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PRIEKŠVĀRDS

Šis «īsa filozofijas vēstures apcerējuma» otrais izdevums atšķi-
ras no iepriekšējā: autoru kolektīvs, ņemot vērā kritiskās piezīmes
un ierosinājumus, kas izteikti presē publicētajās recenzijās, kā arī

apspriežot pirmo izdevumu augstāko mācību iestāžu katedrās, ir

nedaudz paplašinājis vienas nodaļas un saīsinājis citas. Grāmata

papildināta ar īsu analizējošu pārskatu par marksistiskās filozo-

fiskās domas attīstību Padomju Savienībā un ārzemēs pēc pirmā
izdevuma pagājušajos septiņos gados (1960 —1967), kā arī ar

«visjaunāko» buržuāzisko filozofisko koncepciju kritiku. Bez tam

grāmatas autori centušies ņemt vērā arī metodiska rakstura iero-

sinājumus. Izlabotas arī atsevišķas neprecizitātes un kļūdaini for-

mulējumi.
Uzdevumi, kurus centušies atrisināt šās grāmatas autori, ir

šādi: sistematizēti izklāstīt filozofijas attīstības galvenos posmus
no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām; analizēt materiālisma

un ideālisma — filozofijas galveno virzienu cīņu; aplūkot dialek-

tiskā un vēsturiskā materiālisma rašanos un attīstību; kritiski no-

vērtēt mūsdienu buržuāzisko filozofiju, kura atspoguļo kapitālistis-
kās sistēmas vispārējo krīzi.

«īss filozofijas vēstures apcerējums» domāts kā mācību līdzek-

lis augstāko mācību iestāžu humanitāro fakultāšu studentiem un

arī filozofijas vēstures patstāvīgai studēšanai.

Grāmatu sagatavojis PSRS Augstākās un vidējās speciālās
izglītības ministrijas izveidots autoru kolektīvs šādā sastāvā:

KPFSR nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors V. As-

muss (Maskavas Valsts universitāte), PSRS Zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis B. Cagins (Ļeņingradas Valsts universi-

tāte), PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis M. Jov-

čuks (MVU Sabiedrisko zinātņu pasniedzēju kvalifikācijas celša-

nas institūts), PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
A. Makoveļskis (Azerbaidžānas Valsts universitāte), profesors
J. Melvils (MVU), PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājlo-
ceklis T. Oizermans (MVU), profesors M. Rutkevičs (Urālu Valsts



universitāte), profesors I. Sčipanovs (MVU) un citi tālāk minētie

filozofijas vēstures pasniedzēji augstākajās mācību iestādēs, kā ari

zinātniskās pētniecības iestāžu darbinieki.

Grāmatas nodaļas un paragrāfus sarakstījuši šādi autori:

I nodaļu — M. Jovčuks; II nodaļas 1. paragrāfu — V. Asmuss,
2. paragrāfu — filozofijas zinātņu kandidāts Jan Hin-šuns, 3. pa-

ragrāfu — A. Makoveļskis un profesors S. Mamedovs; 111 no-

daļu — V. Asmuss, IV nodaļas 1. paragrāfu — Jan Hin-šuns,
2.-7. paragrāfu — A. Makoveļskis un S. Mamedovs; nodalījumu
«Filozofiskā doma Rietumeiropas zemēs» — V. Asmuss, nodalī-

jumu «Filozofiskā doma Krievijā IX—XVII gs.» — I. Sčipanovs;
V nodaļu — profesors V. Sokolovs; VI nodaļu — V. Asmuss;
VII nodaļu — I. Sčipanovs; VIII nodaļas 1. un 5. paragrāfu —

T. Oizermans, 2., 3. un 4. paragrāfu — V. Asmuss; IX nodaļu —

T. Oizermans; X nodaļas 1. paragrāfu — I. Sčipanovs, 2. para-

grāfu — S. Mamedovs, 3. paragrāfu — profesors I. Narskis, 4. pa-

ragrāfu — Jan Hin-šuns; XI nodaļu — V. Asmuss; XII un XIII

nodaļu — T. Oizermans; XIV nodaļas 1. un 3. paragrāfu — B. Ča-

gins, 2. paragrāfu — M. Rutkevičs; XV nodaļu — B. Cagins;
XVI nodaļu — M. Jovčuks; XVII un XXI nodaļu — J. Melvils;
XVIII nodaļu — I. Sčipanovs; XIX nodaļas 1. un 4. paragrāfu —

profesors G. Vaseckis, 2. un 3. paragrāfu — M. Rutkevičs (izman-

tojot arī B. Cagina materiālu); XX nodaļas 1. paragrāfu — B. Ca-

gins, 2. paragrāfu — filozofijas zinātņu doktors L. Suvorovs,
3. paragrāfu — profesors A. Kosičevs, 4. paragrāfu — M. Rutke-

vičs, 5. paragrāfu — M. Jovčuks (nodaļas 2. un 3. paragrāfā iz-

mantots arī filozofijas zinātņu kandidāta L. Skvorcova materiāls).

Nobeigumu sarakstījis M. Jovčuks.

Studijām ieteicamās literatūras saraksts atrodams filozofijas
vēstures programmā humanitārajām fakultātēm; uz vairākiem avo-

tiem, monogrāfijām un mācību līdzekļiem norādīts grāmatas
tekstā.

Autori izsaka pateicību profesoram Gī Besam un viņa līdz-

strādniekiem (Francija), M. Bičvarovam (Bulgārijas Tautas Re-

publika) un citiem aizrobežu zinātniekiem, A. ivlasjinam un ci-

tiem padomju zinātniekiem, kuri savās recenzijās un iesūtītajās
atsauksmēs izteikuši vērtīgas piezīmes par «īsa filozofijas vēstures

apcerējuma» pirmo izdevumu.

Grāmatas autori un redaktori gaida no augstāko mācību

iestāžu pasniedzējiem un studentiem, kā ari no visiem citiem lasī-

tajiem atsauksmes, ierosinājumus un kritiskas piezīmes. Sīs piezī-
mes tiks ņemtas vērā, sagatavojot grāmatas turpmākos izdevu-

mus.
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Inodaļa

FILOZOFIJAS VĒSTURE KĀ ZINĀTNE, TĀS PRIEKŠMETS,
METODE UN NOZĪME

1. §. Filozofijas vēsture kā zinātnes priekšmets

Filozofija 1 ir īpaša pasaules izzināšanas
forma, sistēmā apkopoti uzskati par esa-

mības un izziņas pašām vispārīgākajām

_

problēmām un pirmām kārtām par jautā-
jumu, ka domāšana attiecas pret esamību, gars pret dabu. Sis
jautājums ir filozofijas pamatjautājums. Filozofija ir viena no

sabiedriskas apziņas formām, ta pieder pie ideoloģiskās virsbūves
un šķiru sabiedrībā pauž noteiktas šķiras pasaules uzskatu. Līdz
ar to filozofija vienmēr pilda izziņas (un lielākā vai mazākā mērā
heinstikas) funkcijas un attīstoties kjūst par patstāvīgu zinātni,
kurai ir pašai savs priekšmets, kas sabiedrības un zinātnes atzinu
attīstības gaita mainās. Marksistiski ļeņiniskās filozofijas, t. i., dia-
lektiska materiālisma priekšmets ir dabas, sabiedrības un domā-
šanas attīstības paši visparīgākie likumi.

Jebkuras filozofijas pamatjautājumam ir divas puses. Pirm-
kārt, tas ir jautājums par to, kas ir primārais, — matērija vai
gars, esamība vai domāšana. Filozofi, kas matēriju, dabu, esa-
mību uzskata par primāro, bet garu, apziņu, domāšanu par se-
Kundaro, atrodas materiālisma nometnē. Filozofi, kas apgalvo, ka
primārais ir apziņa, domāšana, gars (jeb, kā uzskata daudzi' no

viņiem, dievs), atrodas ideālisma nometnē. Filozofijas pamatjau-
tājuma otra puse ir jautājums, vai pasaule ir izzināma, vai cilvēku
priekšstati un jēdzieni var būt objektīva patiesība, jeb vai pasaule
ir neizzināma un objektīvas patiesības cilvēku uzskatos nevar būt.
Materiālisms atzīst pasaules principiālu izzināmību un izzinu uz-
skata par arējās īstenības atspoguļojumu. Ideālisti tajos gadīju-
mos, kad viņi atzīst pasaules izzināmību, noliedz, ka cilvēku ap-
ziņa atspoguļojas objektīvā realitāte. levērojama ideālistu daļa
ir agnostiķi, t. i., noliedz pasaules izzināmību. Agnosticisms ir
mēģinājums atteikties no filozofijas pamatjautājuma atrisināša-
nas, nostāties vidu starp materiālismu un ideālismu.

Filozofijas
pamatjautājums un tās

priekšmets

(gudrība)
1™"8 <<filozofija:!> cēlies no sengrieķu vārdiem phileo (mīlu) un sophia
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Filozofija radusies apmēram pirms trīstūkstoš gadiem seno

Austrumu zemēs. Jau senatnē filozofijā izveidojas divi pretēji vir-

zieni — materiālisms un ideālisms. Filozofijai attīstoties, līdzās

pretstatam starp materiālistisko un ideālistisko pasaules uzskatu

rodas divas pretējas pieejas pasaules izzināšanai — dialektiskā

un metafiziskā domāšanas metode.

Dialektiskā metode visas parādības aplūko kā savstarpēji sais-

tītas, kā tādas, kas attīstās un mainās, tā atsedz šo procesu notei-

cošās iekšējās pretrunas un cīņu starp tām. Metafiziskā metode,

kura, Engelsa vārdiem runājot, «savā laikā bija vēsturiski lielā

mērā attaisnota», aprobežojas ar to, ka galvenokārt analizē un

klasificē priekšmetus un parādības ārpus to savstarpējā sakara

un attīstības, aplūko tos kā tādus, kas mainās galvenokārt kvan-

titatīvi, ir brīvi no iekšējām pretrunām un cīņas starp tām. Dia-

lektika un metafizika tātad ir ne tikai divas dažādas pieejas īste-

nībai, bet arī divi dažādi īstenības iztulkojumi.
Filozofijas vēsture kā zinātne vienmēr ir

pētījusi un pētī jautājumu, kā rodas un at-

tīstās mācības, kas risina filozofijas pro-

blēmas, materiālistiski vai ideālistiski,
dialektiski vai metafiziski izskaidro esamības un izziņas vispārī-
gos likumus.

Marksistiskās filozofijas vēstures kā zinātnes uzdevums ir iz-

sekot, kā radušās un tikušas atrisinātas filozofiskās problēmas
un — pirmām kārtām — kā veidojušies un attīstījušies filozofijas
pamatvirzieni — materiālisms un ideālisms, kā norisinājusies cīņa
starp tiem un kāda ir cieši ar šiem virzieniem saistītā dialektikas

un metafizikas rašanās, attīstības un savstarpējās cīņas vēsture.

Te marksistiskā filozofijas vēsture pirmām kārtām pētī materiā-

listiskās filozofijas attīstību tās cīņā pret ideālismu, materiālisma

formu un veidu nomaiņu, kā arī dialektikas aizsākšanos, veidoša-

nos, attīstību un tās cīņu pret metafiziku. Ciktāl filozofija ir no-

teikta, specifiska īstenības izzināšanas forma, kas izteikta loģiskās
kategorijās, filozofiskos jēdzienos un idejās, filozofijas vēsture pētī
arī svarīgāko izziņas kategoriju rašanos un attīstību.

Marksistiskā filozofijas vēsture pievērš sevišķu uzmanību to

problēmu pētīšanai un studēšanai, kas saistītas ar'dialektiskā ma-

teriālisma veidošanos un attīstību, kurš ir pasaules izzināšanas

un revolucionāras pārveidošanas zinātniski filozofiskā sistēma,
metode, strādnieku šķiras un citu par sociālismu cīnošos spēku
zinātniskā pasaules uzskata filozofiskais pamats.

Filozofijai vēstures gaita attīstoties, mai-

nījās problēmu loks, ar kurām tā no-

darbojās, un rezultātā mainījās filozofijas
priekšmets un tā_ izpratne. Tā, piemēram,

vergturu sabiedrības laikmetā vel nepastāvēja nošķirtas, speciālas
zinātnes par dabu un sabiedrību, par matērijas kustības atseviš-

Marksistiskais uzskats

par filozofijas vēsturi

kā zinātnes priekšmetu

Filozofijas jautājumu
loks un tā mainīšanās

vēstures gaitā
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ķajām formām. Filozofija aptvēra teorētiskās zināšanas vispār
un sākumā faktiski bija to vienīgā forma. Laika gaitā, izveidojo-
ties speciālajām zinātnēm, notika norobežošanās starp tām un

filozofiju, speciālās zinātnes atdalījās no filozofijas. Zināšanām

attīstoties un diferencējoties, filozofija vairs nepalika visaptveroša

«zinātņu zinātne», un tās priekšmets reducējās uz pašiem vispail-
gākajiem esamības un izziņas jautājumiem. Mūsdienu zinātniskā

filozofija — dialektiskais materiālisms — pētī pašus vispārīgākos
īstenības attīstības likumus un to atspoguļošanos cilvēku domā-

šanā.

Lai kā mainījies filozofijas jautājumu loks un tātad arī pats
filozofijas priekšmets, visās cilvēces domas vēstures stadijās ir

pastāvējušas un pastāv arī tagad visām filozofiskajām mācībām

kopējas esamības, izziņas, cilvēka dzīves problēmas, kas lielākā

vai mazākā mērā veido visu filozofisko teoriju priekšmetu.
Filozofi vienmēr tā vai citādi ir atbildējuši uz jautājumiem,

vai daba, pasaule pastāv pašas par sevi, t. i., vai tās ir materiā-

las vai arī atkarīgas no kaut kā «viņpasaulīga», ir tā «atspulgs»;
vai pasaule ir mūžīga vai arī tā ir gara, dievības radīta; vai

pasaule, daba kustas, mainās, attīstoties saskaņā ar saviem objek-
tīvajiem, no apziņas un gara neatkarīgiem likumiem vai arī tādu

objektīvu likumu nav un pasaulē notiekošā kustība, mainīšanās

ir atkarīga no ārējas iejaukšanās, no gara, dieva vai arī no cil-

vēku apziņas, no viņu prāta, gribas utt. Visi šie un daudzi citi

jautājumi, kurus vecajās, pirmsmarksistiskajās filozofiskajās mā-

cībās bija pieņemts saukt par ontoloģiskiem, vienmēr ir atradu-

šies un atrodas arī tagad filozofijas redzes lokā.

Kā svarīgākā filozofijas problēma tās uzmanības viduspunktā
vienmēr ir bijis un ir arī tagad jautājums, kāda ir cilvēka attie-

cība pret pasauli, — jautājums, kas cieši saistīts ar filozofijas
pamatjautājumu un tiek izlemts cilvēka praktiskās un teorētiskas

darbības procesā, kuram parasti ir sabiedrisks raksturs un kuru

galu galā nosaka sabiedrībā valdošais materiālās ražošanas veids.

Zinātnei un pašai filozofijai attīstoties, nenovēršami arvien lie-

lāku nozīmi ieguva gnozeoloģiskā problemātika, t. X, jautājumi,
kas attiecas uz izziņas procesu. Tāds, piemēram, ir jautājums,
kā domāšana attiecas pret esamību, mūsu priekšstati par pasauli
pret reālo pasauli, subjekta un objekta problēmas, jautājumi par
īstenības izzināšanas ceļiem un līdzekļiem, pakāpēm, formām un

metodēm, jautājums par patiesību un tās kritēriju utt.

Filozofi vienmēr lietojuši vienas vai otras izziņas metodes,
pasaules parādībām un to izskaidrošanai piegājuši no dialektikas
vai metafizikas pozīcijām. Tātad jautājumi par pieeju materiālās

pasaules un izziņas parādībām, par to izskaidrošanas veidu, par
īstenības izzināšanas metodēm, t. i., metodoloģiski jautājumi, arī

ir piederējuši un pieder pie filozofijas jautājumiem un veido tās

priekšmetu.
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Filozofiskā domāšana ir loģiska domāšana, tās priekšnosacī-

jums ir noteiktas loģiskas formas, kategorijas, jēdzieni, kuros do-

māšana realizējas, likumi, pēc kuriem attīstās cilvēka domāšana;

loģiskās domāšanas jautājumi ir un paliek filozofijas priekšmeta

neatņemama sastāvdaļa.
Zinātnes un filozofijas vēstures pagājušajos posmos, kad da-

bas zinātņu attīstības līmenis bija vēl zems un ziņas, ko sniedza

dažādās zinātnes par dabu, bija sadrumstalotas un fragmentāras,
daži filozofi mēģināja, nebalstoties uz dabas zinātņu datiem, atri-

sināt jautājumu par likumiem, pēc kuriem dzīvo daba, atrast sa-

karu starp atsevišķām dabas parādībām utt. Šīs «natūrfilozofis-

kās» problēmas līdz XIX gs. vidum ietilpa filozofijas jautājumu
lokā. Dabas zinātnēm attīstoties, it sevišķi pēc XIX gs. lielajiem
dabas zinātņu atklājumiem, izskaidrot dabas parādības ar «natūr-

filozofijas» palīdzību vairs nebija nepieciešams. Tagad vajadzēja
filozofiski vispārināt dabas zinātņu sasniegumus, kas bija atse-

guši dabas likumus, patiesos sakarus starp parādībām. Par filozo-

fijas priekšmetu dabas izzināšanas sfērā kļuva pašu vispārīgāko
likumsakarību noskaidrošana, pēc kurām vienas matērijas kustības

formas pāriet citās, šo formu savstarpējo sakaru izsekošana, dabas

objektīvās dialektikas, dabas zinātņu likumu dialektiskā rakstura

pētīšana, tās loģikas noskaidrošana, kāda piemīt zinātniskajai izzi-

ņai dabas zinātņu sfērā. Šie vispārīgie dabas zinātņu filozofiskie

jautājumi arī mūsdienās ietilpst filozofijas priekšmetā.
Būdamas vienu vai otru šķiru vai sabiedrisko grupu pasaules

uzskata izpausme, filozofiskās mācības pētī, kādi ir sabiedrības

dzīves pamati un kāpēc šī dzīve mainās, vai sabiedrība attīstās,

pakļaudamās objektīviem, no cilvēku gribas neatkarīgiem liku-

miem, jeb vai šī attīstība ir atkarīga no cilvēku gribas un apzi-

ņas, no dievības vai citiem pārdabiskiem spēkiem utt. Filozofija
vienmēr ir nodarbojusies ar jautājumiem, kāda ir cilvēka vieta

sabiedrībā, kāds ir tā uzdevums, kāda ir vēstures «jēga», kādi ir

tās dzinējspēki, uz kurieni virzās sabiedrība, kāda ir tās nākotne

v. tml Šie un citi ļoti svarīgi jautājumi, ar kuriem pirmsmarksis-
tiskajās filozofiskajās sistēmās nodarbojas tā saucamā vēstures

filozofija, arī ir filozofijas priekšmets.
Filozofijas jautājumu lokā savā laikā ir ietilpuši un zināmā

mera ietilpst arī tagad socioloģijas jautājumi (sabiedrības dzīves

būtība, likumsakarības un struktūra, attiecības starp tās materiā-

lajiem un garīgajiem elementiem, attiecības un sakari starp cil-

vēkiem, starp indivīdu un sabiedrību utt.), ētikas jautājumi (mo-
rāles pamatprincipi, tikumības likumi) un estētikas jautājumi
(skaistā būtība, mākslas attiecība pret īstenību utt.).

Tātad matērijas kustības dažādās formas un to attīstības
likumsakarības pētī konkrētās dabas zinātnes (fizika, ķīmija, bio-

loģija v. c.) un ar sabiedriskās dzīves dažādajām pusēm, kā arī

ar to attīstības likumsakarībām nodarbojas konkrētās sabiedris-
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kās zinātnes (politiskā ekonomija, tiesību zinātnes, mākslas zi-

nātne v. c.), bet filozofijas uzdevums ir atbildēt uz esamības un

izziņas pašiem vispārīgākajiem jautājumiem. Pētīt, kā vēsturiski

attīstījušies cilvēku uzskati par šiem jautājumiem, ir filozofijas
vēstures uzdevums.

2. §. Marksistiskie principi, attiecināti uz filozofijas vēsturi

Marksisms-ļeņinisms balstās uz atzinuma,
ka filozofijas vēsture vienmēr ir bijusi un

ir arī tagad arēna, kurā norisinās cīņa
starp divām filozofijas nometnēm — materiālismu un ideālismu;

šajā cīņā izpaužas dažādo šķiru un sociālo grupu sabiedriskās

intereses un ideoloģija. «Jaunākā filozofija,» saka V. I. Ļeņins,
«ir tikpat partejiska kā priekš divi tūkstošiem gadu.» 1 Materiā-

lisms ietver sevī partejiskumu, jo uzskata, ka filozofija, vērtējot
jebkurus notikumus, raugās uz tiem no noteiktas sabiedriskas

grupas viedokļa. Taču daudzi filozofi, pauzdami ekspluatatoru
sabiedrības valdošo šķiru pasaules uzskatu un intereses, iztēloja
savas mācības kā «pāri šķirām», «pāri partijām» stāvošas un ap-

galvoja, ka tās esot «vispārcilvēciska», «mūžīga» un «absolūta»

patiesība. Izlikdamies esam «bezpartejiski», ideālisti tai pašā
laikā mēģina izslēgt materiālismu no filozofijas vēstures un iz-

tēlo ideālismu par vienīgo patiešām filozofiskās domas virzienu.

Pat tāds izcils filozofs dialektiķis kā Hēgelis visādi noniecināja
materiālismu un būtībā liedza tam vietu filozofijas vēsturē. Viņš

apgalvoja, ka «filozofijai ir tas pats pamats kā reliģijai un tas

pats priekšmets: vispārīgais, sevī un sev pastāvošais saprāts»
2.

Pēc Hēgeļa domām, dažādas ir tikai šī kopējā satura izpausmes
formas un ar to filozofijas vēsture atšķiras no reliģijas vēstures.

Turpretim materiālismu Hēgelis pretēji patiesībai uzskatīja par

«filozofēšanas zemāko formu» un ignorēja tā lomu filozofijas vēs-

turē.

Daudzi ideālistiskās filozofijas virzieni ir saistīti ar eksplua-
tatoru sabiedrības valdošo šķiru ideoloģiju un interesēm, taču

neatzīst šo faktu. Pretstatā tam marksistiskā filozofija atklāti pa-

ziņo, ka tā ir revolucionārā proletariāta pasaules uzskata sastāv-

daļa, zinātniskā komunisma filozofiskais stūrakmens, ka tā no-

pamato buržuāziskās sabiedrības revolucionāro pārveidošanu par
komunistisko sabiedrību. Marksistiskās filozofijas partejiskums
izpaužas arī tādējādi, ka tā enerģiski apkaro reakcionāro bur-

žuāzisko filozofiju, nosoda dažādos mēģinājumus «samierināt»

Partejiskuma princips
filozofijas vēsturē

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 336. lpp.
2 fezeAb, Coh., t. IX, cīp. 62.
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materiālismu un ideālismu, nostāties «pāri» pār tiem, kritizē jeb-
kuru atkāpšanos no materiālisma uz ideālisma un reliģijas pusi.

Tā kā revolucionārā proletariāta un citu sociālisma pusē stā-

vošo spēku šķiriskās intereses galu galā sakrīt ar vēstures ob-

jektīvo procesu, tad marksistiskās filozofijas partejiskums ir jo
cieši saistīts ar tās zinātnisko objektivitāti un dod iespēju vis-

pusīgi un pareizi izzināt īstenību un tās attīstības likumus.

Pētījot un novērtējot pagājušo laiku filo-

zofiskās sistēmas, marksisms aplūko tās

konkrēti vēsturiski. Ļeņins teica, ka par

domātājiem jāspriež nevis pēc tā, ko viņi

salīdzinājumā ar mūsdienu prasībām nav

snieguši, bet gan pēc tā, ko jaunu viņi ir devuši salīdzinājumā
ar saviem priekšgājējiem. «Viss marksisma gars, visa viņa sis-

tēma,» norādīja Ļeņins, «prasa, lai katru tēzi aplūkotu tikai (a)

vēsturiski; (6) tikai saistībā ar citām; (y) tikai saistībā ar kon-

krētu vēstures pieredzi.» 1

Sekojot marksistiskajam vēsturiskuma principam, zinātniskā

filozofijas vēsture ideālismu neatmet no sākta gala, bet gan no-

skaidro ideālistisko mācību saknes un būtību, iztirzā to pretrunas,
atsedz vērtīgos elementus, kas sastopami dažās ideālistiskās sis-

tēmās (piemēram, Hēgeļa filozofijā — viņa dialektiku). Tā pa-

rāda, ka daži ideālistiskie uzskati gan ir vēja ziedi, taču vēja
ziedi, kas izplaukuši uz cilvēku zināšanu dzīvā koka; tie izriet no

paša izziņas procesa, tiem ir gnozeoloģiskas saknes, kas saistītas

ar novirzīšanos no pareizā izziņas ceļa, ar vienpusību, subjektī-
vismu v. tml. Valdošo šķiru interesēs šie novirzieni no patiesības
tika pārmērīgi izdaudzināti, nostiprināti un pārvērsti par ideālis-

tiskām sistēmām, kas savijās ar reliģiju un bieži vien bija nai-

dīgas zinātnei.

Engelss norādīja, ka ideālisms ir aplama, bet savam laikam

un pašai izziņas attīstības gaitai neizbēgama filozofijas forma. 2

V. I. Ļeņins mācīja, ka «no dialektiskā materiālisma viedokļa filo-

zofiskais ideālisms ir izziņas vienas pazīmes, puses, robežas vien-

pusīga, pārspīlēta ... attīstība (uzpūšana, uzbriešana) par kaut

ko absolūtu, kas atrauts no matērijas, no dabas, dievišķots. Ideā-
lisms ir melnsvārcība. Pareizi. Bet filozofiskais ideālisms ir

(«pareizak»un«bez tam») ceļš uz melnsvārcību caur vienu
no bezgalīgi komplicētās (dialektiskās) cilvēka izziņas
niansem.»

3

Vēsturiski pieejot filozofiskajām mācībām, marksistiskā filo-
zofijas vēsture ņem verā vērtīgos elementus uzskatos par filozo-
fijas vēsturi, kurus izstrādājuši pagātnes filozofi Aristotelis,

Marksistiskais

vēsturiskuma princips,
attiecināts uz

filozofijas vēsturi

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 35. sēj., 208. lpp.
2 F. Engelss, Dabas dialektika. LVI, 1952, 174. lpp
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 340. lpp.
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Bēkons, Feierbahs, Hercens, Cerniševskis v. c. Marksisms prot
novērtēt «racionālo graudu», kurš atrodams Hēgeļa mācībā par

filozofijas vēsturi, proti, to, ka Hēgelis, kaut gan uz ideālistiska,
nepareiza pamata, atsedza starp dažādajām filozofiskajām mā-

cībām pastāvošo likumsakarību un to attīstības kontinuitāti, tādē-

jādi panākdams, ka filozofijas vēsture vairs nelikās esam hao-
tisks uzskatu un priekšstatu jūklis, bet atklājās kā izziņas attīs-

tības vēsturisks process. Hēgeļa nopelns bija arī tas,' ka viņš
izsekoja dialektikas attīstībai filozofijas vēsturē.

Runājot par to buržuāzisko zinātnieku sasniegumiem, kuri ap-
zināti vai neapzināti ekspluatatoru sabiedrībās darbojas kā val-

došo šķiru «komiji», Ļeņins uzskatīja, ka marksistu uzdevums ir

«prast apgūt un pārstrādāt tos iekarojumus, kurus šie «komiji»
izdara

...
un prast atšķelt viņu reakcionāro tendenci, prast no-

vilkt savu līniju un cīnīties pret visu mums naidīgo spēku un

šķiru līniju» 1

. Tas attiecas arī uz filozofijas vēsturi.

Kā saprast filozofijas vēsturi, tās priekš-
metu un metodi, par to pašlaik norisinās

sīva ideoloģiska cīņa starp marksismu-

ļeņinismu un mūsdienu reakcionārajām
ideālistiskajām koncepcijām.

Daudzi plaši izplatītā mūsdienu ideālistiskās filozofijas vir-

ziena — neopozitīvisma pārstāvji (F. Franks, L. Vitgenšteins
v. c.) būtībā noliedz, ka filozofijai ir pašai savs specifisks priekš-
mets, kas atšķirīgs no konkrēto zinātņu priekšmeta; filozofijas
uzdevumus viņi reducē uz loģiskās domāšanas paņēmienu un

līdzekļu, «zinātnes valodas» struktūras pētīšanu. Pamatojoties uz

šādas filozofijas priekšmeta izpratnes, viņi neatzīst filozofijas
vēstures pozitīvo saturu, noliedz tās milzīgo un patstāvīgo lomu

pasaules izzināšanā.

Mazliet citādu, taču arī nepareizu uzskatu par filozofijas vēs-
turi pauž cita mūsdienu buržuāziskās filozofijas virziena — eksis-

tencialisma pārstāvji. Tā, piemēram, K. Jasperss, nenoliedzot

nepieciešamību pētīt filozofijas vēsturi, uzskata par neiespējamu
objektīvi aplūkot to kā vienotu vēsturisku procesu. Pēc Jaspersa
domām, ikviens filozofs rada pats savu individuālu subjektīvu
pasauli, kas neatkarīga no vēstures, un filozofija visumā viņam
šķiet esam «laikā neietverta gara cīņa». Jaspersa un citu eksisten-
cialistu subjektīvisms noved viņus pie patvaļas filozofijas vēstu-

res faktu iztulkošanā; nav nejaušība, ka Jasperss, nerēķinoties ar

filozofiskās domas patieso vēsturi, dažādu laikmetu un virzienu

filozofus apvieno kopējās «grupās» (piemēram, Platonu ar Kantu,
Hobsu ar Fihti, Akvīnas Tomu ar Hēgeli, Ciceronu ar Voltēru

utt.). Šada patvaļīga apiešanās ar vēstures faktiem noved pie filo-

zofiskas domas patiesās vēstures sagrozīšanas.

Filozofijas vēsture

mūsdienu buržuāziskās

filozofijas greizajā
spogulī

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 321. lpp.
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Citi mūsdienu ideālistiskās filozofijas virzieni (piemēram, neo-

tomisti, spirituālisti un citi objektīvā ideālisma pārstāvji) pauž

reliģijai tuvus uzskatus, apgalvodami, ka filozofijas priekšmets
vienmēr esot bijis un paliekot kāds mūžīgs absolūts gars, pasau-

les saprāts (kas izrādās esam dieva pseidonīms).
Tādējādi mūsdienu buržuāziskie filozofijas vēsturnieki, tiklab

tie, kas filozofiju pakļauj reliģijai un filozofijas vēsturi pārvērš
par reliģijas vēstures piedēkli, kā arī tie, kuri filozofijas vēsturi

uzskata par atsevišķu domātāju subjektīvās darbības rezultātu,

filozofijas vēsturi būtībā atrauj no sabiedrības un zinātnes vēs-

tures reālā procesa. Reakcionārie ideālistiskie filozofi arī filozo-

fijas vēstures sfērā cīnās pret materiālismu, mēģina noniecināt

un likvidēt tā sasniegumus un tradīcijas. Viņi pasludina, ka ideā-

listiskās filozofiskās mācības stāvot pāri šķirām un partijām, un

noraida filozofiskās domas materiālistisko un dialektisko man-

tojumu.
Marksistiski ļeņiniskā filozofija kritizē mūsdienu buržuāzisko

filozofu reakcionārās koncepcijas filozofijas vēstures jomā, kuras

sagroza cilvēces filozofiskās domas attīstības ainu un tiecas iznī-

dēt tās labākās tradīcijas.

3. §. Filozofijas vēstures un tās attīstības likumsakarību

izzināšanas marksistiskā metode

Dialektiskais un vēsturiskais materiālisms

filozofija saskata divas puses: ar izziņu
saistīto, ciktāl filozofija vairāk vai mazāk

pilda pasaules izzināšanas funkcijas un

zināmos apstākļos — zinātnes funkcijas, un ideoloģisko, ciktāl

filozofija ir ideoloģiskās virsbūves daļa. Parādot filozofisko mā-

cību atkarību no noteikta laikmeta sabiedriskajām attiecībām (un
galu galā no materiālās ražošanas veida), no šķiru cīņas, no zi-

nātnes un citu sabiedriskās apziņas formu attīstības, filozofijas
vēsture noskaidro motīvus, no kuriem vadījušies filozofi, izveido-

jot savas mācības, atsedz galvenos iemeslus, kuru dēļ filozofiskās

idejas, kas paudušas vienas vai otras sabiedriskās grupas pasau-
les uzskatu, attīstījušās noteiktā virzienā.

Filozofijas vēsture ir likumsakarīgs process, kurā dažādo zemju
filozofiskas mācības ir savstarpēji saistītas, nosaka cita citu, at-
tīstās pretēju filozofisku virzienu un tendenču (materiālisma un

ideālisma, dialektikas un metafizikas utt.) cīņas gaitā. Sī cīņa
noved pie kvalitatīvām izmaiņām filozofijā: cita citu nomaina ma-

teriālisma un dialektikas formas, un XIX gs. vidū notiek revolu-
cionārs apvērsums filozofijā — izveidojas dialektiskais un vēs-
turiskais materiālisms.

Marksistiskā filozofijas vēsture neierobežojas ar vienu vai otru
filozofisko mācību aprakstīšanu un izklāstīšanu, bet sniedz vis-

Filozofijas vēstures

marksistiskās metodes
būtība
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pārēju pārskatu par to, kā materiālisma un ideālisma, dialektikas

un metafizikas cīņā filozofiskās atziņas pakāpeniski attīstījušās
no zemākām uz augstākām, atsedz šīs attīstības likumsakarības.

Filozofijas vēstures marksistiskā metode visas filozofiskās mācī-

bas aplūko vēsturiski, kā noteiktas pakāpes pasaules izzināšanā,

nepieļaujot to modernizāciju un nepiedēvējot pagātnes domātā-

jiem tādas idejas, kādu tiem nav bijis un nevarēja būt. Pētījot
jebkuru filozofisku mācību, marksisms prasa tās sociālo un gno-

zeoloģisko sakņu atsegšanu un šās mācības pausto filozofisko

uzskatu sistēmas vispusīgu iztirzāšanu un novērtēšanu no zināt-

niskām, marksistiskām pozīcijām.
Marksisms-ļeņinisms atšķir vispārīgās dia-

lektiskās likumsakarības, kādas piemīt
visām esamības un izziņas attīstības for-

mām, sevišķās likumsakarības, kas rak-

sturīgas visām sabiedriskās apziņas formām, arī filozofijai, un

specifiskās likumsakarības, kādas piemīt filozofijai kā sabiedris-

kās apziņas īpašai formai un tās vēsturei. Jebkuras izziņas, kā

arī esamības attīstības vispārīgās likumsakarības ir dialektikas

likumi, kvantitatīvo izmaiņu pāreja kvalitatīvās, nolieguma no-

liegums, pretstatu vienība un cīņa kā jebkuras attīstības avots

utt. īpaša un tai pašā laikā vispārsocioloģiska likumsakarība, kas

nosaka visu sabiedriskās apziņas formu attīstību, ir pirmām kār-

tām materiālās ražošanas veida izšķirošā loma visu sabiedrisko

ideju tapšanā un attīstībā. Tāpat kā sabiedriskās apziņas citas

formas (politiskā ideoloģija, tiesības, morāle, reliģija, māksla),
filozofija pieder pie sabiedrības ekonomiskās bāzes virsbūves.

Ciktāl filozofija, it īpaši tās materiālistiskais virziens, attīstās

savstarpējā sakarā ar dabas zinātnēm, tās attīstības raksturs un

līmenis ir lielā mērā atkarīgs no rūpniecības panākumiem un no

zinātnes un tehnikas progresa, ar ko dabas zinātnes ir cieši sais-

tītas. «... Filozofus,» rakstīja Engelss, «nebūt nevirzīja uz priekšu
vienīgi tīrās domāšanas spēks, kā viņi to iedomājās. Tieši otrādi.

Patiesībā viņus virzīja uz priekšu galvenokārt varenā, arvien āt-

rākā un arvien straujākā dabas zinātņu un rūpniecības attīstība.» 1

Sabiedriskās apziņas attīstības vispārsocioloģiskā likumsaka-

rība šķiru sabiedrībās izpaužas kā sabiedriskās apziņas atkarība

no šķiru cīņas. Sī cīņa norisinās ne tikai politiskajā, bet ari ideo-

loģiskajā sfērā. Šķiru sabiedrībās filozofiskās mācības pauž no-

teiktu šķiru vai sociālu grupu pasaules uzskatu, tām ir šķirisks
raksturs.

Ideoloģijas, arī filozofijas vēsturē likumsakarīgi izpaužas sav-

starpējais sakars starp sabiedriskās apziņas attīstības nacionā-

lajiem un starptautiskajiem nosacījumiem.'ikvienas tautas filozo-

Dažas vispārīgās un

sevišķās filozofijas
attīstības likumsakarības

1 F. Engelss, Ludvigs Feierbahs un klasiskas vācu filozofijas gals, izd.
«Liesma», 1966, 20. lpp.
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fiskā doma savā attīstībā ir atkarīga ne tikai no savas zemes eko-

nomiskās dzīves un šķiru cīņas, bet to ietekmē arī filozofija un

sabiedriskā doma, kāda ir citu zemju tautām, kuras atrodas eko-

nomiskā, politiskā un idejiskā kontaktā ar šīs zemes tautu.

Marksistiskā filozofijas vēsture vēršas pret to filozofu neparei-

zajiem uzskatiem, kuri domā, ka ir tautas, kas devušas savu iegul-
dījumu filozofijas attīstībā, un tautas, kas nemaz vai gandrīz ne-

maz nav piedalījušās filozofisko ideju bagātināšanā. Jau Hēgelis
maldīgi uzskatīja, ka tautas, kuras savā «nacionālajā garā»

«iemiesojušas» «absolūtā gara» filozofiskās bagātības, ir bijušas
tikai Rietumeiropas tautas: grieķi, romieši un it īpaši vācieši. Viņš

apgalvoja, ka «filozofija vārda tiešajā nozīmē sākas Rietumos.

Tikai Rietumos uzaust... pašapziņas brīvība» 1
,

Austrumu tautu

filozofija bijusi filozofijas zemākā pakāpe («doma vērošanas sta-

dijā») un nav būtiski ietekmējusi vispasaules filozofiju.
Eiropā tiešām spēcīgi zēla zinātniskā un filozofiskā doma.

Koši uzplauka filozofija senajā Grieķijā, ietverot sevī daudzu vē-

lāko filozofijas paveidu iedīgļus. XVIII gs. beigu un XIX gs.
sākuma vācu klasiskā filozofija un it īpaši dialektiskais materiā-

lisms, kas izveidojās Vācijā, bija filozofiskas mācības ar pasaul-
vēsturisku nozīmi. Taču tas nepavisam nenozīmē, ka tikai Eiropa
bijusi filozofisko zināšanu šūpulis, «kā apgalvo «eiropocentrisma»
piekritēji. «Eiropocentrisko» viedokli akceptējis vairākums mūs-

dienu buržuāzisko filozofu, kuri vai nu pretēji patiesībai noliedz

filozofiskās domas pastāvēšanu Austrumu zemēs, vai arī uzskata,
ka tur tā esot viscaur reliģiski mistiska, vērojoši jutekliska, tāla

no racionālās domāšanas, zinātnes v. tml. F. Ibervegs, piemēram,

apgalvoja, ka Austrumu tautām «nevar būt ne runas par ... filo-

zofiju vārda tiešajā nozīmē».

Nepareizos uzskatus, ka Austrumu filozofijai neesot bijis ne-

kādas lomas vispasaules filozofiskās domas attīstībā, atspēko pati
filozofijas vēsture. Filozofiskās domas attīstība seno Austrumu

zemes (Ēģiptē, Babilonijā, Ķīnā, Indijā) sākās ilgi pirms sen-

grieķu filozofijas rašanas un, kā parādīts mūsu grāmatā, bagāti-
nāja filozofiju ar daudzām vērtīgām materiālistiskām un dialek-
tiskām idejām. Turpmāk filozofija Austrumos attīstījās tai pašā
virzienā kā filozofija Rietumos un tās viena otru ietekmēja. Tas
viss liecina, ka «eiropocentriskajām» teorijām, kuras runā par
filozofijas stagnāciju Austrumos, par «mūžseno» pretstatu un

naidu starp tā saucamo Rietumu un Austrumu domāšanas veidu,
nav nekāda pamata.

Tomēr salīdzinājumā ar Rietumiem, kur renesanses laikmets,
XVII—XIX gs. revolūcijas, zinātnes un tehnikas progress un it
īpaši strādnieku šķiras atbrīvošanās kustība izraisīja zinātniski
filozofiskās un sabiedriskās domas strauju uzplaukumu, Austrumu

1 rezeAb, Coq., t. IX, CTp. 92.
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zemēs, kur ilgus gadsimtus palika valdām feodālisms un reliģiskā
ideoloģija, nebija tik labvēlīgu apstākļu progresīvās filozofijas
attīstībai un jaunajos laikos Austrumu filozofija nevarēja tik stipri
ietekmēt pasaules filozofisko domu kā Rietumu filozofija.

Nepamatotas un reakcionāras ir arī «aziacentriskās» teorijas,
kas izplatās vairākās Austrumu zemēs un apgalvo, ka tikai Aus-

trumos attīstījusies īstā filozofija, bet Rietumi iestiguši «racionā-

lismā» un reliģiski ētiskās mācības (kurās «aziacentristi» saskata

filozofijas būtību) tiem bijušas svešas; tāpat nav pamata arī

«aziacentristu» apgalvojumam, ka ievērojamāko Rietumu filozo-

fijas virzienu (arī franču materiālisma un klasiskās vācu-filozo-

fijas) un pat marksisma avots esot Konfucija filozofija un citas

seno Austrumu ideālistiskās mācības.

Marksistiski ļeņiniskā zinātne, sekodama internacionālisma

principam, parāda, ka filozofiskā doma attīstījusies tiklab Aus-

trumos, kā arī Rietumos un filozofiskās mācības, kas radušās da-

žādās zemēs, pamatvilcienos risinājušas vienas un tās pašas filo-

zofiskās problēmas, vairodamas filozofisko atziņu bagātību.
Filozofiju, tāpat kā citas ideoloģijas for

mas, raksturo relatīva attīstības patstā
vība. «.

..
Katra ideoloģija,» rakstīja En

gelss, «ja nu tā radusies, attīstās sakarībī

ar visu pastāvošo priekšstatu kopumu, tos tālāk pārveidodama.»
Lai gan filozofijas attīstība atkarīga no ekonomiskās bāzes un

galu galā no sabiedrības materiālās dzīves nosacījumiem, būtu

nepareizi katru filozofisku ideju uzskatīt par tiešu šo nosacījumu
rezultātu, kā to darīja A. Bogdanovs, V. Suļatikovs un citi mar

ksisma vulgarizatori, pūlēdamies ikvienu filozofijas jēdzienu iz

skaidrot ar tiešām buržuāzijas interesēm vai ar kapitālistiskās
ražošanas tehnikas attīstību. Filozofijas attīstības virzienu galu
galā nosaka sabiedrības ekonomiskā dzīve, taču filozofisko ideju
saturs un it īpaši loģiskās kategorijas un formas, kādās attīstās

filozofiskā doma, neizriet no ekonomikas tieši, bet ir lielā mērā

saistītas ar sava laika ideoloģisko cīņu, ar sabiedriskās apziņas
citu formu (mākslas, reliģijas v. c.) attīstību, ar zinātni, ar to

domu materiālu, kuru filozofiem atstājuši viņu priekšgājēji. Sajā
apstāklī vispirmām kārtām izpaužas filozofijas relatīvā patstāvība

Filozofijas relatīvā patstāvība izpaužas arī tādējādi, ka filo

zofiskā doma, atspoguļojot sabiedrības dzīvi un visumā atbilsto

ekonomiskās bāzes raksturam, savā attīstībā var atpalikt no tās

vai arī aizsteigties tai priekšā. Tā, piemēram, laikmetā, kad no

tika atbrīvošanās kustība pret feodālo iekārtu, kuras valdošā

ideoloģija bija reliģija, ar šo kustību saistītā progresīvā filozofiskā

doma bieži atpalika apziņas formu attīstības ziņā, pieņemdama
ideālistiskas, reliģiskas formas. Spilgts piemērs tam, kā filozofiskā

Filozofijas attīstības

relatīvā patstāvība un

tās iekšējā loģika

1 F. Engelss, Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals, 49. lpp.



18

doma var aizsteigties priekšā sabiedriskās attīstības gaitai, ir tas

fakts, ka kapitālisma apstākļos radās un izveidojās dialektiskais un

vēsturiskais materiālisms — sociālistiskās ideoloģijas teorētiskais

pamats.
Par filozofijas relatīvo patstāvību liecina arī tas, ka bieži vien

filozofiskā doma sasniedz augstu līmeni tādās zemēs, kuras salī-

dzinājumā ar citām ekonomiskās un politiskās attīstības ziņā uz-

skatāmas par atpalikušām. F. Engelss rakstīja: «... Kā īpašai
darba dalīšanas nozarei katra laikmeta filozofijai kā priekšnotei-
kums ir noteikts domu materiāls, kuru tai nodevuši tās priekšteči
un uz kura tā balstās. No tā rodas tāda parādība, ka ekonomiski

atpalikušas zemes filozofijā tomēr var spēlēt pirmo vijoli: Fran-

cija XVIII gadsimtā attiecībā pret Angliju, uz kuras filozofiju
franči balstījās, un pēc tam Vācija attiecībā pret abām pirmajām.
Bet kā Francijā, tā arī Vācijā filozofija un vispārējs literatūras

uzplaukums tai laikmetā bija ekonomiskā uzplaukuma rezultāts.»1

Kā noteiktai pasaules izzināšanas formai, pašus vispārīgākos
esamības un domāšanas jautājumus aptverošai uzskatu sistēmai

filozofijai ir sava iekšēja loģika, tā vispārinātā veidā pauž pasau-
les izzināšanas likumsakarības, kuras ir dabā un sabiedrībā val-

došo objektīvo likumsakarību atspoguļojums. Filozofijai ir pašai
savas specifiskas likumsakarības, kas zināmā mērā izpaužas arī

citās sabiedriskās apziņas sfērās (zinātnē, mākslā, sabiedriski po-

litiskajā ideoloģijā), ciktāl filozofija tās idejiski un teorētiski

ietekmē. Šādas specifiskas likumsakarības filozofijas attīstībā ir

cīņa starp materiālismu un ideālismu, dialektiku un metafiziku

v. tml.

Filozofiskās domas attīstības iekšējā loģika izpaužas tādējādi,
ka šis process galvenokārt attīstās no vienkāršā uz komplicēto, no

zemākā uz augstāko. Sis filozofisko atziņu «vairošanās» process
norisinās nevis taisnā virzienā, bet gan līču loču. Bieži vien gadās
arī novirzes no īstenības pareizas izzināšanas uz ideālisma, mis-

tikas un reliģijas pusi. Visumā tomēr tas ir augšupejas process,
kas galu galā ved uz objektīvās patiesības izzināšanu.

4. §. Filozofijas attīstības galvenie periodi

Tā kā filozofijas, tāpat kā citu sabiedriskās apziņas formu,
attīstību galu galā nosaka sabiedriski ekonomisko formāciju ra-

šanās, attīstība un nomaiņa, marksisms filozofijas vēsturi iedala

periodos, kas visumā atbilst sabiedriski ekonomiskajām formāci-

jām resp. laikmetiem, kuros notiek vienas sabiedriski ekonomiskās

formācijas pāreja otrā, kā arī svarīgākajiem posmiem šķiru cīņas
vēsturē. Šādi periodi filozofijas vēsturē ir: 1) filozofija'vergturu
sabiedrībā; 2) filozofija feodālajā sabiedrībā; 3) filozofija laik-

1 K. Markss un F. Engelss, Vēstuļu izlase, LVI, 1952, 378. lpp.



metā, kad notiek pāreja no feodālisma uz kapitālismu; 4) filo-

zofija kapitālisma nostiprināšanās laikmetā līdz marksisma sā-

kumiem; 5) filozofija pirmsmonopolistiskā kapitālisma, proleta-
riāta revolucionārās kustības sākšanās un attīstības laikmetā;

6) filozofija imperiālisma un proletāriskās revolūcijas laikmetā un

7) filozofija sociālisma uzcelšanas, divu pretēju sistēmu — sociā-

lisma un kapitālisma — cīņas, komunisma uzvaras laikmetā.

Katru filozofijas attīstības vēsturisko periodu marksisms iedala

dažādos posmos, dažādās stadijās, kuras dažkārt būtiski atšķiras
cita no citas filozofisko mācību rakstura un attīstības līmeņa ziņā.
Tai pašā laikā atšķirību starp filozofijas, šās specifiskās, relatīvi

patstāvīgās zinātniskās izzināšanas formas dažādajiem vēstures

posmiem stipri ietekmē viena vai otra laikmeta filozofisko mā-

cību raksturs un virziens. Zinātniskā filozofijas vēsture filozofis-

kās domas vēsturi iedala divās ērās: 1) filozofijas vēsture pirms
marksisma rašanās un 2) filozofijas vēsture pēc marksisma raša-

nās. Filozofijas vēsturē vienas materiālisma un dialektikas formas

nomaina otras. Tā, piemēram, pāreju no feodālisma uz kapitā-
lismu raksturo renesanses filozofijas attīstība. Kapitālisma laik-

metā tiek izdalīti XVII—XVIII gs. materiālisma un klasiskās vācu

filozofijas attīstības periodi. Materiālisma un dialektikas augstākā
vēsturiskā forma — marksisma filozofija — arī nav nemainīga,
bet attīstās un pilnveidojas, konkretizē un izstrādā savus liku-

mus un kategorijas, precizē savus secinājumus un tēzes, pamato-

joties uz revolucionārās cīņas praksi, uz sabiedrības attīstības

jauno procesu un zinātnes iekarojumu vispārināšanu.
Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma radoša attīstīšana im-

periālisma un proletāriskās revolūcijas periodā un sociālisma uz-

celšanas, divu pretējo sistēmu cīņas, komunisma uzvaras jaunajā
vēsturiskajā laikmetā iezīmē jauno, ļeņinisko posmu marksisma

filozofijā. Spilgti piemēri marksistiskās filozofijas tālākai piln-
veidošanai ciešā sakarā ar dzīvi, ar praksi atrodami V. I. Ļeņina
un viņa skolnieku darbos, marksistiski ļeņinisko partiju svarīgā-
kajos dokumentos, padomju un aizrobežu zinātnieku marksistu

rakstos.

5. §. Filozofijas vēstures kā zinātnes nozīme

Filozofijas vēsture ir filozofiska un tai pašā laikā vēsturiska

zinātne. Tās pētīšana dod iespēju izprast cilvēces domas attīs-

tību un likumsakarības, aptvert lielo pieredzi, kādu uzkrājis cil-

vēks, izzinot pasauli. Filozofijas vēsture parāda, kā tikušas izvei-

dotas teorētiskās domāšanas formas un kategorijas un zinātniskās

izziņas metodes, tā māca pareizi dialektiski domāt, pielietot dia-

lektiku pasaules izzināšanas un pārveidošanas procesā. «... Teo-

rētiskā domāšana,» rakstīja Engelss, «ir iedzimta īpašība tikai

ka spēja. Šī spēja ir jāattīsta, jāpadara pilnīgāka, bet, lai to
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sasniegtu, līdz šim nav nekāda cita līdzekļa ka tikai studēt visu

līdzšinējo filozofiju.» 1

Atsedzot ideālisma un metafizikas gnozeoloģiskās saknes, no-

skaidrojot pagātnes domātāju teorētisko kļūdu un maldu cēloņus,
zinātniskā filozofijas vēsture līdz ar to brīdina no to atkārtošanas

teorētiskajā domāšanā mūsu dienās, no vienpusības, subjektī-
visma un dogmatiska sastinguma teorijā un praksē, iedveš cil-

vēkiem paļāvību uz cilvēka prāta spēku, uz spējām izzināt pasauli
un tās likumus.

Filozofijas vēstures pētīšanai ir ne tikai izglītojoša, bet arī

liela praktiski politiska, audzinoša nozīme. Tā palīdz bagātināt
cilvēka atmiņu ar filozofiskām zināšanām, kuras uzkrājusi cil-

vēce, saglabāt un turpināt savas tautas un visas cilvēces filo-

zofiskās domas labākās, pirmkārt, materiālistiskās un dialektiskās

tradīcijas, kurām bijusi svarīga loma pasaules kultūras vēsturē.

Filozofijas vēsture māca saskatīt, ka mūsdienu buržuāzisko

filozofijas virzienu «gnozeoloģiskā sholastika» pauž kapitālistis-
kās sabiedrības valdošo šķiru intereses, ka aiz šiem «visjaunāka-
jiem» virzieniem slēpjas vecas savu laiku nodzīvojušas reakcionā-

ras filozofiskas mācības. Tā filozofijas vēstures studēšana apbruņo
cīņai pret ideālismu, reliģiju un reakcionāro ideoloģiju vispār.

Filozofijas vēsture kā zinātne rāda, ka visu svarīgāko kultū-

ras un zinātnes sasniegumu, arī filozofiskās domas attīstīšanas

un kritiskas pārstrādāšanas rezultāts ir dialektiskais un vēsturis-

kais materiālisms. «Filozofijas vēsture un sociālās zinātnes vēs-

ture,» atzīmēja V. I. Ļeņins, «pilnīgi skaidri rāda, ka marksismā

nav nekā līdzīga «sektantismam» kaut kādas noslēgtas, sastin-

gušas mācības nozīmē, kas radusies nomaļus no pasaules civili-

zācijas attīstības galvenā ceļa. Gluži otrādi, visa Marksa ģenia-
litāte ir taisni tā, ka viņš devis atbildes uz jautājumiem, kurus

cilvēces progresīvā doma jau bija ierosinājusi. Viņa mācība iz-

auga kā filozofijas, politiskās ekonomijas un sociālisma lielāko

pārstāvju mācības taisns un tiešs turpinājums.» 2

Filozofijas vēstures galvenā idejiski audzinošā un praktiski
politiskā nozīme ir tā, ka filozofijas vēsture palīdz savienot teo-

riju ar revolucionārās cīņas un komunistiskās celtniecības praksi,
veidot zinātnisko, marksistiski ļeņinisko pasaules uzskatu, izstrā-

dāt augstus morālus ideālus un izkopt labu estētisku gaumi,
tādējādi veicinot darbaļaužu komunistisko audzināšanu.

Līdz musu dienām izsekotā filozofijas vēsture neatspēkojami
pierada, ka vienīgā pareizā mūsu laika filozofiskā mācība ir dia-

lektiskais materiālisms. Marksistiskā filozofijas vēsture māca dziļi

apgūt dialektiska materiālisma teoriju un metodi, radoši pielietot
tas dzīve, prakse, nenogurstoši cīnīties pret marksismam naidīgo
buržuāzisko ideoloģiju, revizionismu un dogmatismu.

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 26. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 19. sēj., 3. lpp.
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PIRMAIS NODALĪJUMS

PIRMSMARKSISTISKĀS FILOZOFIJAS

VĒSTURE

II nodaļa

FILOZOFIJA SENO AUSTRUMU ZEMĒS

Vissenākās filozofiskās mācības bija tās, kuras radās seno

Austrumu valstīs: Indijā, Ķīnā, Ēģiptē un Babilonijā.

1. §. Filozofija senajā Indijā

Filozofija senajā Indijā radās apmēram piecsimt gadus pirms
mūsu ēras, kad tagadējās Indijas teritorijā sāka veidoties valstis.

Katras šādas valsts priekšgalā bija radža, kura vara balstījās uz

zemes īpašnieku aristokrātijas un augstāko priesteru (brahmaņu)
varu. Vēl bija stipri jūtamas agrākās patriarhālās attiecības starp
valdošajām šķirām un apspiestajiem.

Senās Indijas sabiedrība dalījās vārnās — grupās, kas vēlāk

kļuva par kastu sistēmas pamatu. To bija četras: 1) priesteru
vārna (brahmaņi); 2) militārās aristokrātijas vārna (kšatriji);
3) zemkopju, amatnieku, tirgotāju vārna (vaišiji) un 4) zemākā

vārna (šudri). Šudri bija pakļauti brahmaņiem, kšatrijiem, vaiši-

jiem; tiem nebija tiesību uz kopienas īpašumu, tos neuzņēma par

kopienas locekļiem, tie nepiedalījās kopienas lietu izlemšanā. Sa-

biedrības dalīšanos vārnās reliģija pasludināja par svētu un ne-

aizskaramu iestādījumu. Dižciltīgajām priesteru ģimenēm bija
ievērojama loma sabiedrībā, tās bija izglītības un speciālo zinātņu

nesējas un ietekmēja reliģiskās ideoloģijas attīstību.

Vissenākais indiešu literatūras piemineklis ir Vēdas. Vēdu

tēlainajā valodā ir izteikts ļoti sens reliģisks pasaules uzskats, ar

kuru jau tajos laikos savijās daži filozofiski priekšstati par pa-

sauli, par cilvēku un par tikumisku dzīvi. Vēdas dalās četrās

grupās jeb daļās. Vissenākā no tām ir Samhiti. Pārējās grupās
apvienotie darbi ir Samhitu komentāri un papildinājumi. Samhiti

sastāv no četriem krājumiem. Pats agrākais no tiem ir Rigvēda,
reliģisku himnu krājums (ap 1500. gadu pirms m. ē.).

Vēdu otro daļu veido Brahmani — rituālu tekstu apkopojums.
Uz tiem balstījās brahmanisma reliģija, kas dominēja pirms bu-

disma rašanās. Vēdu trešā daļa — Araņjaki — nosaka, kā jāiz-
turas vientuļniekiem. Vēdu nobeigums ir Upanišadas, vārda
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tiešajā nozīmē Vēdu filozofiskā daļa, kas radusies ap 1000. gadu

pirms m. ē. Jau tajā periodā, kad valdīja Vēdās un Upanišadās

atspoguļotie reliģiskie un mitoloģiskie uzskati, radās filozofiskās

apziņas pirmie elementi un sāka veidoties pirmās filozofiskās mā-

cības — kā ideālistiskās, tā arī materiālistiskās.

Seno indiešu filozofiju raksturo tās attīstība noteiktu sistēmu

jeb skolu ietvaros un to dalīšanās divās lielās grupās: ortodoksā-

lajās (kas atzina Vēdu autoritāti) un neortodoksālajās (kas Vēdu

autoritāti neatzina). Vairākums šo skolu bija ortodoksālas un reli-

ģiskas. Tādas skolas bija vedanta, mimansa, sankhja, joga, njaija,
vaišešika. Taču vairākās šajās skolās cauri ārējai reliģiski ētiska-

jai formai saskatāma materiālistiska tendence. Neortodoksālās

skolas ir džainisms, budisms un čarvaku-lokajatiku skola.

Senajām «gudro» mācībām attīstoties, ra-

dās džainisma filozofija. Pēdējais «gud-
rais» — Vardhamana, kas, kā apgalvo leģenda, dzīvojis VI gs.

pirms m. ē., tika nosaukts par Uzvarētāju — Džinu. Viņa piekri-
tēji sāka saukties par džainistiem. Savā galvenajā daļā džainisms

ir ētiska mācība, kas norāda ceļu, kā dvēselei «atbrīvoties» no

pakļautības kaislībām. Sāda ētika kļuva tradicionāla daudzām

indiešu filozofiskajām sistēmām. Džainisma filozofijas mērķis ir

«svētums», īpašs uzvešanās veids, ar kura palīdzību tiek sasniegta
minētā atbrīvošanās. Par gudrības avotu džainisms uzskata ne-

vis dievu, bet īpašus svētos, kas sasnieguši spēku un laimi, pa-

matojoties uz pilnīgām zināšanām un izturoties tā, kā tas izriet

no šīm zināšanām.

