, ka viņš atstāts.

❖

Nevajag bīties iedziļināties visaugstākās Patiesības dzi
ļumos. Ar lielu iedrosmi pieiet klāt un pētīt. Tas, ko mēs 
būsim izpētījuši, būs pamats, uz kā nākamā dzīvē celsim. 
Bez mīlestības ir arī vēl gudrības ceļš. Cilvēka evolūcija pa 
vienu ceļu vien nevar noiet. Kāds cilvēks var būt labs, lasīt 
katru dienu lūgšanas grāmatas u. t. t. Bet tā vēl par maz. 
Vajag visu saprast. Tā evolūcijas pamats ir bezbailība, 
proti — nebīties izdibināt patiesību.

❖

Tikai tie, kas pilnīgi atteikušies no 
personīgā labuma, var iet cilvēces evo
lūcijas priekšgalā. Personīgais moments, godkā
rība nes tikai šķelšanos. Tie, kas grib iemantot sev, nav 
tie cilvēki, kas piedalās lielajā evolūcijas darbā.

Katram, kas grib pacelties gara augstumos, jābūt gata
vam upurēt visu. Šī upurēšana iet caur visu evolūciju. Bez 
upura neviens nevar sasniegt augstāku pakāpi. Upuris ne
izbēgams arī dzīvnieku un stādu valstī. Upuris — visas 
evolūcijas pamats.
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