Džainisms kā ētiska mācība balstās uz īpašu mācību par esa-

mību. Saskaņā ar šo mācību pastāv liels daudzums lietu, kurām

piemīt realitāte un, no vienas puses, pastāvīgas jeb substancionā-

las, no otras puses, gadījuma rakstura jeb pārejošas īpašības.
No nedzīvajām substancēm īpaša nozīme ir matērijai (pudgala).
Matērija figurē vai nu kā sadalīta tālāk nedalāmos elementos

(atomos), vai arī kā sakopota — kā atomu kopumi. Bez matērijas
pie nedzīvajam substancēm pieder telpa, laiks, kustības un miera

stāvokļa nosacījumi.
Par galveno dvēseles pazīmi džainisms uzskata apziņu. Apzi-

nātības pakāpe dažādām dvēselēm ir dažāda. Dvēsele pēc savas

dabas ir pilnīga un tas iespējas_bezgalīgas: iespējamībā dvēse-
lei pieejamas gan bezgalīgas zināšanas, gan bezgalīga varenība,
gan bezgalīga laime. Taču dvēsele sliecas identificēt sevi ar ķer-
meni. Jebkura brīdī dvēsele ir visas savas agrākās dzīves — visas
savas agrākās rīcības, agrāko jūtu un domu rezultāts. Galvenais
cēlonis, kas dvēseli padara atkarīgu, ir stipras vēlēšanās jeb
kaislības. Kaislību cēlonis ir dzīves nepazīšana. Tāpēc izziņai
dvēsele jāatbrīvo no matērijas. Patiesas izziņas noteikums ir ne

tikai paļāvība uz skolotāju autoritāti, bet arī pareiza izturēšanās,
pareizs rīcības veids. «Atbrīvošanai», kas ir džainisma mācības

Džainisms
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mērķis, jānoved pie dvēseles pilnīgas atdalīšanās no matērijas.
Tas tiek sasniegts ar askētisma palīdzību.

VI—V gs. pirms m. ē. radās budisms —

reliģiska mācība, kas bija naidīga senajai

priesteru reliģijai — brahmanismam. Budisms izplatījās pilsētu
zemākajos slāņos, kur šķiru pretišķības bija visasākās.

Pēc neilgas pretošanās valdošās šķiras atzina budismu un

sāka to atbalstīt, vadoties no savām šķiriskajām interesēm. Tieši

tajā laikmetā Indijā veidojās lielas valstis. Brahmanisms aizstā-

vēja priesteru privilēģijas, turpretim budismā bija stipra prieste-
riem naidīgā tendence. Tai pašā laikā budisma ideoloģija prasīja
padevību un samierināšanos un tāpēc likās neesam bīstama val-

došajai šķirai.
Budisms — viena no pasaules reliģijām — stāv līdzās kristie-

tībai un musulmanismam. Budisma mācības balstās uz leģendu
par šīs reliģijas dibinātāju princi Sidharthu jeb Gautamu Budu.

Buda dzīvojis VI gs. pirms m. ē. Budisma literatūra radās krietni
vēlāk. Pirmais mēģinājums sistematizēt budismu atrodams tā

saucamajā «Tripitakā» («Trīs grozi ar mācībām»). Trešajā no

šīm grāmatām aplūkoti filozofiski jautājumi. Budisma reliģija iz-

platījās Indijas austrumos un dienvidos, Ceilonā, Birmā un

Siāmā. Cits budisma atzarojums iesakņojās Tibetā, Ķīnā un

Japānā.

Budisms izvirza šādas pamattēzes: 1) dzīve ir ciešanu pilna;
2) ciešanām ir cēlonis; 3) pastāv iespēja ciešanas izbeigt: ir ceļš,
kuru ejot var atbrīvoties no ciešanām. Ciešanas rodas tāpēc, ka

visi notikumi un fakti ir savstarpēji nosacīti un cits no cita at-

karīgi. Jau pašam piedzimšanas faktam neatvairāmi seko cieša-

nas aiz ciešanām. Cilvēka dzīvi, viņa tiekšanos pēc baudas nosaka

jutekliskā pieredze un pavada ciešanas. Budisma gudrie māca, ka

izziņas mērķis ir cilvēka atbrīvošanās no ciešanām. Budisma ēti-

kas pamatā ir pārliecība, ka atbrīvošanās no ciešanām sasnie-

dzama nevis aizkāpa dzīvē, bet šajā dzīvē. Ciešanu izbeigšanos
budisti sauc par nirvānu. Burtiski šis vārds nozīmē «apdzišanu».
Ar nirvānu budisti saprot nesatricināma miera stāvokli, atbrīvo-

šanos no visa, kas rada sāpes, atraisīšanos no ārējās pasaules,
kā arī no domu pasaules.

Dažas budisma tēzes modina zināmu interesi no filozofijas
viedokļa: mācība par to, ka viss ir mainīgs, dvēseles kā īpašas
būtības noliegšana un tikai pastāvīgi mainīgas apziņas stāvokļu
plūsmas atzīšana.

Jautājums par ētiskās pilnveidošanās praktiskajiem ceļiem
budismā izstrādāts ļoti sīki. Tā ir mācība par astoņiem «tiku-

miem», kurus sasniedz tie, kas šādu ceļu noiet. Tikumi ir: pareiza
izturēšanās, pareiza dzīve, pareiza valoda, pareizs domu virziens,
koncentrēšanās jeb nomierināšanās un nesatricināms miers.

Budisms
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Budisma panākumus noteica tas, ka šī mācība bija «atpestī-
šanas reliģija», kas iedvesa ticīgajiem cerību, ka visur izplatītās
ciešanas var tikt pārvarētas un iznīdētas. Tāpat kā visas reliģi-

jas, budisms nemaz netiecās izskaust ciešanu cēloņus reālajā sa-

biedrības dzīvē. Tas bija nevis cīņas mācība, bet gan padevības

reliģija. Tālāk attīstoties, budisms sadalījās vairākās skolās.

Par senindiešu filozofijas pirmajām mācī-

bām nav viegli spriest, jo attiecīgie pirm-

avoti, it īpaši materiālistisko filozofu darbi,
ir gājuši zudumā, bet ziņas, kuras par

pašām senākajām mācībām sniedz vēlākie ideālisti, ir stipri sa-

grozītas.
Vissenākais materiālistiskais filozofijas virziens Indijā bija

lokajatas (jeb čarvakas) mācība. Lokajata atzina vienīgi mate-

riālo pasauli un noliedza jebkādas citas pasaules pastāvēšanu.

Lokajatas filozofija acīmredzot radusies tajā laikmetā, kad seno

ģints iekārtu Indijā nomainīja valsts un kad līdzās senajām kara-

vīru un priesteru (brahmaņu) vārnām lielāku nozīmi sāka iegūt

tirgotāju vārna un no zemkopju vidus sāka izdalīties brīvie zem-

nieki un amatnieki.

Sakarā ar lokajatas mācību par esamību visa pasaule sastāv

no materiāliem pirmelementiem. Ir tikai šie pirmelementi un to

savienojumu likumi, nekādas citas realitātes nav. Ticība dieva,

dvēseles, paradīzes, viņpasaules pastāvēšanai ir maldīga, šās ticī-

bas objekti uztverei nav pieejami. Dabas lietas sastāv no gaisa

(jeb vējiem), uguns (jeb gaismas), ūdens un zemes. Pēc nāves

organismi atkal sairst pirmatnējos elementos. Apziņa pastāv reāli,
to apliecina uztvere. Tomēr apziņa nevar būt garīgas un nemate-

riālas būtības īpašība, tā piemīt dzīvam materiālam ķermenim.
Personība nav atdalāma no ķermeņa.

Balstoties uz mācības par esamību, lokajatas filozofija veido

arī savu ētiku. Cilvēks izjūt tiklab baudu, kā arī ciešanas. Pilnīgi
novērst ciešanas nav iespējams, taču tās var reducēt līdz minimu-

mam un baudu iespējams kāpināt līdz maksimumam. Parastie

ētiskie priekšstati par tikumu un netikumu ir svēto grāmatu
autoru izdomājums. Tāds pats izdomājums ir elle, paradīze un

viss upurēšanas rituāls.

Vēlāk lokajatas mācībā ieviešas skepticisma elements — tā

atturas spriest par jautājumiem, uz kuriem iespējamas atbil-
des, kas viena otru izslēdz.

Senindiešu filozofijā pastāv sistēmas, kas

balstās uz Vēdām. Sajās sistēmās Vēdu

teksti tiek uzskatīti par svētiem rakstiem

līdzīgi senebreju bībelei un Jaunajai derī-

bai kristietības literatūra. Sīs sistēmas ir mimansa un vedanta.

Vēdas tām ir neapšaubāma autoritāte.

Mimansas raksturīgā pazīme ir tā, ka, būdama mācība, kuras

Senindiešu materiālisma

aizsākumi. Lokajatas

filozofija

Sistēmas, kas balstās

uz Vēdām, — mimansa

un vedanta
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mērķis ir Vēdu rituāla attaisnošana, sī mācība daudz uzmanības

veltī izziņas teorijas un loģikas jautājumiem. Juteklisko uztveri

tā uzskata par īpašu zināšanu avotu. Uztveres priekšmeti tiek

raksturoti kā reāli un ar dažādām objektīvām pazīmēm apveltīti.
Līdzās uztverei par izziņas avotiem tiek uzskatīts loģiskais seci-

nājums, salīdzinājums, svēto grāmatu autoritārā liecība un da-

žas neuztveramas, par postulātiem atzītas patiesības.
Vedantas ideālistiskās atziņas pirmoreiz sistematizēti izklās-

tīja Badarajana. Šai mācībai piemita dažādas nianses, kuru pa-

matā bija dažādi izprastā attiecība starp dvēseli un dievu. Paši

galējākie uzskati bija: 1) uzskats, ka dvēsele un dievs ir pilnīgi
dažādas lietas, un 2) uzskats, ka tie ir pilnīgi vienoti. Pirmo mā-

cību aizstāvēja Madhva, otro — Sankara. Vedanta prasa, lai

skolnieks padevīgi sekotu skolotājam, kuram atklājusies vedantas

gudrība, lai viņš vingrinātos pastāvīgās pārdomās par tās patie-
sībām, līdz kļūst spējīgs tieši un turklāt pastāvīgi vērot patiesību.

Saskaņā ar vedantu dvēsele, kas saistīta ar savu ķermeni, nav

brīva, tā alkst juteklisku baudu un daudzkārt iemiesojas jaunā
veidā. Nezināšana, kas verdzina dvēseli, ir pārvarama, iedziļi-
noties vedantā. Būdama objektīvā ideālisma sistēma, vedanta no-

ved pie mistikas, pie kontemplatīvuma, atteikšanās no cīņas un

pie filozofisko mācību pakļaušanas reliģijai.
Ļoti sena filozofijas forma Indijā bija
sankhjas mācība. Tās dibinātājs Kapila,

kā min daži avoti, dzīvojis ap sešsimtajiem gadiem pirms m. ē.

Sankhjas mācība atzīst divus pirmsākumus: materiālo un ga-

rīgo. Par izejas punktu pasaules izskaidrošanai sankhja uzskata

atziņu par visu lietu un parādību, arī psihisko parādību, mate-

riālo pirmcēloni. Pirmcēlonis ir materiāls, bet tai pašā laikā tam

jābūt tik smalkam un spējīgam visur iespiesties, lai kļūtu iespē-
jami pat vissmalkākie veidojumi, tādi kā, piemēram, prāts. Pirm-

cēlonis nevar būt nekāda pirms tā pastāvoša cēloņa radīts. Tas

ir mūžīgs pašcēlonis, visas pasaules mūžīgais pamats. Visi priekš-
meti bez izņēmuma spēj izraisīt mūsos vai nu baudu, vai sāpes,
vai vienaldzību. So stāvokļu cēlonis ir trīs priekšmetu sastāv-

daļas, kuras saucas par gunām un kuras tieši netiek uztvertas.

No šīm trijām sastāvdaļām veidojas ne tikai primārā substance —

prakriti, bet arī visas pasaules lietas. Prakriti ir cēlonis ķermeņu,
jušanas un darbošanās orgānu, «Es» sajūtas, prāta un intelekta

pastāvēšanai. Bez tam tomēr pastāv apziņa; tā stāv pāri visā-

dam pārmaiņām un pēc savas dabas ir jau nemateriāla. Viss reā-

las pasaules priekšmetu lielais daudzums rodas pēc tam, kad

materiālais cēlonis — prakriti — saskaras ar puruši jeb «Es».
Prāts, cēlies no prakriti, nav mūžīgs, tas ir komplicēts un ir sub-

jekts, kas rodas un sairst laikā. No šīs mācības par esamību

sankhjas filozofija secina mācību par izziņu. Līdzās uztverei un

loģiskajam slēdzienam sankhja par izziņas avotu atzīst arī seno

Sankhjas filozofija
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svēto grāmatu — Vēdu mācības («liecības»). Droša izziņa rodas

tad, kad intelektā atspoguļojas nevis priekšmets, bet pati apziņa

jeb «Es».

Sankhjas ētikas priekšnosacījums ir pārliecība, ka visur izpla-
tītas ciešanas. Tāpat kā daudzas citas senindiešu filozofijas sko-

las, sankhja par gudrības galveno uzdevumu uzskata to ceļu un

līdzekļu izzināšanu, kuri noved pie cilvēka pilnīgas atbrīvoša-

nās no ciešanām un nelaimēm.

Sankhjas sistēmai daudzējādā ziņā tuva

bija jogas sistēma. Vārds «joga» acīm-

redzot nozīmē koncentrēšanos. Par šās sistēmas dibinātāju uz-

skata prātnieku Patandžali.

Jogas sistēmā ticība dievam aplūkota kā teorētiskā pasaules
uzskata elements un kā priekšnoteikums sekmīgai praktiskai dar-

bībai, kas vērsta uz atbrīvošanos no ciešanām. Daļa no līdzek-

ļiem, kurus joga ieteic šās atbrīvošanās panākšanai, pieder pie
askētisma prakses, daļa — pie ētikas principiem, kura dibināta

uz līdzcietību pret visām dzīvības formām un veidiem. Starp jo-

gas priekšrakstiem atrodams dažs labs racionāls, praksē zināmā

mērā pārbaudīts ieteikums par elpošanas higiēnu, ēšanas režīmu

v. tml. Jogas priekšrakstu sistēmā ietilpst arī dieva pielūgšana. Tā

ir svarīga atšķirība starp jogu un ateistisko sankhjas sistēmu.

Par njaijas dibinātāju uzskata prātnieku
Gotamu (jeb Gautamu). Sās skolas vis-

senākie teksti radušies 111 gs. pirms m. ē.,

pārējie sarakstīti ne agrāk kā mūsu ēras pirmajos gadsimtos.
Njaijas filozofija ir uz materiālistiskās esamības teorijas pamata
izveidota mācība par izziņu, it īpaši par loģisko secinājumu. Njai-
jas esamības teorijas uzdevums ir nevis teorētiskas, bet praktis-
kas dabas — tai jāveicina cilvēka atbrīvošanās no visām cieša-

nām. Njaijas filozofija aplūko izziņas metodes un paņēmienus,
klasificē izziņas priekšmetus, pašu realitāti. Patiesas zināšanas

var būt izprašana vai nu ar uztveres, vai ar loģiska secinājuma,
vai ar liecības (autoritātes), vai ar salīdzināšanas palīdzību. Uz-

tveres priekšnoteikums ir sajūtu orgāni, un tā sniedz tiešas zinā-

šanas par priekšmetu. Loģiskai izzināšanai vajadzīga tādas pa-
zīmes nošķiršana, kura nav atdalāma no izzināmā priekšmeta.

Visumā njaijas_ filozofija ir naivi materiālistiska. Patiesību
tiklab tas izcelšanās, kā arī satura ziņā šī filozofija uzskata par
atkarīgu no izzināmo objektu reālās dabas. Priekšmets pastāv ag-
rāk nekā zināšanas par to. Vēlāk šajā materiālistiskajā pamat-
saturā ieviesās reliģijas un ideālistiskās psiholoģijas elementi.

Viena no visizkoptākajām senindiešu ma-

teriālisma sistēmām ir vaišešika. Sās sko-

las nosaukums cēlies no vārda «višeša»,
kas nozīmē «īpatnība», un norāda uz to, ka, izskaidrojot īstenību,
vaišešika vislielāko nozīmi piešķir substanču, atomu, dvēseļu utt.

Jogas sistēma

Materiālistiska

njaijas sistēma

Materiālistiskā

vaišešikas sistēma
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specifiskās atšķirības kategorijai. Vaišešika izveidojās apmēram
VI—V gs. pirms m. ē. Par tās nodibinātāju uzskata Kanādu. Vai-

šešikas filozofija sākotnēji radās kā materiālistiska mācība par
esamību un atomisma teorija. Vēlāk tā pievērsās arī loģikas pro-
blēmām.

Tāpat kā njaija, arī vaišešika par gudrības mērķi uzskata cil-

vēka «Es» atbrīvošanu no ciešanām un no atkarības. Ciešanu pē-
dējais cēlonis ir nezināšana. Ceļš uz atbrīvošanos ir zināšanas,
t. i., patiesa realitātes izprašana. Šādas izziņas priekšnoteikums
ir realitātes kategoriju, t. i., esamības augstāko veidu pētīšana.
Kategorija nav prāta jēdziens, bet gan vispirms ar terminu apzī-
mētais priekšmets. Tāpēc kategoriju klasifikācija sakrīt ar priekš-
metu jeb objektu klasifikāciju.

Visu lietām piemītošo īpašību, īpatnību, darbību materiālais

nesējs, kā arī visa komplicētā cēlonis ir substance. Pieci no dažā-

dajiem substanču veidiem — zeme, ūdens, gaisma, gaiss un

ēters — ir fiziski elementi, kuri paši sastāv no mūžīgiem, neda-

lāmiem atomiem. Atomi nav ar sajūtu orgāniem uztverami, un

par to pastāvēšanu mēs uzzinām tikai ar secinājuma palīdzību.
Raksturīgā īpašība, ar kuru izceļas vaišešikas mācība par ato-

miem, ir starp atomiem pastāvošas kvalitatīvas atšķirības atzī-

šana. Atšķirībā no īpašībām kvalitātes tiek uzskatītas par kaut ko

no sākta gala pastāvošu. Kustība nav kvalitāte, bet gan īpašība,
jo tā pāriet no viena priekšmeta uz otru. Bezķermeniskās substan-

cēs nevar būt kustības un darbības; šādas substances ir ēters,

telpa, laiks un dvēsele.

Par izziņai svarīgām kategorijām vaišešikas sistēma uzskata

vispārīgo un sevišķo. Zināmas kategorijas lietas, kurām ir kopīga
daba, iegūst arī kopīgu apzīmējumu. Vispārīgais ir reāls, tas at-

rodas pašos attiecīgās kategorijas priekšmetos, taču tas nav iden-

tisks ar to individuālajām īpašībām, tas ir atsevišķo priekšmetu
būtība. Taču, ja pastāvētu tikai vispārīgais, nebūtu iespējams at-

šķirt vienu substanci no otras, jo katrā substancē ir kaut kas,
kas piemīt tikai tai. Tas tad arī ir sevišķais. Tā kā substances ir

mūžīgas, tad mūžīgs ir arī to sevišķais.
Vēlāk daži šās skolas pārstāvji sāka apgalvot, ka atomi dar-

bojas vienīgi pēc augstākās būtnes gribas, kura visu virza pre-
tim morālai šķīstīšanai, ka topošā pasaule apveltīta ar pasaules
dvēseli un ka visas būtnes, kas tajā pakļautas ciešanām, pēc zi-

cikla atkārtošanās atbrīvojas no tām. Šās atbrīvošanās

priekšnoteikums ir pasaules un tajā pastāvošo atomu savienojumu
sairšana.

Laika gaitā reliģiskie momenti vaišešikas filozofijā pieņēmās
speķa. Vēlākie šās filozofijas sludinātāji atomus sāka uzskatīt

vienīgi par pasaules materiālo cēloni, bet par tās aktīvo cēloni

pasludināja dievu.
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2. §. Filozofiskās domas rašanās

un attīstība senajā Ķīnā

VIII—VI gs. pirms m. ē., kad senajā Ķīnā veidojās un attīs-

tījās vergturu sabiedrība, ķīniešu ideoloģijā iezīmējās divas

tendences: konservatīvā un progresīvā, mistiskā un ateistiskā.

Izvēršoties cīņai starp šīm abām tendencēm, arvien plašāk

izplatījās naivi materiālistiskās idejas par pieciem lietu pirm-
elementiem (metālu, koku, ūdeni, uguni, zemi), par pretējiem

pirmsākumiem iņ un jan), par dabisko ceļu (dao) un citas,

kas bija radušās jau otrā un pirmā gadu tūkstoša mijā pirms

m. ē. kā tā laika elementāro zināšanu apkopošanas rezultāts.

Tomēr filozofijas virzieni izveidojās vēlāk, VI—V gs. pirms
m. ē. Starp šiem virzieniem gandrīz trīs gadsimtus norisinā-

jās sīva cīņa, kas bija saistīta ar kraso pagriezienu senās

ķīniešu sabiedrības vēsturē.

Seno ķīniešu ideoloģijas vēsturē ievēro-

jamu vietu ieņem konfuciānisma ētiski re-

liģiskā mācība, kuras nodibinātājs bija
Konfucijs (551.—479. g. pirms m. ē.).

Viņš lielā mērā veicināja ķīniešu kultūras attīstību. Konfucijam
tiek piedēvēta vairāku seno grāmatu («Dziesmu grāmatas», hro-

nikas «Pavasaris un rudens» v. c.) sastādīšana, kurās bija sa-

vākti pagājušo laiku rakstiskie pieminekļi.
Turoties pie tradicionālajiem reliģiskajiem uzskatiem, saskaņā

ar kuriem debesis kā augstākā dievība diktē cilvēkam savu gribu,
Konfucijs apgalvoja, ka «cilvēku dzīve ir atkarīga no likteņa un

bagātība, kā arī dižciltība dota no debesīm».

Konfucija filozofijas viduspunkts ir audzināšanas problēmas.
«Visi cilvēki», teica viņš, «ir pēc savas dabas tuvi cits citam, bet

nošķiras cits no cita audzināšanas gaitā»; «lai izzinātu jauno,

jāpētī vecais»; «mācīšanās bez pārdomām ir veltīga, bet pārdo-
mas bez mācīšanās nav nekas».

levērojams Konfucija sekotājs bija Men-czi (372.—289. g. pirms
m. ē.). Viņš mācīja, ka cilvēka dzīve pakļauta «debesu gribai»,
kuru pauž un pilda gudrais valdnieks — «debesu dēls». Cilvēks

no dzimšanas ir labs, viņam piemīt četras īpašības: līdzjušanas
spējas, kauna sajūta, vienkāršība un prasme atšķirt patiesību no

meliem. Taču sabiedrības sliktās ietekmes rezultātā šīs īpašības
ātri izzūd. Men-czi izvirzīja iedzimtu zināšanu teoriju; ar šīm

zināšanām cilvēku apveltījis dievišķais «neaptveramais gars»;
cilvēkam pilnā mērā jāatsedz šīs zināšanas, lai viņš spētu pats
sevī rast atbildes uz visiem dzīves izvirzītajiem jautājumiem, va-

rētu noskaidrot savu neveiksmju un nelaimju cēloņus, lai viņš
nesašustu par sabiedrībā sastopamo netaisnību un neienīstu tos,
kuri viņam dara pāri.

Konfucija un viņa
sekotāju filozofiskie

un ētiskie uzskati
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Pret konfucianisma skolu vērsās Mo-czi

(Mo Di) (479.—381. g. pirms m. ē). Viņš

aicināja cilvēkus būt savstarpēji izpalī-

dzīgiem neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Pretstatā konfuciešiem

viņš apgalvoja, ka iepriekš noteikta likteņa nav. Cilvēka liktenis

ir atkarīgs no tā, kā viņš dzīvē realizēs vispārējās mīlestības

principu, kas pauž «debesu gribu». Atbilstoši tam «debesu vald-

nieks» viņu apbalvo vai soda. Mo-czi vērsās pret laupīšanas ka-

riem un sludināja mieru starp valstīm.

Mo-czi izziņas teorijā atrodami daži materiālisma elementi.

Tā, piemēram, viņš teica, ka zināšanas rodas, tieši pētījot īste-

nību. Vēlāk Mo-czi piekritēji — moisti — atbrīvoja sava skolotāja
visumā racionālās idejas no mistiskās čaulas un attīstīja tās tā-

lāk no naivā materiālisma viedokļa. Moisti nodarbojās galveno-
kārt ar loģikas un izziņas teorijas problēmām. Viņi atzina lietu

objektīvo pastāvēšanu ārpus mūsu apziņas. Visas mūsu zināša-

nas, tā mācīja moisti, ir mūsu sajūtu orgānu (u-lu) un domāša-

nas (sin) kopējo pūliņu rezultāts.

Moistu materiālistiskās tendences bija vērstas vispirms pret
sofistiem Hueju Si (IV—III gs. pirms m. ē.) un Gunsuņ Lunu

(111 gs. pirms m. ē.). Huejs Ši mēģināja galīgā un bezgalīgā, re-

latīvā un absolūtā pretstatu reducēt uz identitāti, likt tiem izzust

«lielajā vienībā». Viņš noliedza lietu kvalitatīvu atšķirību. Pēc

Gunsuņ Luna mācības konkrētās lietas rodas, kad patstāvīgi eksis-

tējošas atsevišķas idejas mūsu priekšstatā savienojas (piemēram,
balts zirgs ir baltuma idejas savienojums ar zirga jēdzienu).

Senās Ķīnas filozofijas attīstībā liela no-

zīme bija daosismam — Lao-czi mācībai

par dao — lietu ceļu. Lao-czi (VI—V gs.

pirms m. ē.) galvenā ideja ir uzskats, ka dabas un cilvēku dzīvi

nevada «debesu griba», bet ka tā virzās pa noteiktu dabisku

ceļu — dao. Dao ir pašu lietu dabiskais likums, kas kopā ar sub-

stanci ci (gaiss, ēters) veido pasaules pamatu. Lao-czi māca,

ka_ pasaulē viss kustas un mainās un tāpēc visas lietas obligāti
kļūst par savu pretstatu. Lao-czi ticēja, ka saskaņā ar šo likumu

taisnība galu galā uzvarēs, jo paši nevarīgākie ar laiku kļūs
stipri un pieveiks tos, kuri šobrīd ir spēcīgi. Pēc Lao-czi domām,
cilvēkam nav jāiejaucas attīstības dabiskajā norisē. Kas mēģinās
šo norisi grozīt, pakļaut to savām interesēm, tas nenovēršami cie-

tīs neveiksmi. Lao-czi vērsās pret augstmaņu patvaļu, aicināja
cilvēkus atteikties no pārmērībām un atgriezties pie tādas dzīves,
kada bija pirmatnējās kopienas iekārtā.

Viens no ievērojamākajiem Lao-czi sekotājiem bija Jan Čžu,
kas dzīvoja IV gs. pirms m. ē. Jan Čžu noliedza pārdabisku spēku

pastāvēšanu. Viņš uzskatīja, ka lietu pasauli pārvalda pašas šās

pasaules likumi un ka tā nepārtraukti mainās. Pēc Jan Cžu mā-

cības cilvēks no citām būtnēm atšķiras ar to, ka viņš ir visgudra-

Mo-czi mācība. Moistu

izziņas teorija

Lao-czi mācība par dao

un tās piekritēji
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kais starp dzīvniekiem. Cilvēka dvēsele nav atdalāma no viņa

ķermeņa un izzūd līdz ar viņa nāvi. Cilvēkam dzīvam esot, viņam

jābūt dotai iespējai apmierināt visas savas vajadzības, saprātīgi
izlietot lietas, lai «saglabātu neskartu savu dabu».

Daosisma piekritēji no «Zinātnes pils Czisjas» 1
— Sun Czjans,

Iņ Vens un citi — izstrādāja mācību par materiālo substanci ci.

Viņi to iedala divos paveidos: «vissmalkākajā» un «rupjajā». No

pirmā rodas cilvēka dvēsele, otrais veido viņa ķermeni. Galvenā

loma cilvēka organismā ir vissmalkākajam ci. No tā atkarīgas
arī cilvēka prāta spējas. Cilvēka gudrība nav dievišķu spēku dota,
bet ir vissmalkākā ci izpausme. Senie materiālisti uzskatīja, ka

vissmalkākais ci atstāj cilvēku, kad iestājas viņa nāve, un veido

to, ko cilvēki sauc par dēmonu un dievu.

Augstākā pakāpe senā daosisma attīstībā ir Čžuan-czi (IV—

111 gs. pirms m. ē.) mācība. Tāpat kā Lao-czi, arī Cžuan-czi uz-

skatīja, ka lietu pasaulē pastāv nepielūdzamais dabiskais likums

dao, saskaņā ar kuru lietas nepārtraukti atjaunojas. Čžuan-czi ap-

galvoja, ka no ūdens vissīkākajām organiskajām būtnēm —

ezi — cēlušies dzīvnieki un no tiem — cilvēki. Vienots materiāls

pirmsākums — ci — piepilda visu pasauli. «Cilvēka piedzimšana»,
teica Čžuan-czi, «ir ci sakrāšanās vienuviet. Ja ci sakopojas, ro-

das dzīve; ja ci izklīst, iestājas nāve»; «līdz ar nāvi izzūd arī

dvēsele». Cilvēka domāšanu Čžuan-czi nosauca par «lietu dau-

dzības spoguli». Viņa naivi materiālistiskā mācība satur krietni

daudz dialektisku spriedumu. «Tas, kam nav atšķirības», viņš ap-

galvoja, «atrodas tajā, kam atšķirība piemīt»; katra lieta pastāv
kā «šis» un kā «cits», jo tā «mainās līdz ar katru kustību, ar

katru mirkli». Atzīstot īstenības dialektiku, Čžuan-czi tai pašā
laikā absolutizēja daudzveidīgā vienību, aicināja «saplūst» ar mū-

žīgi pastāvošo dao un indiferenti izturēties pret dzīvi zemes virsū.

Šī tēze bija viens no pamatiem, uz kuriem, mūsu ērai sākoties,
veidojās reliģiskais daosisms.

Naivi materiālistiskās idejas attīstīja savā

mācībā tālāk viens no izcilākajiem konfu-

ciānisma pārstāvjiem — Sjuņ-czi (298.—
238. g. pirms m. ē.). Atšķirībā no citiem konfuciešiem Sjuņ-czi
uzskatīja, ka debesis ir dabas sastāvdaļa, materiāls pirmsākums.
Debess parādības nomaina cita citu saskaņā ar noteiktiem dabis-

kiem likumiem, un tam nav nekāda sakara ar gudru vai sliktu

valdīšanu valstī. Cilvēku likteņus nenosaka debesu griba, tādas

īstenībā nemaz nav, viss ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem.

Sjuņ-czi apgalvoja, ka atšķirībā no dzīvniekiem cilvēki prot
apvienot savus pūliņus un dzīvot sabiedrisku dzīvi. Bez tam cii-

Sjuņ-czi naivi

materiālistiskie uzskati

1
«Zinātnes pils Czisja», kas atgādina senās Grieķijas Akadēmiju, pastā-

vēja IV—III gs. pirms m. ē. Ci valstī (tagadējās Saņdunas provinces aus-

trumu dala). Taja mācījās, izstrādāja un propagandēja savas idejas visdažā-
dāko virzienu pārstāvji, taču galvena loma tajā bija daosisma piekritējiem.
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vēks prot izzināt apkārtējās parādības un izmantot tās savā labā.

Cilvēka izziņa sākas ar sajūtām. Taču sajūtu orgānu darbību

vada mūsu domāšana (sin), kas ievēro dabiskos likumus. Pēc

Sjuņ-czi domām, cilvēks ir dzimis egoists. Gudro uzdevums ir iz-

kopt cilvēkā labās īpašības konfuciānisma ētikas garā. Būdams

valdošo šķiru ideologs, Sjuņ-czi uzskatīja, ka sabiedrībā jābūt
vadāmiem un vadītājiem, vieniem jāstrādā fiziskais darbs, ot-

riem — garīgais.
Sjuņ-czi mācībā atspoguļojās evolūcija, kas norisinājās senajā

konfuciānismā, iedarbojoties pārmaiņām, kuras kopš šās skolas

nodibināšanas bija notikušas senās Ķīnas sabiedrības sociālajās
un ekonomiskajās attiecībās. Sākoties 111 gs. pirms m. ē., konfu-

ciānisms jau bija zaudējis savu agrāko sociālo balstu — dzimts

aristokrātiju, kura bija galīgi panīkusi. Daudzi konfuciānisma

pārstāvji sāka kalpot jaunajiem valdniekiem un bagātajiem tirgo-

ņiem, kas cīnījās pret dzimts aristokrātiju. Atbilstoši tam viņi
revidēja savus uzskatus un pielāgoja tos jaunajiem apstākļiem.

So jauno sociālo spēku ideologi bija tā

laika noteicošā idejiskā virziena — faczja

pārstāvji (likumnieki). Viņi uzskatīja, ka

sabiedrības pārveidošanas labā tai vajadzīgi valsts izdoti likumi.

Viens no ievērojamākajiem šās skolas pārstāvjiem — Sjuņ-czi
skolnieks Haņ Feijs (111 gs. pirms m. ē.) apgalvoja, ka dao kā

vispārējs dabas likums ir visu pār lietām un parādībām valdošo

atsevišķo likumu — li — pamats. Cilvēku sabiedrībā dao izpaus-
mes formai jābūt valsts likumiem (fa), uz kuriem pamatojoties
kvalificējama cilvēku rīcība. Šie likumi jāgroza atbilstoši laika

prasībām. Haņ Feijs nosodīja reliģisko mistiku. Viņš teica, ka

dēmonu un dievu eksistēšana nav pierādāma: cilvēki bieži vien uz

«debesu gribu» atsaucas tikai tāpēc, lai nebūtu jāievēro valsts

likumi. Būdams faczja skolas pārstāvis, Haņ Feijs, no vienas pu-

ses, vērsās pret tā laika konservatīvajiem sociālajiem spēkiem,
no otras puses, aicināja jauno aristokrātiju iedzīvoties uz ko-

pienu locekļu un vergu rēķina.
Uz mūsu ēras sliekšņa senas Ķīnas sa-

biedrība pārdzīvoja dziļu krīzi. Izcēlās

kari starp dažādām aristokrātijas grupām,
tautas masu stāvoklis kļuva arvien grū-

tāks, bieži sacēlās vergi, brīvie zemkopji un amatnieki. Šajos ap-

stākļos strauji uzplauka mistika, maģija un zīlēšana. Radās jauna

reliģija: tā saucamā dao sekta, kas, sagrozot Lao-czi mācību par

dao, šo seno laiku filozofu pasludināja par dievību.

Mistiska bija konfuciānisma teoloģijas pamatlicēja Dun Čžun-

šu (lI—I gs. pirms m. ē.) mācība. Pēc viņa domām, visas stihis-

kas parādības ir debesu gribas izpausmes veidi. Cilvēks atšķiras
no dzīvnieka ar to, ka viņš īsteno debesu pavēles.

Pret reliģisko mistiku, it īpaši pret konfuciānisma teoloģiju,

Faczja skolas

materiālisms

Materiālisma un

ideālisma cīņa mūsu

ēras sākumā
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vērsās daudzi domātāji, no kuriem sevišķi ievērojams bija mate-

riālists Van Čuns (27 — ap 97). Grāmatā «Luņ-hen» («Kritiskas

pārdomas») viņš apgalvoja, ka pasaule sastāv no mūžīgi pastā-
vošas materiālas substances ci un ka dao ir pašas īstenības

likumsakarība. Vieni ci atrodas augšā, debess telpā, kā miglainas
masas, citi — apakšā, uz zemes, sabiezinātā veidā, kā dažādi ķer-
meņi. Divu ci veidu — izretināto (jan ci) un sabiezināto (iņ

ci) — mijiedarbībā rodas visas lietas. Cilvēku Van Cuns uzska-

tīja par dabisku būtni, kas sastāv no materiālas substances. Cil-

vēkam, tāpat kā ikvienam dzīvam organismam, piemīt dzīvības

enerģija cziņ-ci — garīgs pirmsākums, kuru organisms izstrādā

asinsrites procesā. Līdz ar cilvēka nāvi izzūd arī viņa dvēsele.

Van Cuns kritizē konfuciānisma sludināto iedzimto zināšanu

teoriju, apgalvodams, ka patiesību iespējams pierādīt tikai ar pie-
redzes palīdzību. Taču pieredzes liecības, jutekliskās uztveres

konstatējumi vieni paši, bez saprāta, vēl nesniedz neapstrīdamus
pierādījumus. Pieredzes un saprāta vienība — tāda ir Van Cuna

izziņas teorijas pamattēze. Van Cuna materiālismam ir metafizisks

raksturs. Viņš apgalvoja, ka «debess un zeme nemainās» un ka

ne dabā, ne sabiedrībā nemēdz būt nejaušību. Tomēr Van Cuna

mācībā bija arī daži dialektiski minējumi (pretēju pirmsākumu —

jan ci un iņ ci — mijiedarbība dabā, dzīvība un nāve kā vienota

procesa divas puses v. tml.).

Tāpat kā citās zemēs, arī senajā Ķīnā filozofiskā doma vei-

dojās un attīstījās, materiālismam cīnoties pret ideālismu. Ķīnas
vēsturisko īpatnību rezultātā (ģints un patriarhālo tradīciju sa-

glabāšanās, vergturu iekārtas sabiedrisko attiecību atpalicība)
senās Ķīnas domātāji galveno uzmanību veltīja sociāli ētiskām

un politiskām problēmām. Nebija nejaušība, ka filozofijas virzienu

cīņa te norisinājās ap jautājumu, kā izprotams dao — sabiedrī-

bas attīstības ceļš un cilvēka liktenis. Ja domātājs dao saprata
kā dabisku ceļu, viņš pieslējās materiālismam; ja viņš to saprata
kā dievības nospraustu ceļu, viņš sludināja ideālistisku mācību.

3. §. Filozofiskās domas rašanās senajā Babilonijā un Ēģiptē

Senā Babilonija un Ēģipte bija vergturu valstis. Vergu darbu

izmantoja irigācijas sistēmu izveidošanai, piramīdu, tempju un

piļu būvei. IV gadu tūkstoša beigās un 111 gadu tūkstoša sā-

kumā vergturu sabiedrības attiecības šajās zemēs sasniedza savu

kulminācijas punktu.
Filozofiskās domas veidošanās senajā Babilonijā un Ēģiptē

bija cieši saistīta, no vienas puses, ar pirmajiem soļiem, kurus

spēra zinātne par pasauli — astronomija, kosmoloģija, matemā-

tika, un, no otras puses, ar mitoloģiju. Filozofija vēl nebija no-

šķīrusies kā īpaša sabiedriskās apziņas forma. Senās pasaules
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progresējošā ekonomika prasīja zināšanu paplašināšanu, to pie-
lietošanu dzīvē. «Nepieciešamība aprēķināt Nīlas plūdu periodus,»
saka Markss, «radīja Ēģiptes astronomiju un līdz ar to priesteru
kastas ka zemkopības_ vadītāju kundzību.» 1 Saimnieciskās vaja-
dzības prasīja izstrādāt precīzi aprēķinātu, uz Mēness, Saules un

zvaigžņu kustību astronomiskiem novērojumiem dibinātu kalendāru.
Tas viss noveda pie zinātnes atzinumu attīstības. Babiloniešu
matemātiķi lika pamatus algebrai un ģeometrijai, apguva aptu-
venas_ kvadrātsakņu izvilkšanas paņēmienu, iemācījās atrisināt

kvadrātvienādojumus. Babilonieši izgudroja rakstveida skaitīša-
nas sešdesmitkārtīgo «pozicionālo sistēmu». No šās sistēmas cē-
lusies musu dienās pieņemtā laika skaitīšanas (1 stunda=60 mi-
nūtēm un 1 minūte =60 sekundēm).

Babiloniešu pasaules uzskats, tāpat kā citu seno Austrumu
tautu pasaules uzskats, nav atdalāms no mitoloģijas — pirmā
mēģinājuma izprast novērojamās dabas parādības. Liela loma te

bija priesteriem, kuri izplatīja reliģiskos ticējumus. Mīti par dievu
izcelšanos («teogonija») pārvērtās ticējumos par pasaules izcel-
šanos («kosmogoniju»). Debess spīdekļi tika aplūkoti ne tikai
kā laika aprēķināšanas un astronomisku paredzējumu līdzekļi,
bet arī kā spēki, kas rada pasauli un pastāvīgi iedarbojas uz to.
Par galveno spīdekli, «dievu tēvu», babilonieši uzskatīja Mēnesi.

Zvaigznes ir dievības, kas spīd tikai naktī. Saule ir spēks, kas iz-
dzēš debess spīdekļus, tātad tā ir tumsas avots, pazemes valsts
spēks, ta nes nāvi. Mirstot Mēness atdzimst jaunai dzīvei, tāpēc
tas ir mūžīgās, neiznīcināmās dzīves veidols. Senajā mītā par
pasauli cīņu starp labo un ļauno ar laiku sāk attēlot kā gaismas
uzvaru pār tumsu. Gaismas dievu apdzied kā varenu tikumisku
spēku, kas valda pār pasauli. Ar zvaigznēm saistītais («astrā-
lais») pasaules uzskats noveda pie astroloģijas izveidošanās —

pie fantastiskas ticības debess spīdekļu spējām tieši ietekmēt ve-

selu sabiedrību un atsevišķu cilvēku likteni.

Vergturībai attīstoties un sociālajām attiecībām saasinoties,
Babilonijā parādās darbi, kas ne tikai sarauj saites ar mitoloģiju,
bet arī satur ateistiskas domas iedīgļus. Spilgtākais šāda veida

literatūras piemineklis ir «Kunga un verga dialogs «par dzīves
jēgu»». Sajā darbā kritizētas reliģiskās dogmas un izteikta doma,
ka ir bezjēdzība turēties pie reliģijas priekšrakstiem, upurēt die-

viem, cerēt uz apbalvojumu aizkāpa dzīvē. 2

Senās Ēģiptes kultūra — viena no senākajām kultūrām pa-
saule

— sāka veidoties, IV gadu tūkstotim pirms m. ē. uz bei-

gām ejot, t. i., vergturu iekārtas attīstības sākumā. Seno ēģip-
tiešu ekonomikas pamats bija uz irigācijas dibinātā zemkopība

1
K. Markss, Kapitāls, I sēj., LVI, 1951, 485. lpp.

2 B. B. Crpyee, rocnoflHHa h pa6a «o CMbīcne >kh3hh». C6. «PeviH-
hih h oOmecTBO», Jl., 1926, CTp. 41—59.
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un lopkopība. Sakarā ar to ievērojami attīstījās būvniecība, ak-

mens apstrādāšana un podniecība, kā arī tās zinātnes nozares,

kuras tieši apkalpoja augšupejošo saimniecību, — astronomija,

aritmētika, ģeometrija. Liela praktiska nozīme bija saules kalen-

dāra izstrādāšanai. Kā apgalvo sengrieķu vēsturnieks Hērodots,

senajā Ēģiptē agrāk nekā citās zemēs noteikts gada ilgums —

365 XU dienas. Ēģiptiešu ģeometrijas augstākais sasniegums bija
riņķa līnijas garuma un diametra attiecības (skaitļa rt) noteik-

šana, precīza formula, pēc kuras aprēķināt tilpumu nošķeltai pira-
mīdai ar kvadrātveida pamatu, trīsstūru, taisnstūru, trapeču un

riņķu laukumus. Ēģiptiešu skolās aprēķiniem lietoja īpašu metodi,
kura prasīja noteiktas teorētiskas zināšanas.

Seno ēģiptiešu domas attīstībā iespējams izsekot ceļam, kas

ved no reliģijas pie mītu filozofiskas iztulkošanas. Ar laiku mī-

tiem piešķīra nevis vairs reliģisku, bet gan filozofisku jēgu, ku-

ras tiem sākotnēji nebija. Tas izskaidrojams ne tikai ar zināt-

nisko atziņu augstāko līmeni, bet galvenokārt ar to, ka saasinājās
cīņa starp vergiem un vergturiem, starp brīvo cilvēku mantīga-

jiem slāņiem, kuri, II gadu tūkstotim pirms m. ē. sākoties, izda-

lās no kopējās iedzīvotāju masas, un veco vergturu aristokrātiju.
Rodas darbi, kuros tiek izteiktas šaubas, vai reliģiskie ticē-

jumi «mūžīgai dzīvei viņpasaulē» ir patiesi. Pretēji vecās verg-

turu aristokrātijas uzskatiem, kura nicināja darbu un sludināja
dzīvi viņpasaulē, šajos darbos ir runa par iespēju iekārtot dzīvi

šajā pasaulē. Tā, piemēram, seno ēģiptiešu literatūras klasiskajā
darbā «Arfista dziesma» apgalvots, ka neviens no mirušajiem
neatgriežas, lai pastāstītu par viņpasauli. Par to neko nezina

teikt arī cilvēka saprāts un sajūtas. Tātad-, secināts šai darbā, nav

nekāda pamata ticēt pasakām, ka bez šās pasaules pastāv vēl

kāda cita pasaule. Šim literatūras piemineklim tieši tāpēc ir mil-

zīga nozīme cilvēka domas vēsturē, ka tajā pirmo reizi ļoti at-

klāti un ar lielu loģisku spēku izteikts aicinājums: vajag nevis

cerēt uz dzīvi viņā saulē, bet iekārtot «dzīvi zemes virsū». 1

Kādā citā — vēlākā literatūras piemineklī kritizēta reliģijas
mācība par dvēseles nemirstību. Tajā teikts, ka pēc nāves «cilvēks
izzūd un ķermenis pārvēršas dubļos». Kas vēlas iemūžināt savu

vārdu, tam jāpaļaujas nevis uz sapņiem par dzīvi viņpasaulē,
bet gan uz to, ko viņš veicis zemes virsū. Seno ēģiptiešu papirusā
«Vilšanos piedzīvojušā saruna ar savu garu» izteiktas šaubas,
vai ir taisnīga pastāvošā iekārta, kurā valda «vardarbība», visur

«laupa», «sirdis ir nocietinājušās un ikviens atņem savam brālim

viņa mantu».2

Aso sociālo konfliktu rezultātā, kuri bieži vien pārauga par
sacelšanos pret faraonu un vergturu aristokrātijas varu, radās

1 B. A. Typaee, HeropHH TJpeßHero BocTOKa, t. I, Jl., 1936, CTp. 232.
2 H. M. Jlypbe, Beceaa pa3onapoßaHHoro co cbohm «Tpy,abi OTflevia

BoCTOKa», T. I, TOC. 3pMHT3>K, Jl., 1941, CTp. 144.



ari pirmās politiskās pamācības, kas pauda valdošo šķiru idejas.
Viena no šīm pamācībām, piemēram, atklāti ieteic: «Spied pūli
pie zemes. Iznīcini tā cīņas sparu.»

1 Šajās pamācībās, kas pilnas

dziļa naida pret tautas masām, vergturu politiskā iekārta tiek

izdaudzināta par mūžīgu, dieva iestādītu un nekādām pārmai-

ņām nepakļautu.
Vispārējos vilcienos aplūkojot filozofiskās domas rašanās vēs-

turi senajā Babilonijā un Ēģiptē, kļūst saskatāmi seno Austrumu

tautu filozofiskās un sociālās domas pirmie iedīgļi. Seno ēģiptiešu
rakstos naivā formā jau tiek izvirzīts jautājums par dabas parā-
dību materiālo pirmpamatu. Tajos lasāms par vēso ūdeni kā visu

dzīvo būtņu pirmavotu, kā arī par gaisu, kas piepilda telpu un

«ir visās lietās». Taču filozofiskā doma senajā Babilonijā un

Ēģiptē nesasniedza to līmeni, kāds raksturīgs vairāk attīstītām

vergturu zemēm. Un tomēr ēģiptiešu un babiloniešu stihiski ma-

teriālistisko un ateistisko uzskatu dīgļi zināmā mērā ietekmēja
vēlāko zinātnes un materiālistiskās domas attīstību antīkajā pa-
saulē. Kā apgalvoja Plutarhs, sengrieķu filozofs Taless tieši no

ēģiptiešiem aizguva domu par ūdeni kā visu lietu pirmcēloni un

pirmpamatu.

1 Sk. 8.8. Cīpi/ee, HcTopnn JlpeßHero BocTOKa, Jl., 1941, ctp. 153.
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IIInodaļa

GRIEĶIJAS UN ROMAS VERGTURU SABIEDRĪBAS

FILOZOFIJA

Antīkā filozofija radās grieķu pilsētās-valstīs (polisās), sep-

tītajam gadsimtam pirms m. ē. pārejot sestajā, sākumā Mazāzi-

jas rietumpiekrastē (Jonijā), pēc tam grieķu pilsētās Dienviditā-

lijā, Sicīlijas piekrastes grieķu pilsētās un beidzot pašā Grieķijā —

Atēnās (V gs. pirms m. ē.). Piedzīvojusi lielisku uzplaukumu
VI—V gs. pirms m. ē., antīkās Grieķijas filozofija attīstījās tālāk

Maķedonijas Aleksandra monarhijas veidošanās laikmetā (IV gs.

pirms m. ē.) un viņa pēcteču valdīšanas laikā, vēlāk Romas im-

pērijas varas sfērā un pēc tam, tās dalīšanās periodā, Austrumu

ķeizarvalstī līdz pat m. ē. VI gs. sākumam.

Senās Romas filozofija radās Romas republikāniskā perioda
beigās (II—I gs. pirms m. ē.) un attīstījās paralēli grieķu filo-

zofijai — Romas valsts pastāvēšanas laikā apmēram līdz tās sa-

iršanai (m. ē. V gs. beigas — VI gs. sākums).

Senajā Grieķijā un Romā uz vergu darba dibinātais ražošanas

veids sasniedza visaugstāko attīstības pakāpi. Vergu darbs bija
seno grieķu un romiešu kultūras attīstības priekšnosacījums; otrs

šas kultūras attīstības priekšnosacījums bija senāko Austrumu

civilizāciju kultūras sasniegumu pārņemšana. Hēsioda un Homēra

episkā dzeja, Sapfo, Alkaja, Anakreonta, Horācija, Katulla lirika,
Eshila, Sofokla, Eiripida, Aristofana dramaturģija, Fīdija un Prāk-

siteļa skulptūras, Hērodota un Tūkidida darbi vēstures jomā,
Hēraklita, Dēmokrita, Platona, Aristoteļa, Epikūra un Lukrēcija
Kara filozofiskās mācības uzskatāmi liecina, cik augsts līmenis

bija senajai grieķu un romiešu kultūrai, kura dažā ziņā, kā norā-

dīja Markss, atstājusi nepārspētus paraugus vēlākajām paau-
dzēm. Raksturojot vergturu sabiedrības ražošanas attiecību no-

zīmi taja vēstures laikmetā, kad sabiedrības ražošanas spēku
līmenis vēl bija_ zems, Engelss rakstīja: «Tikai verdzība padarīja
iespējamu plašākā mērogā darba dalīšanu starp zemkopību un

rūpniecību un tādējādi radīja apstākļus senās pasaules kultūras

uzplaukumam — grieķu kultūrai. Bez verdzības nebūtu bijis
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grieķu valsts, grieķu mākslas un zinātnes; bez verdzības nebūtu

bijis arī Romas valsts.» 1 Taču vergturu sabiedrības ražošanas

veids, kad fiziskais darbs jāstrādā vergiem vien un tiek uzskatīts

par nodarbību, kas nav brīva cilvēka cienīga, neizbēgami grauj

pats savu ekonomisko pamatu. Kā uzsvēra Engelss, verdzība, «kur

tā ir ražošanas valdošā forma, — pārvērš darbu par verdzisku

darbību, t. i., par nodarbošanos, kas dara negodu brīviem cilvē-

kiem. Līdz ar to tiek aizsprostota izeja no tamlīdzīga ražošanas

veida, kamēr, no otras puses, attīstītākai ražošanai verdzība ir

traucēklis un tās likvidēšana kļūst par neatliekamu nepiecieša-
mību. No šās pretrunas iet bojā ikviena uz verdzību dibināta ra-

žošana un ikviena uz to dibināta sabiedrība.» 2 Šī uz verdzības

dibinātā ražošanas veida kardinālā pretruna uzspieda savu zī-

mogu visai senās Grieķijas un Romas garīgajai attīstībai.

Sengrieķu filozofijas raksturīgākā īpašība ir vispirms filozofisko

pārdomu pretstatīšana praktiskajai darbībai; bez tam īpatnējā at-

tieksme pret mitoloģiju. VII—IV gs. pirms m. ē. garīgās attīstī-

bas ceļš bija — no mitoloģijas un reliģijas uz zinātni un filozo-

fiju. Svarīgs šās attīstības posms un priekšnoteikums bija to zi-

nātnisko un filozofisko priekšstatu apgūšana, kuri bija izstrādāti

Austrumu zemēs — Babilonijā, Irānā, Ēģiptē, Feniķijā. Sevišķi
liela ietekme bija babiloniešu zinātnei — matemātikai, astrono-

mijai, ģeogrāfijai, mēru sistēmai. Kosmoloģiju, kalendāru, ģeo-

metrijas un algebras elementus grieķi aizguva no saviem priekš-
tečiem un kaimiņiem Austrumos.

Grieķu filozofija radās nevis kā speciālu filozofisku pētījumu
novads, bet gan ciešā sakarā ar zinātniskām atziņām — matemā-

tiskām, dabzinātniskām, ar pirmajiem politiskajiem jēdzieniem,
kā arī ar mitoloģiju un mākslu, pie tam grieķu mākslas pamats,
arsenāls un priekšnoteikums, kā parādījis Markss, bija mitolo-

ģija. Tikai helēnisma laikmetā, sākot ar 111 gs. pirms m. ē., da-

žas zinātnes, vispirms matemātika un medicīna, nošķīrās speciā-
las pētīšanas un zināšanu nozarēs.

Senās grieķu filozofijas vēsturiskā nozīme ir ļoti liela. Mar-

ksisma pamatlicēji atzīmēja, ka sengrieķu filozofija bija pirmā
vēsturiski zināmā dialektiskās filozofijas forma. Raksturojot sen-

grieķu filozofijas vēsturisko nozīmi, Engelss rakstīja: «Dabas pa-
rādību kopsakarību grieķi nepierāda detaļās: tā viņiem ir tiešas

vērošanas rezultāts. Te ir grieķu filozofijas trūkums, kura dēļ tai

vēlāk vajadzēja atkāpties citu uzskatu priekšā. Bet te ir arī grieķu
filozofijas pārākums pār visiem tās vēlākajiem metafiziskajiem
pretiniekiem. Ja metafizikai attiecībā pret grieķiem ir taisnība de-

taļas, tad visumā taisnība ir grieķiem attiecībā pret metafiziku...

Grieķu filozofijas daudzveidīgajās formās jau dīgļa veidā,

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, LVI, 1952, 202. lpp.
2 Turpat, 393. lpp.
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tapšanas procesa ir sastopami gandrīz visi vēlākie pasaules uz-

skatu tipi.»
1

Aplūkojot antīko filozofu izstrādātās mācības, mēs redzam, kā

no senās mitoloģijas ietekmētajiem priekšstatiem nošķiras un vei-

dojas divi filozofiskā pasaules uzskata pamattipi — materiālisms

un ideālisms, kā pēc tam starp tiem iedegas cīņa, kura visā vēlā-

kajā laikā būs filozofijas attīstības galvenais saturs. Tai pašā
laikā mēs redzam, kā rodas divu galveno domāšanas metožu —

dialektikas un metafizikas — pretstats, kā arī Hēraklita personā
iepazīstamies ar sākotnējās, naivās dialektikas lielisku paraugu.

1. §. Sengrieķu Austrumu un Rietumu agrīnā filozofija

Sengrieķu filozofija radās nevis pašā Grieķijā, bet gan grieķu

dibinātajās Jonijas pilsētās Mazāzijas rietumu piekrastē. Tur ag-

rāk nekā Grieķijā attīstījās uz verdzības dibinātā ražošana, kā arī

tirdzniecība un uz to pamata izaugusi garīgā kultūra.

Pirmās materiālistiskās mācības radās pirms mūsu ēras VII

un VI gadsimta mijā Milētā — vienā no lielākajām grieķu pil-
sētām Mazāzijā. No VII gs. beigām līdz VI gs. sākumam pirms
m. ē. tur dzīvoja trīs domātāji: Taless, Anaksimandrs un Anaksi-

mens. Uzstādījuši sev jautājumu, no kurienes viss rodas un uz

kurieni viss atgriežas, viņi meklēja visu lietu rašanās un mainī-

šanās pirmsākumu. Pirmvielu viņi saprata nevis kā nedzīvu un

inertu matēriju, bet gan kā vielu, kas ir dzīva visumā un savās

daļās un apveltīta ar dvēseli un kustību. Līdzās filozofisku un

dabzinātnisku jautājumu izvirzīšanai visi trīs filozofi nodevās

daudzpusīgai praktiskai darbībai. Viņi pirmie senajā Grieķijā iz-

strādāja astronomiskus, matemātiskus, fizikālus un bioloģiskus
jēdzienus un minējumus, konstruēja pirmos vienkāršākos zinātnis-

kos aparātus (gnomonu, t. i., saules pulksteni, debess sfēras mo-

deli utt.); balstoties uz novērojumiem, viņi pirmie paredzēja astro-

nomiskas un meteoroloģiskas parādības. Zināšanas, kuras viņi
bija savākuši vai ieguvuši patstāvīgi, viņiem bija ne tikai pamats
praktiskai darbībai un pielietošanai, bet vispirms tās bija vien-

gabalaina pasaules uzskata elementi. Šis pasaules uzskats savā

būtībā bija materiālistisks.

Pirmais Milētas filozofs bija Taless

(pirms m. ē. VII gs. beigas — VI gs.
vidus). Praktisko darbību viņš apvienoja ar dziļu dabas pētīšanu.
Būdams tirgotājs, viņš savus komerciālos braucienus un ceļoju-
mus izmantoja zināšanu paplašināšanai. Kādā projektā viņš
ieteica politiski apvienoties Mazāzijas grieķu pilsētām, kurām

draudēja persiešu invāzija. bija informēts par zinātnes sa-

sniegumiem Babilonijā un Ēģiptē. Grieķijā Taless kļuva slavens

Taless

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 29. lpp.
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ar to, ka pirmo reizi pareizi paredzēja Saules aptumsumu, kas

Grieķijā bija novērojams_ 585. gadā pirms m. ē. Šim paredzēju-
mam Taless izmantoja Ēģiptē vai Feniķijā iegūtās astronomis-

kās ziņas par aptumsumu periodisko atkārtošanos (cikliskumu).
Savos pētījumos viņš lietoja paša izgudrotas vai arī no Ēģiptes
zinātniekiem aizgūtas astronomiskas ierīces. Savas atziņas ģeo-
grāfijas, astronomijas un fizioloģijas novadā Taless apvienoja
filozofiskā priekšstatā par pasauli, kurš, neraugoties uz skaidri

samanāmu mitoloģisku pieskaņu, savos pamatos bija materiālis-

tisks. Taless uzskatīja, ka viss pastāvošais cēlies no kādas mitras

pirmvielas jeb ūdens. Viss rodas no šā pirmavota. Pat Zeme tu-

ras uz ūdens virsmas, visapkārt tai ir okeāns. Formas ziņā Zeme

ir plakans disks, kas peld uz ūdens. Tai pašā laikā materiālais

pirmsākums — ūdens — un visas lietas, kas no tā cēlušās, nav

nedzīvas. Visums ir pilns dievu, visām lietām ir dvēsele. Pierā-

dījumu tam, ka tas tā ir, Taless saskatīja magnēta un dzintara

īpašībās: no tā, ka magnēts un dzintars spēj likt kustēties citiem

ķermeņiem, Taless secināja, ka tiem ir dvēsele.

Taless mēģināja tikt skaidrībā par Visuma uzbūvi, noteikt,
kādā secībā attiecībā pret Zemi izvietoti debess spīdekļi: Mēness,
Saule, zvaigznes. Arī šai jautājumā Taless balstījās uz babilo-

niešu zinātnes rezultātiem. Tomēr debess spīdekļu izkārtojumu
viņš iedomājās pretēju tam, kāds tas ir īstenībā: viņš domāja, ka

vistuvāk Zemei atrodas zvaigznes, vistālāk — Saule. Šo kļūdu
izlaboja jau viņa tuvākie pēcteči.

Līdzīgi savam skolotājam un vecākajam
laikabiedram Talesam, arī Anaksimandrs

(dz. apm. 610. g. pirms m. ē.) interesējās par pasaules uzbūves,
ģeogrāfijas, fizikas, dzīvības un cilvēka izcelšanās jautājumiem.
Sava ilggadīgā darba rezultātus viņš izklāstīja prozas sacerē-

jumā «Par dabu», no kura saglabājušies tikai daži atsevišķi vārdi

un nav palicis pāri neviens pabeigts teikums. Tāpat kā Taless,
arī Anaksimandrs nebija vienīgi domātājs, kas visur vāc ziņas
un pārstrādā tās viengabalainā priekšstatā par pasauli. legūtās
zināšanas viņš lietoja praksē. Viņš pirmais uzzīmēja Zemes karti

un izveidoja kaut ko līdzīgu debess globusam. Zeme ar visiem

ūdeņiem un sauszemi, kuru šie ūdeņi apskalo, vairs nebija Ta-

lesa plakanais disks. Anaksimandrs apgalvoja, ka Zeme pēc for-

mas atgādina nošķeltu cilindru vai kolonnu. Debesis ir sfēra jeb
lode, kas iekļauj Zemi no visām pusēm. Ne Saule, ne Mēness, ne

zvaigznes, vakaram iestājoties, neiegremdējas pasaules okeānā:

debess spīdekļi arī naktī turpina savu riņķojumu kopā ar visu

debess sfēru, noslīdot zem apvāršņa. Zemei nav vajadzīgs nekāds
balsts, tā nekustīgi atrodas pasaules viduspunktā, vienādā attā-

luma no visiem debess sfēras punktiem. Tai nepastāv cēlonis, kas

tai varētu likt kustēties uz vienu pusi ātrāk nekā uz otru.

Anaksimandrs acīmredzot domāja, ka telpa sākumā bijusi pie-

Anaksimandrs
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pildīta ar vielu. Taču šī viela nevarēja būt neviena no noteiktām,

mums zināmām vielām: ne ūdens, ne kāda cita viela. Būdama ne-

noteikta, pirmviela aptvēra visus vielas veidus, kuri vēlāk izdalī-

jās no «siltā» un «aukstā» un pasaules sfēras diennakts kustības

līdzaizrauti, izvietojās pasaules telpā atkarībā no sava svara un

daudzuma. «Nenoteiktajai» pirmvielai nav robežu, tāpēc tā ir

«neierobežotais» («apeirons»). Kā no pretstatiem — «siltā» un

«aukstā» — izdalās vielas, to Anaksimandrs neaplūko, un pirmo
reizi šo jautājumu izvirzīja tikai Anaksimandra mācības turpinā-

tājs Anaksimens. Pasaulei topot, māca Anaksimandrs, virs Zemes

radās ūdens un gaisa apvalki; gaisu savukārt — «kā miza ap-

ņem koku» — apņēma uguns apvalks. Taču jūra nav saglabāju-
sies kā vienlaidu sega, kas kādreiz apklāja Zemi; mūsu dienās

palikusi pāri tikai daļa pirmsākuma. Saules siltums daļēji iztvai-

cējis jūru un vietām kļuvis redzams jūras dibens.

Aplūkojis, kā radušies apvalki, kas klāj zemi un atrodas tai

apkārt, Anaksimandrs pāriet pie jautājuma, kā cēlušās dzīvības

formas Zemes virsū. Saskaņā ar viņa priekšstatu dzīvības dzim-

tene ir dūņainais jūras dibens. Vissenākie dzīvnieki bijuši apklāti
ar adatainu ādu vai bruņām; kad tie atstājuši dūņas, kas atse-

dzās jūras dibenā, tie šo čaulu zaudējuši. Bet cilvēks šādā veidā

nevarēja rasties. Savas eksistēšanas sākumā viņš bija tik neaiz-

sargāts, nevarīgs, ka bija nepieciešama ilgstoša gādība un ap-

stākļi, lai viņš neaizietu bojā. Tāpēc cilvēkiem bija jāpiedzimst
un sākumā jāattīstās zivju iekšienē. Tikai kļuvuši spēcīgi, viņi
iznāca no turienes ārā. Pārejot uz sauszemi, viņi mainīja savas

formas.

Visam, kas nošķīries no «neierobežotās» pirmvielas, ar laiku

jāatgriežas tajā, un par savu nošķirto pastāvēšanu lietām savā

laikā jāsaņem sods. Tā paša iemesla dēļ arī pasaules rodas un

sabrūk. Paliek neskaidrs, vai Anaksimandrs uzskatījis, ka katrā

noteiktā laika posmā pastāv viena vienīga pasaule, kuras vietā

velak radīsies cita, vai arī viņš domājis, ka vienlaicīgi pastāv
bezgalīgs daudzums pasauļu, kuras kādreiz radušās un

kuram ar laiku lemta boja eja.
Milētas filozofs Anaksimens (miris apm.
528.-524. g. pirms m. ē.) izstrādāja jau-

nus priekšstatus par pasauli. Viņš uzskatīja, ka pirmviela nevar

būt ne Anaksimandra «neierobežotais», ne Talesa «ūdens». Lai
atbildētu uz jautājumu par pirmvielu, pēc viņa domām, nepiecie-
šams izskaidrot to procesu, kura rezultātā no pirmvielas bija
jārodas mums pazīstamajiem dabas ķermeņiem un lietām. Par

pirmvielu Anaksimens pasludina gaisu. Tieši gaisu raksturo izre-
tinašanās un sabiezēšanas procesi, kuriem norisinoties no gaisa
rodas visas vielas. Izretinoties gaiss kļūst par uguni; sabiezējot
tas atkarībā no sabiezēšanas pakāpes kļūst vai nu par ūdeni, vai

par zemi, vai beidzot par akmeņiem. Pēc savas fiziskās dabas

Anaksimens
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gaiss ir kaut kas līdzīgs tvaikam vai tumšam mākonim un rad-

niecīgs tukšumam. Zeme ir plakans disks, kuram neļauj krist mil-

zīgas gaisa masas un kurš virs tām lidinās tāpat, kā — līdzīgi
lapām lapkriša laikā — virs tām lidinās plakanie, no uguns sa-

stāvošie debess spīdekļu diski. Anaksimandrs maldīgi domāja, ka

vistuvāk Zemei atrodas zvaigznes un vistālāk no tās Saule, bet

Anaksimens noteica Mēness, Saules un zvaigžņu pareizo izvieto-

jumu pasaules telpā attiecībā pret Zemi: vistuvāk ir Mēness, tad

Saule un beidzot zvaigznes.
Gaiss Anaksimenam bija ne tikai pirmatnējā kosmiskā stihija,

bet arī dzīvības un psihisko parādību pirmpamats, avots: pati
dvēsele (psychē) viņam ir «dvaša», gaisa vēsma. Anaksimens

labprāt domā analoģijās, salīdzinājumos. Dzīvības dvašu, kas uz-

tur dzīvnieku un cilvēku ķermeņus un saglabā to veselumu, viņš
salīdzina ar gaisu, kas neļauj krist debess spīdekļiem un piepilda
Visumu. Līdzīgi saviem priekšgājējiem milētiešiem Talesam un

Anaksimandram, arī Anaksimens balstās uz priekšstata, ka viss

mainās: visas vielas spēj pieņemt dažādus veidus, visur notiekošā

sabiezēšanas un izretināšanās procesa rezultātā daļiņām dažādi

savienojoties un daloties.

Būdams drosmīgs un veiksmīgs savos fizikālajos minējumos

par vielas sabiezēšanas un izretināšanās procesiem, Anaksimens

ir mazāk tālredzīgs un veiksmīgs savos uzskatos par astronomiju.
Te atzīmējams tikai viņa minējums, ka gaismu izstarojošiem de-

bess ķermeņiem līdzās ir tumši ķermeņi, kas pēc savas dabas at-

gādina Zemi. Toties neapšaubāms solis atpakaļ bija viņa apgal-
vojums, ka debess spīdekļiem ir plakana forma. Jāsaka gan, ka

šis apgalvojums ne tikai šķita ticams Anaksimena laikabiedriem,
bet to vēlāk akceptēja arī atomistiskie materiālisti.

Kad Milēta zaudēja savu politisko patstāvību (sākoties V gs.

pirms m. ē.), arī filozofija tur vairs tālāk neattīstījās. Taču

citās Grieķijas pilsētās milētiešu mācību ietekme neizzuda

un tām pat radās turpinātāji.
Mazazija savu klejotajā mūžu saka ari

Mazāzijas pilsētā Kolofonā dzimušais

dzejnieks un filozofs Ksenofans (VI—V gs. pirms m. ē.). Kseno-

fans apmeklēja arī Dienviditāliju un mūža beigās apmetās Elejā,
kur, acīmredzot viņa ietekmē, izveidojās eleātu filozofiskā mācība.

Ksenofans kritizēja valdošos priekšstatus par daudzajiem die-

viem, kuri dzejnieku un tautas fantāzijas iztēlē mita Olimpā. Cil-

vēki dievus izdomājuši pēc savas līdzības, un katra tauta tiem

piedēvē pati savas fiziskās pazīmes. Ja vērši, zirgi un lauvas va-

rētu veidot statujas, tie savus dievus attēlotu vēršu, zirgu un

lauvu izskatā. Kāda ir dievu daba un viss pārējais, tas nevar būt

patiesi zināms, par to var būt tikai uzskati. Tāpēc slikti darījuši
dzejnieki Homērs un Hēsiods, piedēvējot dieviem visus cilvēka
netikumus. Ksenofans ir viens no pirmajiem panteistiskā pasaules

Ksenoīans
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uzskata pārstāvjiem. Viņš uzskatīja, ka pasaule ir «mūžīga

un neiznīcināma», ka tā ir kaut kas vienots un šis vienotais ir

dievs, kas «saaudzis ar visu». Dabai Ksenofans piedēvē tādas īpa-

šības, kas ir pretstatā mītiem un reliģiskajiem uzskatiem. Ticēju-

mam, ka zem Zemes pastāv elle, viņš nostāda pretī mācību, ka

zem Zemes ir bezdibens, ticībai debess spīdekļu dievišķumam —

priekšstatu, ka tie cēlušies dabiski. Zvaigznes rodas no uzliesmo-

jošiem mākoņiem; tās izdziest dienā un, līdzīgi oglēm,

iekvēlojas naktī. Viss, kas rodas un aug, ir zeme un ūdens, un cii-

vēki tapuši no zemes un ūdens

Izceļotājs no grieķiskajiem Austrumiem

bija arī Pitagors no Samas salas (apm.
580.—500. g. pirms m. ē.), kurš tirāna

Polikrata valdīšanas laikā devās uz Dienviditāliju, kur grieķu

pilsētā Krotonā nodibināja reliģisku apvienību. Pitagors pats
neko nav rakstījis, un viņa nodibinātajā mācībā V un IV gs. pirms

m. ē. notika ievērojamas izmaiņas. Vēlāk antīkie rakstnieki Pita-

gora mācībai piedēvēja elementus, kuri sengrieķu filozofijā attīs-

tījās daudz vēlāk, kā arī saistīja ar Pitagora vārdu daudzas le-

ģendas, kas par viņu radās vēlākajā mistiskajā literatūrā. Izlobīt

Pitagora mācības sākotnējo kodolu tāpēc ir ļoti grūti. Bez reliģis-

kiem, morāliem un politiskiem priekšrakstiem Pitagora mācība

acīmredzot ietvēra sevī arī zināmu filozofisku pasaules uzskatu

ar zinātniskiem priekšstatiem, kuri vēl nebija izdalījušies no viņa
mācības kopsatura. Pitagora mācības pamatā bija ticība, ka pēc
cilvēka nāves dvēsele pārceļo uz citas būtnes ķermeni, priekš-
raksti un aizliegumi attiecībā uz ēšanu un izturēšanos un varbūt

arī mācība par dzīves veidiem, no kuriem par visaugstāko tika

atzīta nevis darbīga, bet vērojoša dzīve. Pitagora filozofiju ietek-

mējusi viņa nodarbošanās ar aritmētiku un ģeometriju. Aritmē-

tikā Pitagors acīmredzot pētījis skaitļu rindu īpašības, ģeo-
metrijā — plaknes figūru elementārākās īpašības, bet diez vai

viņš būs izdarījis atklājumus, kas tam vēlāk piedēvēti, — atklājis
Pitagora teorēmu, kā arī kvadrāta diagonāles un tā malas attie-

cības nesamērojamību.
Pitagora mācība par pasauli ir mitoloģisku priekšstatu caur-

austa. Pasaule viņam ir dzīvs, bumbveidīgs uguns ķermenis. Tā

no apkārtesošas bezgalīgās telpas ieelpo tukšumu jeb — Pitago-
ram tas ir viens un tas pats — gaisu. lekļūstot pasaules ķermenī,
tukšums sadala un nošķir lietas.

Agrā perioda pitagoriešu filozofijā jau skaidri samanāmas
ideālistiskas idejas. Talesam, saka Engelss, «dvēsele ir kaut kas

īpašs, no miesas atšķirīgs ...
Anaksimenam tā ir gaiss

.. .
pita-

goriešiem tā jau ir nemirstīga un pārceļo, bet ķermenis tai ir kaut
kas tīri nejaušs» 1.

Pitagors un agra
perioda pitagorieši

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 165. lpp.
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2. §. Dialektikas un metafizikas pretstata rašanās

Pēc Milētas otrais sengrieķu filozofijas
centrs Mazāzijā bija Efesas pilsēta, filo

zofa Hēraklita (apm. 530 —470. g. pirms. m. ē.) dzimtene. Cēlies

no aristokrātijas, Hēraklits bija atstājis valdošās aprindas.
Savu mācību par pasauli Hēraklits izveidoja, balstoties uz

priekšstata par visa pastāvošā pārejošo, mainīgo raksturu. Līdzīg
Miletas filozofiem, viņš domāja, ka visas pastāvošās lietas radu

šas no materiāla pirmsākuma. Taču šī pirmviela nav ne Talesa

«ūdens», ne Anaksimandra «neierobežotais», ne Anaksimena

«gaiss». Dabas pirmviela ir «uguns». Uguni kā pirmvielu Hērak

lits neizvēlējās nejauši, tas izrietēja ne tik daudz no viņa priekš
statiem par astronomiju, cik no viņa uzskata par dabas dzīvi

Hēraklits māca, ka pasaule jeb daba atrodas nepārtrauktā mainī
šanas procesā, bet no visām dabas vielām visvairāk spējīga mai

nīties, viskustīgākā ir tieši uguns. Kāda sava darba fragmentā
Hēraklits apgalvo, ka šo «pasauli, vienotu no visa, nav radījis
neviens no dieviem un neviens no cilvēkiem, bet tā ir bijusi, ir un

bus mūžīgi dzīva uguns, kas likumsakarīgi uzliesmo un likum-

sakarīgi dziest»1.
V. I. Ļeņins, norādot uz šo Hēraklita izteicienu

novērtē to ka «ļoti labu dialektiskā materiālisma pamatprincipu
izklāstu» un pašu Hēraklitu nosauc par vienu no dialektikas pa-
matlicējiem. Hēraklita naivās dialektikas svarīgākā īpašība ir

priekšstats par visa pastāvošā mūžīgo mainīšanos un par pretējo
pirmsākumu cīņu kā šās mainīšanās cēloni.

Pec Hēraklita domām, pasaule, neraugoties uz visām savām

pārvērtībām, pamatos ir un paliek uguns. No uguns rodas ne tikai

parastie materiālie ķermeņi, bet arī dvēseles. Dvēsele ir materiāla,
ta ir vismazāk mitra, sausa uguns. «Sauss spīdums,» viņš saka,
«tāda ir visugudrā un visulabā dvēsele.» Visas lietas nepiecie-
šami, pakāpenisku pārvērtību ceļā, rotļas no uguns. Pār pasauli
valda «logoss». Šim jēdzienam sengrieķu valodā ir daudzas no-

zīmes; tajā ietilpst ari naivs priekšstats par likumu, nepiecieša-
mību. Šaja nozīmē Hēraklits apgalvo, ka pat Saule nevar pārkāpt
«logošu». Kad pagājis «lielais gads», visas lietas no jauna kļūst
par «uguni». Periodiskajos starplaikos starp savu sākotnējo un

galīgo stāvokli — pastāvēšanu uguns veidā — dabas dzīve ir ne-

pārtraukta kustības plūsma. Pasaule nav nekustīgums, tā ir pro-
cess, kura katra lieta un katra īpašība mainās nevis, kā pagadās,
bet pāriet savā pretstatā: aukstais kļūst silts, siltais — auksts,
mitrais — sauss, sausais — mitrs. Pati Saule ik brīdi atjaunojas.
Tāpēc nevar divreiz iekāpt vienā un tai pašā upē: kas to dara pa
otram lāgam, to jau apskalo citi ūdeņi. Cilvēku dzīvē šī visa pār-
vēršanas sava pretstatā nav vienkārša pāreja, bet gan ciņa jeb

Hēraklits

1 MatepnajincTbi ApeßHeH TpeiiHH, M., 1955, ctp. 44.
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karš. Tā ir vispārēja — «visa tēvs, visa valdnieks». Pretstatu cīņā

izpaužas to iekšējā identitāte: «Nemirstīgie ir mirstīgi, mirstī-

gie — nemirstīgi; vienu dzīve ir citu nāve, un vienu nāve ir citu

dzīve.» Te jāatšķir pati kārtība, kādā viens pretstats pāriet otrā:

«Uguns dzīvo, zemei mirstot; gaiss dzīvo, ugunij mirstot; ūdens

dzīvo, gaisam mirstot; zeme dzīvo, ūdenim mirstot.»

Pretstatiem, kas cīnās, pārejot vienam otrā, saglabājas abiem

kopējais identiskais pamats. Pretstati pāriet viens otrā ne jau

tādējādi, ka jaunajam pretstatam nebūtu vairs nekā kopēja ar to,

no kura tas radies. Sajā nozīmē Hēraklits saka: «Dievs ir diena

un nakts, ziema un vasara, karš un miers, izsalkuma apmierinā-
šana un izsalkums.» Tas nozīmē, ka, notiekot šīm pārejām, «dievs»

paliek to identiskais pamats. Vai arī: taisns ceļš un līkumains

ceļš ir pretstati, taču pašā to pretstatā ir vienots identisks pa-

mats. Hēraklits asi polemizē ar tiem, kuri nesaprot, ka viens otrā

pārejošie pretstati ir identiski. Viņš nosoda tos, kuri «nesaprot,
ka tas, kas sadalās, ir saskaņā ar sevi», t. i., kuri nesaprot, ka

tas ir «harmonija, kas atgriežas (pie sevis)».
Tā kā pasaulē viss ir savā starpā saistīts un katra parādība

pāriet pati savā pretstatā, tad katra īpašība raksturojama nevis

kā izolēta un savā izolētībā absolūta, bet gan kā relatīva. Visu

īpašību relativitātes pierādījumus Hēraklits gūst, novērojot cil-

vēku un dzīvnieku dzīvi: «Ēzeļi salmiem dotu priekšroku pret
zeltu.» Tas nozīmē, ka zelta vērtība ir relatīva; tikai pēc cilvēku

domām tā ir milzīga. Jūras ūdens vienā un tai pašā laikā ir ļoti
tīrs (zivīm) un galīgi netīrs (cilvēkiem, kuriem tas neder dzer-

šanai). Mācību par īpašību relativitāti Hēraklits attiecina arī uz

estētiskajām un morālajām īpašībām. Tā, piemēram, visgudrākais
cilvēks «salīdzinājumā ar dievu šķiet esam pērtiķis — gan gud-
rības, gan skaistuma, gan visa cita ziņā».

Hēraklita priekšgājēju mācībās (izņemot Ksenofana filozofiju)
nav atrodami izteicieni, kas skartu izziņas problēmu. Hēraklits

atzīmē grūtības, ar kurām cilvēks saduras ceļā uz izzināšanu, kā

arī izziņas priekšmeta neizsmeļamību. Dabai «patīk slēpties», to

izzināt cilvēkam nav viegli. Nepieciešama piepūle, lai izzināšana

spētu atsegt lietu patieso dabu. Cilvēka izziņas vispārīguma un

patiesuma pamats ir «logoss», t. i., pasaules kārtības vienotība,
visparīgums un nesatricināmība. Domāšana ir kopēja visiem cil-

vēkiem, visu spēkos ir izzināt pašiem sevi un būt saprātīgiem.
Tomēr, neraugoties uz šo kopīgumu, cilvēku vairākumam nav sa-

skaņas ar vienoto «likumu» jeb «vārdu», «saprātu» («logošu»).
Šas nesaskaņas cēlonis nav meklējams sajūtu orgānu nepilnībā,
jo izziņas un pētīšanas pamatā ir sajūtas. Ārējie sajūtu orgāni
nesniedz patiesas zināšanas tikai tiem, kam ir rupja dvēsele. Kam
dvēsele nav rupja, tam arī ārējie sajūtu orgāni spēj sniegt patie-
sas zināšanas. Ja pasaule kļūtu par dūmiem, mēs to izzinātu ar

ožas palīdzību. Un tomēr sajūtas nespēj sniegt pilnīgas, galīgas
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zināšanas par lietu dabu. Tādas zināšanas mums sniedz tikai do-

māšana. Ar domāšanu cilvēki, kuru dvēseles nav rupjas, spēj no-

nākt pie patiesas izzināšanas, kas izzināšanu noved līdz galam
ar sajūtu palīdzību. Cilvēka vislielākais pārākums ir domāšana,

kas katru lietu izskaidro atbilstoši tās dabai, ieklausās dabā.

Izzināšanas iespējamība visiem cilvēkiem ir kopīga, taču ne

visiem tā kļūst par patiesu izzināšanu. Cilvēku vairākums, ap-

galvo Hēraklits, nepazīst vispārīgo un mūžīgo; šie cilvēki dzīvo,

paļaudamies paši uz savu saprašanu, neieklausīdamies lietu dabā;
tie necenšas izzināt, pētījot to, ar ko tie diendienā saduras; vis-

zinību tie notur par gudrību. Turpretim gudrs cilvēks, «viskriet-

nākais» (vārda aristokrātiskajā nozīmē), nedzenas pēc pārstei-
dzīgiem spriedumiem par vissvarīgākajiem jautājumiem un mūžī-

gai slavai dod priekšroku pret visu iznīcīgo.
Savu pasaules uzskatu Hēraklits nostāda pretim savu laika-

biedru un līdzpilsoņu vairākuma pasaules uzskatam. Tos viņš
apber ar lamām, tāpēc ka tie izraidījuši trimdā kādu Hermodoru,
nevēlēdamies paciest savā vidū «viskrietnāko». Tomēr aristokrā-

tiskie ieskati Hēraklita mācībā sadzīvo arī ar progresīvām do-

mām. Tā, piemēram, viņš vēršas pret aristokrātu aizstāvētajām
tradicionālajām nerakstītajām tiesībām, nostādot tām pretim
valsts noteiktus likumus. Cilvēkiem, saka Hēraklits, likumi jāaiz-
sargā tāpat kā dzimtās pilsētas mūri.

VI un V gs. pirms m. c. senas Grieķijas
garīgās attīstības centri pārvietojās uz

Dienviditāliju. Salīdzinājumā ar tādu lielu rūpniecības pilsētu,
kāda bija Milēta, grieķu domas jaunie centri, kas izveidojās Dien-

viditālijā, orientējās vairāk uz zemkopību un vīnkopību nekā uz

rūpniecību. Mazāk intensīvi nekā Austrumos tur attīstījās arī da-

bas izzināšana, stiprāka kļuva jauno reliģijas formu ietekme uz

filozofiju. Pašā filozofijā dziļāk iesakņojās ideālisma, spekulatī-
vās domāšanas elementi, kas nepaļaujas uz sajūtu orgānu lie-

cībām. Tai pašā Elejā, kur sava mūža norietā dzīvoja Ksenofans,

darbojās Parmenids (VI gs. pirms m. ē. beigas — V gs. ) un

viņa skolnieks Zenons. Sākumā Parmenids acīmredzot bija sais-

tīts ar pitagoriešiem, bet vēlāk vērsās pret viņu mācību. Parme-

nids kļuva slavens ar to, ka izstrādāja Elejai likumus, kuri tur

bija spēkā ilgu laiku.

Parmenida filozofija vērsta pret Hēraklita mācību par vispā-

rējo kustību, mainīšanos. Parmenids uzskata, ka pasaule ir mate-

riāls bumbveidīgs ķermenis, kurā nekur nav tukšuma, un kustība

tātad neiespējama, jo pasaules telpa ir viscaur aizpildīta. Jeb-

kura doma, apgalvo Parmenids, vienmēr ir doma par pastāvošo.
Tāpēc nepastāvošais jeb neesamība nekādi nav domājams kā ne-

pastāvošs; citiem vārdiem, nepastāvošā nav. Tāpēc nav iespē-

jama arī rašanās un iznīkšana, jo to abu priekšnoteikums ir

neesamības, nepastāvēšanas iespējamība. No tā, ka telpa ir abso-

Eleati



46

lūti aizpildīta, izriet, ka pasaule ir vienota un tajā nav daļu. Jeb-

kura daudzība ir tikai ilūzija. No tā, pēc Parmenida domām, arī

izriet secinājums, ka kustība, rašanās, iznīkšana ir neiespējama.
Nekas nerodas, un nekas neiznīkst. Priekšstati par kustību, mai-

nīšanos ir tikai «mirstīgo uzskati», t. i., ikdienišķie priekšstati par

pasauli, no kuriem nepieciešams atšķirt filozofiju kā mācību par

uztverei nepieejamo patiesību.
Tādējādi visa pastāvošā metafiziskajam raksturojumam, kas

atrodams Parmenida mācībā, pamatā ir neuzticēšanās pasaules
ainai, kādu sniedz sajūtas. Šeit izpaužas arī savas tendences ziņā
ideālistiskā ar prātu aptveramās īstenības pretstatīšana reālajai,
jutekliski uztveramajai pasaulei. Parmenida mācība gan augstu
vērtē prāta izzinošo lomu, taču tā ir pilna mitoloģisku priekš-
statu. Pasaules viduspunktā, māca Parmenids, mīt dievišķā vald-

niece (jeb Patiesība un Nepieciešamība); tā savās rokās «tur

likteņus» un nosaka visas debess kustības. Pirms citu dievu radī-

šanas tā radījusi Erosu, mīlestības dievu, kas cilvēkos izraisa

tieksmi pēc savienošanās.

Parmenida mācība neatbilda parastajiem uzskatiem un valdo-

šajām filozofiskajām mācībām, tāpēc tā izraisīja daudzus nopiet-
nus iebildumus. Parmenida skolnieks Zenons (apm. 490.—430. g.

pirms m. ē.) izvirzīja vairākus argumentus par labu viņa mācībai.

Zenona lietotais Parmenida tēžu pierādīšanas veids deva Aristo-

telim (IV gs. pirms m. ē.) pamatu saskatīt Zenonā «dialektikas»

pamatlicēju — ar šo vārdu tolaik apzīmēja prasmi izdibināt pa-

tiesību disputā, noskaidrojot pretrunas pretinieka spriedumos un

tās novēršot. Taču Zenons nebija dialektiķis mūsdienu izpratnē:

viņš centās pierādīt Parmenida metafiziskās tēzes par kustības,
rašanās utt. neiespējamību. Un tomēr viņa argumentācija, kas

dibināta uz kustības, daudzības v. c. jēdzieniem piemītošo pret-

runu analīzes, būtībā noved pie dialektikas. Tā, piemēram, pieļau-

jot, ka pastāv daudzas lietas, mēs nonākam pie nepieciešamības
atzīt apgalvojumus, kas ir pretrunā viens otram: par katru atse-

višķu lietu nākas apgalvot tiklab to, ka tā ir bezgalīga lieluma

ziņā, kā arī to, ka tai vispār nav nekāda lieluma, bet par visu lietu

summu nākas apgalvot, ka tā vienā un tai pašā laikā ir tiklab ga-

līga, kā arī bezgalīga.
Slavenajos paradoksos jeb «aporijās», t. i., ar kustības jē-

dzienu saistīto grūtību analīzē, Zenons mēģina pierādīt, ka pie-

ņēmums, ka kustība iedomājama, nenovēršami noved pie pret-
runām: ja ir dota šāda premisa, nekāda kustība no viena punkta
uz otru nevar notikt, vienalga, vai tā būtu viena ķermeņa kustība

vai divu zināmas distances šķirtu ķermeņu kustība, vai arī mate-

riālu punktu vai tādu ķermeņu kustība, kuriem ir garums. Kus-

tība vai nu nemaz nevar sākties, vai arī, ja tā sākusies, nevar

beigties kādā galīgā distancē. Tā sauktajā paradoksā par Ahilu

tiek mēģināts pierādīt, ka Ahils nevar panākt bruņurupuci, kas
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atrodas viņam priekšā un attālinās no viņa. Paradoksā par lido-
jošo bultu tiek mēģināts pierādīt, ka bulta katrā dotajā brīdī at-
rodas noteikta telpas punktā, ieņemdama savam garumam vien-

līdzīgu vietu, tātad nekustas. Lai bulta varētu pārvietoties, tai,
apgalvo Zenons, ikvienā brīdī jāatrodas noteiktā vietā un tai

pašā laikā nav jāatrodas tur. Bet tas ir pretrunīgi un tātad nav

iespējams. Visos šajos paradoksos runa nepavisam nav par to,
vai sajūtu orgāni spēj uztvert kustību. Par to Zenons nešaubās.

Runa ir par to, vai iespējams iedomāties kustību, ja tiek pie-
ņemts, ka telpa, kurā ķermeņi kustas, sastāv no daudzām nošķir-
tam daļām un ka laiks, kādā kustība notiek, sastāv no liela dau-

dzuma nošķirtu momentu. Visos šajos gadījumos rodas pretrunas:
Ahils tiklab panāk bruņurupuci, kā arī nevar to panākt, bulta

tiklab lido, ka arī atrodas miera stāvoklī, utt. Zenona argumenti
liela merā veicināja antīkās matemātikas, loģikas un, kas sevišķi
svarīgi, dialektikas tālāko attīstību, jo tie atsedza pretrunas zi-

nātnes pamatjēdzienos par telpu, daudzību un kustību un tādējādi
piespieda meklēt līdzekļus atklāto grūtību pārvarēšanai.

3. §. Vergturu demokrātiju attīstības laikmeta materiālisms

V. gs. pirms m. ē. Dienviditālijā līdzās Ele-

jai un pilsētām, kurās dzīvoja pitagorieši,
par jaunu filozofiskās domas centru kļuva Sicīlijas pilsēta Agri-
genta, kur darbojās Empedokls. Par viņa dzīvi, tāpat kā par Pita-

gora dzīvi, mēs zinām vairāk izdomājumu nekā autentisku faktu.
Viņš kļuvis slavens kā filozofs, kā ārsts, kas nodibinājis īpašu vir-
zienu grieķu medicīnā, kā fiziķis un «fisiologs».

Izstrādājot savu mācību, Empedokls balstījās uz Parmenida
domu par patiesi pastāvošā mūžīgumu, neiznīcināmību un nemai-

nīgumu. Tomēr viņš uzskatīja, ka nenoliedzami pastāv liels lietu

daudzums, kuru pamatu veido četri atšķirīgi materiāli pamatele-
menti: uguns, ūdens, gaiss un zeme. Lietu «rašanās» patiesībā ir
tikai šo mūžīgo, no laika gala pastāvošo pamatelementu, «visu
lietu pirmsākumu» savienošanās; to «bojā eja» ir lietu sairšana

pirmelementos. Tātad viss pasaulē atrodas savienošanās un sair-
šanas procesā. Bez šiem četriem materiālajiem (elementārajiem)
pirmsākumiem pasaulē pastāv arī divi materiāli virzītāji spēki —

mīlestība un naids, ar kuru darbošanos izskaidrojama lielā dau-
dzuma jutekliski uztveramo lietu rašanās.

Savos uzskatos par astronomijas un fizikas problēmām Empe-
salīdzinājumā ar Pitagoru un Parmenidu sper soli uz

priekšu. Stāvzvaigznes no kustībā esošajām planētām viņš atšķir
precīzāk neka Parmenids, Saules aptumsumus viņš izskaidro ar

to, ka starp Zemi un Sauli nonāk tumšais Mēness. Apbrīnojams
ir Empedokla minējums, ka gaismai, lai tā izplatītos telpā,

Empedokls
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vajadzīgs laiks, kā arī norādījums uz gaismas milzīgo ātrumu

kā iemeslu, kāpēc mēs nemanām šās izplatīšanās ilgumu. Ļoti in-

teresanti ir arī Empedokla uzskati bioloģijā. Viņš, starp citu, ap-

galvoja, ka augi radušies spontāni pirms dzīvniekiem. Daudzās

pašlaik pastāvošās dzīvnieku sugas izveidojušās pakāpeniski. Pir-

majā stadijā radušies nevis dzīvnieki, bet gan atsevišķi nākamo

dzīvnieku orgāni. Otrajā stadijā šie orgāni, nejauši savienoda-

mies, sākuši veidot drausmīgas būtnes —
daždažādu daļu sako-

pojumus. Visas šīs būtnes gājušas bojā tāpēc, ka to daļas bijušas
pavisam dažādas. Saglabājušās tikai tās, kuru daļas nejauši sa-

gadījušās tādas, kas atbilst cita citai. No palikušajiem vei-

dojumiem trešajā stadijā radies liels daudzums formu. Pēc iz-

skata tie jau bijuši dzīvnieki, bet vēl bez atšķirībām starp dzi-

mumiem. Šādas atšķirības parādījušās tikai ceturtajā stadijā, kad

dzīvas būtnes sākušas dzemdēt sev līdzīgas. Empedokla mācībā

par «četrām saknēm», par mīlestību un naidu samanāma mitolo-

ģisku priekšstatu ietekme, bet viņa fizika, kosmoloģija un biolo-

ģija būtībā ir jau neatkarīga no reliģijas.
Kopš V gs. pirms m. ē. vidus par senās

Grieķijas filozofiskas domas centru kļuva
Atēnas. V gs. pirms m. ē. sākoties, Atēnas bija vadījušas persiešu

invāzijas sekmīgo atvairīšanu, un to ekonomiskā un politiskā
augšupeja drīzumā radīja priekšnoteikumus nākamai spīdošai
mākslas, teātra un literatūras attīstībai. Ap V gs. pirms m. ē.

vidu. izcilā demokrātiskās valsts vadītāja Perikla laikā, Atēnās

radās arī filozofija. Tās pirmais ievērojamais pārstāvis bija Anak-

sagors, kuru Perikls uzņēma valsts galvas tuvāko līdzgaitnieku
pulkā. Cenšoties graut Perikla autoritāti, vergturu demokrātijas
politiskie pretinieki uzsāka cīņu pret Anaksagoru, apsūdzēdami
viņu bezdievībā. Par ieganstu noderēja Anaksagora apgalvojums,
ka Saule ir materiāls ķermenis. Šāds apgalvojums bija pretrunā
ar to Atēnu vergturu demokrātijas vadītāju reliģiskajiem priekš-
statiem, kuri izturējās naidīgi pret dabas pētītāju brīvdomību.

Anaksagoru notiesāja un izraidīja trimdā. Viņš apmetās uz dzīvi

Lampsakā (Mazāzijā), kur arī nomira.

Anaksagora filozofijas galvenais uzdevums ir eleātu sludināto

visa patiesi pastāvošā mūžīgumu un neiznīcināmību saskaņot ar

pārmaiņām, kustību un daudzību, par ko liecina sajūtas. Sa-

skaņā ar Anaksagora mācību pasaule nav kaut kas vienots, kurā

nav dažādības un daudzības. Pasaule sastāv no bezgalīgi dau-

dzām «sēklām» — līdz bezgalībai dalāmām daļiņām. Ikvienā lietā

ir ikvienas citas lietas daļiņa. Tāpat kā «sēkla» satur sevī matus,

nagus, cīpslas, artērijas, nervus, kaulus, tā arī visas pārējās lie-

tas satur sevī citu: baltais — melno, melnais — balto, smagais —

vieglo, vieglais — smago.
Pasaules dzīve ir process, māca Anaksagors, būdams šai ziņā

vienis prātis ar Empedoklu un Hēraklitu. Tāpēc izskaidrot pa-

Anaksagors
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sauli tikai ar daļiņu pastāvēšanu un to dalāmību vien nav iespē-
jams. Jāatzīst, ka bez daļiņām pastāv kāds sevišķs spēks, kas

liek tām kustēties un rada pasaules stāvokli, kādu mēs pašlaik
redzam. Šo spēku Anaksagors nosauca par «prātu» (nūs). Taču

Anaksagora «prāts» ir ne tik daudz spēks, kas rīkojas mērķtiecīgi
un apzinās savus mērķus, cik mehānisks cēlonis, kas darbojas tīri

mehāniski.

Pasaules sākotnējā stāvoklī visas lietas bija sajauktas, tikai

«prāts» nebija ne ar ko sajaukts un pastāvēja pats par sevi. Pēc

tam «prāts», t. i., virzītājs spēks, skāra šo sajaukumu un tajā
radās riņķveida kustība, kuras rezultātā cits no cita sāka noda-

līties agrāk sajauktie blīvais un retais, siltais un aukstais, gaišais
un tumšais, sausais un mitrais. Tā radās divas plašas sfēras:

viena bija no uguns sastāvošs ēters — silta, gaiša un sausa ma-

tērija, otra bija gaiss — blīvāka, auksta, tumša un mikla matē-

rija. Vēlāk, matērijai sabiezējot, izdalījās mākoņi, no mākoņiem —

ūdens, no ūdens — zeme un no zemes — akmeņi. Zeme, saka

Anaksagors, ir plakana, cilindrveidīga un balstās uz gaisu. De-

bess spīdekļi ir ētera riņķošanas līdzaizrauti akmeņi. Saule ir

kvēlojošs akmens bluķis, lielāks nekā Peloponēsa. Dabā valda

nepieciešamība. «Liktenis» neko pasaulē nenosaka un vienkārši

ir tukšs vārds. Saules aptumsumi izskaidrojami ar to, ka starp
Zemi un Sauli nonāk Mēness.

Anaksagora priekšstati astronomijā atēniešu vairākumam

likās esam ne tikai zaimojoši, bet arī neprātīgi. Anaksagora mā-

cības radīto iespaidu vēl pastiprināja viņa apgalvojums, ka reli-

ģiskie mīti Homēra eposā esot jāsaprot nevis burtiski, bet gan kā

tēlaini izteikti priekšstati par drošsirdību un taisnīgumu. Izskaid-

rodams ar prātu apveltītā cilvēka pārākumu pār dzīvniekiem ar

to, ka cilvēkam ir rokas, Anaksagors izteica ģeniālu minējumu.
Tādējādi Anaksagora materiālistiskā mācība bija ne tikai

viņa laika filozofiskās, bet arī dabzinātniskās domas izcils sasnie-

gums.

Empedokla un Anaksagora mācībā materiālisms salīdzinājumā
ar joniešu zinātnieku Talesa, Anaksimandra, Anaksimena un

Hēraklita materiālismu iegūst jaunas īpašības. Pirmkārt, ar filo-

zofiskiem jēdzieniem saistītie mitoloģiskie priekšstati tiek aplū-
koti no daudz racionālāka viedokļa. Mīts kļūst tikai par jēdziena
poētisko formu vai arī alegoriju, kas pauž zinātnisku un filozo-

fisku patiesību. Empedokla «mīlestība» un «naids» vairāk

ir virzītāji spēki nekā mītiskās dievišķās būtnes. Filozofisko jē-
dzienu atbrīvošana no mītiem sevišķi samanāma Anaksagora mā-

cība. Otrkārt, mainās materiālā pirmpamata jēdziens. Vairāku-

mam milētiešu un Hēraklitam pirmpamats ir viena no tām vielām,
kuras mēs pazīstam no novērojumiem, — ūdens, gaiss, uguns.
Jau Empedokla mācībā četras lietu «saknes» (jeb elementi) sa-

stāv no daudzām daļiņām. Vēl lielāka loma daļiņām ir Anaksa-
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gora fizikā, saskaņā ar kuru lietas sastāv nevis no elementiem,
bet tieši no daļiņām.

Empedokla un Anaksagora mācība par daļiņām sagatavoja

Leikipa un Dēmokrita atomistiskā materiālisma izveidošanos,
kaut gan atšķirībā no Dēmokrita atomiem Empedokla un Anaksa-

gora daļiņas tika domātas kā tādas, kas spēj bezgalīgi dalīties.

4. §. Sofistika kā vergturu demokrātiju brieduma

laikmeta filozofiska parādība

(V—IV gs. pirms m. ē.)

V gs. pirms m. ē. daudzās Grieķijas pilsētās senās aristokrā-

tijas un tirānijas politisko varu nomainīja vergturu demokrātijas
vara. Tās radītajiem jaunajiem vēlētajiem institūtiem — šķiru un

brīvo iedzīvotāju partiju cīņā tik svarīgajai tautas sapulcei un

tiesai — attīstoties, radās vajadzība apmācīt cilvēkus, kam būtu

tiesas spriešanā un politiskajā darbībā nepieciešamā daiļrunība

un kas prastu pārliecināt ar vārda spēku. Daži no tiem, kas šai

ziņā bija tikuši vistālāk, — daiļrunības meistari, tieslietu zinā-

tāji utt. — kļuva par politisko zināšanu un retorikas skolotājiem.
Taču tas apstāklis, ka toreizējās zināšanas vēl nebija sadalījušās
filozofijā un speciālajās zinātnēs, kā arī nozīme, kādu V gs. pirms
m. ē. izglītoto cilvēku acīs ieguva filozofija, noveda pie tā, ka šie

jaunie domātāji parasti ne tikai mācīja politiskās zināšanas un

tieslietas, bet arī saistīja tās ar vispārīgiem filozofijas un pasau-
les uzskata jautājumiem. Viņus sāka saukt par sofistiem, t. i.,

prātniekiem, gudrības skolotājiem. Vēlāk rakstnieki, kas noraidīja
demokrātisko iekārtu un tās institūtus, savu naidu vērsa arī pret
jaunajiem skolotājiem, kuri jaunos cilvēkus sagatavoja politiskai
un juridiskai darbībai. Par sofistiem viņi sāka dēvēt tos, kuri

savās runās tiecās nevis noskaidrot patiesību, bet pierādīt aiz-

spriedumaina, dažkārt neapšaubāmi maldīga viedokļa pareizību.
Šādam raksturojumam bija savs pamats tai ziņā, ka jaunie

filozofijas skolotāji sāka novest līdz galējībai domu par visu zinā-

šanu relativitāti. Ļeņina vārdiem runājot, viņi subjektīvi lietoja
jēdzienu vispusīgo, universālo elastīgumu, kas nonāk līdz pret-
statu identitātei. 1 Sliktu iespaidu uz demokrātisko jaunievedumu
pretiniekiem atstāja arī jauno skolotāju paradums ņemt no saviem

skolniekiem mācību naudu, dažkārt pat krietni lielu.

Sofisti nebija vienots filozofisks virziens. Visiem viņiem vis-

vairāk raksturīga bija tēze par visu cilvēku jēdzienu, ētisko normu

un vērtējumu relatīvumu. Viens no ievērojamākajiem sofistikas
pārstāvjiem Protagors to izteica šādi: «Cilvēks ir visu lietu mērs:

esošo, ka tas ir, un neesošo, ka tās nav.»

Atšķir vecākās un jaunākās grupas sofistus. Pie vecākās gru-

1 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 38. sēj., 94. lpp.



pas pieder Protagors (481. —411. g. pirms m. ē.), Gorgijs, Hipijs

un Prodiks. Protagora mācība izveidojās uz relatīvisma garā pār-
strādāto Dēmokrita, Hēraklita, Parmenida un Empedokla mācību

pamata. Protagors bija materiālists un atzina, ka matērija ir

plūstoša un visi uztvērumi ir relatīvi. Viņš centās pierādīt, ka

pret jebkuru apgalvojumu iespējams izvirzīt pretēju apgalvojumu.
Plaši pazīstams bija Gorgija spriedums: 1) nekas nepastāv;

2) ja arī ir kaut kas pastāvošs, tad tas ir neizzināms; 3) pat ja
tas ir izzināms, tad tas ir neizsakāms un neizskaidrojams. Vecā-

kās grupas sofisti bija labi tieslietu speciālisti. Protagors sarak-

stīja likumus, kas noteica demokrātisko valdīšanas veidu Atēnu

kolonijā Fūrijā Dienviditālijā, un pamatoja brīvo cilvēku vien-

līdzības ideju. Hipijs savā likuma definīcijā norādīja uz pie-
spiešanu ar varu kā uz nosacījumu, kas likumdošanu padara

iespējamu. Vecākās grupas sofisti mēģināja kritiski pētīt re-

liģiskos ticējumus. Protagora sacerējumu par dieviem publiski
sadedzināja, un šis viņa darbs kļuva par iemeslu viņa izrai-

dīšanai no Atēnām. Attīstot tālāk Anaksagora un Dēmokrita

uzskatus, Prodiks reliģisko mītu personāžus sāka iztulkot kā da-

bas spēku personificējumus.
Par jaunākajiem sofistiem (IV gs. pirms
m. ē.) saglabājušās visai trūcīgas ziņas;

viņu mācībās sevišķi izceļas viņu ētiskās un sociālās idejas. Tā,

piemēram, Likofrons un Alkidams noliedza šķiru nepieciešamību:
Likofrons apgalvoja, ka dižciltība ir izdomājums, Alkidams mā-

cīja, ka daba nevienu nav radījusi kā vergu un visi cilvēki pie-
dzimst brīvi. Trasimahs mācību par zināšanu relatīvumu attieci-

nāja arī uz sociāli ētiskajām normām un apgalvoja, ka taisnīgs
ir tas, kas nāk par labu stiprajam, ka ikviena vara nosaka tādus

likumus, kas derīgi tai pašai: demokrātija — demokrātiskus,

aristokrātija — aristokrātiskus utt.

Kaut gan daži sofisti bija liela mēroga domātāji, viņu relatī-

visms bieži vien noveda viņus pie lietu izzināmības noliegšanas
un pie subjektīvisma. V. I. Ļeņins atzīmē, ka, piemēram, Gorgija
mācība ir ne tikai relatīvisms, bet arī skepticisms. Tāpēc sofisti

pavēra ceļu ne tikai dialektikai, bet arī nekādus principus neat-

zīstošām, dažkārt pilnīgi nihilistiskām mācībām, kuras tagad sauc

par sofistiku.

Jaunākas grupas sofisti

5. §. Materiālisma un ideālisma cīņa Atēnu vergturu

demokrātijas krīzes laikmetā

Sofistu mācību izplatīšanās grieķu val-

stīs, arī Atēnās, izraisīja ne tikai mate-

riālistu, bet arī objektīvo ideālistu pretestību. Pirmais ievēroja-
mais domātājs, kas veicināja objektīvā ideālisma mācību izvei-

Sokrāts

514*
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došanos, bija atēnietis Sokrāts (469. —399. g. pirms m. ē.).

Sokrāts, pēc profesijas tēlnieks, Peloponēsas kara priekšvakarā
Atēnās izklāstīja savu filozofisko mācību un drīz vien pulcināja ap

sevi daudzus skolniekus, kuru viena daļa, kā izrādījās, bija Atēnu

vergturu demokrātijas ienaidnieki. Šis apstāklis, kā arī paša
Sokrāta vēršanās pret demokrātisko iekārtu noskaņoja pret viņu
Atēnu vergturu demokrātijas pārstāvjus, un tie Sokrātu nodeva

tiesai. Sokrātu apsūdzēja jaunatnes samaitāšanā, pavedinot to uz

reliģisku brīvdomību, veco dievu noliegšanā un jaunas dievības

kulta radīšanā. Pēc tiesas sprieduma Sokrāts 399. gada maijā iz-

dzēra kausu ar indi.

Tā kā Sokrāts pats neko nav rakstījis, viņa mācības saturs

izdibināms, tikai kritiski salīdzinot ziņas, kuras par viņu atstā-

juši viņa skolnieki un laikabiedri Ksenofonts, Platons, dzejnieks
Aristofans vai arī labi informētie vēlākie seno laiku rakstnieki,

pirmām kārtām Aristotelis. Sokrāts radīja ļoti lielu iespaidu ar

savas runas loģiku, ironiju, pretinieku lietoto jēdzienu juceklī-
guma prasmīgo atsegšanu un diskutējamā jautājuma meistarisko

sadalīšanu sastāvdaļās. Būdams sofistu laikabiedrs, Sokrāts lie-

toja dažus viņu paņēmienus: savu mācību viņš izklāstīja kā

disputu vai pārrunas, kam jānoskaidro jautājums; viņa filozofijai
piemīt daži skepticisma elementi, taču tai pašā laikā viņš vērsās

arī pret sofistiem.

Filozofija Sokrāta izpratnē nav spekulatīva dabas aplūkošana,
bet gan mācība par to, kā jādzīvo. Tāpēc viņš vērsās pret agrīna-
jiem fiziķiem, nosodīja empīrisko dabas pētīšanu un visai zemu

vērtēja sajūtu orgānu lomu izziņā. Zināt cilvēks var tikai to, pār
ko tam ir vara. Un vara viņam nav pār ārējo dabu, pār pasauli,
bet pār dvēseli. Tāpēc patiesas zināšanas cilvēkam var būt tikai

par dvēseli. Galvenais izziņas uzdevums ir pašizziņa: «izzini pats
sevi». Zināt nozīmē atsegt to, kas ir kopējs (jeb vienots) dau-

dzām lietām (vai to pazīmēm). Tādējādi zināšanas ir jēdziens par

priekšmetu un tiek panāktas, definējot jēdzienus. Šāda definēšana

sevišķi svarīga ir ētikā. Saskaņā ar Sokrāta mācību ne tikai katra

atsevišķa rīcības akta pamatā jābūt zināmam mērķim, bet bez
tam jāpastāv arī vienotam kopējam augstākam mērķim, kuram

pakļauti visi atsevišķie mērķi un kurš ir absolūtais
'

augstākais
labums. Šī doma Sokrāta mācību krasi nošķir no sofistu galējā
relatīvisma.

Savā ētikā Sokrāts tikumu identificēja ar zināšanām. Cilvēka
izturēšanos nosaka viņa priekšstati par augstu tikumību un labo:

nav tāda cilvēka, kurš, zinādams, ka viņš var izdarīt kaut ko la-

bāku, darītu sliktāko. Tādējādi Sokrāts jebkuru sliktu rīcību iz-

skaidroja ar vienkāršu nezināšanu vai maldiem, bet gudrību —

ar pilnīgām zināšanām. Šo Sokrāta ētisko racionālismu jau seno

laiku cilvēki uzņēma ar izbrīnu. Aristotelis atzīmēja, ka Sokrāts

tikumus pārvērtis jēdzienos, zinātnēs jeb īpaša veida zināšanās.
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Tātad Sokrāta filozofija savā pamattendencē ir ideālistiska. Sok-

rāta ideālisms jo sevišķi izpaužas tādējādi, ka viņš atsakās no

ārējās objektīvās pasaules izzināšanas, koncentrējas uz pašizziņu
un sludina galēju ētisku racionālismu. Sokrāta filozofijas pamat-
tēzes attīstīja tālāk tā saucamās sokratiskās skolas (Megaras
skola, Elidas — Eretrijas skola, kiniķu skola, Kirēnas skola).

levērojamākais Sokrāta mācības turpinātājs bija Platons.

Savu apzīmējumu šī skola ieguva no kāda

sava pārstāvja palamas «Suns». Kiniku

skolas nodibinātājs bija Antistens (V gs. pirms m. ē. otrā puse—
IV gs. pirms m. ē. pirmā puse), kurš, iepazinies ar sofistu mā-

cību, vēlāk pieslējās Sokrātam. Galvenais Antistena mācībā ir

tas, ka viņš noliedza vispārīgā realitāti. Pastāv tikai atsevišķas
lietas. Jēdziens ir tikai vārds, kurš izskaidro, kas ir lieta. Tāpēc
nav iespējams uz atsevišķiem priekšmetiem attiecināt vispārīgus
jēdzienus: par katru lietu iespējams izteikt tikai identitātes sprie-
dumu, tādu kā «zirgs ir zirgs», «galds ir galds». Mācībai par for-

mām jeb «sugām», kas aptveramas ar prātu, nav pamata, jo uz-

tverei pieejams ir gan atsevišķais, jutekliski uztveramais «sugas»

eksemplārs, bet nekādi ne pati «suga».

Saskaņā ar kiniķu mācību gudrība ir nevis cilvēkam nepie-

ejamās teorētiskās zināšanas, bet vienīgi izzināšana, kas ir labais.

Patieso labo spēj izzināt tikai katra atsevišķā persona, un tiku-

mīgas dzīves mērķis var būt tikai miers, kurš panākams, atrai-

soties no visa, kas cilvēku padara atkarīgu: no mantas, no bau-

dām, no mākslotiem un konvencionāliem priekšstatiem. Tādējādi
kiniķu mācība nonāk pie askētisma morāles, pie tādas vienkāršī-

bas ideāla, kura robežo ar cilvēku dzīves veidu tajos laikos, kad

civilizācijas vēl nebija, pie gandrīz visu vajadzību nicināšanas,

izņemot pašas galvenās, pie jebkuras konvencionalitātes un reli-

ģisku aizspriedumu izzobošanas, pie absolūta dabiskuma un ab-

solūtas Dersoniskas brīvības sludināšanas.

Kirēnas skolu nodibināja Aristips no Āfri-

kas pilsētas Kirēnas. Līdzīgi kiniķiem,
Aristips vadījās no pārliecības, ka zināšanu priekšmets var būt

tikai praktiski sasniedzamais labums. Tā kā izziņas avots, pēc
Aristipa mācības, ir tikai mūsu sajūtas un tā kā sajūtas mums

Jauj izprast nevis pašu lietu īpašības, bet tikai mūsu pašu pil-

nīgi individuālos stāvokļus, tad par labā kritēriju var uzskatīt

tikai baudu vai ciešanas, kuras mēs sajūtu rezultātā izjūtam.
Bauda neattiecas ne uz pagātni, ne uz nākotni, bet tikai uz ta-

gadni. Tikai atsevišķa, pašreizējo mirkli aizpildoša bauda ir vēr-

tīga, un tikai pēc tās jātiecas. Tā kā ne pagātne, ne nākotne mums

nepieder, tad ne nožēlai, ne cerībai uz nākotni, ne bailēm no nā-

kotnes nav nekādas jēgas. Dzīves mērķis ir — baudīt tagadni.
Laimes sasniegšanas līdzeklim jābūt brīvībai, kura mums dotu

Kiniķi

Kirenas skola
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spēku atsacīties no nesasniedzamas baudas vai arī no tādas bau-

das, kura draud mums sagādāt ciešanas. Tāpēc filozofam jābūt
vienlīdz gatavam tiklab tvert baudu, ja to ļauj apstākļi, kā arī

ar vieglu sirdi un bez nožēlas atsacīties no tās. No Aristipa mā-

cības viņa sekotājs Teodors izdarīja secinājumu, ka dievu nav

un ētikas normas prātniekam nav obligātas.
Par sokratiskajām skolām, kas izveidojās pēc Sokrāta nāves, —

Megaras un Elidas—Eretrijas skolu — mums ir visai skopas
ziņas. Megarā dzimušā Eiklida (nesajaukt ar matemātiķi Eiklidu!)
nodibinātā Megaras skola mācīja, ka zināšanu priekšmets var

būt tikai vispārīgais, kas tiek izprasts ar jēdzienu palīdzību. Vis-

pārīgais sakrīt ar vienoto labo un pēc savas dabas ir nemainīgs.
Ne jutekliskā pasaule, ne rašanās un iznīkšana, kustība un mai-

nīšanās, par ko stāsta sajūtas, nav iespējamas. Megaras skolas

pamattēze ir ideālistiska, jo ar «vispārīgo» megarieši saprot «bez-

ķermeniskus veidolus» (asomata eidē). Lai pamatotu savas tēzes,

megarieši izdomāja daudzus argumentus, kuros viņi nonāca pa-

visam tuvu pie dažām svarīgām loģikas problēmām.
Elidas—Eretrijas skola, kuru nodibināja Tedons no Elidas,

cieši piekļāvās Megaras skolai un neizvirzīja nekādas jaunas ori-

ģinālas idejas. Šās skolas piekritēji sludināja uzskatu par aug-
stas tikumības un labā vienotību.

V gs. pirms m. ē. radās jauns materiā-

lisma paveids — atomistiskais materiā-

lisms, kura izcilākais pārstāvis bija
Dēmokrits.

Pēc Zenona, kas apgalvoja, ka hipotēze par lietu, telpas un

laika bezgalīgo dalāmību noved pie nenovēršamām pretrunām un

paradoksiem, jebkuram mēģinājumam pamatot daudzības, lietu

atsevišķības un to kustīguma realitāti bija jārēķinās ar šiem

eleātu izteiktās kritikas rezultātiem un turklāt jādara tas ne tikai

filozofijas labā, bet arī matemātikas aizsargāšanas un pamatoša-
nas interesēs. Anaksagora mācība par matēriju noliedza tukšuma

pastāvēšanu pasaulē, taču ar to vien pretrunas nebija novērstas,

jo Anaksagors, pieņemdams, ka vielas daļiņas var bezgalīgi da-

līties, nespēja pārvarēt grūtības, uz kurām norādīja Zenons.

Ģeniāls mēģinājums šīs grūtības pārvarēt bija atomistu mā-

cība. Tāpat kā Anaksagors, arī atomisti pieņēma, ka pastāv bez-

galīgs daudzums ķermenisku daļiņu, taču atšķirībā no Anaksagora
viņi 1) pieņēma, ka pastāv tukšums, kurā notiek daļiņu kustība

un 2) noliedzot, ka daļiņas spēj dalīties līdz bezgalībai, saska-
tīja tajās neizdibināmus «atomus» («nedalāmos»). Saskaņā ar šo

hipotēzi katra lieta, sastāvēdama no ļoti daudzām (bet ne bez-

galīgi daudzām) daļiņām — ārkārtīgi mazām, taču tādām, ku-

ras, būdamas nedalāmas, nepārvēršas par neko, — vairs nevar

tikt uzskatīta, kā to darīja Zenons, vienā un tai pašā laikā tiklab

par bezgalīgi lielu, kā arī par tādu, kurai vispār nav izmēru. Tā-

Dēmokrita atomistiskais

materiālisms
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dējādi bija atrisināta zināšanām bīstamā krīze, ko bija izraisījusi
Zenona kritika, kura pirms atomistu mācības šķita neatvairāma

un kuru pārspīlētā veidā bija turpinājuši sofisti. Strupceļš, kurā

bija nonākusi zinātne, bija tagad pārvarēts, un Dēmokrits varēja
izveidot grandiozu materiālistisku mācību, kas aptvēra milzum

daudzus filozofiskus un zinātniskus jautājumus.
Sengrieķu atomisma nodibinātājs bija Leikips, kurš, jādomā,

bija dzimis Milētā. Leikips formulēja atomistiskā materiālisma

pamattēzi, saskaņā ar kuru viss pasaulē sastāv no ļoti mazām

vienkāršām, nedalāmām daļiņām (atomiem) un tukšuma.

Leikipa mācības turpinātājs, sengrieķu materiālisma ievēroja-
mākais pārstāvis Dēmokrits (apm. 460. g. pirms m. ē. — IV gs.

pirms m. ē. sākums) bija dzimis Trāķijas pilsētā Abdērās, kura

V gs. pirms m. ē., lielā mērā pateicoties savam izdevīgajam izvie-

tojumam uz tirdzniecības ceļiem starp Grieķiju un Persiju, izvir-

zījās demokrātisko pilsētu-valstu priekšgalā. Bagāta abdērieša

dēls Dēmokrits agri sāka interesēties par zinātni un pēc tēva nā-

ves apceļoja vairākas Austrumu zemes. Dēmokrita darbi, cik tie

mums zināmi, aptver plašu jautājumu loku — filozofijas, loģikas,
psiholoģijas, ētikas, politikas, pedagoģijas, mākslas zinātnes, va-

lodniecības, matemātikas, fizikas un kosmoloģijas problēmas.
Dēmokrita atomistiskās sistēmas pamatā ir tēze, ka pastāv

tukšums un atomi, kuri, savienodamies bezgalīgi daudzveidīgās
kombinācijās, veido visus komplicētos ķermeņus. Atšķirībā no

eleātiem Dēmokrits ne tikai nenoliedz jutekliski novērojamo īste-

nības kvalitatīvās daudzveidības ainu, bet, gluži otrādi, cenšas

to izskaidrot, balstoties uz viņa formulētā principa. Šim izskaidro-

jumam Dēmokrits pieņem, ka atomi cits no cita atšķiras formas,

izkārtojuma un stāvokļa ziņā. Šīs sākotnējās atšķirības ir visu

novērojamo atšķirību pamatā. Neviena no tām tātad nav bez cē-

loņa. Tādējādi universālas cēlonības atzīšana tieši izriet no ato-

mistikas. Tāpēc Dēmokrits vienā un tai pašā laikā tiklab noliedz

nejaušību, kā arī to atzīst: noliedz to, atzīdams cēlonību, — ne-

viens notikums nevar būt bez cēloņa; atzīst to, noliegdams mērķ-
tiecību, — neviens notikums pasaulē nesākas un nenorisinās kaut

kāda mērķa sasniegšanas labā. Šai ziņā ikviens notikums ir ne-

jaušs.
Atomistiskos uzskatus Dēmokrits attiecināja arī uz mācību

par dzīvību un dvēseli. Līdzīgi iepriekšējiem materiālistiem, viņš

organismu izcelšanos izskaidroja ar dažādiem fiziskiem priekš-
noteikumiem, noliedzot mērķtiecību. Organismu dzīvība un nāve

nav nekas cits kā atomu savienošanās un to iziršana, pie tam

dzīvības funkciju pamats ir īpašas formas atomi — apaļi, gludi
un ļoti mazi. Uz tā paša principa Dēmokrits dibina savu mācību

par dvēseli: dvēsele sastāv no ugunīgiem atomiem un ir pārejošs
šo atomu savienojums. Dvēseles nemirstību Dēmokrits noliedz.

Viņa mācība par dvēseli grāva parasto reliģisko priekšstatu
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pamatus. No atzinuma, ka dvēsele ir mirstīga, izrietēja viņpasaules
noliegšana. Grieķu dieviem tika atņemtas pārdabiskās īpašības,
tie tika pārvērsti par tēliem, kuri auguma, spēka, skaistuma un

mūža ilguma ziņā gan bija bezgala pārāki par cilvēkiem, taču

nebija ne pārdabiski, ne mūžīgi.
Dēmokrita materiālistiskajai mācībai par

esamību atbilst viņa materiālistiskā mā-

cība par izziņu. Par izziņas pirmsākumu
un pamatu Dēmokrits atzina sajūtas. Tajās viņš saskatīja ne tikai

materiālo lietu attēlus, kurus izraisa lietu iedarbošanās uz sajūtu

orgāniem, bet arī it kā no pašām lietām pārnestas lietu kopijas,
kas iekjūst cilvēka ķermenī caur sajūtu orgāniem. Šīs kopijas arī

ir materiālas. Tās atdalās no pašām lietām, traucas tukšajā telpā
uz visām pusēm un, sasniegušas mūsu orgānus, iekļūst tajos
caur porām.

Ja poras izmēru un formas ziņā atbilst lietu tēliem, kas caur

tām iespiežas, tad šie tēli un sajūtas atbilst pašām lietām. Tie

tad arī ir zināšanu pamats. Taču izziņa nav reducējama vienīgi uz

sajūtām. Sajūtas ir nepieciešams, bet nepietiekams izziņas avots.

Pastāv priekšmeti un to īpašības; tie ir tik ļoti mazi, ka sajūtu or-

gāniem nav pieejami. Šādas lietu īpašības aptveramas tikai ar

prātu, un arī šāda izzināšana var būt droša. Tā, piemēram, mēs

tieši nesaredzam, nedzirdam un nesataustām ne tukšumu, ne ato-

mus, no kuriem sastāv visi ķermeņi. Taču par to, ka tie neapšau-
bāmi pastāv, mēs pārliecināmies ar prāta palīdzību.

Smalkākie prāta konstatējumi, ņemot palīgā analoģiju, netikai

atsedz neredzamo un neuztveramo, bet arī papildina un koriģē
sākotnējos, uz sajūtu pamata gūtos nepietiekami precīzos un ne-

pietiekami pareizos spriedumus par lietām. Un tomēr vispēdīgais
zināšanu atbalsts ir sajūtas un par visu, ko prāts veic izziņas
labā, tam galu galā jāpateicas sajūtām.

Dēmokrits atšķir to, kas pastāv «uzskatos», no tā, kas pastāv
īstenībā. Viņš saka: «Tikai vispārējos uzskatos pastāv saldais, uz-

skatos pastāv rūgtais, uzskatos pastāv siltais, uzskatos pastāv

aukstais, uzskatos pastāv krāsas, turpretim īstenībā pastāv tikai

atomi un tukšums.» 1

Ciešā sakarā ar gnozeoloģiju Dēmokrits izstrādāja loģiku.
Viņa pētījumos par loģiku acīmredzot jau aplūkoti jēdzieni, sprie-
dumu sastāvdaļas, kā arī uz dabas pētīšanas dibināto induktīvo

secinājumu pamatošanas jautājumi. Ir zināms, ka Dēmokrits cē-

lis iebildumus pret spekulatīviem pierādījumiem, kas nedibinās uz

pieredzes datiem. Pats Dēmokrits savos pētījumos plaši lietoja
analoģiju un hipotēzi. Vēlāk Epikūra skolā, kura turpināja Dēmo-

krita materiālisma tradīciju, loģika tika izstrādāta kā indukcijas
loģika.

Dēmokrita mācība

par izzinu

1 MaTepnaaHCTbi ZtpeßHeu TpeiiHH, ctp. 76.
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Dēmokrits ļoti interesējās par sabiedrisko

parādību izzināšanu. Politiku viņš uzska-

tīja par svarīgu mākslu, kuras uzdevums ir nodrošināt vergturu
demokrātijas brīvo pilsoņu kopējās intereses. Dēmokrita darbu

fragmentos, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, viņš redzams kā

vergturu demokrātijas aktīvs piekritējs. «Trūcība demokrātijas ap-

stākļos,» viņš saka, «ir tādā pašā mērā atzīstama par labāku nekā

tā saucamā pilsoņu labklājība zem valdnieku varas, kādā brīvība

ir labāka par verdzību.»1 Svarīgu vietu Dēmokrita pasaules uz-

skatā ieņem jautājumi par darba dalīšanu, produktīvu darbību,
valsti utt. Viņš aizstāvēja antīkās Grieķijas vergturu šķirai rak-

sturīgo priekšstatu, ka atsevišķai personai pilnīgi jāpakļaujas
valsts interesēm. Viņš izvirzīja arī jautājumu par sociālo insti-

tūtu izcelšanos: cilvēki pēc viņa uzskata sākumā dzīvojuši līdzīgi
dzīvniekiem, izmantodami gatavos dabas produktus. Trūkums,

vajadzība bijusi cilvēku skolotāja; vajadzības spiesti, cilvēki vē-

lāk izveidojuši sabiedrību; viņu «rokas, prāts un apķērība» radī-

juši mājokļus, apģērbu, darba rīkus v. tml.

Dēmokrita ideāls ir vispārēja likuma un kārtības nodrošināta

mierīga un bezrūpīga dzīve. Par sabiedrības dzīves svarīgāko
priekšnoteikumu viņš uzskata darba dalīšanu, tās rezultātus no-

vērtēdams no vergturu šķiras interešu viedokļa. Dēmokrita ētisko

uzskatu pamatā ir doma, ka saprātīga dzīves baudīšana izpaužas

gaišā un mierpilnā dvēseles noskaņā, kuras priekšnosacījums ir

saskaņa ar dabu, pienākuma pildīšana, mēra ieturēšana visās lie-

tās, bezbailīgs gars un drosme domāšanā. Prasmi panākt šādu

stāvokli dod apmācīšana, kuru Dēmokrits neatdala no audzinā-

šanas un bez kuras nav sasniedzama ne māksla, ne gudrība.
Dēmokrita mācība bija milzu solis uz priekšu sengrieķu ma-

teriālisma attīstībā. Raksturodams materiālistisko virzienu filo-

zofijas vēsturē, V. I. Ļeņins to nosauca par «Dēmokrita līniju»,
tā uzsvērdams, ka materiālistisko filozofiju Dēmokrits izstrādājis
dziļi, spilgti un pārliecinoši. Markss un Engelss norāda, ka Dēmo-

krits bija «empīrisks dabas pētnieks un pirmais enciklopēdiski
izglītotais cilvēks grieķu vidū»2.

Matērijas uzbūves atomistiskā teorija kļuva par pamatu visai

turpmākajai teorētisko dabas zinātņu attīstībai, un no priekšstata
par atomu nedalāmību fizika atteicās tikai pašā XX gs. priekš-
vakarā, kad tā savām vajadzībām saņēma varenas eksperimen-
tēšanas iekārtas. Dēmokrita mācība ir sevišķi spilgts piemērs

tam, cik stipri materiālistiskā filozofija ir saistīta ar zinātni par
dabu, cik liela ir šās filozofijas nozīme dabas zinātņu sfērā.

Dēmokrita materiālistiskā filozofija izvirzīja jautājumus, kuru

atrisināšana kļuva par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem dabas

Uzskati par sabiedrību

1

MaTepuajiHCTbi JJpeßHefi FpeiiHH, cīp. 168.
2 K. Markss un F. Engelss, Vācu ideoloģija, LVI, 1963, 121. lpp.



58

zinātņu un filozofijas tālākajā attīstībā. Tāpēc nav nekāds brī-

nums, ka pat XIX—XX gs. Dēmokrita mācībai nikni uzbrūk ideā-

listi, kuri, kā teica Ļeņins, karo «pret Dēmokritu kā pret dzīvu

ienaidnieku, tā lieliski» ilustrējot «filozofijas partejlskumu.. .»
x
.

Līdz V gs. pirms m. ē. beigām sengrieķu
filozofisko mācību galvenais, dominējošais
tips bija materiālisms. Dažās šajās mācī-

bās gan bija vērojamas ideālistiskas tendences, piemēram, eleāti

neapšaubāmu patiesību, kas atklājas prātam, pretstatīja apšaubā-
miem uzskatiem, kuri vēl nav izveidojušies par apzinātu sistēmu.

Platona (427. —347. g. pirms m. ē.) personā sengrieķu ideā-

lisms pirmo reizi parādās kā pasaules uzskats, kas sevi nostāda

pretī materiālismam. Kopš tā laika materiālismā un ideālismā sa-

skatāms jau pilnīgi izveidojies sengrieķu un visas vēlākās filozo-

fijas divu pamatvirzienu pretstats. Šai nozīmē V. I. Ļeņins ru-

nāja par kardinālu pretstatu starp «Dēmokrita līniju» un «Pla-

tona līniju» — materiālistisko un ideālistisko nometni filozofijas
vēsturē.

Platons, dižciltīga Atēnu pilsoņa dēls, visu savu mūžu bija
Atēnu demokrātijas pretinieks. Viņa filozofisko uzskatu attīstība

noveda viņu pie Sokrāta skolas. Svarīgs viņa filozofijas veidoša-

nās posms bija viņa uzturēšanās Dienviditālijas un Sicīlijas pil-
sētās. Tur viņš turpināja jau agrāk pasākto iepazīšanos ar eleātu

un pitagoriešu mācībām, kā arī neveiksmīgi mēģināja iejaukties
Sirakūzu politiskajā dzīvē. Pēc atgriešanās Atēnās (apm. 387. g.

pirms m. ē.) Platons nodibināja tur skolu, tā saucamo Akadē-

miju. Līdz mūsu dienām saglabājies Platonam piedēvēts dialogu
veidā izstrādātu filozofisku sacerējumu krājums. Saglabājušās arī

viņa vēstules.

Savu literāro darbību Platons acīmredzot sācis ar nelieliem

ētikas kategorijām veltītiem dialogiem. Brieduma gados viņš sa-

rakstīja — ne vienā paņēmienā, bet ar pārtraukumu — traktātu

«Valsts». Pie Platona vēlākajiem darbiem pieder dialogi, kuros

saskatāma viņa tuvā saskare ar pitagoriešiem, kā arī plašais dia-

logs «Likumi». Platona filozofiskā mācība aptver plašu jautājumu
loku — jautājumus par esamību, par pasauli un tās izcelšanos,
par dvēseli un par izziņu, arī matemātisko izziņu, par sabiedrību,

par darba dalīšanu, par audzināšanu, par mākslu utt.

Saskaņā ar Platona mācību juteklisko lietu pasaule nav pa-
saule, kas aptver patiesi esošo: jutekliskās lietas nepārtraukti ro-

das un iznīkst, mainās un kustas, tajās nav nekā stabila un pa-
tiesa. Juteklisko lietu īstā būtība, to cēloņi ir bezķermeniskas ne-

jutekliskas formas, kas tiek izprastas ar' prātu. Šos cēloņus jeb
formas Platons sauc par «veidiem» («eidosiem») un, daudz re-

Platona objektīvais
ideālisms

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 332. lpp.
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tāk, par «idejām». Katrai juteklisko priekšmetu kategorijai bez-

ķermeniskajā, nejutekliskajā pasaulē atbilst zināms «veids» jeb
«ideja». Attiecībā pret jutekliskajām lietām «veidi» («idejas»)
vienā un tai pašā laikā ir to cēloņi, kā arī paraugi, pēc kuriem

tikušas radītas šīs lietas, mērķi, pēc kuriem tiecas jutekliski uz-

tveramās pasaules būtnes, un jēdzieni par katras kategorijas lietu

kopējo pamatu. Tomēr, tā māca Platons, ar to vien, ka «veidi» jeb

«idejas» pastāv, nepietiek, lai izskaidrotu jutekliski uztveramās

pasaules lietas. Tā kā šīs lietas ir pārejošas, mainīgas, tad to

priekšnoteikumam jābūt ne tikai esamībai, bet arī «neesamībai».

Šo «neesamību» Platons identificē ar «matēriju», kura saskaņā ar

viņa mācību ir nepārtrauktas kustības, tapšanas un mainīšanās

sfēra. «Veidi» projicējas uz «matērijas», kas katru «veidu» pār-
vērš ļoti daudzās jutekliskās lietās, kuras cita no citas nošķirtas

telpā ieņemamās vietas ziņā.
Atomisti par ķermeniskiem uzskatīja atomus, bet neesamību

pielīdzināja tukšumam, turpretī Platona mācībā neesamība ir

«matērija» un esamība — bezķermeniskie «veidi». Tādējādi Pla-

tona mācība ir objektīvais ideālisms, jo matēriju tā uzskata par

atvasinātu no nemateriāliem, pirms matērijas dotiem «veidiem»

jeb «idejām», kas pastāv ārpus cilvēku apziņas un neatkarīgi no

tās. Šāda esamības un neesamības izpratne ir pamatā Platona

mācībai par jutekliski uztveramo pasauli, kura, pēc viņa uzskata,
ir kaut kas vidējs starp bezķermenisko «veidu» («ideju») pasauli
un «neesamību» jeb «matēriju». Viss, kas jutekliskajās lietās ir no

esamības, nāk no «veidiem» kā lietu cēloņiem un paraugiem. Bet,

tā kā jutekliskās lietas ir pārejošas, tad tas liecina par lietu sa-

karu ar neesamību, «matēriju».
Saskaņā ar Platona mācību «veidu» jeb «ideju» sfēra veido

piramīdai līdzīgu sistēmu; šās piramīdas virsotnē atrodas labā

«ideja». Tā nosaka lietu izzināmību, pastāvēšanu, un no tās lietas

iegūst savu būtību. Šī tēze par labā «ideju» Platona ideālismam

piešķir teleoloģisku raksturu, t. i., zināmā mērā liek tai būt mācī-

bai par mērķtiecību, jo labais tiek pasludināts ne tikai par esa-

mības augstāko cēloni, bet arī par mērķi. «Veidi» ir mūžīgi, tie

nerodas un neiznīkst, tie ir nemainīgi un identiski, tie nav atka-

rīgi no telpas un laika nosacījumiem. Juteklisko lietu pasaule
turpretim ir mūžīgas rašanās un iznīkšanas, kustības un mainī-

guma pasaule; visas jutekliskās lietas un visas to īpašības ir re-

latīvas, pārejošas, plūstošas, telpas un laika nosacījumu ierobe-

žotas.

Šo esamības sfēru atšķirībai, māca Platons, atbilst zināšanu

veidu atšķirība. Zināšanas ir atcerēšanās. Pirms iemiesošanās ķer-
meniskā čaulā dvēsele mitusi debesīs un skatījusi tur patiesi
esošo. Zemes virsū savienojusies ar ķermeni, dvēsele aizmirst to,

ko zinājusi pirms savas krišanas uz Zemi. Taču arī tagad tā sa-

vas dzīlēs saglabā atmiņu par to, ko kādreiz skatījusi. Uztverot
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materiālos priekšmetus, dvēsele atceras aizmirstās zināšanas,

«idejas».
Platona mācība par zināšanām kā atcerēšanos kļuva par iz-

ejas punktu vēlākajam ideālistiskajam apriorismam — mācībai,

saskaņā ar kuru mūsu prātam piemīt zināmas formas un dažas

zināšanas, kas dvēselei iedzimtas un nav atkarīgas no pieredzes.
«Veidi» jeb «idejas» tiek izzināti ar prāta intuīciju, kas nav at-

karīga no ārējās pasaules jutekliskās uztveršanas, jutekliskās lie-

tas turpretim atspoguļojas uzskatos (daļēji iztēlē), kas nesniedz

patiesas zināšanas. Vidū starp uzskatiem un patiesām zināšanām,

saka Platons, atrodas matemātiskie priekšmeti, kas tiek izprasti ar

«domāšanu»: matemātisko zināšanu priekšmetiem ir kaut kas rad-

niecisks tiklab ar jutekliskajām lietām, kā arī ar «veidiem» («ide-

jām»). Kaut gan mācībā par «idejām» Platons, sekodams eleātiem,

patieso esamību definē kā identisku un nemainīgu, dialogos «So-

fists» un «Parmenids» viņš nonāk pie secinājuma, ka esošā aug-

stākās kategorijas — esamība, kustība, miera stāvoklis, identitāte

un mainīšanās — domājamas tikai tādējādi, ka ikviena no tām

tiklab ir, kā arī nav, tiklab ir vienlīdzīga sev, kā arī nav, tiklab

ir identiska ar sevi, kā arī pāriet savā «citā». Tā, piemēram, esa-

mība, aplūkota pati par sevi, ir vienota, mūžīga, identiska, ne-

mainīga un nekustīga. Taču, aplūkota attiecībās pret savu «citu»,
tā pati esamība satur sevī atšķirību, ir mainīga un kustīga. Tā-

pēc esamība ietver sevī pretrunas: tā ir tiklab vienota, kā arī

daudzējāda, tiklab mūžīga, kā arī pārejoša, tiklab nemainīga, kā

arī mainīga, tā tiklab atrodas miera stāvoklī, kā arī kustas.

Pretrunas, saka Platons, var šķist savienotas tikai uzskatiem,
kas rodas dvēseles zemākajā daļā. Un tomēr pretruna ir nepie-
ciešams priekšnoteikums, lai dvēsele tiktu pamudināta domāt.

Māksla pamudināt uz domāšanu, atsedzot pretrunas, kas slēpjas
ikdienišķajos priekšstatos jeb uzskatos, māca Platons, ir «dialek-

tikas» māksla.

Savā mācībā par kosmoloģiju Platons, acīmredzot pitagoriešu
ietekmēts, apgalvo, ka visu lietu pēdējie elementi ir nedalāmi trīs-

stūri jeb ģeometriski bezķermeniski atomi. Platona kosmoloģijas
viduspunktā ir mistiska mācība par pasaules dvēseli un par atse-

višķo dvēseļu iemiesošanos citā veidā. Cilvēka dvēsele, māca Pla-

tons, nav atkarīga no ķermeņa un ir nemirstīga. Jo ilgāk tā uz-

turas ideju valstībā (iekams tā pārnāk uz Zemi), jo vairāk zina

tas indivīds, kura ķermenī tā apmetusies. Dvēsele sastāv no tri-

jām daļarn: no saprātīgās daļas, kuru rada tieši pats demiurgs,
no afektīvas (kaislību virzītās) un no iekārojošās daļas, kuras
rada zemākie dievi. Dvēseles saprātīgās daļas uzvara pār kaislī-

bām un jutekliskām iekārēm iespējama tikai tad, ja cilvēks kā

nākas audzināts.

Tā kā cilvēku vairākums, apgalvo Platons, ar personisku pie-
pūli vien nespēj tuvoties pilnībai, kļūst nepieciešama valsts un
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likumi. Valsts dibinās uz darba dalīšanu starp brīvo pilsoņu ka-

tegorijām. Ar darba dalīšanu tiek panākts, ka katra pilsoņu kate-

gorija savu speciālo darbu veic vislabāk, tā, kā tas sabiedrībai

(būtībā — vergturiem) ir visnoderīgāk. Sava laika apstākļos Pla-

tons, kā izteicies Engelss, ģeniāli attēloja darba dalīšanu «kā

pilsētas (kura grieķiem bija identiska ārvalsti) dabisko pamatu»
1.

Markss izskaidroja, ka Platona republika ar tās darba dalī-

šanu kā «valsts uzbūves pamatprincipu» «ir tikai Ēģiptes kastu

iekārtas atēniska idealizācija»2. Mācībā par pilsoņu dalīšanos

kategorijās pilnīgajā valstī Platons balstījās uz paša izstrādāto

dvēseles daļu klasifikāciju. Saprātīgajai dvēseles daļai atbilst val-

došo filozofu kategorija; afektīvajai daļai — karavīru kategorija,
kas audzināti ievērot disciplīnu, kura nepieciešama, lai aizstā-

vētu valsti no iekšējiem tautas dumpjiem un no ārējiem uzbruku-

miem; iekārojošajai dvēseles daļai atbilst amatnieku kategorija,
kas apmācīti nevainojamai amata prasmei. Katras kategorijas
darbības laukam jābūt norobežotam — tai jāpilda tikai savi pie-
nākumi un jāatturas no iejaukšanās citu kategoriju funkcijās.

Uzskatīdams privātīpašumu un ģimeni par pretēju interešu

avotu, kuras grauj sabiedrības vienotību, Platons savā ideālās

valsts projektā izstrādāja tādas kopdzīves plānu, kurā valdnie-

kiem un karavīriem nebūtu personiskā īpašuma, kā arī izveidoja
mācību, ka sievām jābūt kopīgām un bērni jāaudzina valstij. Pre-

tēji daudzu buržuāzisku vēsturnieku apgalvojumiem Platona so-

ciālajai utopijai nav nekā kopēja ar komunismu. Noraidot perso-

nisko īpašumu un aplūkojot produktu sadales jautājumu, Platons

vadījās tikai no ekspluatatoru šķiras interesēm.

Platona mācība ļoti stipri ietekmēja visu tālāko filozofiskās,
it īpaši ideālistiskās domas attīstību. V. I. Ļeņins uzsvēra, ka vē-

lākie, vairāk attīstītie ideālisma paveidi būtībā savos pamatprin-
cipos ir identiski ar Platona mācību.

Starp Platona skolniekiem sevišķi izcēlās

ģeniāli apdāvinātais domātājs Aristotelis

(384. —322. g. pirms m. ē.), kas izveidoja savdabīgu filozofisku

mācību — vienu no visdižākajām sengrieķu filozofijā. Dzimis

Trāķijas pilsētā Stagirā, Aristotelis savu izglītību pabeidza Pla-

tona Akadēmijā. Šeit viņš no Platona skolnieka kļuva par patstā-

vīgu domātāju. Pēc Platona nāves Aristotelis dzīvoja Mazāzijas
pilsētā Atarnejā, Mitilenā Lezbas salā un kopš 343. g. — Maķedo-
nijas valdnieka Filipa galmā kā viņa dēla Aleksandra audzinā-

tājs. Aristotelis dzīvoja tādā laikā, kad demokrātija Atēnās un

citas grieķu pilsētās kļuva arvien vājāka, kad pieņēmās spēkā
Maķedonija un Maķedonijas valdnieki uzsāka iekarošanas poli-
tiku, kas pirmām kārtām bija vērsta uz Grieķijas pakļaušanu.

Aristotelis

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 256. lpp.
2 K. Markss, Kapitāls, I sēj., LVI, 1951, 349. lpp.
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Atēnās tai laikā izveidojās promaķedoniska nometne, kurai acīm-

redzot pieslējās arī Aristotelis. 335. gadā atgriezies Atēnās, Aristo-

telis tur organizēja savu skolu ģimnasijā (filozofisku pārrunu

vietā), kas bija savienota ar Likejas Apolona templi (tāpēc Aris-

toteļa skolu sāka saukt par Likeju). No 335. līdz 323. gadam Aris-

totelis vadīja plaši izvērsto Likeja darbību — filozofisku un

zinātnisku atziņu sistematizēšanu, kā arī jaunu disciplīnu izvei-

došanu, starp kurām pirmajā vietā bija loģika. Pēc Maķedonijas
Aleksandra nāves Grieķijā sākās antimaķedoniska kustība. Aris-

totelis, savu sakaru ar Maķedonijas galmu sakompromitēts,
323. gadā emigrēja uz Halkidu Eibojas salā, kur arī nomira.

Aristoteļa plašais literārais mantojums nav saglabājies visā

pilnībā, un ne viss, kas tajā atrodams, ir paša Aristoteļa sarak-

stīts. Līdz mums nav nonākuši dialoga veidā sacerētie agrīnie

Aristoteļa darbi, un arī tie ļoti svarīgie traktāti, kas ir mūsu rī-

cībā, kā, piemēram, «Metafizika», acīmredzot ir dažādā laikā la-

sītu Aristoteļa mācības kursu apkopojumi, kurus vēlāk sastādījuši
Likeja klausītāji. Aristoteļa mācības izprašanai ļoti svarīgi ir arī

tādi viņa darbi kā «Par dvēseli», «Fizika», «Kategorijas». Aris-

toteļa filozofiskā mācība veidojās ciešā sakarā ar viņa paša un

viņa skolnieku dabzinātniskajiem un sociāli politiskajiem pē-
tījumiem Likejā. Aristoteļa interešu lokā ietilpst loģikas, psiho-
loģijas, izziņas teorijas, mācības par esamību, kosmoloģijas, fizi-

kas, zooloģijas, politiskās ekonomijas, politikas, ētikas, pedago-
ģijas, retorikas, estētikas jautājumi. Pētījot dažādās problēmas,
Aristotelis polemizēja ar uzskatiem, kas bija izteikti iepriekšējo
laiku vai viņa laika literatūrā. Viņš aplūkoja un kritizēja atse-

višķas Platona, atomistu, pitagoriešu, agrīnā perioda materiā-

listu tēzes. Šie kritiskie un polemiskie Aristoteļa iestarpinājumi
daudzos gadījumos ir ļoti vērtīgi materiāli, kas papildina mūsu

zināšanas par šīm filozofiskajām mācībām.

Aristoteļa mācība ir objektīvais ideālisms,
tiesa gan, nekonsekvents ideālisms, kurā

ietvertas arī būtībā materiālistiskas tēzes.

Šī mācība izveidojas, kritizējot Platona mācību par idejām. Aris-

totelis apgalvo, ka Platona «idejas» hipotēze nav pamatota, bal-

stīdamies uz šādiem apsvērumiem: 1. Platona «idejas» ir vien-

kāršas juteklisko lietu kopijas jeb dubultnieki un pēc sava satura

neatšķiras no tām. Cilvēka «veids» jeb «ideja» būtībā ne ar ko

neatšķiras no vispārējām pazīmēm, kādas raksturīgas atsevišķa-
jam cilvēkam. 2. Tā kā Platons «ideju» pasauli nošķīra no lietu

pasaules, tad «idejas» neko nevar dot lietu pastāvēšanai. Un,
kaut gan Platons apgalvo, ka lietām ir «sakars» ar «idejām», šis

«sakars», tāpat kā pitagoriešu sludinātā «atdarināšana», vien-
kārši ir metafora. Platona mācība arī tāpēc nespēj izskaidrot

«ideju» attiecību pret lietām, ka Platons noliedz «ideju» spēju būt

tieši lietu būtībām. 3. Apgalvodams, ka vienas «idejas» tā attic-

Platona «ideju»
teorijas kritika. Loģika
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cas pret citām «idejām» kā vispārīgais pret atsevišķo, un aplū-
kodams «ideju» kā lietas esamības būtību, Platons nonāk pret-
runā: šādi izprasta, katra «ideja» vienā un tai pašā laikā ir tik-

lab būtība, jo, būdama vispārīga, tā ir klāt mazāk vispārīgajā, kā

arī nebūtība, jo pašai tai savukārt ir sakars ar pāri tai stāvošo

vispārīgāko «ideju», kura tad arī būs tās būtība. 4. Platona mā-

cība par to, ka neatkarīgi no jutekliski uztveramās pasaules lie-

tām pastāv «idejas», noved pie absurda secinājuma: tā kā starp

«idejām» un jutekliskajām lietām pastāv līdzība un tā kā saskaņā
ar Platona mācību jāpastāv «idejai», kas atbilst visam tam, kas

līdzīgs, tad, piemēram, bez «cilvēka» «idejas» un bez tai atbil-

stošajām lietām jāpastāv vēl arī tā līdzīgā «idejai», kas tām pie-
mīt. Tālāk, jāpastāv vēl vienai — trešajai — «idejai», kas at-

bilstu šai — jaunajai — cilvēka «idejai» un zem tās esošajai
pirmajai «idejai» un šās «idejas» lietām, un tā tālāk līdz bez-

galībai. 5. Nošķirdams «idejas» kā mūžīgu būtību pasauli, kas

atšķiras no mainīgās jutekliski uztveramās pasaules, Platons at-

ņēmis sev iespēju izskaidrot rašanās, iznīkšanas un kustības fak-

tus. 6. Platons savu «ideju» teoriju tuvina minējumiem par visa

topošā cēloņiem un māca, ka visiem šādiem minējumiem ir vie-

nots pamats, kas vairs nav minējums, ■— ideja par «labo». Bet

tas ir pretrunā ar tādu jēdzienu pastāvēšanu, par kuru pamatu
nav iespējams uzskatīt vienotu augstāku jēdzienu.

«Kad Aristotelis kritizē Platona «idejas»,» rakstīja V. I. Ļe-
ņins, «tad tas nozīmē, ka tiek kritizēts ideālisms kā ideā-

lisms vispār...» 1. Taču Aristotelis pats šās kritikas rezultātā

nenonāk pie tās ideālistiskās tēzes noraidīšanas, saskaņā ar kuru

jutekliski uztveramām lietām ir nemateriāli cēloņi. Aristotelis

māca, ka katra atsevišķā lieta ir «matērijas» un «formas» vie-

nība. Forma ir nemateriāla, bet tā nav kāda viņpusīga būtība, kas

no ārienes pievienojas matērijai. Tā,. piemēram, vara bumba ir

vielas — vara — un formas — bumbveidīguma, ko varam piešķī-
ris amatnieks, — vienība, taču reāli pastāvošajā bumbā forma un

viela ir vienota.

«Formas» un «matērijas» pretstats, saka Aristotelis, nav abso-

lūts. Varš ir «matērija» attiecībā pret bumbu, kura no tā izlieta, bet

tas pats varš ir «forma» attiecībā pret fiziskajiem elementiem,
kuru savienojums, pēc Aristoteļa uzskata, ir varš. Varam nav

«formas», ciktāl varam vēl nav piešķirta bumbas forma. Un tas

pats varš ir formas «iespējamība», ciktāl varkalis spēj vara vie-

lai piešķirt formu. «Forma» ir tā īstenība, kā iespējamība ir «ma-

tērija», un, otrādi, «matērija» ir tā iespējamība, kā īstenība būs

«forma». Ņemot palīgā šādas tēzes par matērijas un formas kore-

lativitati, Aristotelis mēģināja pārvarēt Platona ideālismam lik-

tenīgo bezdibeni starp lietu pasauli un «veidiem». Saskaņā ar

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 260. lpp.
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Aristoteļa mācību jutekliski uztveramo lietu pasaules ietvaros ir

iespējama pakāpeniska pāreja no «matērijas» pie «formas», kas

tai korelatīva, un no «formas» — pie tai korelatīvās «matērijas».
Šīs kategorijas, kā norādīja Engelss, Aristoteļa mācībā kļūst
«plūstošas». Virzīdamies augšup pa «formu» pakāpēm, mēs, tā

apgalvo Aristotelis, beidzot nonākam pie visaugstākās «formas»,

kuru jau vairs nevar uzskatīt par «matēriju» vai par vēl augstā-

kas «formas» «iespējamību». Šāda visaugstākā «forma» ir sākot-

nējais virzītājs jeb dievs, kas atrodas ārpus pasaules.

Aristoteļa mācība par «formām» ir objektīvais ideālisms. Kri-

tizēdams Platonu, kas «idejas» nošķīra no lietām, Aristotelis šo

kritiku nenoveda līdz galam. Tomēr Aristoteļa ideālisms, kā at-

zīmēja V. I. Ļeņins, daudzējādā ziņā ir «objektīvāks un attālāks,

vispārīgāks nekā Platona ideālisms un tāpēc natūrfilozofijā bie-

žāk^materiālismam» 1
.

Platons jutekliski uztveramās pasaules lie-

tas uzlūko tikai kā šķietamas, kā sagrozītu patiesi esošā atspogu-
ļojumu, turpretī Aristotelis jutekliski uztveramo lietu uzskata par

reāli pastāvošu «formas» un «matērijas» vienību.

Tādējādi saskaņā ar Aristoteļa mācību lietas būtība (tās

«forma») nav atdalāma no tā, kā būtība tā izrādās esam. Platons

apgalvoja, ka jutekliski uztveramās lietas nevar būt izziņas

priekšmets, bet, no Aristoteļa viedokļa, cilvēkam apkārt esošā pa-
saule tieši ir tas, kas tiek izzināts, pētīts un pateicoties kam kļūst

iespējams izzināt vispārīgo. Aristoteļa mācība par esamību bal-

stās uz viņa mācību par kategorijām, kas izklāstīta īpašā nelielā

sacerējumā «Kategorijas» un «Metafizikā». Vispilnīgākās zināša-

nas par lietu, māca Aristotelis, tiek iegūtas tad, ja ir zināms, kas

ir šās lietas būtība. Savā mācībā par kategorijām Aristotelis (vai
tas autors, kas izklāstījis viņa viedokli) mēģināja atbildēt uz jau-

tājumu: kādai jābūt sākotnējai pieejai būtības problēmai, lai šī

pieeja ievadītu zinātnē? Aristoteļa kategorijas ir pirmām kārtām

nevis jēdzieni, bet gan esamības galvenās ģintis un atbilstoši tam

tādu jēdzienu galvenās ģintis kā esamības, tās īpašību un attie-

cību jēdzieni. Kategorijas Aristoteļa mācībā figurē gan kā esamī-

bas un izziņas kategorijas, gan kā valodas kategorijas. Sacerē-

jumā «Kategorijas» uzrādītas desmit kategorijas: 1) būtība,

2) kvantitāte, 3) kvalitāte, 4) attiecība, 5) vieta, 6) laiks, 7) stā-

voklis, 8) vara pār kaut ko, 9) darbošanās un 10) ciešanas.

Uzskats par reālo, jutekliski uztveramo pasauli nosaka Aris-

toteļa izziņas teorijas un loģikas raksturu. Savā izziņas teorijā
Aristotelis balstās uz priekšstatu par objektīvas, no subjekta ne-

atkarīgas īstenības pastāvēšanu. Cilvēka sajūtas ir ārējās pasau-
les priekšmetu atspoguļojumi. Platons bija šķīris jutekliskos «uz-

skatus» no saprātīgajām «zināšanām». Pretēji tam Aristotelis

maca, ka izziņas avots ir jutekliskā pieredze un sajūtu priekšno-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 260. lpp.
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teikums — no apziņas neatkarīgs uztveres objekts. Bet, kaut gan

Aristotelis apgalvo, ka saprātā nav nekā, kas iepriekš nebūtu

bijis sajūtās, šo apgalvojumu viņš neattiecina uz zinātnes un do-

māšanas augstākajām aksiomām, kuras pēc viņa uzskata vairs

nevar tikt deducētas ne no kādām attiecībā pret tām augstā-
kām tēzēm un kuras, runājot par to absolūto nozīmi zināšanu

iegūšanā, jāatzīst par abstraktām un nevis uz pieredzes dibinā-

tām zināšanu premisām.
Aristotelis ir pirmais sengrieķu filozofs, kura sistemātiski iz-

strādātie traktāti par loģikas jautājumiem ir nonākuši līdz mūsu

dienām. Loģiku Aristotelis saprot kā zinātni par pierādījumu, kā

arī par domāšanas formām, kas nepieciešamas izziņai. Domu sa-

kari, māca Aristotelis, atspoguļo objektīvi pastāvošus sakarus.

Tā, piemēram, sakars starp sprieduma loģisko subjektu un predi-
kātu var atbilst vai arī neatbilst pašas esamības sakariem; jē-
dzienu sakaram siloģistiskā secinājumā ir objektīva sakara no-

zīme: siloģismā, kas balstās uz cēloņa zināšanu, loģiskais pama-

tojums sakrīt ar reālo cēloni; tieši tāpēc siloģismā izpaužas ari

loģiskas sekošanas nepieciešamība 1.
Tā kā viens no svarīgākajiem jautājumiem Aristoteļa mācībā

par esamību bija ar dialektiku saistītais jautājums, kā vispārīgais
attiecas pret atsevišķo, tad Aristoteļa loģika, kurā domu sakari

tiek aplūkoti kā esamības sakari jeb noteiktības, arī izvirza dia-

lektikas problēmas. «Aristotelim,» saka Ļeņins, «visur objektīvā
loģika sajaucas ar subjektīvo un turklāt tā, ka visur redzama

objektīvā.» 2 Pēc Ļeņina izteiciena, Aristotelis «visur, uz katra

soļa izvirza jautājumu tieši par dialektiku»3
. Bet, tā kā

Aristoteļa loģika cieši saistīta ar viņa mācību par esamību, kas

izklāstīta «Metafizikā», tad trūkumi, kādi viņam piemīt vispārīgā
un atsevišķā dialektikas izpratnē, atspoguļojas arī viņa loģikā,
kuru, tāpat kā «metafiziku», raksturo, no vienas puses, «naiva

ticība prāta spēkam, izziņas objektīvā patiesuma spēkam, vare-

nībai» un, no otras puses, «naivs sajukums, nevarīgi nožēlojams
sajukums jautājumā par vispārīgā un atsevišķā — jēdziena un

atsevišķa priekšmeta, lietas, parādības jutekliski uztveramās rea-

litātes — dialektlk v»
4
.

Aristotelim loģika nav atsevišķa zinātne, bet gan jebkuras
zinātnes palīglīdzeklis (organon). Viņš loģiku sauc par ana-

litiku. īpašā traktātā, kas nosaukts par «Analitikām» (pirmo un

otro), viņš izklāstījis savas loģikas pamatus — mācību par slē-

dzienu un mācību par pierādījumu. Loģika (kā to saprot Aristo-

telis) pētī metodes, ar kuru palīdzību zināms dotais var tikt re-

ducēts uz elementiem, kas spēj kļūt par tā izskaidrošanas avotu.

1 Sk. A. C. Axmūho6, JTorHMecKoe ApucTOTeviH, M., 1960, cīp. 193.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 346. lpp.
3 Turpat.
4 Turpat.
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Aristoteļa loģikas pamatmetode ir «reducēšana» (apagogē). Mā-

cību par šo mākslu Aristotelis nosauc par zinātni (epistemē), šo

terminu plašākajā nozīmē izprazdams kā spekulatīvu pētīšanu,

kas dod iespēju atšķirt pierādījuma nosacījumu, tā veidus, pakā-

pes, kā arī noskaidrot pēdējos principus, kurus sasnieguši mēs

vairs nevaram turpināt dotā reducēšanu uz elementiem, kas šo

doto izskaidro. Bez «Analitikām» loģikas jautājumiem veltīti arī

šādi Aristoteļa darbi: «Topika», «Par interpretāciju» (spriedumu
teorija), «Sofistisku slēdzienu atspēkojums», «Kategorijas», atse-

višķas vietas «Metafizikā» un pat «Ētikā».

Savos sacerējumos par loģikas jautājumiem Aristotelis vis-

vairāk ievērības veltī trim problēmām: 1) jautājumam par varbū-

tisku zināšanu metodi; šo loģisko pētījumu daļu Aristotelis sauc

par «dialektiku», viņš to aplūko traktātā «Topika» (topoi — vis-

pārīgie viedokļi, no kuriem iespējams risināt varbūtiskus sprie-

dumus); 2) jautājumam par divām pamatmetodēm ne tikai vairs

varbūtisku, bet arī drošu zināšanu noskaidrošanai; tās ir definī-

cija un pierādījums; 3) jautājumam par zināšanu premisu atraša-

nas metodi; tā ir indukcija.
Uzskatīdams, ka daudzos jautājumos zināšanas nevar atsegt

neapšaubāmu patiesību, bet var būt tikai varbūtiskas zināšanas,
Aristotelis apgalvoja, ka šādas zināšanas prasa savu īpašu me-

todi. Tā nav zinātnes metode vārda precīzā nozīmē, bet tomēr

metode, kas tuvojas zinātniskai. Nosaukdams to par «dialektiku»,
Aristotelis šā termina lietošanā atkāpjas no Sokrāta un Platona

tradīcijām. Aristotelim «dialektika» nav doktrīna, kas izklāsta ne-

apšaubāmu patiesību, bet tikai patiesības pētīšana. «Dialektikā»,

pirmkārt, tiek attīstīti slēdzieni, kuri varētu novest pie varbūtis-

kas atbildes uz uzstādīto jautājumu un būtu brīvi no pretrunām;

otrkārt, tiek sniegti paņēmieni tā pētīšanai, kas atbildēs uz aplū-
kojamo jautājumu var būt nepatiess.

Aristotelis nodibināja ne tikai loģikas zi-

nātni, bet arī zinātni par psihi. Viņa trak-

tāts «Par dvēseli» ir viens no slavenā-

kajiem viņa darbiem. Tajā viņš aplūko dvēseles problēmu un

izskaidro uztveres un atmiņas parādības.
Dvēselē Aristotelis saskata cilvēka ķermeņa augstāko darbību,

tā «īstenību» jeb «entelehiju» (piepildīšanos). Dvēselē ir daļa,
kas nerodas un nav padota iznīcībai. Šī daļa ir prāts (nūs). Iz-

ņemot prātu, visas pārējās dvēseles daļas ir padotas sairšanai

tāpat kā ķermenis. Taču Aristoteļa spriedumos par dvēseles un

prāta dabu ir palikusi neskaidrība un nenoteiktība, kas vēlāk
deva iespēju dažādiem iztulkojumiem. Toties pilnīgi skaidri Aris-
totelis izsaka būtībā materiālistisko pārliecību, ka priekšmets nav

atkarīgs no uztveres. īpašā pētījumā Aristotelis izskaidro atmiņu,
kura viņš saskata agrāk pastāvējušo priekšstatu reproducēšanu.
Atcerēšanas priekšnoteikums ir sakari, kuru rezultātā līdz ar viena

Aristote|a psiholoģija
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priekšmeta parādīšanos rodas priekšstats par otru. Šo sakaru pa-
matā var būt izkārtojums, līdzība, pretstats un saskare.

Kā īpašu un turklāt ievērojamu filozofijas problēmu Aristote-

lis izdala ētiku. Mācību par morālisku rīcību un augstu tikumību

viņš dibina uz savu objektīvo teleoloģiju, kas aptver visu pasauli
un visu cilvēka darbību. Mērķis, pēc kura cilvēki tiecas vienīgi
paša šā mērķa dēļ, ir augstākais labums, vislielākā laime, un šo

mērķi atsedz augstākā vadošā zinātne — politika. Laimi nevar

dot ne materiālā bagātība, ne baudas, pat ne tikumība viena pati
vien. Cilvēka uzdevums (ergon) ir saprātīga darbošanās, un pil-
nību sasnieguša cilvēka misija ir — teicami veikt saprātīgus dar-

bus, rīkojoties tā, lai ikviens paveiktais darbs būtu saskaņā ar

īpašu to raksturojošu tikumu. Tas, kas pastāv iespējamībā, izpauž
savu aktivitāti tikai darbos, un — tāpat kā olimpiskajās sacīk-

stēs — balva tiek nevis tam, kurš ir stiprāks un skaistāks par vi-

siem, bet tam, kas uzvarējis sacensībā.

Aristoteļa ētikas centrālais jēdziens ir vidējā jēdziens (to me-

son), ar kuru Aristotelis saprot prasmi pareizi orientēties — iz-

vēlēties pienācīgo rīcības veidu. Tikumība izvēlas vidējo starp

pārmērību un nepietiekamību. Taču labajā nedrīkst saskatīt vien-

kārši vidējo; jāizvēlas nevis vidējais no labā, bet vislabākais no

visa labā. Tikumus Aristotelis iedalīja divās grupās: ētiskajos jeb
rakstura tikumos un dianoētiskajos jeb intelektuālajos. Darboša-

nās, kas atbilst svarīgākajam tikumam un piemīt dvēseles labā-

kajai daļai, ir laime — cilvēka dzīves īstais mērķis. Par augstāko
tikumu, vispilnīgāko laimi Aristotelis pasludina zinātnisko kon-

templāciju, patiesības vērošanu — ne no kā neatkarīgu, atraisītu

no praktiskās dzīves uztraukumiem un raizēm. Saprāta vērojošā
darbība, māca Aristotelis, pastāv sevis pašas dēļ, tā netiecas

ne pec kāda ārēja mērķa, un tajā ir vienīgi tai piemītoša
bauda. Šajā ideālā izpaudās tā laika Grieķijai raksturīgais
fakts — garīgā darba kā brīvo cilvēku privilēģijas nošķiršanās.
Par vērojošās darbības visaugstāko paraugu Aristotelis uz-

skatīja dievu; dievs viņam ir vispilnīgākais filozofs jeb domā-

šana, kas domā pati savu darbību.

Aristoteļa fizika un kosmoloģija atpaliek
no pitagoriešu astronomijas un atomistu

fizikas sasniegumiem. Atomisti pieņēma, ka

pastāv liels daudzums pasauļu, un pitagorieši uzskatīja, ka Zeme

kustas ap centrālo pasaules uguni, bet Aristoteļa kosmoloģija ir

ģeocentriska, t. i., tā dibinās uz mācību, ka Zeme atrodas pasau-
les centra. Saskaņā ar Aristoteļa kosmoloģiju, lodveidīgā Zeme

ir nekustīgs centrs, ap kuru griežas Mēness, Saule, planētas un

zvaigžņu debesis. Pasaulē notiekošās kustības pēdējais cēlonis,

pirmvirzītājs, pēc Aristoteļa uzskata, ir dievs.

Aristotelis māca, ka josla starp Mēness un Zemes orbītām ir

pastāvīgas mainīšanās, pastāvīgu pārvērtību un haotisku nevien-

Aristoteļa kosmoloģija
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mērīgii kustību josla un visi ķermeņi tur sastāv no četriem zemā-

kajiem elementiem: no zemes, ūdens, gaisa_ un uguns. Būdama

pats smagākais elements, Zeme ieņem centrālo vietu. Pāri Zemei

plešas ūdens, gaisa un uguns apvalki. Turpretī josla starp Mē-

ness orbītu un galējo sfēru, kurā atrodas nekustīgās zvaigznes,
ir vienmērīgu kustību josla un pašas zvaigznes sastāv no piektā,

vispilnīgākā elementa — ētera. Pasaulē, kas ir virs Mēness, valda

mūžīgais, nepārejošais, pilnīgais. Šai atšķirībai starp to pasaules

daļu, kas ir virs Mēness, un to, kas ir zem tā, atbilst atšķirība

starp kustībām, kas šajās pasaules daļās notiek. Par visupirmo

un vispilnīgāko kustības veidu Aristotelis pasludina vienmērīgu
kustību pa riņķa līniju. Vistīrākajā veidā tā izpaužas zvaigžņu
sfēras diennakts apgriezienā. Mazāk skaidri tā samanāma pla-

nētu kustībā ap Zemi, jo šo kustību sarežģī četru Zemes elementu

ietekme un tāpēc tā ir nevienmērīga un cilpveidīga. Otrs kustības

veids ir kustība no augšas lejup, pretim Zemes centram. Šādi

kustēties tiecas visi ķermeņi, un tikai spēka pielietošana spēj uz

laiku aizkavēt ķermeņu krišanu uz Zemes centru. Šīs visvairāk

novecojušās Aristoteļa kosmoloģijas sastāvdaļas — mācību par

virs Mēness un zem Mēness atrodošos joslu hierarhiju, par Zemes

centrālo stāvokli pasaulē un Zemes nekustīgumu — vēlāk pār-

ņēma viduslaiku filozofija un kosmoloģija.
Viens no svarīgākajiem Aristoteļa fizikas elementiem ir mā-

cība par mērķtiecību dabā. Kaut gan Aristotelis mērķtiecības prin-

cipu attiecina uz visu esamību un pēdējā instancē pat saista to

ar dievu, viņa mācība par mērķtiecību ir jauns solis uz priekšu

salīdzinājumā ar Platona mācību. Atzīmēdams, ka dabā visumā

valda mērķtiecība, Aristotelis pretēji Platona mācībai par mērķ-
tiecīgi darbojošos apzinīgu pasaules dvēseli izvirzīja dabas iek-

šējas un neapzinātas mērķtiecības jēdzienu. Mērķtiecības piemē-
rus Aristotelis saskatīja organismu augšanā kā likumsakarīgā
procesā, kurā atklājas dzīviem organismiem iekšēji piemītošās to

uzbūves īpatnības, kuras tie sasniedz brieduma laikā, kā arī mērķ-

tiecīgi funkcionējoša dzīvnieku instinkta dažādajās izpausmēs,
dzīvnieku orgānu savstarpējā pielāgotībā utt.

Savos sabiedriski politiskās dzīves pētīju-
mos Aristotelis izvirzīja vairākas dziļas
domas. Kā atzīmējis Markss, analizējot

dabas parādības, sabiedriskās parādības un domāšanas formas,
Aristotelis pirmais analizēja arī vērtības formu. Kaut gan antī-

kajai pasaulei raksturīgās vergturu sabiedrības attiecības neļāva
Aristotelim pareizi izprast ekonomisko parādību patieso būtību,
viņš preču maiņas vērtībā atklāja preču vērtību vienlīdzības at-

tiecību. Pēc Marksa vārdiem, Aristotelis «gluži skaidri norāda, ka

preces naudas forma ir tikai tālāk attīstīta vienkāršā vērtības

forma, t. i., vienas preces vērtības izteiksme jebkurā citā precē...» ]
.

Aristoteļa sabiedriski

politiskās teorijas

1 X- Markss, Kapitāls, I sej., 61. lpp.
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Aristoteļa uzskati par valsti balstījās uz milzīgu viņa izpētītu

un viņa skolā savāktu materiālu — uz 158 grieķu pilsētu-valstu
konstitucionālās iekārtas aprakstiem. Viens no šādiem aprak-
stiem — «Atēnu politija» — atrasts 1890. gadā. Aristoteļa mā-

cībā par sabiedrības šķirām un iespējamiem valsts varas veidiem

izpaudās Atēnu vergturu valsts krīzes stāvoklis un vergturu šķiru
pagrimuma sākums. Par visderīgāko sabiedrības šķiru Aristotelis

uzskatīja zemkopjus, kuri sava dzīves veida un teritoriālās izklie-

dētības rezultātā netiecas aktīvi iejaukties valsts pārvaldīšanā.
Ar to jānodarbojas tām sabiedrības šķirām, kurām ir mēreni ienā-

kumi. Kas attiecas uz valsts varas formām, tad pēc analoģijas
ar attiecībām, kādas iespējamas starp cilvēkiem ģimenē, Aristo-

telis izšķir trīs labas un trīs sliktas valsts pārvaldes formas. Par

labām viņš uzskata tādas formas, kurām pastāvot izslēgta iespē-

jamība izmantot varu savtīgos nolūkos un pati vara kalpo visai

sabiedrībai; tādas formas ir monarhija, aristokrātija un «poli-
tija», t. i., vidusšķiras vara, kas dibināta uz oligarhijas un demo-

krātijas savienošanu. Par sliktām, nelāgām, it kā deģeneratīvām
valdīšanas formām Aristotelis uzskatīja tirāniju, oligarhiju un

galējo demokrātiju.

6. §. Helēnisma laikmeta filozofija

IV gs. beigās pirms m. ē. pastiprinājās grieķu vergturu de-

mokrātijas krīzes pazīmes. Šās krīzes rezultātā Atēnas un citas

grieķu polisas zaudēja politisko patstāvību. Atēnas kļuva par

Maķedonijas Aleksandra radītās milzu valsts sastāvdaļu. Šās

varenās valsts ātrā sairšana pēc iekarotāja nāves nevarēja aptu-
rēt krīzes tālāko attīstību, kurai bija dziļas saknes vergturu
iekārtas sabiedriskajās attiecībās. Attīstoties tālāk, krīze noveda

pie dziļām pārmaiņām senās Grieķijas sabiedrības garīgajā dzīvē

un pastiprināja sengrieķu filozofijas kontemplatīvo raksturu. Šajā
laikā izveidojās trīs galvenie helēnistiskās filozofijas virzieni:

skepticisms, epikūrisms un stoicisms.

Pirmais virziens aptver periodu no IV gs.

pirms m. ē. līdz 111 gs. pirms m. ē. un

pēc tam no I gs. pirms m. ē. līdz m. ē. II gs. Antīkā skepticisma
galvenā mācība bija postulāts par atturēšanos no sprieduma, no

noteiktas priekšrokas došanas vienam no diviem pretējiem, no

skeptiķu viedokļa līdzvērtīgiem spriedumiem.

Skepticisms izveidojās uz filozofijas iepriekšējās attīstības

gaitā izstrādāto ideju pamata. Jau pirmo grieķu skolu naivās dia-

lektikas pārstāvji bija runājuši par to, ka visas lietas un parā-
dības ir plūstošas, ka visas ar sajūtu orgānu palīdzību uztvera-

mas īpašības ir relatīvas, ka nav pamata, kas attaisnotu izvēli

starp diviem pretējiem apgalvojumiem. Šāda veida idejas bija

Skepticisms
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tikušas attīstītas eleātu un sofistu mācībās, kā arī Platona mā-

cībā par jutekliski uztveramo pasauli. Taču tikai helēnisma laik-

metā, t. i., uz verdzību dibinātā ražošanas veida sairšanas ap-

stākļos, šīs idejas noveda pie skepticisma kā īpaša filozofijas vir-

ziena izveidošanās.

Skepticisma pamatlicējs bija Pirons (apm. 365.—275. g. pirms
m. ē.). Saskaņā ar viņa mācību filozofs ir cilvēks, kas tiecas pēc
laimes. Bet laimīgs cilvēks var būt tikai tad, ja viņš sasniedzis

nesatricināmu miera stāvokli un nav pakļauts ciešanām. Cilvē-

kam, kas grib sasniegt laimi, jāatbild uz trīs jautājumiem: 1) no

kā sastāv lietas; 2) kā mums pret tām jāizturas; 3) kāds labums

mums tiks no mūsu izturēšanās pret tām. Uz pirmo jautājumu
mēs nevaram dot nekādu atbildi: nav nekā, par ko varētu noteikti

apgalvot, ka tas pastāv. Tāpēc ne par vienu izziņas veidu nevar

pateikt, vai tas .ir patiess vai maldīgs, jo katram apgalvojumam
par jebkuru priekšmetu ar tādām pašām tiesībām var nostādīt

pretstatā citu, tam pretēju apgalvojumu.
No neiespējamības izteikt viennozīmīgus apgalvojumus par

priekšmetiem Pirons secināja atbildi uz otru jautājumu: patiesi
filozofiska izturēšanās pret lietām ir atturēšanās no jebkāda
sprieduma par tām. Tas nenozīmē, ka nepastāv nekas pilnīgi
drošs: uz mūsu jutekliskajiem uztvērumiem jeb iespaidiem mēs

katrā ziņā varam droši paļauties. Kļūdīties mēs sākam tikai sprie-
dumos — tad, kad, izsacīdami apgalvojumu, mēģinām, balstoties

uz tā, kas ir šķietamība jeb parādība, gūt slēdzienu par to, kas pa-

stāv patiešām. Atbilde uz otru jautājumu, pēc Pirona domām, no-

saka arī atbildi uz trešo jautājumu: labums, ko rada atturēšanās

no jebkāda sprieduma, būs nesatricināms miers, kuru skepticisms
uzskata par filozofam sasniedzamās laimības augstāko pakāpi.

Pirona pamattēzes attīstīja tālāk viņa piekritēji Timons, Ene-

sidēms un Seksts Empīriķis, vēlā perioda skepticisma pārstāvis,
kas dzīvoja II gs. pirms m. ē.

Epikūra (341. —270. g. pirms m. ē.) filo-

zofija ir augstākā pakāpe sengrieķu ato-

mistiska materiālisma attīstība. Epikūrs dzimis Samas sala, mā-

cījies pie Dēmokrita piekritēja Nausifana. Pēc tam kad Epikūrs
piecus gadus bija mācījis filozofiju Mitilēnā un Lampsakā, viņš

apmetās Atēnās, kur līdz mūža beigām bija savas nodibinātās

sadraudzības jeb skolas («Epikūra dārzs») galva. Pēc Epikūra
uzskata, filozofijas galvenais uzdevums ir radīt ētiku — mācību

par tādu izturēšanos, kas cilvēku padara laimīgu. Taču ētiku

iespējams izveidot tikai tad, ja ir noteikta tā vieta, kuru cilvēks —

dabas daļiņa — ieņem pašā dabā. Tāpēc ētikai jābalstās uz

fiziku, kas ietver arī mācību par cilvēku. Fizikas izstrādāšana

savukārt nav iespējama, ja iepriekš netiek pētīta izziņa un tās

kritērijs («kanonika»).
Epikūrs aizstāv un izstrādā tālāk materiālistisko sensuālismu.

Epikūrs
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Viss, ko mēs sajūtam, ir patiess, sajūtas mūs nekad neviļ. Kļū-
das rodas, ja tiek nepareizi novērtēts tas, par ko liecina sajūtu
orgāni; sajūtu orgāni paši nespriež un tāpēc nevar kļūdīties. Pat

ilūzijas, halucinācijas nepierāda sajūtu maldīgumu. Atšķirībā no

Dēmokrita Epikūrs jutekliskos uztvērumus neuzskata par kaut ko

mazāk svarīgu, kas vajadzīgs tikai «uzskatiem» un nevis zinātnei.

Loģiskās domāšanas galvenā darbība ir indukcija, vispārinājums.
Tā kā uztvere ir vienīgais patiesuma kritērijs, tad tā ir kritērijs
arī spriedumos par tādām lietām, kuras mēs tieši neuztveram,

tikai šie spriedumi nedrīkst būt loģiskā pretrunā ar uztveres lie-

cībām. Loģiskā konsekvence tāpēc ir svarīgs patiesības nosacī-

jums.
Akceptēdams Dēmokrita atomistikas pamattēzes, Epikūrs cen-

šas pierādīt, ka viņa atzītā Dēmokrita mācība par visu dabas

parādību kauzālo nepieciešamību nedrīkst novest pie secināju-

miem, ka cilvēks nevar būt brīvs. Nepieciešamības robežās jāpa-
rāda ceļš uz brīvību. Vadīdamies no šās domas, Epikūrs pārstrādā
Dēmokrita atomistisko teoriju. Dēmokrita mācībā atoma kustību

tukšumā izraisa mehāniska ārēja nepieciešamība, bet Epikūrs uz-

skata, ka šo kustību nosaka atoma iekšēja īpašība —tā smagums,
kurš tādējādi līdzās formai, stāvoklim un izkārtojumam kļūst par

svarīgu objektīvu iekšēju atoma atribūtu. Ar šo domu saistīts Epi-
kūra apgalvojums, ka bezgalīgs ir tikai atomu daudzums, tur-

pretim atomu formu daudzums ir ierobežots, jo atomi nevar būt

sevišķi smagi. Kustēdamies atomi spēj spontāni novirzīties par
nelielu leņķi no sākotnējā — taisnā — kustības ceļa un tādējādi
no taisnvirziena ceļiem pāriet uz līklīniju ceļiem. Šī ideja par

atoma paškustību ir Epikūra oriģināls ieguldījums materiālisma

izstrādāšanā. Naivi interpretēdams atoma novirzi, Epikūrs do-

māja, ka tā ir nepieciešams cilvēka brīvības nosacījums.

Epikūra ētika apzināti vēršas pret reliģiskajiem māņiem, kuri,
ka viņš saka, pazemo cilvēku. Laimes kritērijs Epikūram ir bau-

das sajūta. Labais ir viss, kas izraisa baudu, ļaunais, — kas rada

ciešanas. Lai pamatotu mācību par ceļu, kas cilvēku ved pretim
laimei, iepriekš jānovāc viss, kas šo ceļu aizsprosto: bailes no

dievu iejaukšanās cilvēku dzīvē, bailes no nāves un viņpasaules.
Epikūrs pierāda, ka visām šīm bailēm nav nekāda pamata. No

dieviem nav jābaidās, jo tie nespēj iejaukties cilvēku dzīvē, tie

dzīvo nevis mūsu pasaulē, bet starp pasaulēm. Tā kā dvēsele ir

mirstīga un nav nekas cits kā pārejošs atomu savienojums, tad

filozofs, kas izpratis šo patiesību, atbrīvojas no visām citām bai-

lēm, kuras neļauj būt laimīgam.
Atbrīvošanās no dvēseli nomācošām bailēm paver ceļu uz

laimi. Gudrais izšķir trīs baudas veidus: 1) dabas doto un dzīvei

nepieciešamo baudu; 2) baudu, kas ir dabas dota, bet dzīvei nav

nepieciešama; 3) baudu, kas nav nepieciešama dzīvei un nav da-

bas dota. Gudrais tiecas tikai pēc pirmā veida baudas un atturas
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no visām citām. Šādas atturības rezultāts ir pilnīgs, nesatrici-

nāms dvēseles miers, kas arī ir filozofa laime.

Epikūra mācība bija sengrieķu filozofijas pēdējā lielā mate-

riālistiskā skola. Vēlākie antīkie domātāji augstu cienīja Epikūra
domu struktūru, viņa raksturu un atturīgo, ar askētismu robežo-

jošo dzīves veidu, uz kuru nespēja mest ēnu pat asā polemika, ar

kādu pret Epikūra mācību vērsās viņa pretinieki. Turpretī vidus-

laiku kristīgie rakstnieki visādi centās nomelnot Epikūra, šā dižā

reliģisko māņu apkarotāja, morālo seju.
Pret Epikūra mācību vērsās stoiķu skola

(IV gs. beigas — 111 gs. pirms m. ē.),
kuru nodibināja Zenons no Kitionas Kipras salā (apm. 366.—

264. g. pirms m. ē). Tāpat kā epikūrieši, arī stoiķi par filozofijas
galveno uzdevumu uzskatīja tādas ētikas izveidošanu, kas balstī-

tos uz fiziku un mācību par izziņu, kuru viņi sauca par loģiku.

Stoiķu fizika ir sintēze, ko veido Aristoteļa fizika, it īpaši viņa
mācība par formu un matēriju, un daži Hēraklita mācības ele-

menti. Aristoteļa fizikā matērijas un formas korelācija izbeidzas

pie robežas, kas pasauli atdala no nekustīgā «pirmvirzītāja» jeb
dieva, kurš jau nav vairs matērijas un formas vienotība, bet tikai

forma bez matērijas. Turpretī stoiķu mācībā pasaule ir vienots

ķermenis — dzīvs un no atsevišķām daļām sastāvošs ķermenis,
kas dvašas («pneimas») caurstrāvots, kura to padara dzīvu. Šī

mācība ir eklektiska.

Vienotai ķermeniskai pasaulei tiek piedēvētas dievišķas īpašī-
bas, tā tiek identificēta ar dievu. Mācība par visstingrāko nepie-
ciešamību, kas nosaka visu pasaulē notiekošo, apvienota ar mā-

cību par pasaules pilnīgumu un mērķtiecīgumu: visas pasaules
sastāvdaļas, visi ķermeņi un būtnes ir atkarīgi no veselā, ir šā

veselā un tā pilnīguma nosacīti.

Epikūra tēzei par bezgalīgi daudziem atomiem un tukšumu

stoiķi nostādīja pretī mācību, ka pasaule ir vienota un pasaules
sfēru visu piepilda ķermeņi un «pneima»; epikūriešu mācībai par
lielu daudzumu pasauļu — tēzi par vienas vienīgas pasaules pa-

stāvēšanu; pasaules mērķtiecīguma noliegšanai — pārliecību, ka

viss norāda, ka pasaulē valda plāns un vispārēja mērķtiecība;

epikūriešu ateismam — mācību par pasaules un pasauli caur-

strāvojošās «pneimas», kā arī pasaulē saskatāmā saprāta dieviš-

ķīgumu. No Hēraklita stoiķi aizguva mācību, ka pasaule cēlusies

no uguns, ka periodiski atkārtojas pasaules pārvēršanās ugunī,
kā arī mācību par «logošu» jeb likumu.

Ētikā pretstats starp stoicismu un epikūrismu izpaudās jau-
tājumā par to, kā saprotama brīvība un cilvēka dzīves augstākais
uzdevums. Visa epikūriešu fizika un ētika ir vērsta uz cilvēka

atbrīvošanu no nepieciešamības važām. Turpretī pēc stoiķu do-

mām, nepieciešamība («liktenis») ir neatvairāma. Brīvību Epikūra
izpratnē stoiķi uzskata par neiespējamu. Cilvēku rīcība atšķiras

Grieķu stoicisms
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nevis tai ziņā, vai tā ir brīva vai nebrīva, — cilvēki vienmēr rīko-

jas tikai aiz nepieciešamības, bet tikai tai ziņā, vai viņi nepie-

ciešamībai, kura visos gadījumos ir neatvairāma, pakļaujas brīv-

prātīgi vai piespiedu kārtā. Kas liktenim pakļaujas, to liktenis ved

sev līdz; kas tam pretojas, to tas velk sev līdz ar varu. Tā kā

cilvēks ir sabiedriska būtne un līdz ar to pasaules daļa, tad, kā

uzskata stoiķi, dabiskā tiekšanās pēc pašsaglabāšanās, kas no-

saka viņa izturēšanos, paceļas līdz rūpēm par valsts labumu un

pat līdz to pienākumu saprašanai, kādi cilvēkiem ir pret pasauli
kā vienotu veselumu. Tāpēc gudrais pāri personiskajam labumam

stāda valsts labumu un nepieciešamības gadījumā bez svārstī-

šanās ziedo tam savu dzīvību.

7. §. Vergturu sabiedrības filozofija senajā Romā

Romas valstī, kuras ekonomikas pamats kopš seniem laikiem

bija zemkopība, vergturu sabiedrības attiecības attīstījās ciešā

sakarā ar Romas kā stipras militāras valsts izveidošanos un Ro-

mas varas izplatīšanos uz dienvidiem un austrumiem. Šās ekspan-
sijas rezultātā palielinājās vergu skaits un pieauga vergturu šķiru

bagātība. Tai pašā laikā, Romas varai izplatoties uz austrumiem

un dienvidiem, sākot ar 111 gs. beigām un II gadsimtā pirms
m. ē., Romas sabiedrība iepazinās ar senās Grieķijas mākslas, zi-

nātnes un filozofijas sasniegumiem.

Romas sabiedrībā modās stipra interese par grieķu kultūru.

Romā sāka pieplūst grieķu zinātnieki, retori, mākslinieki un filo-

zofi. Šajā periodā Romā sāka attīstīties stoicisms un epikūrisms,
ar laiku iegūstot specifiskas iezīmes.

Izcilākais seno romiešu filozofijas sasniegums ir Lukrēcija
Kāra (apm. 99.—55. g. pirms m. ē.) materiālisms. Lukrēcijs Kārs,

ģeniāla filozofiska darba — poēmas «Par lietu dabu» — autors,
dzīvoja grūtā un skarbā laikā, kad savu diktatūru nodibināja reak-

cionāro augstmaņu vadonis Sulla, kad Sulla cīnījās pret Māriju,
kad tika sagrauta jātnieku šķira, kad Spartaka vadībā sacēlās

vergi (74. —71. g. pirms m. ē.). Visos šajos notikumos koncentrētā

veidā izpaudās tā laika šķiru pretrunas: galvenā pretruna — an-

tagonisms starp vergiem un brīvajiem; pretruna starp sīkzem-

niekiem un lielajiem zemes īpašniekiem; beidzot, pretruna pašā
vergturu šķirā — vecās.' aristokrātijas cīņa pret tirgotājiem un

augļotājiem.

Lukrēcijs interpretēja Epikūra atomistisko materiālismu. Tā-

pat kā Epikūrs, viņš tiecās izveidot tādu filozofiju, kas palīdzētu
cilvēkam sasniegt grūti panākamo nesatricināmo dvēseles mieru.

Bailes no pekles un bailes no dievu iejaukšanās cilvēku dzīvē ir
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cilvēku laimes vislielākie ienaidnieki. Cīņu pret šiem ienaidnie-

kiem Lukrēcijs uzskatīja par savas filozofijas uzdevumu.

Bailes no nāves un bailes no dieviem valda pār cilvēku tikai

tik ilgi, kamēr cilvēks nezina, kāds ir viņa stāvoklis pasaulē. Vi-

sas šīs bailes var un vajag pārvarēt ar izglītības, zināšanu, filo-

zofijas palīdzību. Galvenais priekšnosacījums, lai cilvēks atbrī-

votos no viņu nomācošajām bailēm, ir patiesa dabas izzināšana.

Šī izzināšana nav vērtīga pati par sevi, bet tikai tāpēc, ka tā spēj
cilvēku tuvināt tādam stāvoklim, kad viņš nepazīst ne baiļu, ne

raižu. Tāpēc Lukrēcijs par sevišķi svarīgām un cilvēka dvēseli

no biedējošo rēgu sloga atbrīvojošām uzskatīja divas Epikūra

idejas: 1) domu, ka cilvēka dvēsele ir mirstīga un dzīve viņ-

pasaulē nav iespējama, un 2) domu, ka dievi nespēj ietekmēt cil-

vēka dzīvi. Lukrēcijs nenoliedza dievu esamību. Līdz ar Epikūru
viņš tiem ierādīja vietu starp pasaulēm. Tur, tālu no mūsu dzī-

ves notikumu plūsmas, dievi dzīvo laimīgu dzīvi. Bet viņš neat-

zina, ka tie spētu darboties. Tie nevar ne palīdzēt, ne kaitēt, ne

draudēt, ne vilināt ar aizgādnības solījumiem. Daba nav dievu

radīta, un pār to nevalda nekādu dievu augstākā griba.
Nekas nepiedzimst no nekā, visas lietas rodas no sēklām. Šīs

sēklas ir mūžīgas. Ja tās būtu iznīcināmas, tad pa to laiku, kas

pagājis līdz mūsu dienām, visa matērija jau sen būtu iznīcināta

laika bezgalībā. Visas pasaules rodas no neskaitāmu, neredzamu

un nesataustāmu vielas daļiņu plūsmu kustības. Šīs daļiņas ir

visu lietu pirmsākumi jeb sēklas. No daļiņām sastāv visi ķermeņi
un visas dvēseles. Visi ķermeņi un visas dvēseles rodas atbilstoši

dabiskajai nepieciešamībai. Dvēsele, tāpat kā ķermenis, sastāv no

atomiem. Atšķirībā no tiem atomiem, kas veido ķermeni, dvēseles

atomi ir sīkāki, apaļi, gludi un kustīgi. Šie atomi ir savā starpā
saistīti tikai tik ilgi, kamēr ir savienoti ķermeņa atomi. Cilvēkam

mirstot, izklīst uz visām pusēm arī dvēseles atomi.

Apspriežot hipotēzes, kuras rodas zinātnē, mācīja Lukrēcijs,
vajag tikai ievērot vispārīgo materiālistiskās izskaidrošanas prin-

cipu: viss ir jāizskaidro ar dabiskiem cēloņiem, neatzīstot nekā

pārdabiska. Šā materiālistiskā postulāta robežās ir vienlīdz pieņe-
mamas visas hipotēzes, ar kādām iespēļams izskaidrot kādu parā-
dību. Tā, piemēram, vienlīdz iespējams ir gan tas, ka ik dienas

top jauna Saule, gan arī tas, ka ik dienas debess jumā atgriežas
agrākā Saule. Tas nenozīmē, ka Lukrēcijam būtu bijis vienalga,
kāds ir viņa apspriesto hipotēžu saturs. Drīzāk viņš uzskatīja,
ka sakarā ar viņa laika zināšanu līmeni zinātnei daudzos gadī-
jumos trūka izvēles iespējas. Šāda mācība atbilda toreizējam zi-

nātnes stāvoklim, kad eksperiments vēl nebija pietiekami attīstīts,
lai no visām iespējamām hipotēzēm varētu izraudzīties pareizās,
atmetot maldīgās.

Ar sajūsmu uzņemdams Epikūra mācību, Lukrēcijs bija patstā-
vīgs uzskatos par sabiedrības dzīvi. Epikūrs par dzīves principu
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atzina nepiedalīšanos valsts dzīvē un politikā, «nemanāmu» per-
sonisku eksistenci. Turpretī Lukrēcijs atsaucās uz sava laika vēt-

rainās sabiedriskās dzīves notikumiem. Viņš nosodīja Romas sa-

biedrības augstāko aprindu morālo pagrimumu.

Antīkās vergturu sabiedrības filozofijas attīstības virzienu un

raksturu šās sabiedrības pastāvēšanas pēdējos gadsimtos iespē-
jams saprast tikai tad, ja ņem vērā, kā šo filozofiju tajos laikos

ietekmēja senās Romas sabiedriskā iekārta. Izveidojoties milzīga-

jai Romas impērijai, notika dziļas pārmaiņas apspiesto masu un

sabiedrības izglītotās daļas apziņā. Tas bija laikmets, kad sa-

bruka senas valstis, zaudēdamas politisko patstāvību un kļūdamas

par Romas impērijas provincēm, kad masas ieslīga trūkumā un

nabadzībā un Romā izveidojās prāvs parazītisku elementu slānis.

Politiskās pārmaiņas, kas strauji sekoja cita citai, atsevišķā cil-

vēka likteni padarīja arvien nenoteiktāku un nedrošāku. Padziļi-

nājās sociālās pretrunas, nelaimes un katastrofas jo dienas bie-

žāk piemeklēja cilvēkus, apdraudot viņu personisko eksistenci.

Līdz ar to postā nonākušie, cerības zaudējušie cilvēki arvien vai-

rāk pievērsās reliģijai.
Mūsu ērai sākoties, tieksme pēc aizmiršanās un mierinājuma

reliģijā pieņēmās visdažādākajās Romas sabiedrības šķirās. To

veicināja impērijas austrumu daļu un Romas mijiedarbība kul-

tūras sfērā. No Austrumiem uz Rietumiem vēlās reliģisku mācību,
kultu un mistēriju vilnis. Šīs mācības atrada labvēlīgus apstākļus
Romas impērijā. Pieskaņojoties laikmeta prasībām, pati filozofija
kļuva reliģiska. Atbilstoši jaunajiem sabiedriskajiem apstākļiem
pastiprinājās reliģiskie elementi neoplatonisma un neopitagorisma
mācībā. Neviena no tām nebija IV gadsimtā pirms m. ē. sludi-

nātā senā platonisma un pitagorisma tiešs turpinājums. Kā zi-

nātniskas skolas senais platonisms un pitagorisms bija zaudējuši
savu agrāko nozīmi un ietekmi jau drīz pēc tam, kad tos bija
nokritizējis Aristotelis un kad no jauna guva ietekmi materiā-

lisms epikūrisma un daļēji seno stoiķu materiālistiskās fizikas

veidā.

Neopitagorisma filozofu teorētiskajos uzskatos reliģiozitāte
pieņēma dieva un matērijas galējā duālisma formu. Dievs tiek

domāts kā vienots pasaules pamats, kā tīri garīga būtne, kas

stāv pāri visiem pretstatiem un pāri visām iedomājamām pozitī-
vam īpašībām. Tai pašā laikā dievs ir visu pasaulē pastāvošo
lietu un visu tām piemītošo īpašību cēlonis. Lai izskaidrotu pret-

runīgo dabu, kāda ir dievam, kurš stāv pāri jebkurām īpašībām,
ka arī ir to cēlonis, tika izvirzīta ideja, ka starp dievu un pasauli
pastāv kāds starpnieks vai pat vesela sērija pastarpinošu pirm-
sākumu jeb starplocekļu. No mēģinājumiem šādi pārvarēt grūtī-
bas, ar kurām sadūrās filozofija (pareizāk, teoloģija), izauga, no
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izteikta doma, ka starpnieks starp dievu un pasauli ir «logoss»;

no otras puses, tā saucamā neoplatonisma filozofija, kas m. ē.

IV—V gs. izveidojās par veselu skolu.

levērojamākie neoplatonisma pārstāvji bija Plotins, Porfirijs
(111 gs.), sīrietis Jamblihs (IV gs.) un neoplatonisma Atēnu sko-

las galva Prokls (V gs.). Kaut gan tālaika kristietības ideoloģija

neoplatonismam bija sveša, neoplatonisma filozofija un kristietība

izauga uz viena un tā paša pamata. Šis pamats bija antīkās

vergturu sabiedrības garīgā krīze. Tāpēc neoplatonismam ne tikai

piemita daža laba īpašība, kas tam kopīga ar kristietības ideo-

loģiju, bet arī pats neoplatonisms ietekmēja kristietības filozo-

fisko mācību attīstību. Neoplatonisma pamatā bija tā saucamā

negatīvā teoloģija — mācība, ka dievs ir kaut kas tāds, par kā

dabu nav iespējams izteikt nekādu pozitīvu spriedumu, par ko

nevar būt nekādu pozitīvu zināšanu.

Plotīna sistēma ir mācība par kustību lejup — no vienotās ne-

izsakāmās dievišķās pirmesamības cauri zemākajiem starp-

posmiem (prātam, pasaules dvēselei, atsevišķo cilvēku dvēselēm)
līdz neesamībai jeb matērijai, kā arī mācība par cilvēka dvēseles

kustību pretējā virzienā, kad dvēsele paceļas pretī dievam un pēc
ilgiem vingrinājumiem savienojas ar viņu ekstāzē. Kā māca neo-

platonisms, šķīstīšanās, kas nepieciešama, lai sasniegtu augstāko
pilnību, atbrīvo no miesas verdzinošās varas.

Plotīns bija pats apdāvinātākais neoplatonisma filozofs, Porfi-

rijs — šās mācības loģiķis, Prokls — tās sistematizētājs un ko-

mentētājs, kas Plotīna mācību izklāstīja dialogu veidā.

VI gs. sākumā ķeizars Justiniāns izdeva dekrētu, ar kuru pla-
tonisma filozofiskā skola Atēnās tika slēgta. Jāsaka gan, ka jau

pirms šā dekrēta un neatkarīgi no tā antīkās filozofijas ideju un

mācību loks bija visumā noslēdzies. Attiecībā pret Platona mā-

cību un Aristoteļa mācību, kā arī pret antīkās filozofijas pēdējām
dižajām mācībām — epikūrismu un (savas fizikas ziņā materiā-

listisko) grieķu stoicismu — neoplatonisms bija pagrimuma pa-
rādība.

Rezumējot senās Grieķijas un Romas filozofisko mācību iz-

klāstu, jāatzīmē, ka šīs mācības ir vergturu sabiedrības filozofis-

kās domas attīstības augstākā pakāpe. Senās Grieķijas un Romas

filozofijas lielā vēsturiskā nozīme ir tāda, ka tā izvirzīja ļoti sva-

rīgus jautājumus, kuru atrisināšana kļuva par filozofiskās domas
uzdevumu tās attīstības vēstures nākamajos periodos. Jau šajā
filozofijas attīstības stadijā kļuva saskatāmas divas pretējas no-

metnes filozofijā, materiālisma un ideālisma cīņa kā filozofijas
yestures_ svarīgākais saturs. Antīkās filozofijas' attīstības gaitā
izveidojas un sasniedza augstāko pakāpi vēsturē pirmā dialek-

tikas forma. It īpaši šajā faktā ir antīkās filozofijas paliekošā
vēsturiska nozīme.
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IV nodaļa

FEODĀLISMA LAIKMETA FILOZOFIJA

I. FILOZOFISKĀ UN SOCIOLOĢISKĀ DOMA AUSTRUMU ZEMĒS

1. §. Materiālisma cīņa pret ideālismu Ķīnā feodālisma

laikmetā

Mūsu ēras 111 un IV gs. Ķīna pārdzīvoja

dziļu krīzi. Ķīnā iebruka huņņi un pēc tiem

arī citas barbaru ciltis. Līdz VI gs. bei-

gām visa Ķīnas ziemeļu daļa atradās svešzemju iekarotāju varā.

levērojama iedzīvotāju daļa bija iznīcināta, ekonomika panīkusi.
Valdošā aristokrātija galīgi nebija spējīga atrisināt sociālās pro-

blēmas. Šādos apstākļos konfuciānisma teoloģija, Haņ laikmeta

(II gs. pirms m. ē. — m. ē. II gs.) valdošā ideoloģija, zaudēja
savu būtisko nozīmi Ķīnas garīgajā dzīvē. Strauji uzplauka dao-

sisma sektas un budisma reliģiskā mistika. Radās filozofi, kas

mācībā par dao noplicināja tās materiālistisko saturu un centas

šo mācību pielāgot reliģijas vajadzībām. Daosisms ieguva mis-

tisku raksturu un tuvinājās budismam, kas mūsu ēras sakuma

Ķīnā iekļuva no Indijas. Budisti sludināja filozofiski teoloģiskas

idejas par esamības iluzoriskumu un neesamības patiesumu, par

dvēseles nemirstību un tās iemiesošanos citos veidos, par mūžīga

gara miera sasniegšanu pašapzināšanās pilnveidošanas ceļa.

Pret mistiku un ideālismu šajā periodā vērsās vesela rinda

domātāju. Sevišķi nopelni šai ziņā ir Faņ Čžeņam (V—VI gs.).
Viņš apgalvoja, ka viņpasaules nav un ka cilvēka dvēsele ir viena

no ķermeņa pastāvēšanas formām, kas izzūd, cilvēkam mirstot.

VII—IX gs., Tan dinastijas valdīšanas laikā, feodālisms Ķīna
sasniedza augstu attīstības līmeni. Strauji attīstījās feodāla kul-

tūra, literatūra un māksla. Šajā periodā Ķīnā plaši izplatījās bu-

disms, nobīdīdams pie malas konfuciānismu un daosismu. Taču

budismā pašā norisinājās asa cīņa starp dažādām sektām. Šis

apstāklis ievērojami vājināja budistu spēkus un viņu

pretiniekiem, vispirms konfuciešiem, zaudēto pozīciju atgūšanu.
Konfucieši aizstāvēja laicīgo feodāļu intereses to cīņā pret budistu

klosteriem, kuri Tan dinastijas valdīšanas laikā bija milzīgu ze-

mes platību īpašnieki un atradās privileģētā stāvoklī.

Starp filozofiem konfuciešiem ievērojamu vietu ieņēma Haņ
Juijs (768—824). Viņš un viņa piekritēji kritizēja budistus par

Idejisko virzienu cīņa

agrajos viduslaikos
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to, ka tie ar savu mācību cilvēkus aizvilināja ilūziju valstībā un

neaicināja viņus atrisināt laicīgās dzīves jautājumus. Kritizējot
budismu, konfuciānisma filozofi izvirzīja dažas materiālistiskas

tēzes. Taču vēlāk, kad konfucieši bija uzvarējuši budistus, viņi
atkal atteicās no šiem materiālisma elementiem, aizstāvēdami un

sludinādami ideālismu. Vēl vairāk — Haņ Juijs vēlāk izmantoja
budisma un daosisma ideālistiskās un mistiskās idejas, lai pama-

totu konfuciānisma ētikas mācību un attaisnotu feodālo iekārtu.

Uz šā pamata tad arī nākamajā periodā sāka veidoties tā

saucamais neokonfuciānisms
'

Haņ Juija uzskatus attīstīja talak neokon-

fucieši brāļi Cen Hao (1032—1085) un

Cen I (1033—1107), kā avīCžuSi (1130—

1200). Brāļi Cen pirmie ķīniešu filozofijas
vēsturē izvirzīja jautājumu par attiecību starp kategorijām li

(forma, likums) un ci (viela, matērija), kuras izsaka lietu būtības

divas puses. Saskaņā ar viņu mācību li ir visu lietu saprātīgais

pirmsākums, primārais, bet ci — esamības materiālais pamats —

ir sekundārs. Cžu Si izstrādāja tālāk brāļu Cen ideālistiskos uz-

skatus. Viņš mācīja, ka li ir saprātīgais radošais spēks, kas pa-

sīvajai matērijai ci piešķir konkrētu lietu formu un vada tās. Li

pastāv objektīvi un nav izzināms. Priekšstatu par li iespējams
iegūt, iepazīstoties ar lietām, taču pašas lietas tas neatspoguļo.
Li, būdams ideālais pirmsākums, cilvēkā veido pozitīvu īpašību —

cenšanos pēc labā, bet materiālais pirmsākums ci piešķir viņam

negatīvas īpašības. Pēc Cžu Si domām, vajag visnotaļ attīstīt cil-

vēka labās īpašības un savaldīt viņa ļaunos nodomus. Feodālisma

apstākļos tas nozīmēja, ka darbaļaudīm bez kurnēšanas jāpanes
visas likstas un padevīgi jāpakļaujas valdošajai šķirai, jo ar

«ļaunajiem nodomiem» Cžu Si saprata galvenokārt apspiesto cil-

vēku tiekšanos uzlabot savu stāvokli. Nav nejaušība, ka Čžu Si

neokonfuciāniskā mācība kļuva par oficiālo ideoloģiju un vidus-

laikos bija plaši izplatīta ne tikai Ķīnā, bet arī Korejā, Japānā un

citās Austrumāzijas zemēs. Tomēr pašā neokonfuciānismā ideā-

lismam nostājās pretim materiālisms.

Galvenais materiālistiskā virziena pārstāvis neokonfuciānismā

bija Čžan Czajs (1020—1077). Viņš pasludināja par aplamu bu-

disma filozofijas apgalvojumu, ka Visums, «zeme un debesis», ir

subjektīvu sajūtu kopums. Cžan Czajs mācīja, ka reāli pastāvo-
šās lietu pasaules pamatā ir materiālā substance ci, kas pieņem
dažādas formas. Tās sākotnēja forma ir tai sjui — bezgalīgā
telpa, kuru piepilda neredzamas izkliedētas daļiņas ci. Sabiezējot
šīs daļiņas veido miglainu masu, kuru Čžan Czajs nosauc par
tai he_ — «lielo harmoniju». Šajā «harmonijā» daļiņas ci sadalās
aktīvas un pasīvās, no kuru mijiedarbības rodas visas lietas. Ru-
nājot par lietu mainīšanos_ un attīstību, Čžan Czajs norādīja uz

divējādiem likumiem: vispārīgajiem likumiem, kas piemīt visām

Neokonfuciānisms —

feodālās Ķīnas
cortodoksālā» ideoloģija
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lietām, un sevišķajiem, kas piemīt atsevišķiem lietu veidiem. Viņš
apgalvoja, ka visas lietas ir savstarpēji nosacītas un saistītas;
parādību attīstības procesam piemīt divas formas — pakāpeniska
pārmaiņa un piepeša pārmaiņa; viss šis process norisinās kā pre-

tēju spēku — aktīvā un pasīvā pirmsākuma (iņ un jan) — cīņa.
No šiem dialektiskajiem minējumiem Cžan Czajs izdarīja meta-

fizisko secinājumu, ka pretējo spēku cīņas rezultāts ir to samie-

rināšanās, kas ir visas kustības pamats. Cžan Czajs uzskatīja, ka

mūsu zināšanas radušās, «ārējam savienojoties ar iekšējo», un

ka patiesuma kritērijs ir tas, ka «mēs redzam un dzirdam», kā

arī tas, ka «mēs nekļūdīgi novedām līdz galam iesākto». Mūsu

zināšanas viņš iedalīja jutekliskās un pārjutekliskās. Jutekliskās

zināšanas cilvēks iegūst, uztverot ārējo pasauli, pārjutekliskās
zināšanas ir iedzimtas. Šāds zināšanu iedalījums liecina par
Cžan Czaja materiālistiskās mācības nekonsekvenci.

Minu dinastijas laika (1368—1644), kad

krasi paasinājās visas feodālās sabiedrī-

bas pretrunas, pret neokonfuciānismā ideā-

lismu vērstās materiālistiskās mācības

kļuva par antifeodālās kustības idejisko
pamatu. Pretstatā tam radās jauns neo-

konfuciānismā virziens — Van Jan-mina (1472 —1528) subjektī-
vais ideālisms. Van Jan-mins apgalvoja, ka «ārpus manas apzi-

ņas nav lietu un to likumu. Mans priekšstats tieši ir lieta.» Izzi-

nošais subjekts ir visa esošā pamats, un viņam ir iedzimtas zinā-

šanas. Cilvēka pieredze tikai maldina viņu. Viss atkarīgs no

mūsu «Es». Visi šie spriedumi Van Jan-minam noderēja par teo-

rētisko pamatu viņa politiskajiem uzskatiem, starp citu, mācībai

par «zināšanu un rīcības vienību». Šās mācības nolūks bija uz-

mundrināt feodālo aristokrātiju, kuras viena daļa bija pesimisma
un šaubu pārņemta.

Vēlāk Van Jan-mina skola kļuva par vienu no galvenajiem
feodālās Ķīnas ideoloģiskajiem virzieniem. Taču pašā šajā skolā

radās dažādas grupas, starp kurām norisinājās sīva cīņa. Jau

XVI gs. no Van Jan-mina skolniekiem, kuri pēc sava prāta bija
iztulkojuši sava skolotāja aicinājumu būt aktīviem, radās vesela

progresīvu filozofu plejāde. Pats izcilākais starp tiem bija Li Čži

(1527—1602). Viņš atklāti pieteica karu konfuciānismam, kas

ilgus gadsimtus bija bijis Ķīnas feodālisma oficiālā ideoloģija.
Ar sevišķu spēku viņš uzbruka teorijai par iedzimtām zināšanām

(kuras sākumi meklējami Men-czi mācībā), atsedzot tās sociālo

jēgu.
Pret neokonfuciānismā ideālismu cīnījās ievērojami materiā-

lisma pārstāvji. Izcilu vietu viņu vidū ieņēma Van Tin-sjans

(1474—1544). Balstīdamies uz savu priekšteču materiālistiskajām
idejām, viņš mācīja, ka lietu pirmpamats ir materiālās daļiņas

ci, kuru skaits pasaules telpā nesamazinās un nepalielinās. Tās

Van Jan-mina skolas

izveidošanās un

materiālisma un

ideālisma cīņas tālākā

saasināšanās
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var savienoties savā starpā un atdalīties cita no citas, bet izzust

tās nevar. Lietas pastāvīgi mainās, un līdz ar tām mainās

arī lietu likumi. Van Tin-sjans uzskatīja, ka cilvēkam iedzimts

ir tikai instinkts un spēja uztvert apkārt esošo pasauli, tur-

pretī visu citu viņš iegūst dzīvē.

XVI gs. Ķīnas feodālisma krīzi padziļi-

nāja jauni, arvien biežāki ziemeļu cilšu un

japāņu iebrukumi. XVII gs. vidū Ķīnu

iekaroja mandžūri. Šajā kritiskajā periodā,
kad ķīniešu tauta aizstāvēja savu zemi, feodālās aristokrātijas
valdošās aprindas sadarbojās ar svešzemju iekarotājiem, cīnīda-

mās pret Ķīnas patriotiem. Valdošās aristokrātijas galvenais

ideoloģiskais ierocis tai laikā bija reakcionārais neokonfuciā-

nisms.

Sākot ar XVII gs. pirmajiem gadu desmitiem, izvērsās pro-

gresīvo ķīniešu domātāju cīņa pret Cžu Si un Van Jan-mina reak-

cionārajām mācībām. Šās cīņas priekšgalā stāvēja Huan Czun-si

(1610 —1696), Gu Tin-lins (1613 —1682) un Van Čuan-šaņs
(1619 —1692). Visi viņi aktīvi piedalījās bruņotajā cīņā pret man-

džūru iekarotājiem un sludināja antifeodālās idejas. Šo triju iz-

cilo domātāju mācībās materiālisms, patriotisms un humānisms

bija organiski savienoti un Ķīnas patriotiem noderēja kā ideolo-

ģisks ierocis cīņā pret valdošo aristokrātiju. Viņi apgalvoja, ka

visas nelaimes sabiedrībā ceļoties no tā, ka zemes valdnieks nav

tautas kalps, bet gan tās apspiedējs. Viņi aicināja valsts ierēd-

ņus un visus izglītotos cilvēkus kalpot nevis ķeizaram, bet tautai.

Vērsdamies pret neokonfuciānismā sholastiķu, materiālistiskie filo-

zofi prasīja, lai ikviena teorētiskā tēze dibinātos uz faktiem un

būtu dzīves apliecināta.

Sevišķu ievērību pelna Van Cuan-šaņa teorija par «ķermeņa
un kustības vienotību». Viņš teica, ka daba atrodas pastāvīgā
kustībā, ka kustība rada jaunas lietas un parādības. Van Cuan-

šaņs izvirzīja materiālistisku izziņas teoriju. Viņš apgalvoja, ka

izzināšanas spējas ir tikai cilvēkam un ka uztvere rodas tikai tad,
kad sajūtu orgāni nonāk saskarē ar ārējām lietām. Uzskatīdams

juteklisko uztveri par izziņas sākumu uh pamatu, Van Cuan-šaņs
ievērojamu vietu ierādīja domāšanai. Saskaņā ar viņa mācību pa-
rādības tiek uztvertas ar sajūtu orgāniem un to būtība izzināta

ar domāšanu.

XVIII gs., mandžūru dinastijas nostiprināšanās periodā, pret
tā saucamās ortodoksālās skolas valdošo ideoloģiju vērsās en-

ciklopēdiski izglītotais zinātnieks Dai Čžeņs (1723—1777). Bez

filozofiskiem darbiem («Neapstrīdams Men-czi grāmatas iztulko-

jums», «Sākotnējais labais» v. c.) viņš sarakstījis «Trigono-
metriju», «īsu astronomiju» un «Traktātu par Saules kustību».
Visos šajos darbos Dai Cžeņs pauda materiālistiskus uzskatus

par dabu. Viņš mācīja, ka daba atrodas kustībā un tāpēc pastā-

Materiālistiskās domas

attīstība Ķīnā
XVII—XVIII gs.



6 — 289 81

vīgi rodas jaunas lietas un parādības. Dzīve ir katras pārmaiņas
avots. Pārmaiņa nenotiek pati no sevis, tā ir materiālās substances

ci atribūts. Substances ci mainīšanās dabā ir nepārtraukts pro-

cess, kuram norisinoties pastāvīgi rodas jauna dzīvība. Visas šīs

pārmaiņas ir dao likuma dabiska izpausme. Dai Cžeņs apgal-

voja, ka kustība un lietu attīstība nav atkarīgas no cilvēku apzi-

ņas. «Visskaidrāks un absolūti noteikts,» viņš rakstīja, «ir vis-

augstākais likums, saskaņā ar kuru it viss pasaulē — cilvēki,
lietas, notikumi, darbi — ir pakļauts savai dabiskajai nepie-
ciešamībai.» Lai izzinātu šo likumu, konkrēti jāanalizē lietas.

Pēc Dai Cžeņa uzskata, «gars rodas no ļoti smalkas matēri-

jas» un gara dabu nosaka «dzīvā ķermeņa matērijas» īpašības.
Pretstatā neokonfuciānismā apriorismam viņš atzina empīriskas
zināšanas, norādīdams, ka sajūtas ir mūsu zināšanu avots.

Dai Cžeņs asi vērsās pret Cžu Si neokonfuciānisko mācību

par cilvēka dabas divējādību. Viņš uzskatīja, ka dzīves noteikto
cilvēka vajadzību apmierināšanu diktē pašas dabas likums un ka

te nevar būt ne runas par tā saukto ļauno pirmsākumu. Mācība

par cilvēka dabas divējādību, pēc Dai Cžeņa domām, kalpo ietek-

mīgu cilvēku savtīgo interešu aizstāvēšanai.

Sabiedrisku jautājumu izlemšanā Dai Cžeņs, tāpat kā viņa
priekšteči, XVII gs. materiālisti, palika ideālistisku priekšstatu
ietvaros. Viņš, piemēram, uzskatīja, ka tauta var atbrīvoties no

sociālā jūga, ja tā sāks nodarboties ar pašizglītošanos un novēr-

sīsies no neokonfuciānismā sludinātājiem, «budistiskajiem un dao-

sistiskajiem krāpniekiem, burvjiem un histēriķiem». Tomēr viņa so-

cioloģiskajai koncepcijai, kas vērsās pret feodālo verdzību un

mandžūru iekarotāju kundzību, bija pozitīva loma tālaika progre-
sīvo ideju propagandā.

2. §. Filozofiskā doma Indijā

Feodālās sabiedriskās attiecības Indijā sāka veidoties jau
pirms mūsu ēras, taču jaunā ražošanas veida galīgo uzvaru pa-
rasti mēdz attiecināt uz m. ē. IV—VI gs. Kad Indiju bija iekaro-

juši musulmaņi, izplatījās islams un pastiprinājās arābu un irāņu
ietekme.

Tāpat kā citās zemēs, arī Indijā līdz ar pāreju uz feodālismu

pastiprinājās reliģisko un ideālistisko mācību kundzība. Pirmajā
vieta starp šīm mācībām izvirzījās brahmanisms, ar laiku pārvei-
dodamies par hinduismu. Ortodoksālais budisms pamazām tika

nobīdīts pie malas.

Agrajos viduslaikos (IV—XI gs.) Indijā visvairāk bija izpla-
tītas šādas deviņas filozofiskās sistēmas: sešas ortodoksālas

(njaija, vaišešika, sankhja, joga, mimansa, vedanta) un trīs ne-

ortodoksālas (čarvaka-lokajata, džainisms un budisms, kurā ietilpa



82

četras skolas — vaibhašika, sautrantika, madhjamika un jogačaru

skola). Katrai no šīm skolām bija sava specifika, sava problemā-
tika. Taču filozofijas pamatjautājuma atrisināšanā tās dalījās di-

vos virzienos: ideālistiskajā un materiālistiskajā. Ideālistisko vir-

zienu pārstāvēja joga, vedanta un budisma skolas madhjamika
un jogačara. Konsekventi materiālistiska pozīcija bija čarvakiem,

pārējās skolas (njaija, vaišešika, mimansa, budisma skolas vaib-

hašika un sautrantika) arī piederēja pie materiālistiskās nomet-

nes, tomēr vairāku gnozeoloģijas un ētikas problēmu traktējumā
tās piekāpās ideālisma un reliģijas priekšā. Vērā ņemami mate-

riālisma elementi bija sastopami arī džainisma filozofijā.
Feodālisma laikmetā attīstījās tālāk čarvaku mācība: daži šās

skolas pārstāvji četriem pirmelementiem (zeme, ūdens, gaiss un

uguns) pievienoja piekto — ēteru. Dvēseli viņi identificēja ar sa-

jūtu orgāniem un prātu un atzina par mirstīgu — izzūdošu līdz

ar ķermeņa nāvi. Palikdami sensuālisma piekritēji un atzīdami

sajūtas par zināšanu vienīgo avotu, čarvaki sāka izstrādāt slē-

dzienu teoriju. Viņi atšķīra divējādus slēdzienus: a) slēdzienus,

kuri balstās uz jutekliskās uztveres liecībām un kuriem ir ļoti
liela nozīme materiālās pasaules izzināšanā, un b) slēdzienus,

kurus nepamato jutekliskās uztveres liecības un kuri tāpēc nav

neapstrīdami. Par šādiem maldīgiem slēdzieniem čarvaki, starp

citu, uzskatīja teologu argumentus par labu dieva esamībai un

dvēseles nemirstībai.

Tomēr valdošais šā perioda filozofijas virziens bija ideālisms.

Vispilnīgāk ideālisms izpaudās vedantas skolas izcilākā pārstāvja
bramina Sankaras (IX gs.) darbos. Šankaras «tīrā monisma»

pamatideja ir vienota pasaules gara — brahmaņa absolūtās reali-

tātes atzīšana. Par brahmaņa atribūtiem Šankara uzskatīja esa-

mību, apziņu un svētlaimi. Redzamo pasauli viņš uzskatīja par

brahmaņa izpausmēm, kurš rada šo pasauli ar maģiska spēka —

maijas (ilūzijas) palīdzību. Saskaņā ar Sankaras mācību pastāv
divi izziņas avoti: dievišķā atklāsme, kas ir dota Vēdās un Upa-
nišadās, un mistiskā intuīcija. Sajūtas un loģiskos spriedumus
Sankara uzskatīja par mazāk nozīmīgiem izziņas līdzekļiem.

Arī madhjamiki un jogačari mācīja, ka pasaule ir iluzoriska

un nereāla.

Citu feodālisma laikmetā ietekmīgu vedantas skolu XII gs.

nodibināja Ramanudža. Viņa sistēma, kas balstījās uz tām pa-

šām pamattēzēm kā Sankaras mācība, tiecās mazliet ierobežot

Sankaras spirituālismu. Pretstatā Šankaras «tīrā monisma» teo-

rijai Ramanudža apgalvoja, ka pasaule nav ilūzija, bet pastāv
reāli un ir materiāla, kaut gan to radījis dievs, brahmanis. Ne-

raugoties uz zināmu atšķirību uzskatos, abas sistēmas — Šanka-

ras un Ramanudžas mācības, tāpat kā arī citas vedantas skolas,

ir tikai dažādi objektīvā ideālisma paveidi.

Starp materiālistisko un ideālistisko virzienu norisinājās ne-



samierināma idejiska cīņa. Cik asa tā bija, redzams jau no tā,
ka visi čarvaku skolas raksti tika iznīcināti un mēs par viņu mā-

cībām uzzinām tikai no materiālismam naidīgu autoru polemikas
ar šo skolu.

XI—XV gs. Indijā valdīja sholastika un ideālistiskas mācības,
kuru mērķis bija pamatot reliģijas dogmas. «Zinātkāre un gara

drosme,» rakstīja Dž. Neru, «atkāpjas formālās loģikas un neaug-

līgas dialektikas priekšā. Tiklab brahmanisms, kā arī budisms pa-

grimst, un rodas degradējušās kulta formas, it īpaši daži tan-

triskā kulta paveidi un jogu sistēmas sagrozījumi.» 1 Ar XV—

XVI gs. Indijā sākās feodālisma pagrimums. Vienlaikus izvērsās

antifeodālā kustība, izpaužoties reliģiskās ķecerībās un sektās,
kuras Indijā dēvēja par «bhakti kustību» (t. i., uzticību vienai

augstākajai dievībai un nevis brahmanistiskā panteona dieviem).

Starp bhakti kustības pamatlicējiem sevišķi ievērojams Indijā un

visos Austrumos plaši pazīstamais dzejnieks Kabirs (XV gs.),
pēc profesijas audējs. Kabirs dzēlīgi izsmēja priesterus, kuri sēja
naidu starp indusiem un musulmaņiem, un kritizēja oficiālo re-

liģiju. Tomēr viņš ticēja dvēseļu ceļošanai un piekrita dažām

citām hinduisma tēzēm. Visplašāko vērienu bhakti kustība ieguva
XVI—XVIII gs. levērojams bhakti ideoloģijas pārstāvis tajā laikā

bija dzejnieks Tulsi Dass (1532—1624), pasaulslavenās poēmas
«Ramajana» (1575) autors. Kaut gan bhakti ideologu mācībām

bija reliģisks raksturs, tām piemita progresīva sociāla tendence:

tas vērsās pret kastu sistēmu, sociālo nevienlīdzību un reliģisko
fanātismu.

XVIII gs. otrajā pusē, feodālā ražošanas veida sairšanas un

pagrimšanas procesam paātrinoties, Indijā plaši izplatījās objek-
tīvi ideālistiskās vedantas mācības, kuru vienīgais uzdevums bija
kalpot reliģiskajai ortodoksijai.

3. §. Filozofiskā doma Japānā

Filozofiskā doma Japānā sāka rasties feodālisma laikmetā ķī-

niešu, indiešu un korejiešu filozofijas ietekmē. Valdošā ideoloģija
Japānā XIII—XV gs. bija konfuciānisms un budisms. Japāņu bu-

disms līdzīgi ķīniešu un korejiešu budismam ārējo, materiālo pa-

sauli uzskatīja par ilūziju.
Japānā konfuciānismu atbalstīja valdošā šķira un ķeizara

vara, tāpēc ka tā sociālās idejas bija konservatīvas, it īpaši mā-

cība par debesu likumu, kurš cilvēkiem pavēlot būt paklausīgiem
valdīšanai, mīlēt un godāt to. XVII gs. Nakae Todzju konfuciā-

nisma metafiziku pārveidoja par subjektīvā ideālisma sistēmu.

Sākot ar XIV gs., līdzās senajam klasiskajam konfuciānismam

Japānā sāka izplatīties arī neokonfuciānisms, kas Tokugavas

1Rok. Hepy, OTKpbiTHe Hhahh, M, 1955, CTp. 233.
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dinastijas laikā kļuva par oficiālo valsts ideoloģiju. Galvenie neo-

konfuciānismā pārstāvji Japānā bija Fudzivara Seika (1561 —

1619) un Hajasi Radzans (1583 —1657). Savas mācības viņi dibi-

nāja uz ķīniešu neokonfucieša Cžu Si filozofiju un centās konfu-

ciānismu samierināt ar budismu. Viņi izstrādāja objektīvā ideā-

lisma sistēmu, saskaņā ar kuru ideālais pirmsākums ri ir primārs
un valda pār visu esošo, turpretī materiālais pirmsākums ki ir

sekundārs un pakļauts ri.

XVII gs. neokonfuciānismu kritizēja Jamaga Soko, sludinā-

dams atgriešanos pie sākotnējā konfuciānisma, kuru, kā viņš uz-

skatīja, bija sagrozījuši neokonfucieši. Soko mācīja, ka pasaule
nav radīta, ka tā ir mūžīga un ieguvusi savu tagadējo izskatu

dabiskas nepieciešamības rezultātā. Pasaulei nav bijis sākuma,

un tai nebūs gala, tajā notiek nepārtraukta kustība, attīstība, mū-

žīgs radīšanas process. Vienas lietas iznīkšana ir citas lietas

rašanās.

XVII gs. materiālists un ateists Ito Dzinsajs (1627 —1705) iz-

teica apgalvojumu, ka ideālais pirmsākums ri ir tikai materiālā

pirmsākuma ki atribūts. Atzīdams, ka matērija ir primāra, viņš

mācīja, ka materiālā pasaule pastāv mūžīgi, ka tā visu laiku at-

rodas kustībā un ka absolūta miera stāvokļa dabā nekad nav.

Dzinsajs noliedza dieva kā dabas radītāja esamību.

levērojams šā perioda materiālists Japānā bija Kaibara Ekens

(1630 —1714), grāmatas «Lielās šaubas» autors. Viņš atzina, ka

matērija ir mūžīga, un noliedza patstāvīga, no matērijas neatka-

rīga gara pastāvēšanu. Ekens bija Japānā valdošā feodāli mo-

narhistiskā režīma pretinieks. Viņš sludināja, ka nevis feodāļi, bet

gan zemnieki jāuzskata par augstāko kārtu, valsts pamatu, jo viņi
ar savu darbu baro visu tautu.

Izcils materiālistisks filozofs bija arī Ekena jaunākais laika-

biedrs Muro Kjuso (1658—1734), kurš cīnījās pret mistiku un

subjektīvo ideālismu. Kritizēdams uzskatu, ka sajūtas ir tīri sub-

jektīvi pārdzīvojumi, Kjuso norādīja, ka krāsas, skaņas, garša utt.

piemīt pašām lietām. Būdams budisma un sintoisma 1 mistikas

pretinieks, Kjuso vērsās pret ķeizara dievināšanu un teica, ka

monarham tauta jāgodā «kā pašas debesis».

Izcils materiālistisks filozofs un ateists bija Ando Sjoeki

(XVII gs. beigas — XVIII gs. sākums). Grāmatā «Patiesie dabas

likumi» viņš kritizēja neokonfuciešu un budistu mācības par dabu,

apgalvodams, ka bezgalīgā daba pastāv un darbojas pati no se-

vis, ka matērijas kustības cēlonis ir pašā matērijā. Sjoeki pauda
tautas antifeodalos centienus. Viņš noraidoši izturējās pret Ja-

pāna pastāvošo sabiedrisko iekārtu, kritizēja to kā tautas apspie-
šanas režīmu un sapņoja par tādu sabiedrisku iekārtu, kurā

1 Sintoisms (no vārda «sinto» — dievu cejš) — vissenākā japāņu reliģija,
kuras pamata bija dabas spēku pielūgšana un senču kults.
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nebūs ne bagātu, ne nabadzīgu, ne augstdzimušu, ne zemas kārtas

cilvēku. Par sabiedrības dzīvē valdošā ļaunuma galveno cēloni

Sjoeki uzskatīja privātīpašumu, kas rada sociālo nevienlīdzību.

Viņš vērsās arī pret garīgo jūgu, kurā cilvēkus nospiež baznīca,
un apsūdzēja baznīcu, ka tā kalpo valdošās iekārtas nostiprinā-
šanai un attaisno šo iekārtu kā dieva iestādītu, kurai jāpastāv

mūžīgi.

4. §. Filozofiskā doma Bizantijā

Feodālisma laikmetā Bizantijā, tāpat kā citās zemēs, no filo-

zofijas, kuru uzskatīja par «teoloģijas kalponi», tika prasīts, lai

tā pamatotu reliģijas dogmas un sniegtu pierādījumus dieva esa-

mībai un dvēseles nemirstībai.

Kristietības sholastikas tēvs Austrumos bija Joans Damaskins,

kas dzīvoja VIII gs. Viņš izmantoja Aristoteļa metafiziku un lo-

ģiku, lai izveidotu kristietības reliģisko sistēmu. Damaskina mā-

cībā bija skaidri izteikta sholastikas pamatideja: dievišķajā at-

klāsmē ir dota absolūtā patiesība, filozofijas uzdevums ir to iz-

prast un izskaidrot.

IX gs. ar savu erudīciju ievērojams Konstantinopoles patriarhs
Fotijs, kas sarakstījis darbu «Bibliotēka», kurš satur daudzus iz-

vilkumus no dažādu filozofu darbiem, kā arī viņu filozofisko sis-

tēmu novērtējumu. Aplūkojot seno laiku domātājus, Fotijs Aristo-

teli vērtēja augstāk nekā Platonu. Platonam viņš pārmeta, ka tā

filozofija ir nezinātniska, fantastiska un pretrunīga. Fotija skol-

nieks Aretiss nostājās Platona pusē. Tā Bizantijā starp aristote-

lisma un platonisma piekritējiem izcēlās strīds, kurš ilga līdz pat
tam laikam, kad Konstantinopoli iekaroja turki.

No XI gs. bizantiešu filozofiem vairāk pazīstami bija vispusī-
gais zinātnieks Mihails Psels (1018—1078) un Joans Itals (XI gs.
otrā puse), kurš it sevišķi ievērojams ar savu erudīciju un brīv-

domību. Psels bija feodālās aristokrātijas progresīvākās daļas

ideologs. Pēc saviem filozofiskajiem uzskatiem viņš stāvēja tuvu

neoplatoniķu ideālismam. Liela nozīme Bizantijas filozofiskās un

sabiedriski politiskās domas attīstībā bija Joanam Italam. Viņš

kritizēja reliģijas dogmas un baznīcu, par ko tika apsūdzēts ķe-
cerībā un pēc tiesas ieslodzīts klosterī. Atzīdams, ka pasaule ir

mūžīga un bezgalīga, Itals tai pašā laikā apgalvoja, ka pasaule
radīta no matērijas atbilstoši idejām, kas pastāvējušas «pirms

pasaules radīšanas».

IX—XIV gs. Bizantijā plašu vērienu ieguva antifeodālā kus-

tība, kas izpaudās tautas sacelšanās kustībā un ķecerībās. Šo ķe-
cerību centrālā ideja bija doma, ka pasaulē notiek cīņa starp diviem

pirmsākumiem: labo un ļauno. Sevišķi revolucionāra gara piesā-
tināta bija dievmī(u ķecerība, kura radās Bulgārijā un no turie-

nes pārsviedās uz Maķedoniju un Serbiju. Dievmīļi vērsās pret
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baznīcas garīgo jūgu un feodāļu sociālo jūgu. Viņi noraidīja baz-

nīcas rituālu un sakramentus, baznīcas hierarhiju un dogmatiku,
aicinādami atgriezties pie sākotnējās svēto rakstu mācības. Diev-

mīļi prasīja sociālu taisnību un zemnieku ekspluatācijas izbeig-
šanu. Viņi aicināja tautu uz nepaklausību un aktīvu pretošanos

laicīgajai un garīgajai varai.

5. §. Filozofiskā doma Irānā

Irānā un tai kaimiņos esošajās Tuvo Austrumu zemēs kopš
seniem laikiem valdīja mazdaisms (reliģija, kurā par augstāko
dievu tika uzskatīts Ahuramazda, ko grieķiski sauca par Or-

muzdu). Šās reliģijas svēto rakstu sakopojumā, kuru sauc par

«Avestu», tās mācību pasludina pravietis Zaratustra (Zoroastra),
un tāpēc mazdaisms saucas arī zoroastrisms.

Mazdaisma pamatā bija mitoloģiskā formā izteikts duālistisks

pasaules uzskats. Galvenais šajā mācībā ir doma par cīņu starp

pretējiem spēkiem — gaismu un tumsu, dzīvību un nāvi, ļauno un

labo utt. Mazdaisma vēsturiskā nozīme ir tieši tā, ka mazdaisma

mācībā par divām substancēm jeb pasaules pirmsākumiem bija
izteikta ideja par pretstatu cīņu kā visa pastāvošā pamatu.

Vēlāk (III—VII gs.) dažādu virzienu cīņas rezultātā maz-

daisma notika zināmas pārmaiņas. Par galveno strīda priekš-
metu kļuva jautājums, vai sākotnējā substance ir vienota vai di-

vējāda. Vienotas substances teorijas piekritēju vidū bija zarva-

nisti, kuri sludināja materiālistiskas un ateistiskas idejas. Viņi

mācīja, ka nepastāv nekas cits kā tikai matērija, ka nav ne dieva,
ne nemirstīga gara, ne elles,-ne paradīzes. Visu, kas pasaulē no-

tiek, rada bezgalīgais laiks (zarvans).
111 gs. radās jauna reliģiski filozofiska mācība — maniheisms.

Tās nodibinātājs Mani (216. vai 217.—276. g.) mēģināja izveidot

jaunu reliģiju uz mazdaisma un budisma pamatiem. Filozofiskā

ziņā maniheisms bija viens no gnosticisma (mistiska mācība par

īpašām zināšanām, kuras atklāj esamības noslēpumu un paver

ceļu uz dvēseles glābšanu) un Austrumu panteisma paveidiem.
Pēc savas šķiriskās būtības maniheisms bija apspiesto masu pro-

tests pret feodālismu, kas tajā laikā sāka veidoties. Mani mācīja,
ka labā uzvara pār ļauno prasa askētisku dzīves veidu; tā bija
maniheisma galvenā atšķirība no zoroastrisma.

V—VI gs. Irānā, Azerbaidžānā un Vidusāzijā plaši izplatījās
mazdakisms — plebeju kustība, kas sludināja vienlīdzību visās

lietās. Šās kustības vadonis Mazdaks (miris 529. g.) mācīja, ka

gaisma katrā ziņā uzvarēs tumsu, labais — ļauno, sociālā tais-

nība — cilvēku nevienlīdzību. Viņš aicināja ar varu iznīcināt so-

ciālo un mantisko nevienlīdzību un prasīja, lai manta būtu ko-

pīga un visi to varētu vienādi lietot. Mazdaka propagandas
ietekmē tauta sacēlās, trūcīgie sāka atņemt bagātajiem mantu un
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padzīt feodāļus. Pēc pārejošiem panākumiem mazdakitu kustība

tika apspiesta un mazdakiti ārkārtīgi nežēlīgi iznīcināti.

VI gs., Hosrova I valdīšanas laikā, Irāna sāka iepazīties ar

grieķu zinātni un filozofiju. No Bizantijas padzītie Atēnu filozo-

fiskās skolas pārstāvji pēc šās skolas slēgšanas atrada patvē-

rumu pie Hosrova I. Aristoteļa un Platona darbus sāka tulkot

persiešu valodā. Irānā pašā izveidojās zinātnes centri, kuros tika

attīstīta medicīna, dabas zinātnes, astronomija un filozofija. levē-

rojami filozofiskās domas pārstāvji Irānā bija pazīstamais ārsts

un ķīmiķis Ar-Razi un izcilais irāņu un tadžiku matemātiķis,
astronoms, dzejnieks un domātājs Omārs Haijams.

Ar-Razi (864—925) savā slavenajā medicīniskajā darbā «Ap-
tverošā grāmata» ieteica nesekot akli Hipokrātam un Galenam,
bet dibināt ārstēšanas zinātni uz novērojumiem un eksperimen-
tiem. Razi kļuva slavens ne tikai kā dabas pētnieks, bet arī kā

izcils materiālistisks filozofs. Savos filozofiskajos darbos «Dabas

likumi filozofijā», «Pārdomas par laiku un telpu» viņš izklāstīja
mācību par mūžīgiem pirmsākumiem. Viņš raksta, ka ir pieci šādi

pirmsākumi: radītājs, vispārīgais gars, pirmmatērija, absolūtā

telpa un absolūtais laiks. Sī mācība, kas nepārprotami atšķīrās no

musulmaņu kosmogonijas, matēriju ar tās telpas un laika atribū-

tiem uzskatīja par pirmsākumu, kas līdzvērtīgs dievam. Ar-Razi

runāja par ciešo sakaru starp dvēseli un ķermeni; kustību viņš

uzskatīja par neatņemamu matērijas īpašību. Viņš bija materiā-

listiskā sensuālisma piekritējs.
Pēc tam kad Irānu iekaroja arābi un tur nostiprinājās islams,

filozofijas un sabiedriskās domas tālāko attīstību šajā zemē no-

sacīja islamisms.

6. §. Filozofija arābu zemēs

VII gs. sākumā Arābijā sakarā ar dziļo apvērsumu sabiedrī-

bas dzīvē, kas bija saistīts ar pirmatnējās kopienas iekārtas sa-

iršanu un feodālo attiecību izveidošanos, radās jauna reliģija —

islams. Zem islama karoga atsevišķās arābu ciltis tika apvieno-
tas vienotā feodāla tipa valstī. Arābu iekarojumu izvei-

dojās milzīga teokrātiska daudznāciju valsts (kalifāts), kurā arābi

atradās privileģētā stāvoklī un islams bija valdošā valsts reliģija.
Šajā periodā Austrumos, kuri bija iepazinušies ar grieķu filo-

zofiju, radās un sasniedza augstu attīstības līmeni arābu valodu

lietojošā filozofija 1
.

X—XIII gs. to pārstāvēja šādi virzieni:

1 Arābu jeb musulmaņu filozofija ir nosacīts jēdziens. Viduslaikos arābu

kultūru, kas radās pēc arābu iekarojumiem, līdzās arābiem veidoja persieši,
kopti, ebreji, turki, tadžiki, uzbeki, azerbaidžāņi — visas tautas, kas ietilpa
arābu kalifātā. Tāpēc viduslaiku Austrumu tautu filozofiju pieņemts saukt par
arābu valodu lietojošo filozofiju.
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-1) Austrumu peripatētisms (aristotelisms); 2) «Tīrības brāļu»

mācība; 3) sufisms; 4) musulmaņu ortodoksijas filozofija.
X gs. otrajā pusē Basrā izveidojās slepena reliģiski filozofiska

biedrība «Tīrības brāli». Tās biedri sarakstījuši 51 traktātu —

savdabīgu tā laika zinātnisko un filozofisko atziņu enciklopēdiju.
«Tīrības brāļu» mācībai bija sinkrētisks raksturs. Loģikā un fizikā

viņi balstījās uz Aristoteli, medicīnā un psiholoģijā — uz Galenu,

vispārīgos filozofijas jautājumos viņi sekoja neoplatonismam un

neopitagorismam. Viņi mācīja, ka cilvēks izzina trejādā veidā: ar

sajūtu orgānu, ar prāta un ar intuīcijas palīdzību. «Tīrības brāļi»

bija visu reliģiju un filozofisko mācību apvienošanas piekritēji.
Par šādas apvienošanas pamatu viņi uzskatīja zinātniskas un

filozofiskas atziņas, kuras reliģiju atbrīvošot no maldiem. Lai sa-

sniegtu pilnību, apgalvoja viņi, grieķu filozofija jāsavieno ar mu-

sulmaņu šariatu (uz korāna dibinātu reliģisku, sadzīves un civil-

likumukrājums).
Sava filozofiskā satura ziņā ievērojama parādība bija Aus-

trumu peripatētisms (IX—XI gs.). Pirmais arābu filozofs, kas

nolīdzināja ceļu uz aristotelismu, bija Al-Kindi (800—879). Sa-

vos filozofiskajos darbos viņš skāra loģikas un gnozeoloģijas pro-

blēmas, kuras izstrādāja, komentējot Aristoteļa darbus. Al-Kindi

runāja par to, ka dabas un sabiedrības parādības ir cēloniski no-

sacītas, ka tās ir likumsakarīgas. Dievu viņš atzina tikai par visu

parādību «tālu cēloni». Uzskatīdams, ka «pasaules ķermenis» ir

galīgs un dieva radīts, Al-Kindi mēģināja to pierādīt ar loģisku
spriedumu palīdzību. Liela nozīme bija triju izziņas pakāpju shē-

mai, kuru izvirzīja Al-Kindi. Pirmā izziņas pakāpe — loģika un

matemātika ved caur otro pakāpi — dabas zinātnēm uz trešo pa-

kāpi — metafiziskām problēmām. Al-Kindi skeptiski izturējās

pret korānu un dažām reliģijas dogmām. Musulmaņu ortodoksi

viņu uzskatīja par ķeceri, kura grāmatas jāiznīcina.
Izcili Austrumu aristotelisma pārstāvji bija Al-Farabi, Al-Bi-

runi un Ibn-Sina.1

Reakcija pret materiālismu un racionālismu bija sufisms un

ortodoksālā reliģiski mistiskā filozofija. Sufisms ir neoplatonis-
mam radniecīga mācība. Sufisms noliedz tiklab jutekliskās, kā ari

racionālās izziņas patiesumu un sludina askētismu, atsacīšanos

no visa laicīgā. Sufiji mācīja, ka patiesas zināšanas iegūstamas
tikai dievišķas apgaismes ceļā, kura notiek, cilvēka dvēselei sa-

plūstot ar dievu. Pastāvēja ortodoksālais sufisms un ķecerīgais
sufisms. Bieži vien sufisma ārējo reliģiski mistisko formu aizsegā
Austrumu domātāji izteica humānistiskas, dažreiz pat antireliģis-
kas idejas.

Savdabīgs mēģinājums apliecināt reliģijas dogmas ar racio-

nalistiskiem argumentiem bija Al-Ašarl sistēma, kura pamazām

1 Par viņu filozofiskajiem uzskatiem sk. 7. paragrāfā.
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iekaroja musulmaņu teologu piekrišanu un kopš XIII gs. kļuva

par islama ortodoksijas vispāratzīto filozofiju. Saskaņā ar Asari

mācību materiālā pasaule sastāv no atomiem, kuriem nav izpla-
tības un kurus citu no cita šķir tukšums. Telpai, laikam un kustī-

bai arī ir atomistiska struktūra. Laiks sastāv no atsevišķiem
mirkļiem (laika atomiem), starp kuriem nav nekāda sakara: vēlā-

kais mirklis nav iepriekšējā nosacīts. Ašari mācīja, ka dievs ir

vienīgais cēlonis visam, kas pastāv un notiek pasaulē. Ašari un

viņa piekritēji noliedza, ka pasaule ir mūžīga un ka tajā valda

likumsakarības. Viņi apgalvoja, ka dieva griba ne tikai radījusi
pasauli, bet arī nepārtraukti iedarbojas uz visām parādībām. Lie-

tām ,nav pastāvīgu īpašību, dievs tās vienmēr rada no jauna;
dievs piešķir substancei pozitīvas un negatīvas akcidences (dzī-
vību un nāvi, kustību un miera stāvokli).

XI gs. otrajā pusē pret peripatētismu uzstājās Al-Gazali

(1059 —1111) ar sacerējumu «Filozofu atspēkojums». Viņa kritika

galvenām kārtām vērsās pret Al-Farabi un Ibn-Sinu. Al-Gazali

uzsāka cīņu pret mācību par pasaules mūžīgumu un tās likum-

sakarībām, pret individuālas nemirstības noliegšanu. Viņš slu-

dināja, ka dievs pasauli radījis no nekā, ka dievišķā providence
pastāvīgi iejaucas notikumu norisē. Līdzīgi Ašari, arī Gazali no-

liedza cēlonību dabā, apgalvodams, ka tas, ko mēs saucam par

cēloņsakarību, ir notikumu secība laika ziņā, pie kuras mēs esam

pieraduši.
Ar XII gs. vidu, kad reliģiskā reakcija sāka sevišķi trakot, zi-

nātne un filozofija arābu pasaules austrumos pamira.
Tai pašā laikā arābu valodu lietojošā

filozofija koši uzplauka arābiskajos Rie-

tumos (tagadējās Spānijas teritorijā un

Ziemeļāfrikas rietumu daļā). Peripatētisms tika attīstīts tālāk Ibn-

Badžas (XI gs. beigas — 1138. g.), Ibn-Tufeila (apm. 1110.—

1185. g.) un Ibn-Rušda (1126 —1198) darbos. Slavenais filozofs,

jurists un mediķis Ibn-Rušds (Averoess) noslēdza arābu valodu

lietojošā peripatētisma attīstību. Viņa laikabiedri teica, ka Aristo-

telis esot izskaidrojis dabu, Averoess — Aristoteli. Taču Ibn-

Rušds ne tikai izskaidroja Aristoteļa mācību, bet arī pārstrā-

dāja to.

Saskaņā ar Ibn-Rušda mācību materiālā pasaule ir bezgalīga
laikā, taču ierobežota telpā. Ibn-Rušds noraida reliģijas formulu,
ka dievs pasauli radījis «no nekā». Dievs ir «līdzmūžīgs» dabai.

Dievs ir mūžīgs īstenības avots, matērija — vienotais esamības

pamats — ir mūžīgs iespējamības avots. Matērija un forma ne-

pastāv atsevišķi viena no otras. Tās viena no otras atdalāmas

tikai domās. Tā kā matērija un forma ir vienotas, arī iespējamība
un īstenība ir vienotas. Universālais un mūžīgais kustības avots

ir matērija. Kustība ir mūžīga un nepārtraukta, jo ikkatru jaunu
kustību izraisa iepriekšējā. Tomēr materiālistiskie elementi Ibn-

Arābu valodu lietojoša
filozofija Rietumos
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Rušda filozofijā ir savienoti ar ideālismu. Viss pastāvošais, māca

Ibn-Rušds, veido hierarhiju, kuras virsotnē atrodas dievība —

esamības «galīgais cēlonis». Dievība ir «pati sevi domājoša
doma».

Ibn-Rušds bija viens no pamatlicējiem mācībai par «patiesības
divējādību», kura vēlāk kļuva visai populāra. Saskaņā ar šo mā-

cību filozofijas patiesība un reliģijas patiesība nav pretrunā viena

ar otru, jo tās runā par pavisam dažādām lietām: reliģija no-

saka, kā cilvēkam jārīkojas, filozofija izzina absolūto patiesību.
Liela nozīme bija arī Ibn-Rušda mācībai par visa cilvēku dzimuma

vispārējo intelektu. Tikai šis universālais prāts kā cilvēces nepār-
trauktās un secīgās garīgās dzīves izpausme ir mūžīgs un ne-

mirstīgs. Turpretī individuālais cilvēka prāts ir pārejošs un iz-

nīkst līdz ar cilvēku.

Jautājumā par universālijām (vispārīgajiem jēdzieniem) Ibn-

Rušda uzskats bija materiālistisks. Viņš mācīja, ka reālas ir tikai

konkrētās lietas, turpretī universālijas ir tikai lietu nosaukumi,
bet tām ir reāls pamats, citādi tās būtu aplamas. Vispārīgo jē-
dzienu izprašana ir izziņas mērķis. Daudz ievērības Ibn-Rušds

veltīja loģikai. Šās zinātnes nozīmi viņš saskatīja tai faktā, ka

loģika palīdz mūsu izziņai pāriet no jutekliskiem uztvērumiem un

priekšstatiem pie patiesības, kas izprotama ar prātu. Absolūtā

patiesība, pēc Ibn-Rušda uzskata, ir izzināma, tā atklājas pakā-
peniski. Ibn-Rušds nicinoši izturējās pret musulmaņu teologiem,
norādīdams, ka viņu lietotie argumenti nespēj noturēties pret zi-

nātnisko patiesību. Noraidot teoloģiju, viņš tomēr nenoraidīja re-

liģiju. Kā jau teikts, viņš nošķīra filozofijas sfēru no reliģijas
sfēras, filozofijai kā darbības lauku ierādot teoriju, reliģijai —

praksi.
Ibn-Rušds ir pēdējais ievērojamais domātājs arābu filozofijas

vēsturē feodālisma laikmetā.

Ciešā sakarā ar arābu valodu lietojošo
filozofiju feodālisma laikmetā attīstījās

ebreju filozofija. Daudzi ebreju zinātnieki tajā laikā rakstīja sa-

vus darbus arābu valodā. Ebreju filozofijā viduslaikos valdīja
mistika un sholastika. Ebreju viduslaiku mistiku pārstāvēja divi

virzieni: kabala un neoplatonisms. Kabala bija gnosticismam rad-

niecīga mācība, kas bībeli uzskatīja par ārējo čaulu, zem kuras

meklējami svētie noslēpumi. Liela loma kabalā bija burtu un

skaitļu mistikai. Ebreju neoplatonisma galvenais pārstāvis bija
Solomons ben-Heblrols (1021 — 1070). Savā darbā «Dzīvības
avots» viņš mēģināja jūdu monoteismu savienot ar neoplatonisma
panteismu. Jūdu reliģijas mācību, ka dievs radījis pasauli, viņš
iztulkoja kā dievišķās pirmbūtības emanāciju.

Aristoteļa sekotājs XII gs. ebreju filozofijā bija Malmonlds

(1135 —1204). Savā darbā «Ceļvedis tiem, kas nomaldījušies»
viņš mēģināja pierādīt, ka jūdaisms ir savienojams ar Aristoteļa

Ebreju filozofija
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filozofiju. Šajā nolūkā viņš bībelē sastopamos izteikumus, kas ir

pretrunā ar zinātni, iztulkoja kā alegorijas, tādējādi cenzdamies

samierināt reliģiju ar filozofiju. Maimonids atzina, ka teologu ar-

gumenti, ar kuriem viņi pamato pasaules radīšanu, ir nepārlieci-
noši, un pievienojās Aristoteļa mācībai par pasaules mūžīgo pa-

stāvēšanu. Maimonida nopelns ir Aristoteļa darbu sistematizēts

izklāsts un to plaša izmantošana ebreju filozofijā. Šis mēģinājums
sintezēt jūdu reliģiju ar antīko filozofiju, kā arī racionālisma

gars, kas izpaudās Maimonida mācībā, jūdu reliģiskos ortodok-

sus noskaņoja nelabvēlīgi pret viņu.

7. §. Aizkaukāza un Vidusāzijas tautu filozofiskā doma

Samērā augstu attīstības līmeni feodālisma laikmetā filozo-

fija sasniedza Aizkaukāzā un Vidusāzijā.
Azerbaidžānā feodālās attiecības veidojās
III —IV gs. VII gs. beigās Azerbaidžāņu

iekaroja arābi. Tāpat kā visā Aizkaukāzā

un Vidusāzijā, arī Azerbaidžānā filozofiskā un sabiedriski poli-
tiskā doma šajā periodā attīstījās arābu valodu lietojošās filozo-

fijas gultnē. Arābu pasaules galvenajiem filozofiskajiem virzie-

niem bija piekritēji arī šajās zemēs. Azerbaidžānā izplatījās maz-

dakisms, maniheisms, Austrumu peripatētisms, sufisms. levērojams
Austrumu peripatētisma pārstāvis bija A. H. Bahmanjars (miris
1065. g.). Savos arābu valodā sarakstītajos darbos viņš mēģināja
Aristoteļa filozofiju savienot ar neoplatonismu.

Azerbaidžānas progresīvās sabiedriski politiskās un filozofis-

kās domas ievērojamākais pārstāvis šajā periodā bija Nizami Gan-

dževi (1141 —1209). Pēc saviem filozofiskajiem uzskatiem Nizami

bija pamatos ideālists, taču viņa darbos atrodami arī vērā ņe-

mami stihiskā materiālisma un dialektikas elementi. Daba, pēc

viņa domām, sastāv no četriem materiāliem elementiem — uguns,

ūdens, gaisa un zemes, kuri zināmos apstākļos pāriet cits citā.

Materiālā pasaule pastāv laikā un telpā un ir izzināma. Cilvēka

prāta spēks izzināšanā ir varens. Tāpat kā Hēraklits, arī Nizami

teica: «Kā ūdens vienā un tai pašā straumē nepaliek pastāvīgs,
tā ari pasaulē nav nekā pastāvīga.»

Pauzdams apspiesto tautas masu cerības, Nizami bargi kriti-

zēja sava laika sabiedrisko iekārtu, sadzīvi un tikumus, drosmīgi
vērsdamies pret sociālo netaisnību un smago feodālisma jūgu.
Feodālo sabiedrību, kurā valdīja «bailes un važas», viņš sauca

par «ļaunu cietumu». Poēmā «Igbal-name» Nizami apraksta
ideālu pilsētu-valsti, kurā nav ne valdītāju, ne padoto, ne bagāto,
ne nabago, kur visi pilsoņi bauda pilnīgu brīvību un vienādas

tiesības.

Azerbaidžanas
filozofiskā doma
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Sabiedriskā un filozofiskā doma Armēnijā
radās un izveidojās IV gs., kad tur sāka

attīstīties feodālās attiecības. levērojamu
vietu starp šā perioda armēņu domātājiem ieņēma Jezniks Koh-

beci (V gs.) — senās armēņu literārās valodas pamatlicējs, darba

«Sektu atspēkojums» autors, kurā viņš vērsās pret Mani duālis-

tisko filozofiju.
Pazīstamākie filozofiskās un sabiedriskās domas pārstāvji Ar-

mēnijā feodālisma periodā bija Dāvids Anahts, A. Sirakaci, J. Vo-

rotneci un G. Tatevaci.

Dāvids (VI gs.), feodālās aristokrātijas ideologs, bija ideālists,

armēņu neoplatonisma pārstāvis. Viņš apgalvoja, ka materiālo

pasauli radījis pasaules gars, dievs, ka dievišķā providence valda

pār pasauli. Taču Dāvida uzskatos bija arī materiālisma elementi.

Ļoti interesanta ir viņa mācība par trejāda veida esamību (ap-
šaubāma esamība, domās iespējama esamība un no domāšanas

neatkarīga esamība) un viņa izziņas teorija. Viņš mācīja, ka daba,

tāpat kā dievs, nav atkarīga no apziņas. Pasaule ir izzināma; iz-

zināšanas izejas moments un pirmā pakāpe ir sajūta, pārējās

pakāpes ir iztēle, uzskati, domāšana un saprāts.

levērojams Armēnijas zinātniskās un filozofiskās domas pār-
stāvis bija pazīstamais matemātiķis, astronoms un ģeogrāfs
A. Sirakaci (VII gs). Viņš kritizēja dabas parādību izcelšanās

iztulkojumu, kāds atrodams bībelē, un uzskatīja, ka daba un

visi mums apkārtesošās īstenības priekšmeti sastāv no četriem

elementiem — zemes, ūdens, uguns un gaisa, kuri pāriet cits citā.

Savos darbos Sirakaci mēģināja parādīt, ka pasaule atrodas kus-

tībā un mainās.

Liela loma filozofiskās domas attīstībā Armēnijā bija /. Vo-

rotneci (1315. — apm. 1388. g.), kas sarakstīja komentārus Aris-

toteļa un Porfirija darbiem. Filozofijas pamatjautājumu viņš ri-

sina ideālistiski, taču daba, pēc viņa domām, pastāv nevis dievā,

bet ārpus dieva. Materiālisma elementi sastopami arī viņa izziņas
teorijā: viņš uzskatīja, ka izzināšana notiek tādējādi, ka prāts at-

spoguļo neatkarīgi no izzinošā objekta pastāvošās ārējās pasaules
parādības. Domāšanas patiesumu apliecina domas atbilstība ārē-

jiem priekšmetiem.
Filozofisko domu Armēnijā tālāk attīstīja G. Tatevaci (1340 —

1411). Būdams ideālists, viņš tomēr dažu ļoti svarīgu filozofijas
jautājumu risināšanā atkāpās no baznīcas un ideālisma kanoniem,

mēģinādams dot tiem savu oriģinālu izskaidrojumu. Tatevaci

teica, ka materiālā pasaule ir neiznīcināma, ka tā mūžīgi kustas

un mainās. Viņš pirmais Armēnijā pētīja nejaušības un nepiecie-
šamības problēmu. Pēc Tatevaci filozofiskā doma Armēnijā pār-
dzīvoja krīzi, kuras cēlonis bija vispārējais ekonomikas un kultū-

ras pagrimums šai zemē.

Armēnijas filozofiskā

doma
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IV gs. Kolhidā (Rietumgruzijā) pastāvēja
retorikas un filozofijas skola — antīkās

kultūras centrs. Pretstatā baznīcas dog-
matikai jau VI gs. sāka veidoties laicīgā ideoloģija, kuras pār-

stāvji (Aijets un Partadze) par vissvarīgāko uzdevumu uzskatīja
laicīgās dzīves jautājumu atrisināšanu.

XI—XII gs. ir svarīgs posms Gruzijas vēsturē. Sajā periodā

Gruzija pilnīgi atbrīvojās no arābu iekarotājiem un apvienojās,
izveidojot centralizētu Gruzijas valsti.

levērojams filozofiskās un sabiedriskās domas pārstāvis šajā
laikā bija Joane Petrici (apm. 1055—1130), kurš bija ieguvis iz-

glītību Bizantijā M. Psela un Joana Itala filozofijas skolā. Petrici

bija ideālists neoplatoniķis. Centrālo vietu viņa filozofijā ieņēma

problēma — kas ir vispārīgais. Petrici apgalvoja, ka vispārīgais

(ideju pasaule) ir absolūtais pirmsākums un daudzējādības (lietu

pasaules) cēlonis. Bet viņš runāja arī par to, ka matēriju neviens

nav radījis, un augstu vērtēja cilvēka prātu un loģisko domāšanu,
kas bija pretrunā ar reliģijas dogmām. Petrici nopelns ir tas, ka

viņš izplatīja antīkās filozofijas idejas Gruzijā un aizstāvēja filo-

zofijas patstāvību.
Liela loma sabiedriskās domas attīstībā Gruzijā bija Sotam

Rustaveli (XII gs.). Viņa poēma «Bruņinieks tīģera ādā» ir gru-

zīnu senās feodālās kultūras lielākais sasniegums, viens no pasau-
les literatūras izcilākajiem pieminekļiem. Ģeniālā dzejnieka pa-
saules uzskatā ļoti stipra bija panteistiskā tendence. Rustaveli

mācīja, ka daba sastāv no četriem elementiem — uguns, ūdens,

gaisa un zemes; tā ir mūžīga un nav atkarīga no cilvēka apziņas.
Kaut gan «dievs» un «providence» Rustaveli poēmā minēti, taču

ar dievību viņš saprata «visa esošā pilnību». Dabā un sabiedrībā

valda stingra likumsakarība, cilvēka rīcību nosaka noteikti cēloņi.
Lielu vietu Rustaveli daiļradē ieņem morāles problēmas; par mo-

rāles pamatprincipiem viņš uzskata godīgumu, draudzību v. tml.

Rustaveli ir izcils sava laikmeta humānists. Viņa uzmanības

centrā bija cilvēks, cilvēka dzīve reālajā pasaulē. Rustaveli bija
vienotas centralizētas valsts piekritējs, viņš prasīja ierobežot

monarha varu, sludināja stingru likumību un taisnību, cilvēcīgu
izturēšanos pret pavalstniekiem.

Vidusāzija ir viens no vissenākajiem civi-

lizācijas centriem. Feodālās attiecības tur

sāka attīstīties IV—VI gs. IX—X gs.

Vidusāzijas tautas atbrīvojās no arābu kalifāta varas un nodibi-

nāja vietējas feodālas valstis. Strauji attīstījās dabas zinātnes.

Izcils to pārstāvis bija Horezmas matemātiķis, astronoms un ģeo-

grāfs Al-Horezmi (IX gs.). Apkopodams un attīstīdams indiešu,

grieķu un arābu matemātiku, Al-Horezmi pirmais izveidoja al-

gebru kā jaunu zinātnes nozari. Viņa darbiem «Astronomiskās

tabulas», «Traktāts par saules pulksteni», «Zemes attēlojums» un

Gruzijas filozofiska

doma
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citiem, kuri tika pārtulkoti latīņu valodā, bija liela nozīme astro-

nomijas un matemātikas vēsturē tiklab Austrumos, kā arī Rie-

tumos.

Vidusāzijas un Tuvo Austrumu tautu izcilākie progresīvie do-

mātāji feodālisma laikmetā bija Farabi, Biruni un Ibn-Sina.

Al-Farabi (apm. 870.—950. g.), slavenais matemātiķis, ārsts

un filozofs, bija liels Aristoteļa mācības pazinējs, Aristoteļa filo-

zofisko un dabzinātnisko darbu komentētājs. Filozofijā viņš gal-
venajos jautājumos bija ideālists. Tāpat kā daudzi viduslaiku do-

mātāji, arī viņš atzina dievu par esamības pirmcēloni, tomēr

uzskatīja, ka ārējā pasaule pastāv patstāvīgi un neatkarīgi no

pārdabiskiem spēkiem. Pēc Farabi domām, materiālā pasaule sa-

stāv no sešiem dabiskiem ķermeņiem jeb elementiem (vienkāršie

elementi, minerāli, augi, dzīvnieki, cilvēks un debess ķermeņi).
Pasaule ir izzināma. Izziņas avoti ir sajūtu orgāni, intelekts un

abstrakta spriešana. Sajūtu orgāni un intelekts sniedz tiešas zi-

nāšanas, bet ar abstraktu spriedumu palīdzību tiek izzināta lietu

būtība.

Izcils zinātnieks un domātājs bija Al-Biruni (apm. 973.—

1048. g.). Viņš sarakstījis daudzus darbus dažādās zinātnes noza-

rēs, starp tiem «Seno tautu hronoloģiju», «Indijas aprakstu» v. c.

Pēc saviem filozofiskajiem uzskatiem Biruni bija ideālists, bet sa-

vos dabzinātniskajos darbos viņš izteica vairākas materiālistiskas

idejas. Kā zinātnieks viņš nešaubījās par dabas un tās likumsaka-

rību objektīvo pastāvēšanu. Daba, teica Al-Biruni, pastāvīgi mai-

nās un attīstās. Matērija pati rada un maina lietu formu. Dvē-

sele (domāšana, psihiskas parādības) ir ķermeņa īpašības.
levērojamākais Vidusāzijas, kā arī Irānas zinātnieks un filo-

zofs feodālisma laikmetā bija Buhārā dzimušais tadžiks Ibn-Sina

(Avicenna, apm. 980.—1037. g.). Ibn-Sina bija viens no visizcilā-

kajiem enciklopēdiski izglītotajiem zinātniekiem. Tajā laikā ne-

bija nevienas zinātnes, ar kuru viņš nebūtu nodarbojies. Taču se-

višķi spoži Ibn-Sinas ģēnijs izpaudās divās zinātņu nozarēs —

medicīnā un filozofijā. Ibn-Sinas galvenais darbs par medicīnas

jautājumiem — «Ārstniecības zinātnes kanons» — ir īsta medicī-

nisku zināšanu enciklopēdija. Piecus gadsimtus tas kalpoja kā

rokasgrāmata ārstiem tiklab Austrumos, kā arī Rietumos.

Ne mazāk ievērojama bija Ibn-Sinas nozīme filozofijā. Ne jau
velti viņu, tāpat kā Farabi, sauca par «otro skolotāju», otro pēc
Aristoteļa, kuru tajos laikos uzskatīja par nekļūdīgu autoritāti

zinātnes un filozofijas jautājumos. Ibn-Sina sarakstījis pāri par
300 darbu, no kuriem apmēram 50 veltīti filozofijas jautājumiem.
Galvenais viņa filozofiskais darbs ir «Dziedināšanas grāmata».

Filozofiju Ibn-Sina definēja kā mācību par esamību kā tādu.

Tās priekšmets nav vienas vai otras esamības izpausmes, bet esa-

mība visumā. Filozofiju Ibn-Sina iedalīja trijās daļās: fizikā (mā-
cībā par dabu), loģikā (mācībā par dabas un cilvēka izzināšanu)
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un metafizikā (mācībā par esamības izzināšanu visumā). Kā iz-

cils dabas zinātnieks un ārsts Ibn-Sina atzina dabas objektīvo
pastāvēšanu. Savos dabzinātniskajos darbos, balstīdamies uz fak-

tiem, uz eksperimentu, viņš bieži vien atkāpās no ideālisma un

reliģijas pozīcijām un ieturēja materiālisma viedokli. Mācībā par

loģiku Ibn-Sina galvenajos jautājumos piekrita Aristotelim. Viņš
daudz darīja, lai parādītu lielā sengrieķu filozofa loģikas mācību

tīrā veidā, bez tiem sholastiskajiem papildinājumiem un sagrozī-
jumiem, kas bija radušies viduslaikos. Izklāstot loģiskās domā-

šanas likumus un formas, Ibn-Sina centās tās izskaidrot ar pašas
esamības īpatnībām. Loģikas kategorijām un principiem, teica

Ibn-Sina, jābūt tādiem, lai tie atbilstu lietām, t. i., objektīvās pa-

saules likumsakarībām. Šai tēzei bija milzīga nozīme, ja ņem

vērā, ka musulmaņu sholasti viduslaikos centās radīt iespaidu,
ka loģika neesot zinātne, bet tikai māksla.

Ibn-Sina mēģināja izlemt strīdu starp nominālismu un reā-

lismu (sk. 99. lpp.), cenzdamies pierādīt, ka vispārīgais (jēdziens)
pastāv atsevišķajos priekšmetos un ir to būtība. Cilvēka domā-

šanā vispārīgais pastāv uz reālo atsevišķo lietu izzināšanas pa-

mata. Vispārīgais ir abstrakcija. Visums sastāv no atsevišķām
lietām. Ibn-Sina norādīja uz fizikas, loģikas un metafizikas sav-

starpējo sakaru. Fizika dod loģikai cēlonības ideju, loģika fiziku

apgādā ar metodi. «Turpretī augstākās zinātnes (metafizikas. —

Aut.) priekšmets,» rakstīja Ibn-Sina, «nav atsevišķas lietas, tās

priekšmets ir absolūtā esamība, ciktāl tā ir absolūta. Tās jautā-

jumu saturs ir tie esamības stāvokļi, kuri rodas no pašas esamī-

bas un neatņemami piemīt tai.»1

Liela nozīme Ibn-Sinas filozofijā bija tam apstāklim, ka viņš
atšķīra būtību no pastāvēšanas. Galīgās lietās būtība nesakrīt ar

pastāvēšanu, tā ka no jēdziena par galīgu lietu nevar nepiecie-
šami secināt tās pastāvēšanu. Turpretī dievā kā bezgalīgā būtnē

būtība un pastāvēšana sakrīt, tā ka no jēdziena par dievu nepie-
ciešami var secināt viņa pastāvēšanu. Šādu atšķiršanu pārņēma
Alberts Lielais un no viņa — citi sholasti. Šās domas ietekme

konstatējama arī Spinozas filozofijā (pašcēlonis tiek definēts kā

tas, kā būtība satur sevī pastāvēšanu).
Centrālo vietu Ibn-Sinas metafizikā ieņem emanācijas teorija.

Saskaņā ar šo teoriju dievs nav radījis pasauli, bet tā tapusi no

viņa dabiskā ceļā, emanācijas ceļā, t. i., nevis tieši, bet caur dau-

dziem dieva radītiem «prātiem». Dievs nespēj kaut ko radīt, ja
nav iespējamības, kuras avots ir neviena neradītā un mūžīgā

matērija. Ibn-Sina mācīja, ka tad, ja dievs ir mūžīgs, mūžīga ir

arī pasaule, jo cēlonis un sekas vienmēr savstarpēji saistīti: ja
ir cēlonis, jābūt arī sekām. Lai gan Ibn-Sinas emanācijas teori-

jai bija reliģiski teoloģiska čaula, tā grāva reliģiski mistiskās

1 H6h-Cuhū, JļaHHui-HaM3, UvuiaHČe, 1957, CTp. 141.
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ideoloģijas pamatus. Ideja par materiālās pasaules mužīgumu
bija pretrunā ar reliģijas dogmām.

Ibn-Sinas filozofiskie un dabzinātniskie uzskati ļoti stipri

ietekmēja zinātnes un filozofijas tālāko attīstību kā Austrumos,
tā arī Rietumos.

Būtībā materiālistiskās idejas propagandēja arī izcilais mate-

mātiķis, astronoms, dzejnieks un domātājs Omārs Haijams
(1040 —1123). Viņš kritizēja reliģijas dogmas un musulmaņu teo-

logu sholastiķu, noliedza dvēseles nemirstību un viņpasaules pa-

stāvēšanu.

II. Filozofiskā doma Rietumeiropas zemēs

Uz vergturu iekārtas drupām Rietumeiropā

izveidojās feodālā (dzimtbūšanas) sabied-

rība. Tās galvenās šķiras bija zemnieki,

kas apstrādāja muižniekiem piederošo
zemi, un feodālie muižnieki, kuri apspieda dzimtcilvēkus un kuru

rokās bija vara. Ciematos un pilsētās strādāja amatnieki, kuri

bija nodalījušies no zemniekiem, un tirgojās tirgotāji. levērojama
loma feodālajā sabiedrībā bija garīdzniecībai. Klosteru zemes īpa-
šumi bija iespaidīgs spēks, un klosteri vienlaikus bija gan cietok-

šņi, gan uz dzimtbūšanu dibinātās zemkopības, kā arī izglītības
un kultūras centri.

Feodālās sabiedrības gausie attīstības tempi bija viens no cē-

loņiem, kāpēc izveidojies nepareizs priekšstats, ka šajā periodā
valdījusi pilnīga stagnācija un pat regress salīdzinājumā ar antī-

kās vergturu sabiedrības līmeni. Patiesībā ievērojama daļa to zi-

nātnes un filozofijas atziņu, kas bija uzkrātas vergturu iekārtas

laikmetā, Austrumu zemēs saglabājās un varēja pamazām attīs-

tīties tālāk feodālās sabiedrības jaunajos apstākļos.

Romas impērijai sabrūkot, Rietumeiropā, tiklab pašā Romā,
kā arī jaunajās valstīs, kas sāka veidoties bijušo Romas provinču
teritorijās, — tagadējā Itālijā, Spānijā, Francijā, Vācijā un An-

glijā — stipri pazeminājās izglītības līmenis.

Pēc kristietības uzvaras Eiropā par rakstniecības un tātad arī

izglītības glabātāju kļuva baznīca. Taču «baznīcas tēvu» naidīgā
attieksme pret «pagānisko» filozofiju un īpašais naidīgums pret
materiālismu noveda pie tā, ka no saglabātā filozofijas manto-

juma tika apgūtas un pieļautas izplatīšanai galvenokārt ideālis-

tiskās koncepcijas. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka gadsimtiem
ilgi — apmēram līdz XVI gs. — arābu zinātne, kā arī arābu va-

lodu lietojošā zinātne Austrumu zemēs un arābu iekarotajā Spā-

nijas daļā atradās tālu priekšā Rietumeiropas zinātnei. Un tomēr,
lai gan feodālisma laikmetā Austrumu un Rietumu zemēs bija tik

Filozofijas attīstības

apstākļi Rietumeiropas
feodālajā sabiedrībā
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nevienāds kultūras līmenis, ka Austrumos, ta arī Rietumos attīs-

tījās vienveidīga sabiedrības sistēma — feodālisms.

Tiklab Austrumos, kā arī Rietumos feodālisma periodā par
valdošo ideoloģiju kļuva reliģiskā ideoloģija. Feodālās sabiedrī-

bas šķiru cīņa cilvēku apziņā atspoguļojās kā reliģiska cīņa, un

filozofija kļuva par teoloģijas kalponi.

Par neierobežoti valdošo reliģiju kristie-

tība Rietumos nekļuva uzreiz. Bizantijā
un Romā, Priekšāzijas un Ziemeļāfrikas
helenizētajos centros un jauno ticību pie-

ņēmušajās Rietumeiropas zemēs kristietībai nācās izcīnīt ilgu un

neatlaidīgu cīņu, iekams tā pieveica savus pretiniekus un sān-

cenšus.

Vēl V gs., ilgi pēc tam, kad kristietība Grieķijā un Romā bija
pasludināta par valsts reliģiju, sabiedrības izglītotajās aprindās
spēcīga ietekme bija kristietībai naidīgā neoplatonisma filozofijai.
Platonisma filozofisko skolu, kas neatzina kristietību, pēc ķeizara
Justiniāna dekrēta slēdza tikai 529. gadā. Vieni kristietības ideologi
sliecās uz to, ka seno laiku ideālistisko filozofu mācības noraidā-

mas, dažkārt to prasīdami kategoriski, bet citi uzskatīja, ka šīs

mācības ir daļēji izmantojamas. Laikā, kad kristietība cīnījās pret
pagānisko politeismu, radās kristietības apoloģētu (aizstāvju)
literatūra. Drīz pēc tam radās patristika — darbi, ko radījuši tā

saucamie baznīcas tēvi, rakstnieki, kuri lika pamatus kristietības

filozofijai. Apoloģētika un patristika attīstījās grieķu centros un

Romā.

Sākot ar II gs., Grieķijā dzīvojošie apoloģēti griezās pie ķei-
zariem, kuri vajāja kristiešus; viņi centās pierādīt, ka kristietība

izvirza tos pašus jautājumus, ar kuriem nodarbojusies arī «pa-

gāniskā» grieķu filozofija, taču dod uz tiem pilnīgāku atbildi.

Apoloģēti neizstrādāja paši savas filozofiskas sistēmas, tomēr

viņi nosprauda to jautājumu loku, kuri vēlāk kristietības filo-

zofiem kļuva par galvenajiem jautājumiem. Tie bija jautājumi
par dievu, par pasaules radīšanu, par cilvēka dabu un viņa
mērķiem.

II gs. izvērsās kristietības cīņa pret gnosticismu, kurš bija
radies I gs. un gribēja savienot kristietības ticību dievam, kas

iemiesojies cilvēkā un atnācis atpestīt cilvēkus, ar ebreju reliģi-

jas koncepcijām, kā arī ar antīko un Austrumu reliģiju mācībām.

Gnosticisms bija mācība ne tikai par ticību dieva esamībai, bet

arī par ceļu, kādā panākama dieva tieša izzināšana («gnosis») jeb

ticīgā cilvēka tieša saskare ar dievu. Gnosticisms attīstījās divē-

jādos veidos: kā «pagāniskais» gnosticisms un kā kristīgais gnos-

ticisms. Kristīgā gnosticisma ievērojamākie pārstāvji bija Kli~

ments no Aleksandrijas (II gs. beigas — 111 gs. sakums) un

Origens no Aleksandrijas (apm. 185.—254. g.).

Kristietības
apoloģētika un

patristika
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No visiem Rietumu «baznīcas tēviem» feo-

dālās sabiedrības filozofijas attīstību līdz

pat XIII gs. visstiprāk ietekmēja Augustīns (354 —430). Dzimis

Tagastā, Āfrikas Numīdijā, viņš atradās Akadēmijas skepticisma,
Platona un it īpaši neoplatoniķu ietekmē. No nekristiāniskajām
reliģiskajām mācībām viņu ietekmēja maniheisms. Pārvarējis šo

mācību ietekmi, Augustīns brieduma gados pieņēma kristietību.

Viņš sarakstīja daudzus teoloģiskus darbus, kuros mācīja, ka

dievs ir augstākā esamība. Dievā mīt mūžīgās un nemainīgās

idejas, kuras nosaka pasaulē pastāvošo kārtību. Dievs pasauli

radījis no nekā pēc paša brīvas gribas, nevis aiz nepieciešamības.
Pasaule nav vienveidīga, tā ir nepārtrauktas, būtņu izveidotas

kāpnes, kas sniedzas līdz pasaules radītājam. īpašu vietu šajās
kāpnēs ieņem cilvēks — mazā pasaule («mikrokosms»). Viņš ap-
vieno sevī materiālo ķermeņu — augu un dzīvnieku — dabu, bez

tam viņam piemīt saprātīga dvēsele un gribas brīvība. Dvēsele

ir nemateriāla, nemirstīga un brīva savos lēmumos. Subjektīvi
cilvēks rīkojas brīvi, taču visu to, ko viņš dara, caur viņu dara

dievs. Ar savu mūžīgo lēmumu dievs vienus cilvēkus izraudzījis
atpestīšanai un svētlaimei nākamajā dzīvē, citus nolēmis mūžī-

gām mokām ellē. Tāda pamatvilcienos ir kristietības vēsturē sla-

venā kļuvusī mācība par dievišķo predestināciju. Dievišķā pre-

destinācija liek pastāvēt divām pretējām valstībām — debesu val-

stībai un laicīgajai valstībai. Laicīgā valstība savos pamatos ir

laupītāju nometne, kurā valda karš, iekarošana un vardarbība.

Debesu valstības augstākā izpausme ir baznīca. Taču arī baznīca

tikai daļēji sakrīt ar dieva valstību, tā līdzinās kuļamklonam, uz

kura ir gan kviešu graudi, gan pelavas. Sāszemes baznīca ir tikai

sagatavošanās debesu baznīcai.

Augustīna mācībā atspoguļojās bojā ejošās vergturu sabiedrī-

bas dziļās pretrunas un grūtības, ar kurām bija saistīta tās vietā

nākošās feodālās sabiedrības dzimšana. Viņa mācībā par predes-
tināciju izpaudās nevarība, kas raksturīga atsevišķajam cilvēkam,
kurš nespēj grozīt pasaulē pastāvošo kārtību, aktīvi iedarboties uz

notikumu norisi un stāties pretim cilvēkam naidīgajiem spēkiem.
Galvenais virziens feodālās sabiedrības

filozofijas attīstībā bija tā saucamā sho-

lastika (no latīņu vārda schola — skola).
Šo filozofiju mācīja skolās un, sākot ar

XII gs.. vidu, universitātēs. Vēlāk vārds

«sholastika» kļuva par sinonīmu no dzīves atrautai zinātnei, kas

ir praktiski neauglīga, nenodarbojas ar novērojumiem un izmē-

ģinājumiem, nekritiski seko autoritātēm. Sholastikas attīstībā iz-

šķir trīs periodus: 1) agrīnās sholastikas periodu (IX—XII gs.);
2) brieduma periodu (XIII gs.) un 3) pagrimuma periodu (XIV—
XV gs.).

Galvenais jautājums, ar kuru nodarbojas sholasti, bija jauta-

Augustīns

Agrīnā sholastika.
Joans Skots. Reālisma
un nominālisma cīņas

iesākums



jums par zināšanu attiecību pret ticību. Sholasti vadījās no tēzes,

ka pirmā vieta pieder ticībai, ka ticība valda pār prātu. Taču, ap-

spriežot dažas reliģijas dogmas, izvirzījās arī filozofiski jautā-

jumi. Svarīgākais no tiem bija jautājums, kā vispārīgais attiecas

pret atsevišķo. Filozofijas vēsturē šis strīds pazīstams kā strīds

par «universālijām», t. i., par vispārīgo jeb ģints jēdzienu dabu

(universalia jeb genera — vispārīgie jeb ģints jēdzieni). Sholasti

ierosināja daudzus šā jautājuma atrisinājumus. Galvenie atrisi-

nājumi bija divi. Pirmais bija apgalvojums, ka «universālijas»

(vispārīgie jēdzieni) pastāv reāli, neatkarīgi no cilvēka domām

un runas. Šo uzskatu sāka saukt par «reālismu».

Otrs — pirmajam pretējs — jautājuma atrisinājums bija ap-

galvojums, ka «universālijas» nepastāv reāli, neatkarīgi no cil-

vēka. Tās ir tikai vispārīgi nosaukumi. Saskaņā ar šo mācību

«cilvēka vispār» nav. Reāli pastāv tikai atsevišķie cilvēki. «Cil-

vēks» ir kopīgais nosaukums, ar kuru apzīmē katru atsevišķo cil-

vēku. Šo uzskatu sāka dēvēt par nominālismu (no latīņu no-

mina — nosaukumi).
IX—XII gs. vairākums sholastu bija «reālisti». levērojamā-

kais no viņiem bija īrs Joans Skots (Eriugena). Viņa pasaules uz-

skatu lielā mērā ietekmēja neoplatonisma ideālistiskā filozofija.
Eriugena mācīja, ka starp patieso filozofiju un reliģiju nevar būt

nekādas pretrunas. Svēto rakstu pareizas iztulkošanas kritērijs ir

prāts. Viss, kas jutekliski uztveramā pasaulē šķiet esam materiāls,
īstenībā ir garīgas dabas. Ķermeniskie stāvokļi ir tikai ilūzija.
Daba ir dieva parādīšanās pakāpju secība. Būdams neizdibināms

un ne ar kādu jēdzienu un vārdu neizsakāms, dievs it kā izplūst
uz āru.

Pirmie «reālisma» pretinieki parādījās XI gs. Viņi apgalvoja,
ka ģintis un sugas nav lietas (res), bet ir tikai runas skaņas,
vardi, nosaukumi (nomina). Nominālisma aizsācējs bija Roscelins

no Kompjēnas (dzimis apmēram 1050. gadā). Noliegdams vispā-

rīga realitāti, atzīdams, ka realitāte piemīt tikai atsevišķajam,
Roscelins nonāca konfliktā ar baznīcu. Viņš bija spiests at-

teikties no saviem uzskatiem.

XI gs. izcils «reālists» bija ziemeļrietumu

Itālijā dzimušais Anselms (1033—1109).

Viņš iesāka darboties Normandijā. No 1093. gada līdz mūža bei-

gām viņš bija Kenterberijas arhibīskaps. Anselma mācībā reālisms

ieguva galēju veidu: pēc viņa domām, labā, patiesības un taisnī-

bas jēdzieni pastāv kā tādi,' reāli un ārpus atsevišķajiem rīcības

aktiem, kurus cilvēki novērtē kā labu rīcību, ārpus jēdzieniem,
kuri tiek vērtēti kā patiesi jēdzieni, un ārpus darbības, kura tiek

raksturota kā taisnīga darbība. Līdzās galējam reālismam An-

selma mācībā izpaudās tieksme ar prāta palīdzību pierādīt dogmu
par dieva esamību. Viņš apgalvoja, ka no absolūti pilnīgās būtnes

jēdziena, kurš pastāv mūsu apziņā, loģiski nepieciešami izriet,

XII gs. «reālisms»

997*
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ka dievs ir. Šo dieva esamības «pierādījumu» sāka saukt par

ontoloģisko argumentu. Anselms aizstāvēja pāvestu politiskos

tīkojumus un pēc nāves tika kanonizēts (pieskaitīts pie «svēta-

jiem») .
XII gs. Rietumu sholastikas ievērojamākais filozofs bija Pjers

Abelārs (1079—1142). Apspriežot svētajos rakstos un teoloģiskajā
literatūrā sastopamās pretrunas, viņš par kritēriju pasludināja

prātu. Strīdā par «universālijām» Abelārs vērsās tiklab pret ga-

lējo nominālismu, kā arī pret galējo reālismu. Viņš mācīja, ka

pastāvēt var tikai atsevišķas lietas («substances»). Taču lietas

var būt līdzīgas cita citai. Uz šo līdzību tad arī dibinās «univer-

sāliju» iespējamība. Kad mēs kaut ko apgalvojam par daudzām

lietām, mūsu apgalvojums attiecas nevis uz lietām, bet uz vār-

diem. Tāda, pēc Abelāra uzskata, ir nominālisma patiesība. Tai

pašā laikā jāatzīst, ka vispārīgie jēdzieni jeb idejas reāli pastāv
dieva prātā. Tās ir paraugi, pēc kuriem dievs rada lietas. Abelārs

veicināja mērenā reālisma ieviešanos sholastikā. Abelāra mācība

sastapa sholastu reakcionārās daļas stipru pretestību.
Par mistiku sauc ticību cilvēka spējam
stāties tiešā saskarē ar dievu, likt paša

personībai «izzust» dieva personībā. Sub-

jektīvo sajūtu (ilūziju), ka cilvēks nonācis saskarē ar dievu, sa-

plūdis ar viņu, mistiķi stāda augstāk par jebkuru dogmu vai teo-

loģijas mācību par dievu. Mistiķim baznīcas un tās mācību auto-

ritāte nozīmē mazāk nekā paša sajūtu un subjektīvās apziņas
liecība.

Feodālās sabiedrības garīgajā dzīvē mistika dažreiz kļuva par

sava veida opozīciju pret oficiālo un obligāto ticības mācību, jo
visiem obligātajai dogmai mistika stādīja pretī ticīgā personisko
attieksmi pret dievu, personisko ticības iztulkošanu, bet šāda iz-

turēšanās zināmos apstākļos pārvērtās par kritiku un pat par
ciņu pret feodālo ideoloģiju un feodālo sistēmu. «Revolucionārā

opozīcija pret feodālismu,» saka Engelss, «sniedzas cauri visiem

viduslaikiem. Atbilstoši sava laika apstākļiem tā parādās gan kā

mistika, gan kā atklāta ķecerība, gan kā bruņota sacelšanās.» 1

Mistikas reakcionāro virzienu XII gs. pirmajā pusē reprezen-

tēja Bernārs no Klervo (apm. 1091.—1153. g.). Sholastiskās teolo-

ģijas racionālajai loģikai viņš nostādīja pretī mistisko ekstāzi,
kura sasniedzama ar brīva gribas akta palīdzību.

XII gs. par mistikas centru kļuva Sen-Viktora klosteris netālu

no Parīzes. Starp viktoriešiem izcēlās Saksijā dzimušais Hugo
un skots Rišārs. Abiem viņiem raksturīga intuīcijas mistiska iz-

pratne un interese par psiholoģiju, kurā viņi saskatīja to ceļu
pētīšanu, kuri taisni ved pie dieva.

Tai pašā XII gs. pret valdošajām sholastikas mācībām vērsās

Mistika XII gs. Rietumu

filozofijā

1 F. Engelss, Zemnieku karš Vācijā, LVI, 1954, 30. lpp.
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franču filozofs Gijoms no Konšas, kurš mēģināja ieviest filozofijā
dažas antīkās materiālistiskās atomistikas idejas. Viņš mācīja, ka

pasaule sastāv no ļoti mazām, sajūtu orgāniem nepieejamām un

nedalāmām daļiņām jeb atomiem. Atomi var rasties, taču vielas

summa Visumā ir viena un tā pati. Gijoms pastāvēja uz to, ka

zinātnes jautājumi jāatrisina uz loģisku secinājumu pamata, ne-

vis vienīgi atsaucoties uz svēto rakstu autoritāti. Niknie uzbru-

kumi, ar kuriem pret Gijomu vērsās Bernārs no Klervo un citi

mistiķi, piespieda viņu atteikties no saviem uzskatiem.

Vēl skaidrāk materiālistiskā tendence iezīmējās uzskatos, ku-

rus pauda Dāvids no Dinanas (apm. 1200. g.). Viņš esamību

reducēja uz trijiem nedalāmiem (atomāriem) pirmsākumiem:
1) uz matēriju, no kuras sastāv ķermeņi; 2) uz prātu, no kura

sastāv dvēseles, un 3) uz dievu.

XIII gs. bija Rietumu sholastikas attīstī-

bas kalngals, tās brieduma un zelšanas

laikmets. Šā uzplaukuma dziļākais cēlonis

meklējams sabiedriskās dzīves attīstībā.

XIII gs. ievērojami uzplauka pilsētas ar amatniekiem un tirgotā-
jiem, paplašinājās tirdzniecība un pilnveidojās tehnika, pastipri-

nājās šķiru cīņa un saasinājās pretrunas starp laicīgās varas un

pavestu politiskajiem tīkojumiem, radās «ķecerības», kas aptvēra
ievērojamas cilvēku masas un bieži vien izvērtās par sacelšanos.

Tas bija krusta karu laikmets; šie kari Rietumus drīzumā iepazīs-
tināja ar Austrumu kultūru un ar dažiem saglabātiem, bet līdz

tam laikam Rietumos nepazīstamiem antīkās kultūras avotiem.

Filozofiskās un zinātniskās literatūras loka paplašināšanās
stimulēja sholastiskās filozofijas attīstību. Ļoti liela nozīme bija
Aristoteļa zinātniskajiem traktātiem, kuri tikai tagad kļuva pie-
ejami. No neoplatoniķu darbiem sevišķi populāra kļuva maldīgi
Aristotelim piedēvētā «Grāmata par cēloņiem». XIII gs. sākumā

Aristoteļa un viņa arābu valodā rakstošo komentētāju darbus baz-

nīca uzņēma naidīgi. Taču pāvesta kūrijas domas par Aristoteli

pamazām kļuva labvēlīgākas, jo kūrija arvien vairāk pārliecinā-
jās, ka Aristoteļa mācības iztulkošanu iespējams pielāgot baznīcas

dogmām. Drīz vien Aristoteļa mācību sāka uzskatīt par katoļu
ticības filozofisko balstu.

Svarīga loma šajā Aristoteļa mācības pielāgošanas procesā
bija viņa filozofijas interpretācijai, kādu sniedza sholasti, tā sau-

camo übagotāju mūku ordeņu — dominikāņu un franciskāņu —

brāļi. Šos mūku ordeņus nodibināja XIII gs. sākumā, pēc tam,
kad bija uzliesmojusi baznīcai bīstamā ķecerīgā valdensu kustība.
Tas sociālais cēlonis bija trūcīgo sašutums par bagātību un grez-
nību. Valdensi vērsās arī pret to, ka baznīca bija piesavinājusies
ekskluzīvās tiesības lasīt un iztulkot svētos rakstus (bībeli). Val-

densu kustību apspieda. Ļoti nežēlīgi tika apspiesta arī albiģiešu
ķecerība, kura tāpat vērsās pret baznīcu.

Rietumeiropas
sholastikas ziedu laiks

XIII gadsimtā
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Tieši lai apspiestu ķecerīgās, baznīcai naidīgās kustības, kā

arī lai cīnītos pret teoloģijā iekļuvušajām jaunajām filozofiskajām

idejām un stiprinātu katoļu baznīcas ortodoksālo mācību, 1215.

gadā nodibināja dominikāņu ordeni. Ordeņa brāļi dēvēja sevi par

«tā kunga suņiem» (domini canes).
Līdzās übagotāju mūku ordeņiem, sākot ar XIII gs., par pā-

vestu politikas un baznīcas ideoloģijas stiprāko balstu kļuva in-

kvizīcija. Dominikāņi un franciskāņi ieguva vislielāko ietekmi. Viņi
arī bija tie, kas realizēja pāvesta Gregora IX projektu, kura uz-

devums bija «izlabot» katoļu ideoloģijas interesēs Aristoteļa mā-

cību. Taču šajā periodā sāka iedarboties arī tās arābu, kā arī citu

arābu valodā rakstošo zinātnieku filozofiskās teorijas, kuras slie-

cās uz brīvdomību, uz brīvu zinātnes attīstību un tiecās vājināt
zinātnes atkarību no reliģijas. levērojama ietekme bija irāņu un

tadžiku domātājam Ibn-Sinam (Avicennam), it īpaši viņa iero-

sinātajam universāliju problēmas atrisinājumam, kā arī viņa kon-

cepcijai, ka jāatšķir būtība un esamība. Liela ietekme bija Ave-

roesam, kura zinātniskās un filozofiskās atziņas kļuva par

antisholastiskā virziena idejisko ieroci. XIII gs. vidū pašā Rietum-

eiropas sholastikā parādījās enerģiski un pārliecināti visu šo mā-

cību sludinātāji un aizstāvji. Parīzē Averoesa mācību propagandēja
Brabantes Sigers (miris 1282. g.).

Lielu nozīmi antisholastiskās opozīcijas, attīstībā ieguva ateis-

tiskie uzskati, kuri sāka izpausties XIII gs. Parasti tie radās

aprindās, kur cieņā bija Averoesa filozofija. Pret sholastiķu un

baznīcu vērstās opozīcijas vēriens un panākumi satrauca katoļu
baznīcas vadītājus. Viņi šai opozīcijai nostādīja pretī viscentīgāko
un baznīcai visuzticīgāko organizāciju filozofiju. levērojamākie
dominikāņi bija Bonaventura un Akvīnas Toms. Bonaventuras uz-

skati veidojās Aristoteļa un it īpaši Platona un neoplatoniķu, kā

arī Augustīna mācības ietekmē. Bonaventura apgalvoja, ka visām

zināšanām jābūt pakļautām teoloģijai; tai pašā laikā viņš, līdzīgi
mistiķiem, domāja, ka pati teoloģija ir ne tik daudz prāta, cik

jūtu rezultāts. Teoloģijas nolūks ir rādīt ceļu, kas ved pie dieva.

Salīdzinājumā ar dieva gudrību visa cilvēku gudrība Bonaven-

turam likās esam muļķība.
levērojamākie sholasti XIII gs. bija Bol-

štetas Alberts, Akvīnas Toms, Dunss Skots

un Raimunds Lullijs. Bolštetas Alberts

bija cēlies no Švābijas grāfu dzimtas. XIII gs. vidū viņš bija uz-

skatams par progresīvu zinātnieku. Viņš veica eksperimentālus
pētījumus dabas zinātnēs, aizstāvēja filozofiju pret teoloģiju. Savā

filozofiskajā mācībā Alberts daudzējādā ziņā vēl sekoja vecās

sholastikas tradīcijai, studēja, komentēja un izmantoja Aristoteļa
mācību, pielāgodams to sholastikai.

Alberts stipri ietekmēja universāliju problēmas attīstību, no

jauna ieviesdams Rietumu sholastikā no Ibn-Sinas aizgūto šās

XIII gs. sholastikas

galvenie pārstāvji
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problēmas atrisinājumu. Saskaņā ar šo koncepciju jēdzienu vis-

pārīgās ģintis (universālijas) pastāv trejādā veidā: 1) tās pastāv
pirms lietām — dievā kā dieva idejas, uz kurām raugoties viņš
rada lietas; 2) lietās — kā vienotais daudzajā un 3) pēc lietām —

kā abstrakti lietu jēdzieni cilvēka prātā.
Alberta uzskatos par attiecību starp ticību un prātu iezīmējās

zināms progress: viņš teica, ka dažas ticības dogmas nav ar

prātu izprotamas un pierādāmas. Tādas ir dogmas par dievības

trijām «sejām» («hipostāzēm»), par dieva iemiesošanos dēlā un

par mirušo augšāmcelšanos nākamībā.

Alberta skolnieks Akvīnas Toms (1225—1274), cēlies no itā-

liešu grāfu dzimtas, bija dominikāņu ordeņa brālis. Izglītību viņš

ieguva vispirms Neapoles, pēc tam Parīzes universitātē. Parīzē

Toms klausījās Alberta priekšlasījumus un sekoja viņam uz Ķelni,

pēc tam bija profesors Parīzē, kur cīnījās pret averoistiem. Toma

mācības nolūks ir dot pretsparu averoismam no ortodoksālā kato-

licisma pozīcijām, parādīt, ka starp ticību un prātu ne tikai pa-
stāv atšķirība, bet ka tai pašā laikā ticība un prāts ir vienoti,

harmoniski saskaņoti. Virzīdamies pretī patiesībai, prāts var no-

nākt pretrunā ar ticības dogmām. Pretēji averoistu mācībai par

patiesības divējādo formu Toms apgalvoja, ka pretruna starp di-

viem atzinumiem vienmēr nozīmē, ka viens no tiem ir maldīgs.
Bet, tā kā, pēc Toma mācības, dievišķajā atklāsmē nevar būt nekā

maldīga, tad, ja tiek konstatēta pretruna, no tā izriet, ka maldās

prāts un nevis ticība, filozofija un nevis teoloģija.
Filozofijai un reliģijai, mācīja Toms, ir vairākas kopīgas atzi-

ņas. Šīs atziņas sniedz tiklab prāts, kā arī ticība. Ja ir dota iz-

velēs iespēja, labāk ir saprast nekā vienkārši ticēt. Tāds ir prāta

patiesību («dabiskās teoloģijas») pamats. «Dabiskā teoloģija» ir

filozofijas augstākā daļa.
Savas teoloģijas filozofiskajos pamatojumos Toms balstījās

galvenokārt uz Aristoteli. Mācībā par esamību («metafizikā»)
viņš apgalvoja, ka katra esamība — tiklab īstenībā pastāvošā, kā

arī tikai iespējamā — var būt tikai atsevišķu lietu esamība. Šādu

esamību Toms sauca par substanci. Toma mācības galvenie jē-
dzieni ir īstenības un iespējamības jēdzieni. Katra lieta ir «matē-

rijas» un «formas» savienojums. «Matērija» ir «iespējamība»
iegūt «formu», un «forma» ir «īstenība» attiecībā pret matēriju,
kura formu jau ieguvusi.

Toms prasmīgi izmantoja Aristoteļa ideālistisko inkonsekvenci

un, pamatojoties uz to, izstrādāja savu ideālistisko, viscaur reli-

ģijai pakļauto mācību par formu un matēriju. Pēc viņa uzskata,
matērija nevar pastāvēt šķirti no formas, taču forma var pastā-
vēt šķirti no matērijas. Pēc Toma domām, tas nozīmē, ka nekas

materiāls nevar pastāvēt neatkarīgi no augstākās formas jeb
dieva unjka dievs ir tīri garīga būtne. Tikai dabas pasaules ķer-
meniskajam lietām nepieciešama formas savienošanās ar matē-
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riju. Liela nozīme Toma filozofijā bija mācībai par reālo atšķirību

starp būtību un esamību. Šās mācības sākotne meklējama Ibn-

Sinas filozofijā, un tās galvenā ideja ir apgalvojums, ka būtība

un esamība reāli sakrīt tikai dievā. Turpretī visās dieva radītajās
lietās to būtība (essentia) atšķiras no to esamības (existentia).
Toms paskaidroja, ka esamība stāv pāri būtībai, attiecas pret to

kā īstenība pret iespējamību.
Balstoties uz šiem jēdzieniem, Toms attīsta pierādījumus par

labu dieva esamībai, kuru viņš secina nevis no dieva jēdziena, bet

no tā, ka katrai parādībai ir savs cēlonis (tā saucamais kosmo-

loģiskais dieva esamības pierādījums). Virzoties augšup pa cē-

loņu kāpnēm, apgalvoja Toms, mēs nonākam pie domas, ka ne-

pieciešami jābūt dievam — visu reālo parādību un procesu aug-

stākajam cēlonim.

Fizikā Toms balstījās uz vismazāk pamatotajiem un vismaldī-

gākajiem Aristoteļa priekšstatiem. Visur viņš uzsvēra matērijas
pasīvo raksturu. Toma kosmoloģija atveido Aristoteļa un Ptole-

maja ģeocentrisko sistēmu, kuru jau senajos laikos pārspēja pita-
goriešu heliocentriskā sistēma. Savā kosmoloģijā Toms aizstāv

baznīcai svarīgo mācību, ka pasaule ir galīga un sevī noslēgta,
kā arī metafizisko un ideālistisko mācību, ka debess spīdekļi ir

nemainīgi un tiem liek kustēties «gudri» kustinātāji. Tā kā prāts
ir saistīts ar sajūtām, tad izziņai pieejama tikai ķermeniskā pa-

saule; pārķermeniskais tai ir nepieejams, un pārjuteklisko esa-

mību uztvert ar intuīciju ir neiespējami. Lietu būtība nevar tikt

izprasta.
Būdams mērenā reālisma piekritējs, Toms uzskatīja, ka pil-

nīga, adekvāta mūsu domu atbilstība realitātei nav iespējama.
Toms mācīja, ka vispārīgais ir mūsu prāta produkts, tomēr tam

ir sakars ar realitāti, kāda tā pastāv ārpus prāta. No tā viņš se-

cināja, ka vispārīgais pastāv arī pats par sevi — dieva prātā.
Prāts sasniedz savu objektu tādējādi, ka prāts, pēc Toma domām,

spēj vairāk nekā griba. Griba tikai tiecas izzināt, turpretī prāts
izzina. Pat rīcības izvēles brīvībai pamatā ir prāta spriedums.
Cilvēka darbošanās mērķis ir izzināšana. Laime tiek sasniegta ne

tik daudz gribas, cik prāta darbības rezultātā.

Cilvēku kopdzīves uzdevums saskaņā ar Toma mācību ir —

palīdzēt indivīdiem sasniegt savas morāles mērķus katoļu mācī-

bai atbilstošā garā. Valsts vara ir no dieva, turpretī valdīšanas

formai katrā atsevišķā gadījumā jāpieskaņojas apstākļiem. Toms

pats aizstāvēja monarhiju. Savā sociālajā teorijā viņš sludināja
reakcionāro domu, ka baznīca stāv pāri pilsoniskajai sabiedrībai;

šāspasaules dzīve valstī ir tikai gatavošanās nākamajai, garīga-

jai dzīvei. Valdnieka varai jābūt pakļautai augstākajai, garīgajai
varai. Debesīs tā pieder Kristum, zemes virsū — Romas pāves-
tam. Toma mācība, kuru sāka saukt par tomismu, kļuva par kato-

licisma ideoloģisko balstu un teorētisko ieroci.
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Trešais ievērojamākais XIII gs. sholasts Dunss Skots (apm.
1265.—1308. g.) izglītību ieguva Oksfordā, pēc tam tika uzņemts
franciskāņu ordenī un vēlāk mācīja Oksfordas universitātē, no

kurienes vairākkārt izbrauca uz Parīzi, lai tur iegūtu zinātniskus

grādus.
Par galveno jautājumu Dunss Skots uzskatīja jautājumu par

to, kāda ir teoloģijas attiecība pret filozofiju. Teoloģijai ir pašai
savs priekšmets — dievs, filozofijas (metafizikas) priekšmets ir

esamība. Dieva izzināšana ar filozofijas palīdzību ir ierobežota.

Cilvēka prāts izprot esamībā tikai to, ko tas spēj abstrahēt no

mūsu sajūtu orgānu liecībām; tāpēc cilvēkam nevar būt nekādu

zināšanu par nemateriālām substancēm, tādām kā dievs vai eņ-

ģeļi. Tā kā dievs, pēc Dunsa Skota domām, ir bezgalīga esamība,
tad pierādīt dieva esamību nozīmē pierādīt, ka bezgalīga esamība

pastāv. To var pierādīt, tikai ejot no sekām pretī šo seku pēdējam
un augstākajam cēlonim — dievam. Tomēr cilvēki nespēj izdibi-

nāt dieva rīcību, jo dievam ir absolūta izvēles brīvība. Viņš, pie-
mēram, būtu varējis radīt pavisam citādu pasauli nekā mūsējā
vai arī vispār neradīt pasauli. Viņš būtu varējis dot cilvēkiem

pavisam citus morāles likumus nekā tie, kurus viņš tiem noteicis.

Dunsa Skota filozofiskā mācība pamatā ir ideālistiska. Viņš
apgalvo, ka dievs ir tīra forma. Visas pārējās būtnes un lietas

sastāv ne tikai no formas, bet arī no matērijas. Šai ziņā visas

lietas ir materiālas, pat dvēseles un eņģeļi. Šī mācība stipri iero-

bežoja spirituālismu, taču tā nebija materiālistiska.

Atšķirībā no citiem nominālistiem Dunss Skots uzskatīja, ka

vispārīgais nav tikai prāta produkts, bet tam ir pamats pašās
lietās. Lai izskaidrotu atsevišķā, individuālā pastāvēšanu, jāat-
zīst, ka vispārīgā būtība pati par sevi nav ne universāla, ne at-

sevišķa. Visas formas — ģints formas, sugas formas un atseviš-

ķās formas — no laika gala pastāv dieva prātā. Vispārīgais pa-
stāv tiklab lietās (kā to būtība), kā arī pēc lietām (kā jēdzieni,
kurus mūsu prāts abstrahē no šīm būtībām).

Domstarpības ar Akvīnas Tomu Dunsam Skotam radās jautā-
jumā par attiecību starp būtību un pastāvēšanu. Toms un tomisti

domāja, ka lietās atšķirība starp būtību un pastāvēšanu ir reāla.

Turpretī Dunss Skots apgalvojumu, ka pastāvēšana var lietās

būt kaut kas atšķirīgs no būtības, uzskatīja par maldīgu. ■
Pēc Dunsa Skota mācības, dvēsele ir cilvēka ķermeņa forma.

To rada dievs, cilvēkam piedzimstot, un, kamēr cilvēks dzīvo, tā

nav atdalāma no ķermeņa. Tā ir vienota un nemirstīga. Mācībā

par izziņu Dunss Skots uzsvēra dvēseles aktivitāti. Zināšanas

yeidojas_ tiklab no tā, kas nāk no mums, kā arī no tā, kas nāk no

izzināma priekšmeta. Lai cik liela nozīme izzināšanā arī būtu

pašas dvēseles aktivitātei, izzinot mēs esam atkarīgi arī no priekš-
meta. Par visiem cilvēka darbības veidiem valda nevis prāts, bet

griba. Griba stāv pāri prātam. Vēl jo brīvāka ir dieva griba.
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Tādējādi tie sholastikas kritikas elementi, kādi sastopami
Dunsa Skota mācībā, tika izmantoti nevis zinātnes un filozofijas,
bet gan teoloģijas interesēs. Dunss Skots apgalvoja, ka filozofija
nespēj atpestīt cilvēku, jo tā ignorē visu personisko, secinājumos
iet tikai no vispārīgā uz vispārīgo. Filozofija visa pamatā liek

nevis dieva gribu, bet nepieciešamību. Dieva trīsvienīgā daba,
dieva iemiesošanās dēlā, pasaules radīšana no nekā nav ar cil-

vēka prātu aptverama un filozofiski nav pierādāma.
Dunsam Skotam, tāpat kā Akvīnas Tomam, bija daudz seko-

tāju; drīz vien starp viņiem sākās polemika un cīņa. Akvīnas

Toms nostājās to sholastu priekšgalā, kuri tiecās samierināt ticību

un prātu, ticības dogmas izskaidrot ar prāta palīdzību. Tāpēc
Toms intelektam piešķīra lielu lomu visās sfērās: teoloģijā, izzi-

nāšanā, psiholoģijā, ētikā. Dunss Skots kļuva par vadoni citai

sholastu daļai, tiem, kuri bija vīlušies prāta spējās kalpot ticībai,

jo redzēja, ka, slēpjoties aiz apgalvojumiem, ka prātam jāattaisno

ticība, teoloģijā iekļuvušas daudzas ķecerības. Tāpēc Dunss Skots

apgalvoja, ka prāta un ticības, zināšanu un teoloģijas sfēras ne-

sakrīt. Pirmajā vietā jābūt ticībai. Prātam ir pakārtota loma.

Ētikā Dunss Skots pirmo vietu ierādīja nevis prātam, bet gribai.
Tas tomēr nenozīmē, ka viņa mācība bija reakcionārāka nekā

Toma mācība. Tieši otrādi. Neatkarīgi no paša Dunsa Skota gri-
bas dogmu racionālā pamatojuma kritika uzvedināja ne tik daudz

uz domām, ka ticības dogmas stāv pāri prātam, cik uz domām,
ka tās ir pretrunā ar prātu.

Mazāk ietekmīgs, tomēr oriģināls XIII gs. domātājs bija Rai-

munds Lullijs. Viņš dzimis 1235. gadā Majorkas salā. Jaunībā

viņš bija bruņinieks, pēc tam cītīgi nodevās zinātnēm. Viņš ne

tikai iesaistījās idejiskajā cīņā pret averoismu, bet arī ieviesa

sholastikā dažas jaunas idejas, kuras neizzuda vēl ilgi pēc viņa
laika. Lullijs apgalvoja, ka mācība par patiesības divējādo formu

jānoraida: ir tikai viena patiesība un tikai viena metode, kā to

izzināt. Izzināšanā jāvadās no principiem, kurus atzīst visi. Lul-

lijs izteica minējumu, ka pastāv metode, kā savienot pamatā eso-

šos principus un jēdzienus. ledarbojoties pašu šo savienojumu
likumam, šī metode vienmēr dod pareizus rezultātus. Ja šī me-

tode atrasta un ja savienojumu likumi zināmi, tad pareiziem re-

zultātiem jārodas automātiski, it kā tos būtu aprēķinājusi kāda

mašīna. Šī ideja padarīja Lulliju par attālu priekšteci loģikai,
kura dažus uzdevumus atrisina ar loģisku mašīnu palīdzību.
Lullijs nomira 1315. gadā.

XIII gs. izvirzīja ne tikai ievērojamus
sholastikas sistematizētājus, bet arī vai-

rākus izcilus zinātniekus. levērojamākais
no tiem bija Rodžers Bēkons (apm. 1214.—1294. g.). leguvis iz-

glītību Oksfordā, viņš Parīzē iestājās franciskāņu ordenī un tur

arī sāka savu pasniedzēja darbību.

Cīņa pret sholastiķu

XIII gs. Rodžers Bēkons
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Bēkona mācībā samanāms protests pret feodālās sabiedrības

sociālajiem pamatiem. Kritizējot sava laika tikumus, viņš nevienu

nebaidījās aizskart, nesaudzēja pat pašu pāvestu. Atbilde uz šo

kritiku bija viņa mācības nosodīšana un viņa paša ilgstoša ieslo-

dzīšana cietumā (1278 —1292), no kura viņu atbrīvoja tikai neilgi
pirms nāves.

R. Bēkona zinātnisko un filozofisko ideju vēsturiskā nozīme

nav vienāda. Zinātnē, zinātnes loģikā viņš bija īsts novators, kas

bija tālu aizsteidzies priekšā savam laikam. Filozofijā viņš dau-

dzējādā ziņā atpalika ne tikai no savām zinātniskajām idejām,
bet arī no sava laika filozofijas. Līdzīgi vecajiem sholastiem, viņš
filozofijas uzdevumus reducēja tikai uz reliģiskas ticības aizstā-

vēšanu. Viņa uzskatos par izziņu bija krietni daudz mistikas un

teoloģijas. Taču pretrunā ar visiem šiem mistikas elementiem Ro-

džers Bēkons izvirzīja jaunu kritisku sholastikas izpratni un

jaunu zinātnes izpratni.
Lai izdibinātu patiesību, teica R. Bēkons, iepriekš jānovāc pie

malas šķēršļi, kuri stāv ceļā izzināšanai un rada maldus. Gal-

venie šādi šķēršļi ir nepelnītas autoritātes ietekme, iesīkstējuša
paraduma spēks, no gara tumsības izrietoši aizspriedumi un zināt-

nieku cenšanās savu nezināšanu slēpt aiz šķietamas gudrības.
Ceļš uz patiesību ir seno valodu, matemātikas un optikas studē-

šana, eksperimentāli pētījumi, teoloģija. R. Bēkons šķīra matēri-

jas jēdzienu no dieva jēdziena, attīstīja jaunas idejas par ķer-
meņu apveidiem, par pasauli, par kustību, par laiku un mūžību,

par tukšumu. Viņš norādīja uz lielo nozīmi, kāda ir astronomijai

precīzas hronoloģijas noteikšanā, un izstrādāja projektu Jūlija
kalendāra reformai, kura tika realizēta tikai pēc trīs gadsimtiem.

Par zināšanu galvenajiem avotiem Rodžers Bēkons uzska-

tīja pieredzi, loģisko spriedumu un autoritāti. Pat vispareizāko
(loģiskuma ziņā) spriedumu patiesums ir jāapliecina pieredzei.
No visiem zināšanu avotiem tikai pieredze ir vērtīga pati

par sevi. Turpretī autoritātes un pat loģiska sprieduma vērtī-

gums ir atkarīgs no pieredzes. Un tomēr ar pieredzi vien ne-

pietiek, lai izdibinātu patiesību. Tāpēc tai palīgā jānāk augstā-
kajiem izzināšanas veidiem: filozofijai un teoloģijai. Savā mācība

par augstāko zināšanu pakāpēm R. Bēkons atstāj zinātnes

sfēru un nododas mistikai.

XIV gs. iezīmējas jauns, filozofijai un zi-

nātnei auglīgs nominālisma uzplaukums.

levērojamākais nominālisma pārstāvis
bija Viljams Okams (apm. 1300. — apm. 1350. g.). Viņš dzimis

Angjija, izglītību ieguvis Oksfordas universitātē. Okams bija fran-

ciskaņu ordeņa brālis. Viņš vērsās pret baznīcas politiskajiem
tīkojumiem, tāpēc tika vajāts un bija spiests meklēt patvērumu
ķeizara — Bavārijas Ludviga — galmā. Bez politiskiem sacerē-

jumiem Okams sarakstījis vairākus teoloģiskus un filozofiskus

XIV gs. nominālisti.
Okama skola
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darbus par Aristoteļa fiziku un loģiku. Viņš pabeidza savu priekš-
gājēju iesākto dieva esamības filozofisko pierādījumu kritiku, pa-

sludinādams, ka dieva esamība ir reliģiskas ticības objekts un

filozofijai, kas balstās uz pierādījumiem, gar to nav daļas.
Okams mācīja, ka tikai jutekliskās, uzskatāmās zināšanas (ku-

ras sauc par intuīciju) var apliecināt kaut kā pastāvēšanu un ka

tikai tās attiecas uz faktiem. Okama mācība par jutekliskās intuī-

cijas un pieredzes lomu izzināšanā ir saistīta ar divām citām

svarīgām viņa izziņas teorijas tēzēm: ar prasību, ka izskaidroju-
mam jābūt vienkāršam (ekonomijas jeb taupības princips — prin-

cipium parsimoniae), un ar atzinumu, ka reāli pastāv atsevišķais

(nominālisms). Okama prasībai, ka izskaidrojumam jābūt kon-

centrētam, nebija subjektīvistisks raksturs, tā vērsās pret vairā-

kām viņa laika sholastiskajām hipotēzēm, kuras tiešām bija zi-

nātnē neauglīgas un tiešām nevajadzīgi sarežģīja izskaidrojumu.
Okams mācīja, ka zināšanu uzdevums ir izprast reāli pastā-

vošo atsevišķo. Vispārīgais pastāv tikai izzinošā subjekta prātā.

Ārpus prāta un ārpus dvēseles katra lieta ir atsevišķa lieta. Kaut

gan viss reālais, saka Okams, ir atsevišķs, doma tomēr var indi-

vīdus iedalīt klasēs, t. i., ģintīs un sugās. Pašās lietās nav ne

vispārīgā, ne atsevišķā. Vispārīgais un atsevišķais piemīt tikai

veidam, kā mēs aplūkojam vienu un to pašu lietu. Kā tad nu do-

mās notiek pāreja uz vispārīgo (uz universāliju)? Šās pārejas
izskaidrošanai Okams ievieš jēdzienu par «intenciju», t. i., par
domas virzienu, par loģiskiem un psiholoģiskiem aktiem vai zī-

mēm. Visi vispārīgie jēdzieni (universālijas) ir zīmes (termini),
kas loģiski apzīmē daudzus objektus.

Universālijas nepiemīt pašai lietai, tās vienmēr eksistē pēc
lietas (post rem), eksistē tikai prātā, taču tās nav pilnīgi bez ob-

jektīvas nozīmes. Universālijas ir gan tikai zīme, taču tāda zīme,

kas aizstāj nevis jebkurus priekšmetus, bet tikai tos, kuri paši
par sevi ir cits citam līdzīgi. Tāpēc Okama nominālismu dažreiz

sauc par «terminismu» (no vārda «termins»). Okama «termi-

nisms» ir saistīts ar viņa mācību par pieredzi. Tā kā objektīvi
reālas ir tikai atsevišķās lietas, tad objektīvās pasaules izzinā-

šana sākas ar pieredzi un norisinās pa sajūtu kanāliem. Sākotnē-

jais zināšanu veids ir uzskatāmās jeb «intuitīvās» zināšanas, tās

izzina atsevišķo. Tām seko «abstraktās» zināšanas jeb «zināšanas

par vispārīgo». Kaut gan visu zinātņu avots ir zināšanas par at-

sevišķo, tās visas aplūko vispārīgo.
Uz šām premisām Okams veido savu zinātnes teoriju. Zinātnes

iedaļas reālās un racionālās. Reālās zinātnes aplūko jēdzienus no tā

viedokļa, kā tie attiecas pret lietām, racionālās — no tā viedokļa,
ka tie attiecas pret citiem jēdzieniem, nevis pret lietām.

Okama nominālismam bija divējāda daba. No vienas puses,
Okams attīstīja auglīgo mācību par pieredzi kā izziņas avotu, no

otras puses, viņš izziņas līdzekļus reducēja tikai uz «zīmēm».
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Okama nominālisms izpaudās arī viņa psiholoģijā. Pieredzē nav

nekā, kas mums apliecinātu, ka pastāv nemateriāla dvēseles sub-

stance. Tāpēc nav nekāda pamata piedēvēt cilvēkam formu, kas

būtu nemirstīga substance. Vienīgais morāles avots, saka Okams,
ir dieva visvarenā griba. Ja dievs būtu gribējis, viņš būtu varējis
dot cilvēkiem pavisam citus morāles priekšrakstus.

Okama mācība plaši izplatījās ne tikai Anglijā, bet arī Rie-

tumeiropas kontinentā. levērojamākie Okama mācības turpinā-
tāji bija Nikolajs no Otrekuras, Buridans un Nikolā Orems.

Galējus secinājumus no Okama mācības izdarīja Nikolajs no

Otrekuras. Viņš noliedza jebkuru iespējamību filozofiski pierādit
ticības dogmas. Visus dieva esamības pierādījumus, kas dibinās

uz cēlonību, uz secinājumu, ka, pastāvot radītām lietām, jāpastāv
arī to cēlonim — dievam, Nikolajs atzina par loģiski nepamato-
tiem. Vēl radikālāka bija viņa mācība par fiziku: te viņš novēr-

sās no aristotelisma un atgriezās pie Epikūra atomisma. Ar Niko-

laju sholastikā iekļuva materiālisma elementi. Pēc viņa mācības,
ķermeņi rodas un iznīkst tādējādi, ka atomi, cits ar citu savieno-

damies, veido ķermeņus un, izklīzdami telpā, liek tiem sairt. Viņa
mācība pārsteidza ar drosmi, neparastību un paradoksalitāti. Tā-

pēc nav nekāds brīnums, ka vienu no viņa traktātiem, kā arī viņa
vēstules teologam Bernardam d'Areco uz sprieduma pamata pub-
liski sadedzināja.

levērojamākais okamistu Parīzes skolas pārstāvis bija Zans

Buridans (XIV gs.). Parīzes universitātē, kur viņš pa diviem

lāgiem bija rektors, viņš acīmredzot darbojies no 50. līdz 60.

gadiem. Buridans nebija teologs, bet gan Okama skolas loģiķis
un filozofs. Loģikā viņš turpināja izstrādāt Okama terminismu.

Tāpat kā Nikolajs, arī Buridans interesējās par fiziku un mehā-

niku un kritiski izturējās pret Aristoteļa fizikālajām teorijām, it

īpaši pret viņa kustības teoriju. Buridans mēģināja izskaidrot, kā

debess ķermeņu kustības var bez ārēju virzītāju iedarbības mūžīgi
turpināties pašas no sevis pēc tam, kad dievs radīšanas sākumā

šiem ķermeņiem devis zināmu impulsu, kas saglabājas arī turp-
mak līdz ar parasto dieva atbalstu.

Ētikā Buridans bija pazīstams ar savu mācību par gribas brī-

vību. Dvēsele ir brīva, un, tā kā dvēsele sakrīt ar savām atseviš-

ķajam spējām, tad brīva ir arī griba un saprāts. Konfrontēts ar

pretstatiem, kuru nosacījumi ir vienādi, cilvēks gribas brīvības

rezultātā var izvēlēties vienu no tiem. Noteicošais vārds šajā iz-

velē irsaprātam.
levērojams Parīzes okamists bija arī Nikolā Orems (apm.

1320.—1382. g.). Tāpat kā citi Okama mācības piekritēji, viņš

nodarbojās ne tikai ar teoloģiju, bet arī ar zinātni. Viņš mēģi-
nāja formulēt ķermeņu krišanas likumu, izstrādāja mācību par
Zemes apgriešanos reizi diennaktī un izvirzīja ideju par koordi-

nātu lietošanu. Viņš izteica vairākus pārliecinošus apsvērumus,
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lai pierādītu savu secinājumu, ka Zeme apgriežas reizi diennaktī,
bet debesis ne.

Sholastika bija specifiska filozofijas forma, kas raksturoja
feodālās sabiedrības garīgo dzīvi. Tajā vispilnīgāk izpaudās pētī-

jošās domas pakļaušanās reliģiskajai ticībai. Feodālās sabiedrī-

bas filozofija attīstījās ilgāk nekā tūkstoš gadus, taču tiklab filo-

zofijai, kā arī zinātnei tā deva gaužām maz, jo pat ar izcilām

prāta spējām apdāvināti domātāji meklēja nevis patiesību, bet

metodes, kā pamatot ticības dogmas. Doma nepētīja jautājumu,
bet tika pielāgota jau iepriekš atzītajam rezultātam. Uz šādiem

pamatiem dibinātajai filozofijai bija jāpanīkst, tiklīdz zinātne

kaut cik nostājās pati uz savām kājām un atkaroja sev relatīvi

neatkarīgas pētīšanas sfēru. Tas kļuva iespējams tad, kad feodā-

lās sistēmas ietvaros sāka rasties jauns ražošanas veids, kad

sāka veidoties jaunas sabiedriskās attiecības, kuras sagatavoja
ceļu kapitālistiskajai sabiedrībai.

III. Filozofiskā doma Krievijā IX—XVII gs.

Ilgus gadsimtus slāvu tautām nācās neatlaidīgi cīnīties pret

huņņiem, avāriem, hazāriem, pečeņegiem, polovciešiem un citiem

stepju nomadiem, kuri mēģināja tās sev pakļaut. VI—VIII gs.

norisinājās senkrievu tautas tapšanas process; galīgi tā izveido-

jās IX—X gs., austrumslāvu ciltīm apvienojoties vienotā senkrievu

valstī. Senkrievu feodālās valsts izveidošanās sociāli vēsturiskie

priekšnosacījumi bija tādi, ka radās feodālais zemes privātīpa-
šums, kura rezultātā saira ģints iekārta, ka attīstījās mantiskā

nevienlīdzība un ar to saistītās asās pretrunas starp nemantīga-

jiem un mantīgajiem, trūcīgajiem un bagātajiem un sākās pirmās
šķiru cīņas starp tiem. Senkrievu feodālajai valstij attīstoties, feo-

dāļi un augļotāji arvien nežēlīgāk apspieda nemantīgos iedzīvo-

tājus, un tas izraisīja stihiskus nemierus un dumpjus zemnieku
vidū laukos un amatnieku vidū pilsētās.

Senslāvu tautu uzskati bija politeistiski, tās ticēja viņpasau-
les pastāvēšanai, pielūdza senčus un dažādus dievus, starp ku-

riem sevišķi izcēlās pērkona dievs Peruns, Saules dievs Daždj-
bogs, uguns dievs Svarogs, dzīvību dāvājošs dabas spēku dievs

Jarils, lopu dievs Veless v. c.

VIII—IX gs. radās slāvu rakstība (glagolica), kurai bija sva-

rīga nozīme krievu kultūras attīstībā. Liela progresīva nozīme

bija arī tam apstāklim, ka X gs. Krievzeme oficiāli pieņēma kris-

tietību, jo tādējādi Krievzeme nonāca saskarē ar augstāk attīs-

tīto Bizantijas kultūru un — ar tās starpniecību — arī ar antīko

kultūru. Tas veicināja senkrievu feodālās valsts nostiprināšanos
un atviegloja tās sakarus ar Rietumeiropas un Tuvo Austrumu

valstīm. Baznīca un klosteri tajos laikos bija feodālās garīgās
kultūras, kā arī rakstības izplatīšanās centri.
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Tomēr feodālo attiecību attīstība savukārt veicināja bagātības
un varas koncentrēšanos vietējo feodāļu un kņazu rokās. Līdz ar

to pieņēmās spēkā separātisma tendences, un XI—XII gs. sen-

krievu valsts saira nelielās dalienu kņazistēs. Feodālā sadrum-

stalotība, kas pastāvēja arī XIII un XIV gs., negatīvi ietekmēja
Krievzemes vēsturiskos likteņus. Tā nāca par labu ārējiem ienaid-

niekiem — pečeņegiem, polovciešiem, mongoļu iebrucējiem, zvied-

riem, vācu bruņiniekiem un turkiem, kuri tiecās paverdzināt krievu

tautu, sagrābt tās bagātības un atņemt tai teritorijas, kuras tā

apdzīvoja kopš senseniem laikiem. Tieši tāpēc progresīvie krievu

darbinieki un domātāji pastiprināti sāka cilāt jautājumu, kā ap-

vienot krievu zemes vienotā valstī, kas spētu saglabāt patstāvību
un neatkarību.

XI—XII gs. baznīcas pamācībās un laicīgās ar roku rakstītās

grāmatās sāk parādīties termins «filozofija» jeb «prātniecība».
XI—XV gs. Krievijā labi pazina Aristoteļa, Platona, Dēmokrita,

Epikūra, Homēra un Hipokrāta darbus, Bizantijas domātāju sace-

rējumus, kā arī daudzus viduslaiku Rietumeiropas domātāju filo-

zofiskos rakstus.

Tā kā filozofija tolaik vēl nebija atdalījusies no citām zinā-

šanu nozarēm un saplūda ar reliģiskajām mācībām, tad arī filo-

zofijas jautājumi par pasauli, par cilvēku un viņa vietu dabā un

sabiedrībā, psiholoģijas un morāles problēmas tika aplūkotas

senajās hronikās, teiksmās un nostāstos, sprediķos, pamācībās un

lūgšanās, kur šie jautājumi savijās ar dažādām vēsturiskām zi-

ņām un parasti tika ietērpti reliģiskā formā.

Nestora hronikā tiek izvirzīts jautājums,
«kur bijis sākums Krievzemei». Autora

nolūks ir izsekot seno slāvu tautu vēstu-

rei, parādīt, ka to likteņi kopš senseniem laikiem bijuši kopīgi,

un noteikt vietu, kādu senā Krievzeme vēsturiski ieņēma citu tautu

vidū. Nestora hronikā diezgan plaši aplūkota pagāniskā ideolo-

ģija un kristietības izplatīšanās un nostiprināšanās senajā Kriev-

zemē. Pagānu dieviem tur tiek nostādīts pretī kristiešu dievs ka

visa esošā radītājs. Nezinot sabiedriskās attīstības patiesos cēlo-

ņus, Nestors apelē pie tādām morāles kategorijām kā labais (jeb
dievišķā providence) un ļaunais (jeb kārdināšana, kas nāk no

sātana), apbalvojums un sods. Dievs, saka Nestors, ir cilvēku ap-

veltījis ar mirstīgu miesu un nemirstīgu dvēseli, kā arī ar gribas
brīvību. Tāpēc galu galā cilvēks pats lemj, kā viņam rīkoties, pats
izvēlas labo vai ļauno, pats ir atbildīgs dieva priekšā par saviem

darbiem. Pēc Nest6ra uzskata, sātans kārdina ne tikai atsevišķas
personas, bet dažreiz arī veselas tautas. Pēdējā gadījumā sods

nak pār tām tautām, kuras nav ņēmušas vērā dievišķās zīmes

(brīdinājumus) un ir pārkāpušas iepriekš noteikto likumu. Nestora

hronikā attēlota seno slāvu pāriešana no ģints iekārtas uz feo-

dālismu, no politeisma uz monoteismu, no pagāniskā pasaules

Filozofiskas idejas
XI—XIV gs. rakstos
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uzskata uz kristietisko, un tās galvenā vērtība ir plašais faktu

materiāls, kas ļauj spriest par senās Krievzemes attīstības ce-

ļiem, kā arī mēģinājums izprast krievu tautas vēsturi kā pa-

saules vēstures daļu.

Kņaza Svjatoslava Jaroslaviča «1706. gada rakstu krājums»,
kuru sastādījis kāds grāmatnieks Joans, daudzējādā ziņā uzska-

tāms par oriģinālu filozofijas un ētikas jautājumiem veltītu darbu,
kurā attēlots, kā senajā Krievzemē ieviesās kristīgā reliģija un

asu sociālu sadursmju atmosfērā veidojās agrīnās feodālās attie-

cības. «Rakstu krājumu» ievada «Kāda lieliska sirmgalvja stāstī-

jums», kurā slavināta grāmatu mīļošana un zinātkāre. «Krājuma»
autors izklāsta veselu morāles noteikumu sistēmu, kas attaisno

feodāļu, arī kņazu varu un no tautas prasa, lai tā būtu pazemīga
un paklausīga, pacietīga un lēnprātīga. Bagātos viņš vienlaikus

aicina savaldīt savu alkatību, nelīdzināties laupītājiem, izrādīt

cilvēkmīlestību, palīdzēt nevarīgajiem un nabagajiem, saudzēt

tizlos un sērdienīgos, rūpēties par dvēseles tikumisko skaidrību.

No filozofijas viedokļa pelna ievērību Kijevas metropolīta
Ņikifora «Vēstījums» Vladimiram Monomaham (XII gs.). Tajā
līdzās reliģiskai problemātikai izvirzīts jautājums par cilvēku,

par viņa dvēseles atrašanās vietu, par prātu un sajūtu orgāniem
kā cilvēku zināšanu avotiem.

Ņikifors apgalvoja, ka cilvēks ir dieva radīts un sastāv no ga-

rīga un ķermeniska pirmsākuma. Starp dvēseli un ķermeni valda

pastāvīgs naids: miesa pretojas garam, gars — miesai. Par

ideālu Ņikifors uzskatīja tādu stāvokli, kad gars valda pār miesu,

savalda ķermeniskās kaislības. Pašu dvēseli, sacīja Ņikifors, radī-

jusi «dievišķā iedvesma», tā ir nemirstīga, tā mājo galvā, un tai

piemīt trīs spēki: prāts, sajūtas un griba. Pirmajā vietā stāv prāts,
kas ir «senāks un augstāks pāri visiem»; ar to cilvēks atšķiras
no visiem dzīvniekiem, ar tā palīdzību cilvēks izzina apkārtējo
pasauli un dievu; bet šis pats spēks padara cilvēkus augstprātī-

gus un vedina pielūgt elkus. Sajūtas — redze, dzirde, oža, tauste,

garša, pēc Ņikifora izteiciena, ir dvēseles «kalpi»; pirmo vietu

ieņem redze. Visus savus filozofiskos prātojumus par dvēseli un

tās spēkiem Ņikifors tieši saistīja ar reliģijas garā ieturētām ētis-

kām pamācībām.
XIII—XIV gs. senajā Krievzemē parādījās tulkoti un papildi-

nāti bizantiešu filozofu darbi «Izskaidrojošā Paleja», «Bite»,

«Dioptra» v. c.

«Izskaidrojošajā Palejā» (XIII gs.) daudzas lappuses veltītas

bībelē un apokrifos lasāmajiem nostāstiem par pasaules radīšanu

un tā saucamajai Vecajai derībai. Taču šā darba patiesā nozīme

ir tāda, ka tajā sniegtas daudzas ziņas no dabas zinātņu sfēras

un aplūkots jautājums, kāda ir dvēseles attiecība pret miesu.

Kosmoloģija «Palejā» sniegta bizantiešu rakstnieka Kosmas

Indikoplova ģeocentriskās mācības garā, kuru viņš bija izklāstījis
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grāmatā «Kristīgā topogrāfija». Zeme tajā attēlota kā četrstūraina

plakne, kurai visapkārt ūdens, kura ir nekustīga un atrodas visu

tai apkārt riņķojošo pašauju viduspunktā; zvaigznes ir piestipri-
nātas pie debesīm. Tādas dabas parādības kā pērkons, zibens un

lietus «Palejā» izskaidrotas gan kā dabiskas, gan kā pārdabiskas.
Pēc «Palejas» autora domām, cilvēka dvēsele atšķirībā no

«lopa dvēseles» ir nevis materiālas, bet dievišķas izcelsmes. Tai

ir dotas runas dāvanas, tā ir neiznīcīga jeb nemirstīga, un to-

mēr tā nav identiska ar dievu; salīdzinājumā ar viņu tā ir kaut

kas zemāks, jo dievs rada dvēseli pēc paša gribas. Dvēsele kā

tāda nav jutekliski uztverama, tā ir nemateriāla un neredzama.

Divu pretēju substanču ■— dvēseles un miesas — savienošanās ir

vienīgi dievišķās gudrības, nevis dabas nosacīta. Un tomēr miesa

iedarbojas uz dvēseli, aplipinot to ar savām «slimībām», piemē-

ram, ar «kaislībām», «skumjām», «baudkāri» utt. Prāts mīt sma-

dzenēs, kaislības — sirdī; un, kaut gan prāts ir nemateriāls, taču,
būdams «asins dzīslām» savienots ar citiem ķermeņa orgāniem,
tas kopā ar sirdi nosaka cilvēka darbību un izturēšanos. Prāta

uzdevums ir, no vienas puses, saņemt sajūtu orgānu liecības, no

otras puses, — «izprast» šīs liecības. Cilvēka griba ir brīva.

Ar norādi uz dieva gudrību «Palejā» tiek sniegtas ziņas par
cilvēka anatomiju un fizioloģiju. Te izteikta doma, ka cilvēku

fiziskās un garīgās dotības nav vienādas, ka vecāku savstarpējā
mīlestība un viņu dzīves veids ietekmē bērna attīstību mātes mie-

sās. Cilvēku zināšanas «Palejas» autors uzskata par zināšanām,
kas nāk no paša dieva; patiesību, tā viņš apgalvo, atklāj evaņģē-
liji un apustuļu nostāsti. Astroloģiju viņš noraida.

Ne vēlāk kā XIII gs. radusies senkrievu «Bite» — krājums,
kurā sakopoti Platona, Aristoteļa, Anaksagora, Ksenofonta, Dēmo-

krita, Epikūra, Pitagora, Sokrāta, Eshila, Eiripida, Sofokla un

daudzu citu seno laiku domātāju un rakstnieku darbu fragmenti
un izteicieni, kā arī atsevišķas vietas no teoloģijas grāmatām.
Šis krājums sastāv no atsevišķām «Domām» par dažādām ētis-

kām un filozofiskām problēmām — par gudrību un tikumību, pa-
tiesību

un draudzību, ticību un likumu utt. Izraudzītajos un

stingri tematiski sakārtotajos fragmentos uzsvērts, ka «gudrība
valda pār visiem tikumiem», tikums ir jebkuras gudrības «sakne»

un «avots», bet «viltus sākas aiz neprātības». Daudzi izteicieni

veltīti to tikumisko principu un morālā pienākuma izklāstam un

slavināšanai, no kādiem cilvēkiem jāvadās ikdienas dzīvē.

XIV gs. Krievijā parādījās filozofisks darbs «Dioptra» jeb
«Spogulis». «Dioptras» agrīnais krieviskais noraksts radies 1388.

gada. Pašu šo darbu, jādomā, XI gs. otrajā pusē sarakstījis bizan-

tiešu domātājs Filips Vientuļnieks (Filips Filozofs), un tas bija
plaši izplatīts sabiedrības izglītotajās aprindās 1. «Dioptrā» izvir-

1 Sk. M. B. Be3o6pa3oea, 3aMeTKa o Jlnompe, «}KypHaji MHHHCTepcTBa
HapoflHoro npocßemeHHH», N° 11, 1893, CTp. 27—47.



114

zīts jautājums par attiecību starp dvēseli un miesu, par dievu, cil-

vēku un viņa raksturu, par Visuma uzbūvi, par «pasaules galu»
un «pastaro tiesu».

Kaut gan šā darba autors visumā turas pie kristietības mācī-

bas par dievu un viņa'gudrību, taču tajā ir manāma stihiska ma-

teriālisma tendence. Dvēseli un miesu, teikts «Dioptrā», dievs rada

vienlaicīgi bērna ieņemšanas brīdī, un tās ir cieši saistītas savā

starpā un iedarbojas viena uz otru. Dvēsele vada miesu kā jāt-
nieks zirgu, un miesa salīdzinājumā ar dvēseli ir kaut kas ze-

māks, jutekliski uztverams; tomēr «dvēsele bez miesas nav nekas»,

jo tā ir miesas mācekle, tā raugās ar cilvēka acīm, dzird ar viņa
ausīm, runā ar viņa mēli, visu dara ar viņa rokām. Šajā ziņā dvē-

sele ir atkarīga no miesas. Dvēseles aktivitāte izpaužas tikai ar

miesas palīdzību. Dvēsele bez miesas var pastāvēt tikai viņ-

pasaulē, bet ne šāszemes dzīvē. Miesa ir apveltīta ar zemiskām

īpašībām, kuras tiecas dvēseli novest no patiesā ceļa.
Tā kā cilvēks sastāv no miesas un dvēseles, viņš pieder tiklab

pie materiālās, kā arī pie gara pasaules. Materiālā, fiziskā pa-

saule sastāv no četriem elementiem (zemes, ūdens, gaisa un

uguns), kuri modificētā veidā ir cilvēka «četras sulas». Dvēsele

sastāv no trijām daļām: no prāta, vārda un dvēseles šā apzīmē-
juma šaurākajā nozīmē. Tai piemīt trīs spēki: saprāts jeb doma,
dusmas un vēlēšanās. Galvenais dvēseles spēks ir saprāts. Dvē-

seles īpašības — niknumu un nevaldāmību, šķīstumu un netiku-

mību, lēnprātību, drosmi utt., cilvēka raksturu, viņa kaislības un

tikumus nosaka nevis dievs, bet gan attiecība starp «četrām su-

lām», četriem materiāliem elementiem. Dvēseles īpašības ietekmē

arī vieta, vecums, klimats un citi dabiski apstākļi. Cilvēks, tā

lasāms «Dioptrā», ir mirstīgs, viņa dvēsele ir nemirstīga. Kad
cilvēks piedzimis, viņa dvēseles likteni nenosaka vairs dievs, bet

tas, kādu ceļu izvēlēsies cilvēks. Tātad atbildība par cilvēku rī-

cību negulstas uz dievu, bet gan uz cilvēkiem pašiem. Dievs

ir vienaldzīgs pret to, kā viņi rīkojas un izturas ikdienišķajā
dzīvē. Tikuma ceļš ved uz svētlaimi, netikuma ceļš — uz mūžī-

gām mokām. Ar to saistītais jautājums, vai cilvēkam piemīt
gribas brīvība, tiek izlemts pozitīvi: dievs cilvēkam piešķīris
gribas brīvību, izvēles brīvību.

XI—XIII gs. Krievijas progresīvo domu

sevišķi satrauca Krievzemes likteņi, jau-

tājumi par to, kā darīt galu tās sadrum-

stalotībai dalienu kņazistēs un izbeigt
naidošanos starp tām, kā nosargāt Krievzemes patstāvību un ne-

atkarību un vairot tās spēkus un varenību un kāda ir Krievzemes
vieta citu pasaules tautu vidū.

XI gs. sākumā parādījās Ilariona «Domas par likumu un lab-

klājību». To vadmotīvs bija aicinājums austrumslāvu tautām ap-
vienoties vienotā valstī, Krievzemes slavināšana. Ilarions norai-
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XI—XIII gs. krievu

domātāju darbos



dīja teoriju, ka grieķi esot dieva izredzētā tauta, un nosodīja
vienas tautas tieksmi pakļaut sev citas tautas. It īpaši viņš vēr-

sās pret Bizantijas tīkojumiem pēc Krievzemes.

To pašu ideju par slāvu tautu kopīgo izcelšanos, vēsturisko

likteņu kopību un nepieciešamību tām apvienoties vienotā valstī

ar lielkņazu priekšgalā sludināja arī izcilais krievu tautas dzie-

dājums «Teiksma par Igora kauju», kā arī «Domas par kņaziem»
un citi XII gs. darbi, tāpat arī jau minētā Nestora hronika. Visos

šajos darbos asi nosodītas feodāļu savstarpējās ķildas un brāļu
kari, kas nodarīja milzīgu ļaunumu slāvu tautām, mazinot to pre-

tošanās spējas svešajiem iekarotājiem. Jāatzīmē, ka Nestora hro-

nikā pirmo reizi senās Krievzemes literatūrā ir runa par to, ka

valsts radusies, pamatojoties uz sabiedrisku līgumu, kas noslēgts
starp tautu un kņaziem, kuriem tauta uzdevusi «valdīt un izrīko-

ties» Krievzemē. Jāsaka gan, ka, izklāstot šādus uzskatus, hro-

nikas autors turējies pie maldīgās teorijas, ka Krievijas valsti no-

dibinājuši svešzemnieki — varjagi. Šādu teoriju feodāļi izvirzīja
apzināti, lai pamatotu savu kundzību pār tautu.

Agrā feodālisma laikmeta ētikas principi izklāstīti «Vladimira

Monomaha pamācībā», «Daņilla Vientuļnieka pārdomās» un citos

tā laika dokumentos.

«Monomaha pamācībā» apgalvots, ka cilvēkam jāpaļaujas uz

dievu un nav jāapskauž tie, kas rīkojas pret likumu, jo agri vai

vēlu dievs likuma pārkāpējus sodīs. «Pamācība» aicināja vairīties

no ļaunuma, meliem, žūpības, slinkuma un citiem netikumiem,
darīt labu, dvēseli saglabāt tīru un šķīstu, prātu — lēnīgu, mēli

savaldīt, apspiest dusmas un lepnību, palīdzot «atraitnēm», «tiz-

lajiem» un «sērdieņiem», pasargājot cilvēku mantu no pos-

tīšanas, neļaujot stiprajiem darīt pāri vājajiem. «Pamācība»

noraidoši izturējās pret «vientuļniecību», iestāšanos klosteros un

sevis mocīšanu. Tā aicināja nemitīgi darboties un pilnveidot zi-

nāšanas.

«Daņiila Vientuļnieka pārdomās», kurām bija manāma loma

Krievijas sabiedriskās domas attīstībā XIII gs., slavināta gudrība
un nosodīta gara nabadzība, izteikta doma, ka «gudra cilvēka sirdi

stiprina skaistums un gudrība». Daņiils ieteica kņazam spriest
par cilvēkiem nevis pēc viņu bagātības un greznajiem tērpiem,
bet gan pēc viņu prāta, pulcinot ap sevi gudros un taisnīgos un

raidot projām muļķīgos un bagātos.
Tatāru un mongoļu jūgs XIII—XV gs. no-

darīja Krievzemei milzīgus zaudējumus,
neaprakstāmu ļaunumu un briesmīgus

postījumus. Šis jūgs uz vairākiem gadsimtiem aizturēja ekono-

misko,
_

politisko un garīgo attīstību, un tas savukārt negatīvi
ietekmēja Krievzemes filozofiskās un sabiedriski politiskās domas

attīstību.

Sociālā filozofija
Krievijā XV—XVII gs.
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XIV—XVI gs. Krievijā turpinājās asa cīņa starp tiem, kas gri-
bēja izveidot centralizētu valsti, kura spētu sekmīgi atvairīt ieka-

rotāju un paverdzinātāju iebrukumus, un bajāru separātisma pie-
kritējiem, kuriem nerūpēja visas zemes kopējās intereses, bet tikai

pašu labums. Šajā laikā sāka izvirzīties Maskavas kņaziste kā

topošās Krievijas valsts centrs.

Valsts apvienošanās tendences izpaudās arī ideoloģiskajā
cīņā, politiskajā literatūrā, publicistikā un daiļliteratūrā, pamā-
cībās un reliģiskos disputos.

Mūka Filofeja vēstījumā Vasilijam 111 (XVI gs. sākumā) tika

izvirzīta reliģiskā formā ietērptā teorija, ka «Maskava ir trešā

Roma». Saskaņā ar šo teoriju vēstures procesa pamatā ir dievišķā
providence. «Vecā Roma» kā kristietības centrs ir sabrukusi.

«Jauno Romu» (Konstantinopoli) kā kristietības ideju turpinātāju
sagrāvuši turki. «Trešajai Romai — Maskavai» — kristīgās ticī-

bas īstenajai turpinātājai — «būs pastāvēt mūžīgi». Šādas teori-

jas rašanās nebija nejaušība. Laika ziņā tā sakrita, no vienas

puses, ar turku iebrukumu Konstantinopolē, kas nozīmēja Bizan-

tijas impērijas beigas, un, no otras puses, ar tatāru un mon-

goļu iekarotāju galīgo sagrāvi un Krievijas izveidošanos par
varenu lielvalsti, kuras tauta, nesdama nedzirdētus upurus, ne

tikai sevi paglāba no pilnīgas iznīcināšanas, bet pasargāja arī

Rietumeiropas zemes un to kultūru no izpostīšanas un iznīcinā-

šanas.

«Vecās» un «jaunās» Romas krišanu Filofejs izskaidroja tādē-

jādi, ka tās abas esot kļuvušas neuzticīgas īstenajai ticībai —

pareizticībai — un tādēļ pār tām nācis «dieva sods». Pasaules

vēsture Filofeja izklāstā iegūst reliģiski mistisku, providenciālis-
tisku nokrāsu. Teorijas «Maskava — trešā Roma» nolūks būtībā

bija pierādīt, ka krievu dalienu kņazistēm nepieciešams apvieno-
ties vienotā stiprā valstī ar Maskavu priekšgalā. Dabiski, ka šo

teoriju Krievijā izmantoja tie sabiedrības spēki, kuri cīnījās par

Krievijas lielvalsts un vienvaldības izveidošanu.

XVI gs. vidū bajārus un dalienu kņazus asi nosodīja ievēro-

jamais krievu sabiedriskais darbinieks un izcilais domātājs Ivans

Peresvetovs, Ivana Bargā laikabiedrs. Savus sacerējumus viņš

rakstīja kā «lūgumrakstus» un «nostāstus» par ķeizaru Konstan-

tīnu, par «Magmet-saltānu». Būdams muižniecības ideologs, Pe-

resvetovs norādīja, cik kaitīgs ir dalienu separātisms, cik postoša
ir augstmaņu un vecās bajāru aristokrātijas patvaļa, jo viņi tie-

cas saglabāt tikai savas privilēģijas. Pretstatīdams bajāriem die-

nesta muižniekus, viņš izteicās par Maskavas vadītas centralizē-

tas Krievijas valsts vispusīgu nostiprināšanu, par vienvaldību,

kas ne ar vienu nedalās varā un gādīgi izturas pret pareizticīgo
baznīcu. Tai pašā laikā viņš vērsās pret parādu kalpību un dzimt-

cilvēku verdzisku atkarību, saskatīdams šādā atkarībā cēloņus vi-

sādam ļaunumam un postam un valsts panīkšanai.
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Peresvetovs pasludināja «lielās taisnības» un «pienākuma»
ideju; šī taisnība un pienākums nāk no dieva, ir stingri un nelo-

kāmi ņemami vērā sabiedrībā un liekami pamatā visai valsts

pārvaldīšanai. Valdniekam, saka Peresvetovs, ir pienākums būt

gudram un taisnīgam un balstīties nevis uz augstmaņiem, bet uz

gudriem dienesta muižniekiem, uz karavīriem un «uzticamu domi»,
kas sastādīta no cilvēkiem, kuri apliecinājuši savu gudrību.
Tā laika apstākļos Peresvetova idejām bija progresīva nozīme,

jo tās attaisnoja cīņu pret reakcionārajiem bajāriem un separā-
tismu un sludināja nepieciešamību izveidot vienotu centralizētu

valsti.

Pie izciliem XVI gs. domātājiem piederēja garīdznieks Jermo-

lajs (Erasms). Līdzīgi Peresvetovam, viņš savos sacerējumos iz-

teicās par labu vienvaldībai un par zemes īpašnieku uzskatīja
nevis bajārus, bet caru, kuram tad arī ir noteikšana pār zemi un

kurš to nodod valdījumā muižniekiem un bajāriem atkarībā no

viņu nopelniem. Jermolajs izteicās pret zemnieku aplikšanu ar

smagām klaušām un pārmērīgu naudas obroku. Viņš ierosināja
pārkārtot valstī zemes ierīcību, zemi kopā ar smirdiem, kuru pie-
nākums ir uzturēt muižniekus un bajārus, piešķirot dienesta cil-

vēkiem (muižniekiem). Caram jāsaņem piektā daļa ražas no tiem

zemniekiem, kuri dzīvos uz viņa zemes, kā arī nodoklis no pilsēt-
niekiem. Jermolajs domāja, ka, noregulējot nodokļus un nodevas,
varēs izbeigt zemnieku nemierus un nemierus pilsētās.

XV gs. un XVI gs. sākumā norisinājās pazīstamais konflikts

starp «josifiešiem» ar Josifu Volocki priekšgalā un «nemantrau-

sīgajiem», kuru vadoņi bija Nils Sorskis un Vasians Patrlkejevs.
Oficiālās baznīcas ideologi J. Volockis un viņa piekritēji sākumā

garīgo varu stādīja augstāk par laicīgo, apgalvodami, ka tikai

stipra baznīca, kuras rīcībā ir lielas bagātības, spējot izpildīt die-

višķos norādījumus. Viņi vērsās pret klosteru zemes sekularizā-

ciju, aizstāvēja klosteru tiesības uz lieliem zemes īpašumiem un

dzimtcilvēkiem. Taču turpmāk (1507—1515) Volockis sāka izteik-

ties par labu stiprai kņaza varai, sludinādams, ka laicīgā (kņazu)
vara stāv pāri garīgajai un ka dalienu kņaziem jāpakļaujas Mas-

kavai, Maskavas lielkņazam Vasilijam 111. Viņš apgalvoja, ka

cara vara ir dieva iestādīta. Nila Sorska un Vasiana Patrikejeva
vadītie «nemantrausīgie» turpretī bija pret klosteru zemes īpa-
šumu un pret to, ka zemniekus padara par klosteru dzimtcilvē-

kiem. Baznīca, pēc viņu domām, nedrīkst iejaukties laicīgās varas

darīšanas. Klosteru zemes ar visiem ciematiem sekularizējamas.
Šo ideju dēļ «nemantrausīgos» atbalstīja tās bajāru grupas, kuras

gribēja kņazu un topošās muižniecības tīkojumus apmierināt uz

klosteru zemes īpašuma rēķina. Daži bajāri arī paši grasījās pa-

plašināt savas muižas uz šo zemju rēķina.

«Nemantrausīgo» uzskatos brīžiem pavīdēja brīvdomības ele-

menti. Viņi, piemēram, skeptiski izturējās pret krāšņo baznīcas
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rituālu, apšaubīja «svēto brīnumus», prasīja kritisku pieeju svē-

tajām grāmatām, vērsās pret ķeceru sodīšanu ar nāvi. Viņi no-

sodīja pašas pretīgākās parādības mūku dzīvē. «Josifiešu» un

«nemantrausīgo» cīņā «nemantrausīgie» tika sakauti, pasludināti
par ķeceriem un pakļauti oficiālās baznīcas represijām.

Nils Sorskis (1433 —1508) ne tikai cīnījās pret «josifiešiem»,
bet arī risināja filozofiskus jautājumus vārda tiešajā nozīmē, iz-

klāstot tos savā darbā «Vientuļnieku mūku dzīves noteikumi».

Autora domas te ietvertas reliģiskā formā. Apšaubīdams dažas

vietas svētajos rakstos, viņš apgalvoja, ka «rakstu ir daudz, taču

ne visi tie ir dievišķas dabas» 1
. Viņš sludināja, ka mūkiem jādzīvo

pieticīgi, klusi, jāiztiek tikai no pašu darba augļiem, jāpārvar
miesas kārības, jānodarbojas ar reliģiski tikumisku sevis piln-
veidošanu un garīgu pāraudzināšanu, balstoties uz evaņģēliju un

apustuļu grāmatām. Viņa mācības viduspunktā ir jautājums par

kaislībām. Viņš saskatīja piecas kaislības: «klāt nākšanu», «sa-

vienošanu», «kopā salikšanu», «gūstā ņemšanu» un, beidzot, «kais-

lību kā tādu». «Klāt nākšana» ir vienkāršs iespaids, kādu atstāj
apkārtesošie priekšmeti, pirmā sakustēšanās sirdī vai prātā.
«Klāt nākšanu» rada ārējās ietekmes neatkarīgi no cilvēka vēlē-

šanās. Tai seko «savienošana» jeb «nodoms», kad cilvēks parāda
savu gribu un sāk koncentrēt savu uzmanību uz ļaunu domu vai

«netīrām» jūtām. Tālāk «savienošana» kļūst par kaislīgu aizrau-

šanos ar savu nodomu. Ja cilvēks nepretojas saviem nodomiem

un iekārēm un ļaujas tiem, tad notiek viņa «gūstā ņemšana». No-

nākšana netīra nodoma «gūstā» pati par sevi var būt neapzināta
vai apzināta. Sevišķi kaitīgs ir apzināts dvēseles «gūsts», kas

pāriet «kaislē».

Cīņai pret netikumīgām kaislībām Sorskis ieteica lietot «gudru

lūgšanu», sargāt sirdi un domas no jebkādiem netikumīgiem no-

lūkiem. Pret katru atsevišķu netikumīgu kaislību viņam bija pa-

domā īpašs pretlīdzeklis. Tā, piemēram, negausībai viņš nostā-

dīja pretī stingru mērenību ēšanā un dzeršanā; dziņai pēc naudas

un mantas — nesavtīgumu, prasmi iztikt ar vienkāršiem iedzīves

priekšmetiem, pārtikt no sava darba v. tml. Kas ļaujas «viltīgiem
nodomiem» (kaislībām), necīnās pret tiem un nepārvar tos, tam

to dēļ «būs tikt sodītam».

«Nemantrausīgo» idejām piekrita un dedzīgi tās aizstāvēja
Maksims Grieķis (apm. 1475.—1556. g.) — Albānijas grieķis, kas

1518. gadā bija atbraucis no Itālijas uz Krieviju, lai no grieķu
valodas tulkotu «Psalmu grāmatu ar paskaidrojumiem» un izla-

botu dievkalpošanā lietojamās grāmatas. Viņš atmaskoja klosteru

mantrausību, mūku lepno dzīvi un dīkdienību, viņu baudkāri

1 Sk. A. C. ApxameAbCKiiū, Hu.i CopcKiift ii BaccuaH FlaTpiiKeeß, hx junepa-

TypHbie h b JļpeßHeft Pycn, q. I, C116., 1882, CTp. 134.
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un piekukujojamību. Tai pašā laikā viņš bija krievu baznīcas

autokefālijas pretinieks un pieslējās reakcionārajiem bajāriem.
Filozofijā Maksims Grieķis visaugstāk vērtēja kristietības garā

interpretēto Platona, Sokrāta un Aristoteļa mācību, priekšroku do-

dams Platonam. Viņš uzskatīja, ka cilvēks ir dieva radīts un ap-
veltīts ar dvēseli. Dvēsele ir neiznīkstoša un nemirstīga; tā apvel-
tīta ar vārdu, saprātu un varu pār sevi (ar gribas brīvību).
Cilvēka prāts ir tālu no pilnības, jo cilvēks ļaujas miesas jūtām
jeb kaislībām — niknumam, dusmām, bēdām, bailēm utt., un tāpēc
viņam vajadzīga pastāvīga kontrole un pilnveidošanās.

XIV—XVI gs. Krievijā sāka izplatīties vi-

sādas pret oficiālo reliģiju vērstas reliģis-
kas ķecerības un brīvdomība. Dažreiz šīs ķecerības savos nolūkos

izmantoja separātiski noskaņotie bajāri. Tā, piemēram, asajā cīņā
par Maskavas vadītas stipras centralizētas valsts izveidošanu

daži tā saucamās jūdaiskās ķecerības piekritēji atbalstīja bajāru
separātiskās tendences.

Brīvdomību Krievijā XIV un XV gs. reprezentēja galvenokārt
tā saucamie «strigoļņiki» («bārddziņi»), kuru darbības lauks bija
Novgoroda un Pleskava. Viņi apšaubīja grēksūdzes un dievgalda
sakramentus, apbedīšanas ceremonijas un dažas kristietības dog-
mas. Viņi nosodīja garīdzniecību par tās mantkārību un morālo

izlaidību un kritiski izturējās pret svētajiem rakstiem. Baznīca

nežēlīgi izrēķinājās kā ar viņiem, tā arī ar citiem ķeceriem.
XV gs. beigās un XVI gs. sākumā Maskavā pastāvēja F. Kuri-

cina ķeceru pulciņš, kas apšaubīja dažus reliģiskās dogmatikas
elementus, starp citu, baznīcas mācību par pasaules galu, mirušo

augšāmcelšanos un pastaro tiesu.

XVI gs. ķecerīgas idejas sludināja Matvejs Baškins un Feo-

dosijs Kosojs. Baškins noraidīja baznīcas mācību par sakramen-

tiem un svēto vakarēdienu, kā arī svētbilžu pielūgšanu, apšaubīja
ekumenisko koncilu lēmumus, uzskatīja Kristu nevis par dievu,
bet par parastu cilvēku, ne vairāk kā par pravieti vai skolotāju,
un izteica šaubas par «baznīcas tēvu» gudrību. Atsaucoties uz

kristietības principu, ka «visi cilvēki ir brāļi», ka cilvēkam «būs

mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu», Baškins uzstājās pret brīvcil-

veku padarīšanu par dzimtcilvēkiem, jo tas esot pretrunā ar kris-

tīgo ticību. Viņš saplēsa savu dzimtcilvēku sarakstus un atlaida

viņus brīvībā. Baznīca Baškinu par viņa ķecerīgajām domām no-

tiesāja un izsūtīja uz Volokolamskas klosteri. Baškina domubiedrs

bija Artemijs, kurš savu ķecerīgo izteicienu dēļ tika ieslodzīts

Soloveckas klosterī.
XVI gadsimtā ievērojams ķecerīgās domas pārstāvis Krievijā

bija Feodosijs Kosojs. Viņa darbi nav saglabājušies, par tiem var

spriest tikai pēc viņa pretinieka Zinovija Otenska rakstiem, kuri

ir musu rīcībā. Svēto un svētbilžu pielūgšanu, upurēšanu un lūg-

šanas, gavēšanu, kā arī ticību dieva trīsvienībai F. Kosojs uz-

Ķecerības
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skatīja par šķietamu dievbijību. Viņš noraidīja grēksūdzi un svēto

vakarēdienu un nosodīja mūku liekulīgo dzīves veidu. Kristu, diev-

māti un apustuļus viņš uzskatīja par parastiem cilvēkiem. Baznī-

cas ceremonijas un rituālus nav noteicis dievs, bet tos savtīgos
nolūkos izdomājuši garīdznieki. Viņš idealizēja agrīno kristietību,

sludināja nepaklausību kā laicīgajai, tā arī garīgajai varai, ap-

galvodams, ka ir tikai viena vara — «dieva vara». Izvirzīdams

ideju par visu cilvēku vienlīdzību dieva priekšā, F. Kosojs aicināja
likvidēt cilvēku mantisko un sabiedrisko nevienlīdzību, atcelt no-

dokļus un izdot taisnīgus likumus, kuru pamatā būtu cilvēku sav-

starpējas mīlestības un izpalīdzības princips. Baidīdamies no baz-

nīcas represijām, F. Kosojs aizbēga uz ārzemēm.

Ne F. Kuricins, ne M. Baškins, ne Artemijs, ne F. Kosojs vēl

nenonāca līdz ateismam, taču viņu brīvdomība bija racionālistisku

ideju caurstrāvota, un tas bija pozitīvs moments Krievijas filozo-

fiskās domas attīstības vēsturē.

levērojamais rakstnieks un domātājs Si-

meons Polockis (1629 —1680) cīnījās par
«labiem» likumiem un «labiem» valdnie-

kiem un nosodīja tirānus un gara tumsību. Savā darbā «Ziedu

pilns dārzs» viņš deva padomus tirgotājiem, mūkiem un valdnie-

kiem; viņš sludināja mīlestību pret pavalstniekiem, skaidru prātu
spriedumos, pieklājīgu uzvešanos, slavināja izglītību, draudzību

un darba mīlestību. Polockis uzskatīja, ka lietu un gara pasauli
radījis dievs. Filozofijas uzdevums, pēc viņa domām, ir izglītot
cilvēkus, labot viņu tikumus, ārstēt slimības, mācīt gudrību un

pareizu dzīves veidu. Filozofiju viņš iedalīja trijās daļās: loģikā,
fizikā un ētikā. Polocka filozofiskie uzskati pauž racionālismu,
ticību prāta attīstībai un spēkam. Viņš noliedza iedzimtu ideju
pastāvēšanu un apgalvoja, ka bērna prāts līdzinās tīrai lapai,
uz kuras skolotājs raksta visu, ko grib.

Andrejs Belobockis sarakstījis komentārus pazīstamā XIII gs.
sholasta Raimunda Lullija grāmatai «Dižā un brīnumainā zi-

nātne». Šie komentāri ir patstāvīgs filozofisks darbs. Pēc Belo-

bocka uzskata, pasauli radījis dievs un to pārvalda providence.
Zeme ir lodveidīga; tā atrodas Visuma centrā. Pasaule sastāv no

divām daļām: materiālās («lietas būtības») un garīgās («prāta

būtības»). Belobocka komentāri sniedz dažas ziņas par botāniku

un zooloģiju.
XVII gs. Krievijā sāka izplatīties Kopernika heliocentriskā teo-

rija. Tās pirmais propagandētājs bija Jepifanijs Slaviņeckis (mi-
ris 1675. g.). Viņš pārtulkoja krievu valodā A. Vezalija «Anato-

miju», Tūkidida un Plīnija darbus un Johana Blaua kosmogrā-
fiju, uzrakstījis tai ievadu «Visa Visuma spogulis», kurā līdzās

ģeocentriskajai teorijai izklāstīja arī heliocentrisko debess teoriju,
sniedzot matemātiskus aprēķinus par planētu kustību gadā un

diennaktī un atzinīgi izsakoties par Kopernika mācību. Baznīcas

Filozofiskā doma

XVII gs.
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vajātās Kopernika heliocentriskās teorijas izplatīšanās Krievijā
bija svarīgs pozitīvs faktors, kas palīdzēja veidoties dabzinātnis-

kam priekšstatam par pasauli.
Interesants ir Jurija Križaniča (1618 —1683) filozofiskais un

socioloģiskais darbs «Politika», kurā viņš aicina vairot labklājību
un bagātību valstī, attīstīt zemkopību kā bagātības pamatu, kā

arī pilnveidot rūpniecisko darbību un tirdzniecību.

«Politikas» autors nosoda pārliecīgu greznību, nesaudzīgu re-

žīmu un tirāniju, pārmērīgus nodokļus, alkatību un «cilvēku ap-
dīrāšanu», dīkdienību un slinkumu. Cīnīdamies par taisnīgu val-

dīšanu, Križaničs rakstīja: «Valdnieka gods, slava un pienākums
ir padarīt savu tautu laimīgu. Jo ne jau karalistes ir radītas ka-

raļiem, bet gan karaļi karalistēm. Kur likumi ir labi, tur arī pa-
valstnieki ir apmierināti un svešzemnieki tur labprāt ierodas.

Bet, kur likumi ir nežēlīgi, tur pašu pavalstnieki alkst citas val-

dīšanas un bieži, ja vien var, kļūst nodevīgi un svešzemnieki tur

nākt baidās.» 1

Pēc Križaniča domām, cilvēka ķermenis sastāv no četrām

«pirmatnējām lietām»: no zemes, ūdens, gaisa un uguns. Sie četri

elementi pastāvīgi naidojas savā starpā (sausais cīnās ar slapjo,
siltais ar auksto v. tml.), tādēļ rodas dažādas «nesaskaņas». Cil-

vēks atšķiras no dzīvniekiem ar prātu (kurš cilvēkiem māca gud-
rību) un rokām (ar ko «darināt sarežģītas vai smalkas lietas»2 ).
Visi cilvēki, arī valdnieki, «piedzimst muļķi» un tikai gadu gaitā

iegūst prātu un zināšanas. Jācenšas cilvēkos vairot gudrību, jo
tā viņiem nāk par labu. Pastāvot labai valdīšanai, gudrība vairo-

jas un zinātnes uzplaukst. Gudrība cilvēkiem atnes bagātību,
slavu, laimi un taisnību. No gara tumsības izaug māņi, ķecerības
un krāpšana.

Gudrībai, saka Križaničs, jāizzina tādas «vissvarīgākās un vis-

augstākās lietas» kā dievs, debesis, zeme, cilvēku paražas un

likumi. Zināšanu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem izprast lietu cē-

loņus. Filozofs ir «gudrības gādnieks». ledziļinoties cēloņos,

«gudrības gādnieki» izzina sekas un, pētījot sekas, gūst atziņas
par cēloņiem. Cēloņi ir radoši, materiāli, formāli, galīgi, daroši

un veicinoši. 3 Gudrību Križaničs iedala garīgā un laicīgā. Garīgā
gudrība ir teoloģija, laicīgā ietver sevī mehāniku, matemātiku un

filozofiju. Filozofija savukārt sastāv no loģikas (gramatikas, dia-

lektikas,_retorikas un poētikas), fizikas (kas pētī rūdas, akmeņus,
kokus, zaļaugus, dzīvniekus un citas redzamas lietas) un ētikas

(personiskas tikumības jeb idioētikas, ekonomijas jeb zinātnes

par saimniekošanu un politikas jeb zinātnes par tautas pārval-
dīšanu).

1 lOpuu KpuoKūHM, no.niTiiKa, M., 1965. ctd. 381.
2 Turpat, 452. lpp.
3 Turpat, 457.-459. lpp.



Savā «Politikā» Križaničs daudz ievērības veltījis atsevišķiem
vēstures faktiem, tikumu, paražu un apģērba aprakstiem, valsts

robežu nostiprināšanai, nepieciešamībai apvienot slāvu tautas ko-

pīgai cīņai pret iebrucējiem, «svešzemnieku trakošanas» nosodī-

šanai, krievu tautas un citu slāvu tautu aizstāvēšanai pret viņu
«nozākāšanu un apmelošanu» ārzemju rakstnieku darbos. Križa-

ničs atmaskoja leģendu, ka slāvi cēlušies no skitiem, kā arī teo-

riju, ka Krievijas valsti nodibinājuši varjagi.

Tātad caur Bizantiju senajā Krievzemē pirmo reizi nonāca

antīko filozofu, Bizantijas un Rietumeiropas viduslaiku domātāju

idejas un atsevišķi darbi. Šie darbi tika tādā mērā pārveidoti un

pārstrādāti, ka būtībā ieguva pilnīgi patstāvīgu nozīmi. Filozofis-

kās idejas gandrīz vienmēr bija ietērptas reliģiskā formā. Daudz

vietas bija ierādīts feodālajiem apstākļiem atbilstošām ētiskām

mācībām. Tai pašā laikā progresīvie krievu domātāji IX—XVII gs.

mēģināja izprast vēstures gaitu, viņus satrauca Dzimtenes lik-

teņi un ar savu darbību viņi centās veicināt centralizētas Krievi-

jas valsts izveidošanu. Daži no viņiem aizstāvēja apspiesto tautu,

nosodīja verdzību un dzimtbūšanu. Tāda ir filozofiskās un socio-

loģiskās domas vēsturiskā nozīme IX—XVII gs. Krievijā.
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Vnodaļa

FILOZOFIJA RIETUMEIROPAS ZEMĒS PĀREJAS LAIKMETĀ

NO FEODĀLISMA UZ KAPITĀLISMU

(XV gs. — XVII gs. sākums)

Kapitālistiskā ražošanas veida iedīgļi pa-

rādījās atsevišķās Vidusjūras piekrastes
pilsētās XIV un XV gadsimtā. Itālijā jau

XIV gs. radās pirmās manufaktūras, kuras liecināja, ka notiek

pāreja no feodālajam ražošanas veidam raksturīgās amatniecības

uz kapitālismu. Ātrāk nekā citās Eiropas zemēs Itālijā intensīvi

attīstījās pilsētas un pilsētu kultūra. Tirdzniecība (kuras galve-
nie ceļi tolaik gāja pa Vidusjūru), augļošana, kā arī strādnieku

un sīko amatnieku ekspluatācija noveda pie tā, ka daudzās Itā-

lijas pilsētās izveidojās ievērojams baņķieru, tirgotāju un rūp-
nieku slānis, kurš vairākās pilsētās (Venēcijā, Florencē, Dženovā

v. c.) pat sagrāba savās rokās politisko varu.

Tālaika ražošanas spēku progresa spilgts apliecinājums ir

izcilie tehniskie atklājumi un jaunievedumi. Parādījās vērpjamais

ratiņš, tika pilnveidotas aužamās stelles, izgudrots ūdensrats,
kuru grieza no augšas krītošs ūdens. Kopā ar uzlaboto vēja dzi-

nēju šis ūdensrats stipri pārveidoja ražošanu, kuras pamats līdz
tam galvenokārt bija dzīvnieku un cilvēku muskuļu spēks. So

pārmaiņu rezultātā metalurģijā sāka ieviesties domnas process,
krietni palielinot metāla ražošanu. Apvērsumu kara lietās izdarīja
šaujamo ieroču izgudrošana, pēc kuras bruņniecība gandrīz pil-
nīgi zaudēja savu militāro nozīmi. Liela nozīme bija arī kompa-
sam, kuru eiropieši aizguva no Austrumiem un kurš neparasti
paplašināja jūrniecības iespējas. Šaujamā pulvera un kompasa
lietošanu, kā arī grāmatu drukāšanas izgudrošanu Eiropā XV gs.
vidu Markss nosaucis par buržuāziskā ražošanas veida priekšno-
sacījumiem.

Tālākie kapitālisma panākumi Rietumeiropas zemēs bija sais-

tīti ar lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem XV gs. beigās un

XVI gs. sakumā. Amerikas atklāšana un jūras ceļš uz Indiju,
Magelana pirmā zemeslodes apbraukšana, Engelsa vārdiem ru-

nājot, noveda pie tā, ka vecā, gadsimtiem ilgi pastāvējušā orbis

terrarum, t. i., zemju loka, ietvari bija salauzti. «Tikai tagad,»

Laikmeta sociāli

ekonomiskais saturs
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saka Engelss, «īsteni tika atklāta zeme un tika likti pamati vēlā-

kai pasaules tirdzniecībai un amatniecības pārejai manufaktūrā,
kas savukārt bija izejas punkts modernai lielrūpniecībai.» 1

Ekonomiskās pārvērtības, kuras norisinājās XV gs. beigās un

XVI gs. sākumā un ievērojamā mērā bija saistītas ar lielo ģeo-
grāfisko atklājumu rezultātā notikušo tirdzniecības ceļu pārvie-
tošanos, noveda pie jaunu ekonomiskās attīstības centru izveido-

šanās. Itālija zaudēja savu vadošo lomu kapitālistisko attiecību

attīstībā. Jauni buržuāziskās ekonomiskās attīstības centri radās

dažās Spānijas piekrastes pilsētās, kā arī Dienvidvācijā un Zie-

meļfrancijā. Sevišķi strauji attīstījās kapitālistiskās attiecības Nī-

derlandē un Anglijā. Tieši tur visintensīvāk norisinājās tā sauca-

mās kapitāla sākotnējās uzkrāšanās procesi. Buržuāziskā ražoša-

nas veida panākumu rezultātā Rietumeiropā nobrieda pirmās
buržuāziskās revolūcijas. Pirmā no tām, kura izpaudās kā refor-

mācija un zemnieku karš Vācijā 1525. gadā, beidzās vācu buržuā-

zijai neveiksmīgi — buržuāzija bija spiesta pakļauties savu

feodāļu ekonomiskajai un politiskajai kundzībai. Otrā buržuāziskā

revolūcija notika Nīderlandē XVI gs. beigās un XVII gs. sākumā,
izvērsdamās kā nacionāls un reliģisks karš pret feodāli abso-

lūtisko un katolisko Spāniju. Šī revolūcija beidzās ar Nīder-

landes (Holandes) patstāvības pasludināšanu un buržuāzis-

kas republikas nodibināšanu.

Radikālo sociāli ekonomisko un tehnisko

pārmaiņu sekas bija kardināls lūzums arī

Eiropas tautu garīgajā dzīvē. Feodālisma

laikmetā reliģija bija neierobežoti valdošā ideoloģija, turpretī ta-

gad «baznīcas garīgā diktatūra tika salauzta»2
. Izveidojoties jau-

nām valdošās šķiras politiskās organizācijas formām — stiprām
nacionālām absolūtiskām monarhijām Spānijā, Francijā, Anglijā
un dažās citās zemēs, nostiprinoties centralizētai valsts varai vis-

pār, ievērojami pavājinājās Romas katoļu baznīcas ekonomiskā

varenība un politiskā ietekme. Viduslaiku periodā šī baznīca bija
bijusi noteicošais ideoloģiskais spēks un feodālisma augstākā
sankcija Eiropā. Tagad tās ideoloģisko ietekmi nopietni iedragāja
arī reformācijas kustības, kuras izveidojās XVI gs. pirmajā pusē.
Šīs kustības — luterānisms, cvingliānisms un it īpaši kalvi-

nisms — atspoguļoja augošās buržuāzijas cenšanos atbrīvoties no

Romas katoļu baznīcas kā feodālisma ieroča aizgādnības un no-

dibināt pašai savu — buržuāzisku baznīcas organizāciju.

Reformācijas kustību uzvara atņēma Romas katoļu baznīcai

varu vairākās Eiropas zemēs un novados. Kaut gan reformācijas
kustībām bija antifeodāls raksturs, tās visur pilnīgi palika reliģis-
kās ideoloģijas ietvaros. Arī pirmās buržuāziskās revolūcijas no-

Pārmaiņas ideoloģijas
sfērā

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 6. lpp.
2 Turpat.
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tika ar reliģiskiem lozungiem. Kā rakstīja Engelss, «jaunā šķira
vēl ilgi palika saistīta visvarenās teoloģijas saitēm»1

.
Par reli-

ģiskās ideoloģijas spēku tai laikmetā liecina fakts, ka arī

daudzās tautas zemāko slāņu kustības (tā saucamā tautas

reformācija) savu ideoloģisko pamatojumu meklēja reliģis-
kos priekšstatos un dogmās.

Minēto sociāli ekonomisko pārmaiņu re-

zultātā radās diezgan prāvs buržuāziskās

inteliģences slānis. Viduslaikos zinātnieki

un filozofi gandrīz vienmēr kalpoja baznī-

cai, bet tagad parādījās tāds inteliģences starpslānis, kas bija
tieši saistīts ar zinātni un mākslu un parasti nebija vai bija tikai

vāji saistīts ar baznīcu. Šajā periodā radās jauna kultūra, kuru

sāka saukt par humānismu. Ar šo terminu apzīmēja laicīgo izglī-
tību atšķirībā no teoloģiski sholastiskās izglītības. Teoloģiski sho-

lastiskajai grāmatu gudrībai humānisti nostādīja pretī laicīgās
zinātnes.

Šās agrīnās buržuāziskās kultūras īpatnība izpaudās antīkā

kultūras mantojuma plašā izmantošanā. Antīkā, «pagāniskā» kul-

tūra topošajai buržuāzijai bija tuvāka un saprotamāka nekā feo-

dālās sabiedrības kultūra un ideoloģija. Antīkā kultūras manto-

juma nozīme bija tik liela, ka visu šo laikmetu bieži vien sauc par

renesanses resp. atdzimšanas laikmetu, tādējādi norādot uz ba-

gātās antīkās kultūras daudzu elementu atdzimšanu pēc vairāk

nekā tūkstošgadīgas aizmirstības.

Savu sasniegumu daudzpusības, dziļuma un vērtības ziņā ag-

rīnā buržuāziskā kultūra bija daudz pārāka par baznīcas ietek-

mēto feodālo kultūru. Tai bija lieliski panākumi daiļliteratūrā,

glezniecībā, tēlniecībā un arhitektūrā, zinātnē un filozofijā. Šās

kultūras noteicošais elements bija valdošās feodālās iekārtas un

askētisma reliģiskās morāles ignorēto cilvēku personības interešu

un tiesību atzīšana.

Topošās buržuāzijas ideologu izvirzītais vispusīgi attīstītas

personības ideāls bija vēsturiski aprobežots, jo harmoniskā attīs-

tība tajos laikos bija iespējama tikai nedaudzām personām un

nevis visai tautai. Jau tolaik atklājās, ka buržuāziskās kultūras

raksturīgā iezīme ir individuālisms. Taču tālaika apstākļos indi-

viduālisms bija progresīva parādība, jo tas pauda nepieciešamību
atbrīvot cilvēku no viduslaiku cunftu, kārtu un baznīcas važām.

Jaunais laikmets radīja jaunus priekšsta-
tus par sabiedrības būtību, par cilvēka

dabu utt. Viens no galvenajiem momen-

tiem jaunajā uzskatā par sabiedrību bija tas, ka sabiedrību sāka

saprast ka citu no cita neatkarīgu indivīdu summu.

Par vienu no pirmajiem buržuāzijas politiskajiem ideologiem

Buržuāziskās

humānistiskās

kultūras rašanās

Politiskās
un sociālistiskās mācības

1 K. MapKc h 0. 9meAbc, Coh., t. XVI, «. I, 1937, cīp. 295.
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kļuva florencietis Nikolo Makiavelli (1469 —1527). Savos darbos

(«Pārdomas sakarā ar Tita Līvija pirmajām desmit grāmatām»
un «Valdnieks») Makiavelli apgalvoja, ka cilvēkus pamudina dar-

boties egoisms un materiāli apsvērumi. Cilvēki, viņš rakstīja, āt-

rāk aizmirsīs tēva nāvi nekā mantas zaudēšanu. Tādējādi Makia-

velli par cilvēka dabiskajām īpašībām pasludināja tajā laikā

topošā buržuāziskā individuālisma galvenās iezīmes.

Florences sociologs noraidīja viduslaiku teokrātisko koncep-

ciju, saskaņā ar kuru valsts ir atkarīga no baznīcas kā augstākās
varas zemes virsū. Viņš pamatoja laicīgās valsts nepieciešamību,
valsts varas teoloģiskajai izpratnei pretstatot juridisku pasaules
uzskatu, kas juridiskos institūtus nošķīra no reliģijas priekšrak-
stiem, kuriem tagad tika piedēvēta galvenokārt morāla nozīme.

Markss norāda, ka jaunāko laiku politisko domātāju darbos, sā-

kot ar Makiavelli, «spēks vienmēr ticis attēlots kā tiesību pamats;
līdz ar to politikas teorētiskā aplūkošana bija atbrīvota no morā-

les
..

.»*. Tiešām, tā kā saskaņā ar Makiavelli mācību valsts lab-

klājība un varenība ir politikas augstākais likums, šā mērķa sa-

sniegšanai noder visādi, arī amorāli līdzekļi — uzpirkšana, slep-
kavība, noindēšana, nodevība. Valdniekam, kas stājies pie stipras
centralizētas valsts izveidošanas, jāapvieno sevī lauvas un lapsas
īpašības. Makiavelli ieteiktā politika ir pātagas un kliņģera poli-
tika. Tās pamatus tad arī sāka saukt par makiavellismu — cinisku

un nekādus līdzekļus nesmādējošu metodi politisku mērķu sasnieg-
šanai. Makiavelli nebija šo principu izgudrotājs, viņš tikai pada-
rīja par ideālu dažas tā laika Itālijas politiskās dzīves nepievil-
cīgās iezīmes un tādējādi jau iepriekš ieteica daudzus vēlāko laiku

buržuāziskās politikas tipiskos paņēmienus.
Izcili XVI gadsimta sabiedriskās domas pārstāvji, kuri pa-

matoja stipras centralizētas valsts izveidošanas nepieciešamību,
Francijā bija Zans Bodēns (1530 —1596) un Polijā — Andžejs
Modževskis (1503—1572).

Eiropas zemju tautas masas — zemnieki,

amatnieki, vēlākie proletārieši, kas ļoti
cieta no pieaugošās ekspluatācijas, — arī

izvirzīja savus ideologus. Viens no viņiem

bija Tomass Mincers (apm. 1490.—

1525. g.) — «tautas reformācijas» ievēro-

jamākais darbinieks Lielā zemnieku kara laikā Vācijā. Katego-
riski norobežodamies no birģeriskās reformācijas, kuras ideologs

bija Mārtiņš Luters, Mincers formulēja radikālu politisku pro-

grammu. Tā prasīja atcelt privātīpašumu, padarīt visu mantu par

sabiedrības īpašumu, likvidēt kārtu atšķirības un tautai svešo

valsts varu un nodibināt vispārēju vienlīdzību. Valdošo šķiru pre-

tošanos šai programmai bija paredzēts apspiest ar bruņotu tautas

Tautas interešu

atspoguļošanās
politiski socioloģiskajā

domā. Utopiskais
sociālisms

1 K. Markss un F. Engelss, Vācu ideoloģija, LVI, 1963, 295. lpp.
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spēku. Kā norādījis Engelss, Mincera sociālais ideāls bija fan-

tastiskas nokrāsas priekšstats par komunismu. Tiklab Mincers,
kā arī daudzi citi viduslaiku «ķeceri», kuri vērsās pret feodālo

ekspluatāciju, deva šim ideālam reliģiski panteistisku ideoloģisko
pamatojumu. Saskaņā ar panteistiskajiem uzskatiem dievs ir iden-

tisks ar pasauli, kas aplūkota kā veselums. Katrai atsevišķajai
pasaules daļai jādarbojas visa veseluma interesēs. Tieši tādai kār-

tībai jābūt sabiedrībā. Sava paša interešu egoistiskā sargāšana,
kura, pēc Makiavelli uzskata, bija sabiedrības dzīves augstākais
mērķis, saskaņā ar Mincera mācību ir «dievišķā likuma» sagrozī-
šana, «bezdievība». No šā viedokļa jebkurš privātīpašums ir «bez-

dievīgs».
Dziļākus principus sabiedrības pārkārtošanai tautas interesēs

formulēja angļu humānists un valstsvīrs Tomass Mors (1478—

1535) grāmatā «Utopija», kura tās autoru padarīja par utopiskā
sociālisma pirmo pārstāvi. Mora «Utopija» atspoguļoja konkrētos

vēsturiskos apstākļus, kādi bija izveidojušies Anglijā XVI gs. Taču

galvenā šīs grāmatas nozīme ir tāda, ka tajā izpaudās sapnis par
labāku sabiedrisko iekārtu.

Mors dziļi juta līdzi angļu zemnieku plašo masu ciešanām: ar

tā saucamās iežogošanas palīdzību muižnieki viņus padzina no

viņu zemes; lielas zemes platības tika pārvērstas par ganībām
aitām, kuru audzēšana stipri paplašinājās tekstilrūpniecības strau-

jās attīstības rezultātā. Tomēr «Utopijas» vēsturiskā nozīme ir

ne tik daudz to līdzekļu atmaskošanā, kādus lietoja Anglijas val-

došās šķiras, lai kļūtu bagātas, cik tajā apstāklī, ka šās grāma-
tas autors tālredzīgi norādīja uz privātīpašumu kā tautas posta
un visu sociālo ļaunumu galveno cēloni.

«Utopijā» attēlotās sabiedriskās iekārtas galvenā īpatnība ir

ta, ka tajā nepastāv privātīpašums. Šajā iedomātajā salā darbs

ir visu sabiedrības locekļu pienākums. Visu sabiedrības locekļu
darba labā organizācija ļauj darba dienu saīsināt līdz sešām

stundām. Ražošanu tomēr Mors domā tikai kā amatniecisku ra-

žošanu, kuru tajā laikā jau ievērojamā mērā bija iedragājusi ka-

pitālistiskā manufaktūra. Valsts uzskaita un sadala visus produk-
tus, kurus ražo iedzīvotāji. Ar ražošanas tiešu organizēšanu
nodarbojas vietējās kopienas. Pretstatā viduslaiku reliģiski askē-

tiskajiem priekšstatiem Mors apgalvo, ka Utopijas iedzīvotāji
dzīvo pilnīgā saskaņā ar savu dabu, tiecas pēc veselīgas baudas

v. tml. Visai zīmīgi, ka sociālistiskā doma jau pašos savos sāku-

mos bija jo cieši saistīta ar humānismu.

Otrs ievērojams utopiskā sociālisma teorētiķis bija itāliešu

filozofs un sociologs Tomazo Kampanella (1568—1639). Dzimis

Itālijas dienvidos, kuri toreiz bija Spānijas monarhijas varā, Kam-

panella vadīja plašu sazvērestību, kuras mērķis bija Itālijas at-

brīvošana no spāņu jūga. Nodevības dēļ sazvērestība cieta ne-

veiksmi. Kampanellu ieslodzīja cietumā, kur viņš pavadīja visumā
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27 gadus. Te viņš 1602. gadā sarakstīja savu galveno darbu —

«Saules pilsēta». Tāpat kā Utopijā, arī Saules pilsētā nav privāt-

īpašuma. Cilvēki dzīvo kopienā, darbs visiem kopienas locekļiem
ir ne tikai pienākums, bet arī vajadzība, jo cieņa pret darbu cil-

vēkiem tiek ieaudzināta jau no bērna kājas. Atšķirībā no Mora

Kampanella piešķir nozīmi tehniskiem izgudrojumiem. Viņš runā

par ratiem, kas kustas paši no sevis ar buru palīdzību, par ku-

ģiem, kurus virza īpaši mehānismi, par solāriju (Saules pilsētas

iedzīvotāju) prasmi lidot pa gaisu, par apbrīnojamiem tālskatiem

un klausāmām ierīcēm, kas ļauj sadzirdēt «debesu harmoniju»,
v. tml.

Tāpat kā Mincers, arī Kampanella savu sociālo ideālu pamato
panteistiski. Dzīve kopienā dibināta uz dieva un dabas likuma,
saskaņā ar kuru veselais vienmēr stāv augstāk par jebkuru savu

atsevišķo daļu. Katrs cilvēks vispirms ir kolektīva loceklis.

Tā saucamā renesanses laikmeta filozofis-

kās domas īpatnība ir tās antlsholastls-

kais raksturs. Jāņem vērā, ka visā aplūko-
jamā laikmetā tiklab baznīca, kā arī valsts

arvien vēl sholastiķu atzina par oficiālo

filozofiju un tā tika mācīta gandrīz visās universitātēs. Turpretī
tā filozofija, kuru izstrādāja humānisti, atšķirībā no sholastikas

vairs nebija teoloģijas kalpone.
Filozofijas nodalīšanos no teoloģijas veicināja divējādās pa-

tiesības teorija, kura nošķīra zinātnes priekšmetu (dabas pētī-

šanu) no reliģijas priekšmeta («dvēseles glābšana»). Kaut gan

turpinājās reliģijas un baznīcas kundzība, šī teorija plaši izpla-

tījās tā laikmeta progresīvo domātāju vidū, veicinot zinātniskās

apziņas veidošanos un materiālistiskā virziena attīstību renesan-

ses filozofijā. To veicināja arī antīko materiālistisko mācību, it

īpaši epikūrisma, atdzimšana, kā arī vēlākā dabas zinātņu attīs-

tība. Ciktāl sholastika balstījās uz pašas noplicināto Aristoteļa

mācību, cīņa pret sholastizēto aristotelismu bija viena no rene-

sanses filozofijas atšķirīgajām pazīmēm. Viduslaiku aristotelis-

mam filozofi humānisti nostādīja pretī ne tikai antīko laiku mate-

riālistiskās mācības, bet dažreiz arī Platona un neoplatoniķu
filozofiju. Daži no šiem filozofiem sholastizētajam Aristotelim

pretstatīja lielā Stagirieša patieso mācību, iztulkodami to mate-

riālisma garā. Materiālistiskā pasaules uzskata attīstībā šajā
laikā vēl lielāka nozīme bija tam apstāklim, ka radās natūrfllozo-
fija — no teoloģiskām abstraktām konstrukcijām brīva mācība

par dabu. Šai natūrfilozofijai bieži vien bija panteistisks raksturs,

t. i., tieši nenoliedzot dieva esamību, tā viņu identificēja ar dabu.

Aplūkojamā laikmeta pirmais ievēroja-
mais panteists bija Ķūzas Nikolajs

(1401 —1464). Filozofijas pamatjautājumu viņš risināja ideālis-

tiski: dabu, arī cilvēku, viņš uzskatīja par atvasinātu no dieva,

Filozofija kā

buržuāziskās

humānistiskās kultūras

sastāvdaļa

Kuzas Nikolajs
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kuru viņš uzskatīja par augstāko, absolūto esamību. Taču, attīs-

tot panteisma idejas, Nikolajs faktiski noliedza domu, ka pasauli
radījis dievs. Satuvinot dievu un dabu, viņš dabai piedēvēja die-

višķus atribūtus, pirmām kārtām bezgaligumu (pareizāk sakot,

neierobežotību) telpā. Sās Kūzas Nikolaja kosmoloģiskās idejas
nozīme filozofijas vēsturē kļūst sevišķi skaidra, ja ņem vērā, ka

viens no teoloģiski sholastiskā pasaules uzskata pamatiem bija
apgalvojums, ka Visums ir galīgs telpā un radīts laikā. Nikolajs
apgalvoja arī, ka Zeme nav pasaules viduspunkts un tā saucamā

nekustīgo zvaigžņu sfēra nav pasauli noslēdzoša aploce.
Dziļas idejas Kūzas Nikolajs izteica arī izziņas teorijā. Pār-

liecība par pasaules bezgalīgumu noveda viņu pie paša izziņas

procesa jaunas izpratnes. Sholasti uzskatīja, ka cilvēka izziņas
mērķis ir — izdibināt nemainīgu, reizi par visām reizēm dotu

«dievišķu patiesību», bet Kūzas Nikolajs uzsvēra, ka izziņas pro-
cess nozīmē cilvēku zināšanu bezgalīgu pilnveidošanos. Viņš at-

šķīra dažādas izziņas pakāpes un katrai no tām deva savu novēr-

tējumu. Pirmā pakāpe — sajūta — ļauj tikai neskaidri nojaust
lietu tēlus. Pāri tai stāv sapratne (ratio), kura operē ar skaitļiem
un dod lietām apzīmējumus. Atšķirībā no sholastiem Kūzas Niko-

lajs nenorobežoja sajušanu no sapratnes, bet apgalvoja, ka sa-

pratne kā augstākā izziņas pakāpe ir klāt arī sajušanā kā uzma-

nības un atšķiršanas darbība.

Vēl svarīgāka ir Kūzas Nikolaja izziņas teorijas atšķirība no

sholastiskās izziņas teorijas tai ziņā, ka Nikolajs prātu (intellec-
tuš) uzskatīja par augstākām izzināšanas spējām nekā sapratni.
Viņš izprata svarīgo dialektisko patiesību, ka «visas lietas sastāv

no pretstatiem dažādās pakāpēs» 1. Sapratne domā pretstatus at-

bilstoši pretrunas likumam, pretstatot tos citu citam. Turpretī
prata svarīgākā īpašība ir spēja domāt bezgalīgo. Bet «bezgalī-
gums liek mums pilnīgi pārvarēt jebkuru pretstatu» 2

. Šajā saka-

rība Kūzas Nikolajs tad arī attīstīja savu dialektisko mācību par

«pretstatu sakrišanu» (coincidentia oppositorum). Šādas sakriša-

nas piemērus viņš smeļ pirmām kārtām no matemātikas sfēras:

rādiusam palielinoties, riņķa līnija arvien vairāk sakrīt ar savu

tangenti, un tādējādi izzūd pretstats starp taisno un līko; analo-

ģiski ar taisni saplūst arī trīsstūris, ja mēs bezgalīgi samazinām

pamatam pretējo leņķi, v. tml.

Dabas zinātņu varenais uzplaukums re-

nesanses laikmetā izpaudās daudzos ļoti
svarīgos atklājumos. Sevišķi lieli panā-

kumi bija matemātikai. Lielu celtņu būvēšana, progress kuģu
būve, radikālas pārmaiņas kara lietās, ievērojami jauninājumi
saimniekošanas sistēmā un paņēmienos — tas viss prasīja zināt-

Dabas zinātņu attīstība.
Nikolajs Koperniks

IH. Ky3ūHCKUū, H36paHHbie (pHJiococpcKiie coMHHeHHH, M., 1937, CTp. 60.
2

Turpat, 31. lpp.
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nes pielietošanu ražošanā. Matemātikas attīstību Itālijā un citās

Rietumeiropas zemēs XV—XVII gs. izraisīja tieši šīs vajadzības.
Tā, piemēram, XV gs. visur izplatījās arābu cipari, tika atkal

celti godā senaizmirstie antīko matemātiķu — Eiklida, Arhimeda

v. c. — darbi. XV gs. beigās un XVI gs. parādījās darbi, kuros

antīkās matemātikas sasniegumi tika pārspēti. Zinātnieki, kas no-

darbojās ar matemātiku, centās padarīt to noderīgu augšupejo-

šajai ražošanas praksei; antīkajā senatnē un vēl jo vairāk vidus-

laikos šādu centienu gandrīz nebija.
Sevišķi liela nozīme bija tam, ka šajā laikā radās eksperimen-

tālās dabas zinātnes. Kā norāda Engelss, tieši šajā «grandiozajā
laikmetā» tika pārsniegti seno grieķu un viduslaiku arābu sasnie-

gumi un radās «modernās dabas zinātnes — vienīgās, par ko var

runāt kā par zinātni.. .»K

Teorētiskās matemātikas un uz eksperimentiem dibināto dabas

zinātņu panākumi tieši ietekmēja materiālistisko tendenču attīs-

tību filozofijā un veicināja sholastikas sagrāvi. Ļoti svarīgi atklā-

jumi šajā laikmetā tika izdarīti astronomijā, kuras attīstību no-

teica pirmām kārtām kuģošanas vajadzības un nepieciešamība
izlabot kalendāru. Un, tā kā teoloģiski sholastiskais pasaules uz-

skats bija jo cieši saistīts ar ģeocentrisko pasaules ainu, jaunie
atklājumi astronomijā sagrāva šo pasaules uzskatu. Svarīgākais
no šiem atklājumiem bija lielā poļu zinātnieka Nikolaja Kopernika
(1473 —1543) heliocentriskā sistēma, kura lika pamatus zinātnis-

kajai astronomijai.
Kopernika darbā «Par debess sfēru griešanos» (1543) izklāstī-

tās pasaules heiiocentriskās sistēmas svarīgākās tēzes ir šādas:

1) Zeme neatrodas nekustīgi Visuma centrā, kā domāja Aristo-

telis, Ptolemajs un, viņu piemēram sekojot, visi sholasti un teo-

logi, bet gan griežas ap savu asi; 2) Zeme griežas ap Sauli, kura

atrodas Visuma centrā. Ar Zemes griešanos ap savu asi Koper-
niks izskaidroja dienas un nakts nomainīšanos, kā arī zvaigžņo-
tās debess redzamo griešanos. Un ar Zemes kustību ap Sauli viņš

izskaidroja redzamo Saules pārvietošanos attiecībā pret zvaig-
znēm, kā arī planētu cilpveidīgo kustību, ja tās novēro no Zemes.

Heiiocentriskās teorijas nozīme neaprobe-
žojās ar astronomiju vien. Engelsa vār-

diem runājot, poļu zinātnieks «meta izai-

cinājumu baznīcas autoritātei dabas jau-

tājumos. No šejienes savu gadu skaitīšanu sāk dabas zinātņu
atbrīvošanās no teoloģijas.. .»

2 Kopernika teorija ievērojami
ietekmēja filozofisko ideju attīstību un veicināja materiālistiskā

pasaules uzskata padziļināšanos.

Katoļu baznīcas attieksme pret Kopernika teoriju sākumā bija

Kopernika
heiiocentriskās teorijas

filozofiskā nozīme

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 169. lpp.
2

Turpat, 7. lpp.



divējāda. No vienas puses, būdami ieinteresēti kalendāra reformā,
baznīcas vīri, tāpat kā daudzi zinātnieki, pievērsa uzmanību tam

faktam, ka Kopernika grāmata deva iespēju planētu kustību ap-

rēķināt precīzāk nekā Aristoteļa un Ptolemaja sistēma. No otras

puses, daudzi teologi tūlīt saprata, cik naidīga ir Kopernika helio-

centriskā teorija visam kristietības pasaules uzskatam. Tāpēc baz-

nīca enerģiski aizstāvēja Aristoteļa un Ptolemaja sistēmu, jo šī

sistēma bija viens no baznīcas pasaules uzskata galvenajiem
balstiem.

Atspēkojot tieši jutekliskos cilvēku priekšstatus, ka Zeme ir

nekustīga un Saule kustas, Kopernika atklājums stiprināja pār-
liecību, ka cilvēka prāts spēj izzināt patiesību. Šis gnozeoloģiskais
optimisms, kas vēlāk ieviesās zinātnē un filozofijā, pamazām no-

veda pie to materiālistisko revolucionāro ideju izkristalizēšanās,
kuras izrietēja no Kopernika teorijas. Taču, lai tas varētu notikt,
zinātnei un filozofijai bija jāpārvar divi maldīgi Kopernika fun-

damentālie uzskati, kuri liecināja, cik stipri bija tradicionālie

reliģiskie priekšstati, kas balstījās uz Aristoteļa un Ptolemaja kon-

cepciju: 1. Kaut gan astronomiskie novērojumi Koperniku bija
pārliecinājuši, ka «nekustīgo zvaigžņu» debesis salīdzinājumā ar

Zemi ir neaptveramas un atstatums līdz tām salīdzinājumā ar

atstatumu no Zemes līdz Saulei ir nesalīdzināmi lielāks, tomēr

principā Koperniks piekrita valdošajam uzskatam par pasaules
galīgumu. 2. Kaut gan Zeme saskaņā ar Kopernika teoriju vairs

nebija Visuma centrs, taču principā šāds centrs tika saglabāts.
Par tādu kļuva Saule. Koperniks saglabāja arī Aristoteļa ideāli

riņķveidīgās planētu orbītas ap Sauli, un sakarā ar to viņš bija
spiests saglabāt arī daļu epiciklu (mazo riņķu), pa kuriem kus-

toties planētas savā ideāli riņķveidīgajā kustībā ap Sauli.

Šo Kopernika maldīgo apgalvojumu atspēkošana un tādē-

ļadi viņa sistēmas tālākā izstrādāšana un tās revolucionizējo-
šas būtības noskaidrošana kļuva par lielā itāliešu domātāja
Džordano Bruno uzdevumu.

Raksturodams renesanses laikmetu, En-

gelss norāda, ka tas bija «laikmets, kam

bija vajadzīgi titāni un kas radīja titānus pēc sava domāšanas

speķa, dedzības un rakstura .. .»*. Goda vieta starp šiem titāniem

pieder Džordano Bruno (1548—1600). Jaunībā viņš bija dominikāņu
ordeņa mūks, vēlāk humānistiskās ideoloģijas, itāliešu natūrfilo-

zofijas un Kopernika teorijas ietekmē nonāca konfliktā ar katoļu
baznīcu, atteicās no priestera kārtas un aizbēga no Itālijas. Vai-

rāk neka piecpadsmit gadus Bruno nodzīvoja Šveicē, Francijā,
Anglija un Vācijā, nododoties enerģiskai filozofiskai un propa-

gandistiskai darbībai, kas sagādāja viņam jo daudzus ienaid-

niekus starp baznīcas vīriem un sholastiem, kuri aizstāvēja

Džordano Bruno

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 6. lpp.

1319*
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teoloģisko pasaules uzskatu. Ilgodamies pēc dzimtenes, Bruno

1592. gadā atgriezās Itālijā un drīz vien nonāca inkvizīcijas
rokās, kura viņu astoņus gadus noturēja moku kambaros un

pēc tam sadedzināja uz sārta.

Bruno pasaules uzskats visumā ir materiālistisks, taču for-

mas ziņā tas ir panteisms. Bruno dievu galīgi «nometina» dabā,
kura, pēc Bruno vārdiem, ir «dievs lietās». No visiem šā laikmeta na-

tūrfilozofiem Bruno viskonsekventāk lika dievam saplūst ar dabu.

Viens no svarīgākajiem secinājumiem, pie
kuriem Bruno nonāca savā panteismā, ir

noteikts apgalvojums, ka daba ir bezga-
līga. Kūzas Nikolaja mācība par pasaules bezgalīgumu bija vel

miglaina, pa pusei teoloģiska, bet Bruno mācība ir pilnīgi natu-

rālistiska: tā tiek formulēta kā mācība vienīgi par dabu. Savā

mācībā par dabas bezgalīgumu Bruno ne tikai attīstīja panteisma

idejas, bet arī apzināti pievienojās senatnē Dēmokrita, Epikūra
un Lukrēcija formulētajiem uzskatiem, ka telpa ir bezgalīga un

ka pastāv bezgalīgi daudz pasauļu. Bruno nevis vienkārši atdzī-

vināja šīs mācības, bet attīstīja tās tālāk un padarīja tās par

vienu no galvenajiem sava materiālistiskā, antiteoloģiskā pasau-
les uzskata stūrakmeņiem. Ejot šo ceļu, Bruno atbrīvoja Koper-
nika teoriju no sholastiskās kosmoloģijas paliekām. Viņš atteicās

no Kopernika uzskata, ka Saule ir Visuma absolūtais centrs. Pēc

Bruno domām, šāda centra Visumā vispār nav. Jebkuru planētu
un pat jebkuru Visuma punktu novērotājs, kas atrodas uz šās

planētas vai šajā punktā, var iztulkot kā Visuma centru. Tātad

Saule ir nevis absolūtais, bet tikai relatīvais Visuma centrs, t. i.,

mūsu planētu sistēmas viduspunkts. Tāpēc mūsu Saule nav vie-

nīgā Visumā. Ko Aristotelis, Ptolemajs, sholasti un arī vēl Ko-

perniks bija uzskatījuši par pēdējo, Visumu noslēdzošo nekustīgo
zvaigžņu sfēru, to Bruno pasludināja par citu, no mums milzīgi
tālu esošu pasauļu saulēm. Ne tikai mūsu Zeme ir «vienkārša»

Saules sistēmas planēta, kā mācīja Koperniks, bet arī Saule

ir tikai viena no neskaitāmajām zvaigznēm. Visumam nav ro-

bežu, pasauļu skaits tajā ir bezgalīgs. Kā vēlāk rakstīja Lomo-

nosovs:

Bruno mācība par

Visuma bezgalīgumu

Raug, dzīles, kurām nevaid malas,
Un tajās zvaigžņu daudz bez gala ..

Ar savu drosmīgo uzskatu sasizdams Visuma kristāla sfē-

ras — Visums tika uzskatīts par dieva radītu un telpā ierobe-

žotu — un izplezdams šo Visumu līdz bezgalībai, Bruno apgal-

voja arī, ka ne tikai mūsu Saulei ir planētas, bet ka arī zvaig-

znēm, šīm tālu no mums esošām saulēm, ir savi pavadoņi.

Astronomija šo uzskatu apstiprināja tikai mūsu gadsimta vidū.

Kā Bruno pareizi domāja, mēs šīs planētas nevaram saredzēt_ tā-

pēc, ka tās atrodas kolosāli tālu no mums, turklāt šīs planētas
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pārmāc zvaigžņu staru spožums. Arī mūsu Zeme, atstarodama

Saules starus, pasaules telpā ir spīdošs ķermenis, — pareizi
sprieda Džordano Bruno, kura uzskati var noderēt par piemēru
filozofijas auglīgajai ietekmei uz astronomiju. Noskaņojumu, kāds

ir cilvēkam, kas nonācis pie atziņas, ka Visums ir bezgalīgs un

pasaulēm, kuras to veido, nav skaita, filozofs dzejnieks izteica

šādās iedvesmas pilnās vārsmās:

Zvaigžņu kustīgie pulki, jums pretī es dedzīgi traucos,

Sasniegt es pratīšu jūs, ja pareizo rādīsit ceju.
Mainoties, mijoties telpā, jūs, zvaigznes, jel spārnojiet mani,
Aizlidot spētu lai es tai tālajo pasauļu malā.

To, ko tik ilgi no mums slēpis ir skopulis laiks,

Atsegt to gribu nu es un ienirt tā tumšajās dzīlēs.1

Savā mācībā par Visumu itāliešu domā-

tājs izteica vēl vienu ļoti svarīgu domu,
kura nozīmēja atteikšanos no Aristoteļa

un sholastu priekšstata, ka starp Zemes vielu, kas sastāv no ze-

mes, ūdens, gaisa un uguns, un debesu vielu, planētām un zvaig-
znēm, kas sastāv no neiznīkstoša ētera, pastāv principiāls pret-
stats. Pretēji šiem uzskatiem Bruno apgalvoja, ka visas pasaules
ir fiziski vienveidīgas. Viņš uzskatīja, ka visas pasaules un visi

Visuma ķermeņi sastāv no šiem pieciem elementiem. Ēters ir tikai

saistoša vide starp četriem elementiem, visām planētām un vi-

sām pasaulēm; tādējādi tukšums nav iespējams.
Bruno domāja, ka arī citas pasaules ir apdzīvotas. Šis viņa

uzskats izrietēja no pārliecības, ka visam dabā piemīt dvēsele, no

hilozoisma, pie kura viņš turējās līdzīgi citiem tā laikmeta natūr-

filozofiem. «Pasaulei un tās locekļiem piemīt dvēsele» 2
, pasaules

dvēsele piepilda visu Visumu, visas lietas. Piesliedamies Platona

mācībai par pasaules dvēseli, Bruno mēģināja pārvarēt ievēroja-
mās grūtības, ar kurām viņš sadūrās, kad gribēja izskaidrot kus-

tībā, pārmaiņā un attīstībā esošo pasauli. Viena no šīm grūtībām
bija tāda, ka tajos laikos, kad vēl nebija atklāts vispasaules gra-

vitācijas likums, nebija iespējams izskaidrot planētu, Saules un

zvaigžņu kustības cēloņus. Pēc Bruno domām, pasaules dvēsele

Visumā un atsevišķo planētu un zvaigžņu dvēseles kā pasaules
dvēseles daļas pilnīgi izskaidro šo kustību. Uzsvērdams garīgā
pirmsākuma aktīvo raksturu, Bruno tomēr nekur nerunā par šā

pirmsākuma bezķermenisku, no ķermeņa šķirtu pastāvēšanu. Arī

matēriju Bruno izprata ne tā kā agrāk. Panteistiski likdams die-

vam saplūst ar dabu, viņš pretstatā sholastiem matēriju uzska-

tīja nevis par pasīvu, amorfu pirmsākumu, kurš iegūst šādu vai

tadu noteiktību dieva radīto formu iedarbības rezultātā un pats

par sevi neko nespēj, bet gan par aktīvu, patstāvīgu un pašdar-

Bruno natūrfilozofiskie

uzskati

1 JJoKopdano Epyno, Anajioru M., 1949, CTp. 168.
2 Turpat, 208. lpp.
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bīgu pirmsākumu. Bruno mācība par matēriju bija arī tāpēc anti-

sholastiska, ka tā uzsvēra matērijas neatdalāmību no formas. Sa-

skaņā ar Bruno mācību forma nevar pastāvēt ārpus matērijas,
tāpat kā matērija nav iedomājama ārpus vienas vai otras formas.

Matērijas un formas vienībā noteicošā loma ir matērijai, kura

«visu rada no pašas klēpja». Bruno matēriju nosauca par visu lietu

māti, kura spēj bezgalīgi radīt arvien jaunas formas.

Izziņas teorijā Bruno pamatojās uz atzi-

numa, ka cilvēks ir neatņemama dabas

daļa, mikrokosms (mazā pasaule), kas at-

spoguļo makrokosmu (lielo pasauli). Šim uzskatam piekrita arī

citi natūrfilozofi. Bruno atzina tās pašas izziņas pakāpes kā Kū-

zas Nikolajs: sajūtas, sapratni un prātu (intelektu). Taču viņš

sajūtas nostādīja pretstatā prātam. Jutekliskā uztvere ir nedrošs

izziņas avots. Sajūtu horizonts ir visai aprobežots, tās nespēj

aptvert milzīgos Visuma atstatumus un nepavisam nav spējīgas
uztvert bezgalīgumu. Sajūtu orgāni mūs maldina, piemēram, lik-

dami domāt, ka Zeme ir nekustīga un Saule kustas. Galīgais
spriedums arī šeit, tāpat kā pārējos gadījumos, pieder prātam.

Izprotot pasauli kā bezgalīgu, Bruno nonāk pie dialektiskās

atziņas par pretstatu sakrišanu tiklab bezgalīgi lielajā, kā ari

bezgalīgi mazajā. Kūzas Nikolaja mācība par pretstatu sakrišanu

ietilpa kā sastāvdaļa viņa mācībā par dievu, bet Bruno filozofijā
tā pilnīgi balstās uz dabu un veido vienu no visbūtiskākajiem ele-

mentiem viņa mācībā par dabu. «Kas grib izzināt visdziļākos
dabas noslēpumus,» viņš raksta, «tas lai aplūko un novēro pret-

runu un pretstatu minimumus un maksimumus.» 1 Kūzas Nikolajs
pretstatu sakrišanas piemērus smēlās gandrīz vienīgi no matemā-

tikas sfēras, bet Bruno tos atrada visos dabas un cilvēku darbī-

bas novados. Lai kādu īstenības sfēru mēs arī ņemtu, viens pret-
stats ir otra pretstata sākums. Iznīcināšana ir tapšanas sākums,

un, otrādi, mīlestība ir naida sākums utt. Šā pretstatu sakara, to

iekšējās radniecības cēlonis ir bezgalīgā substance. Bezgalīgumā

identificējas un saplūst kopā daļa un veselais, taisne un riņķa

līnija, centrs un perifērija, forma un matērija, brīvība un nepie-

ciešamība, subjekts un objekts v. tml.

Aplūkojama laikmeta līdzas naturnlozo-

fiem daudzas dziļas filozofiskas idejas iz-

teica arī ievērojamie zinātnieki un dabas

pētnieki Leonardo da Vinči, Galilejs v. c. Atšķirībā no natūrfilo-

zofiem šie domātāji: 1) ciešāk bija saistīti ar sava laikmeta prak-

tiskajām, ražošanas izraisītajām vajadzībām; 2) nekonstruēja pla-
šas abstraktas koncepcijas, kuras tiecās aptvert dabu visumā un

kurās tāpēc bija ievērojami fantastikas elementi; 3) formulēja
vērtīgas metodoloģiskas idejas un izvirzīja tādus dabas iztulko-

Bruno izziņas teorija
. un dialektika

Filozofiskās idejas
dabas pētnieku darbos

1 ļļoKopdano Bpyno, Huajioru, CTp. 291.
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šanas principus, kuri iezīmēja jaunu posmu materiālisma attīs-

tībā.

Renesanses laikmetā sevišķi uzplauka māksla. Tādi mākslas

novadi kā glezniecība, arhitektūra un tēlniecība attīstījās ciešā

sakarā ar matemātiku, mehāniku, anatomiju, medicīnu un ķīmijas
sākumiem, un bieži vien ar visu to nodarbojās viens un tas pats
cilvēks. Runājot par šā laikmeta darbiniekiem kā par titāniem pēc
savas «daudzpusības un zināšanām», Engelss norāda, ka «cil-

vēki, kas nodibināja tagadējo buržuāzijas kundzību, bija viss kas,
tikai ne buržuāziski aprobežoti ļaudis»

1.

Lieliskajā mākslinieku, tēlnieku un zināt-

nieku plejādē ar savu daudzpusību un

erudīciju izcēlās Leonardo da Vinči (1452—1519). Izglītību viņš

ieguva mākslas darbnīcā Florencē. Tur Leonardo ne tikai apguva

gleznošanas mākslu, bet ieguva arī nopietnas zināšanas matemā-

tikā un anatomijā. Vēlāk viņš sāka nodarboties arī ar tehnikas

problēmām. Viņš uzbūvēja daudzas mašīnas un ierīces, kuras at-

viegloja darbu un cēla tā ražīgumu. Lielā itāliešu mākslinieka

interese par zinātnes un tehnikas problēmām bija ļoti plaša, ap-
tverdama gandrīz visu tajos laikos pieejamo zināšanu sfēru. Dau-

dzi viņa tehniskie projekti (piemēram, lidaparāta un izpletņa pro-

jekti) bija par veseliem gadsimtiem aizsteigušies priekšā viņa
laikmetam.

Starp daudziem citiem māksliniekiem, inženieriem un izgudro-
tājiem Leonardo izcēlās ar to, ka dziļi izprata tam laikam rak-

sturīgo daudzo tehnisko projektu, izgudrojumu un iekārtu metodo-

loģiskos pamatus. Tāpēc viņš kļuva par moderno dabas zinātņu

pionieri, par pirmo domātāju, kas jau toreiz sāka lietot dabas pē-
tīšanā eksperimentāli matemātisko metodi, kā arī par izcilāko

sava laikmeta estētiskās domas pārstāvi.
Leonardo da Vinči atšķīrās no laikabiedru lielum lielā vairā-

kuma ar savu naidīgo attieksmi pret astroloģiju, maģiju un al-

ķīmiju, kurām tajos laikos bija milzīga ietekme. Viņš tās uzska-

tīja par viltus zinātnēm, no kurām cilvēcei nav gluži nekāda la-

buma. Zinātniskās darbības jēgu izcilais zinātnieks saskatīja vis-

pirms praktiskajā labumā, kādu zinātne var sniegt cilvēcei. Viņš

pamatoja dziļo ideju par nepieciešamību apvienot praktisko pie-
redzi un tās zinātnisko izpratni, uzskatīdams šādu apvienojumu
par galveno ceļu, kas ved pie jaunu patiesību atklāšanas. «Cil-

vēki, kas iemīlējušies praksē un atstāj novārtā zinātni,» viņš rak-

stīja, «līdzinās stūrmanim, kurš kāpj uz kuģa bez stūres vai kom-

pasa: viņš nekad skaidri nezina, uz kurieni brauc... Zinātne ir

karavadonis, prakse ir karavīri.»2 Matemātiku viņš uzskatīja par

Leonardo da Vinči

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 6. lpp.
2 Jleonapdo da Buhhu, H3čpaHHbie eciecTßeHHOHavHHbie M.,

1955, dp. 23.
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to visdrošāko zinātni, kura nepieciešama pirmām kārtām piere-
dzes izprašanai un vispārināšanai.

Milzīga ir Leonardo da Vinči loma renesanses estētiskās do-

mas attīstībā. Kā zināms, reālistiskā māksla šajā laikmetā sa-

sniedza sevišķi spožu uzplaukumu. Kā «Svētā vakarēdiena», Mo-

nas Līzas portreta («Džokondas») un citu glezniecības šedevru

autors Leonardo spēcīgi ietekmēja māksliniekus tiklab Itālijā, kā

arī aiz tās robežām. Viņš darbojās arī kā ievērojams mākslas teo-

rētiķis. Lielā mākslinieka estētikas reālistiskā būtība izpaužas

viņa pārliecībā, ka, līdzīgi zinātnei, arī māksla kalpo reālās pa-
saules izzināšanai. Taču māksla un zinātne pētī dažādas šās pa-
saules puses un lieto dažādus līdzekļus. Zinātne iedziļinās dabas

radītajos priekšmetos un pētī to kvantitatīvās likumsakarības,

turpretī māksla atsedz šo pašu priekšmetu kvalitatīvās īpatnības.
Tādējādi atklājas dabas daiļums, kura baudīšanā renesanses hu-

mānisti pretēji viduslaiku askētismam saskatīja vienu no svarīgā-
kajiem cilvēka dzīves mērķiem. Kā zinātnieks Leonardo apbrīnoja
dabas likumu «gudrību», kā mākslinieks viņš sajūsminājās par
dabas un cilvēka skaistumu. Uzsvērdams cilvēka dvēseles un ķer-
meņa individualitāti un skaistumu, Leonardo pētīja tos kā zināt-

nieks un kā mākslinieks. Cilvēka ķermeņa proporcijas viņš attē-

loja kā teicams anatoms un izcils meistars zīmēšanā, un cilvēka

dvēseles vienreizīgumu un daiļumu viņš atainoja savās nepārspē-
jamās gleznās kā lielisks psihologs un gleznotājs.

Dabas pētīšanas eksperimentāli matemā-

tiskās metodes pamatlicējs bija lielais itā-

liešu zinātnieks Galileo Galilejs (1564 —1642). Leonardo da Vinči

šādu dabas pētīšanas metodi bija tikai ieskicējis, turpretī Galilejs
ir atstājis metodes detalizētu izklāstu un formulējis pasaules me-

hānistiskās izskaidrošanas svarīgākos principus.
Galilejs dzimis paputējuša muižnieka ģimenē Pizas pilsētā

(netālu no Florences). Pārliecinājies par sholastikas grāmatu

gudrības neauglīgumu, viņš iedziļinājās matemātikas zinātnēs.

Vēlāk viņš kļuva par matemātikas profesoru Padujas universi-

tātē un veica aktīvu zinātniskās pētniecības darbu it īpaši mehā-

nikas un astronomijas novadā.

Lai uzvarētu Kopernika teorija un Džor-

dano Bruno izteiktās idejas un tātad lai

veiksmīgi attīstītos materiālistiskais pasau-

les uzskats vispār, ļoti liela nozīme bija at-

klājumiem astronomijā, kurus izdarīja Ga-

lilejs ar paša konstruētā teleskopa palīdzību. Viņš atklāja uz Mē-

ness krāterus un kalnu grēdas (pēc viņa priekšstata — «kalnus»

un «jūras»), saskatīja neskaitāmos zvaigžņu sakopojumus, kuri

veido Piena ceļu, saredzēja Jupitera pavadoņus, plankumus uz

Saules utt. Ar šiem atklājumiem Galilejs visā Eiropā iekaroja «de-

besu Kolumba» slavu. Galileja atklājumi astronomijā, pirmām

Galilejs

Astronomijai
un mehānikai veltīto

Galileja darbu

filozofiskā nozīme
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kārtām Jupitera pavadoņu konstatēšana, kļuva par uzskatāmu pie-

rādījumu, ka Kopernika heliocentriskā teorija ir pareiza. Parādības,
kādas novērojamas uz Mēness, kuru uzskatīja par planētu,
kas pilnīgi analoģiska Zemei, kā arī Saules plankumi apliecināja
Bruno ideju par Zemes un debess ķermeņu fizisko vienveidīgumu.
Atklājums, ka Piena ceļš sastāv no daudzām zvaigznēm, savukārt

netieši pierādīja, ka Visumā pastāv neskaitāmas pasaules.
Ar minētajiem Galileja atklājumiem sākās viņa niknā pole-

mika pret sholastiem un baznīcas vīriem, kuri aizstāvēja Aristo-

teļa un Ptolemaja izveidoto pasaules ainu. Līdz šim katoļu baz-

nīca jau minēto iemeslu dēļ bija spiesta paciest to zinātnieku

uzskatus, kuri Kopernika teoriju atzina kā vienu no hipotēzēm,
un tās ideologi uzskatīja, ka pierādīt šo hipotēzi nav iespējams,
bet tagad, kad šie pierādījumi radās, Romas baznīca pieņēma lē-

mumu aizliegt propagandēt Kopernika uzskatus pat kā hipotēzi
un pati Kopernika grāmata tika uzņemta «Aizliegto grāmatu sa-

rakstā» (1616). Tas viss apdraudēja Galileja darbību, taču viņš
turpināja pilnveidot pierādījumus par labu Kopernika teorijai. Šai

ziņā milzīga loma bija arī Galileja darbiem mehānikas novadā.

Tajos laikos valdošā sholastiskā fizika, kas pamatojās uz pa-
viršiem novērojumiem un spekulatīviem aprēķiniem, bija piesār-

ņota ar priekšstatiem, ka lietas kustas atbilstoši savai «dabai» un

mērķim, ka ķermeņiem piemīt dabisks smagums un dabisks vieg-

lums, ka daba «baidās tukšuma», ka kustība pa riņķa līniju ir

vispilnīgākais kustības veids, un ar citādiem nezinātniskiem izdo-

mājumiem, kuri savijās samudžinātā mezglā kopā ar reliģijas
dogmām un bībeles mītiem. Ar daudzu spožu eksperimentu palī-
dzību Galilejs pamazām atraisīja šo mezglu un izveidoja mehā-

nikas svarīgāko nozari — dinamiku, t. i., mācību par ķermeņu
kustību.

Nodarbodamies ar mehānikas jautājumiem, Galilejs atklāja vai-

rākus tās fundamentālos likumus: likumu, ka ceļš, kuru noiet krī-

toši ķermeņi, ir proporcionāls to krišanas laika kvadrātam; likumu,
ka dažāda smaguma ķermeņu krišanas ātrumi bezgaisa vidē ir

vienlīdzīgi (tas bija pretrunā ar Aristoteļa un sholastu domām,
ka ķermeņu krišanas ātrums ir proporcionāls to svaram); likumu,
ka kādam ķermenim piešķirtā vienmērīgā taisnvirziena kustība

saglabājas tik ilgi, kamēr kāda ārēja iedarbība to nepārtrauc (vē-
lāk šo likumu sāka saukt par inerces likumu), v. c.

Galileja atklātajiem mehānikas likumiem, kā arī Johana Kep-
lera (1571—1630) atklātajiem likumiem, pēc kuriem planētas kus-

tas ap Sauli, bija milzīga filozofiska nozīme. Likumsakarības, da-

biskas nepieciešamības jēdziens bija, var teikt, radies līdz ar

filozofijas rašanos. Taču šie sākotnējie jēdzieni nebija brīvi no

ievērojamiem antropomorfisma un mitoloģijas un šis

apstāklis bija viens no gnozeoloģiskajiem pamatiem to vēlākajai
iztulkošanai ideālistiskā garā. Bet līdz ar to, ka Galilejs atklāja
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mehānikas likumus un Keplers — planētu kustības likumus, šo

likumu jēdzienus traktēdami stingri matemātiski un atbrīvodami

to izpratni no antropomorfisma elementiem, šo likumu pamatā

bija likta fizika. Tādējādi pirmo reizi cilvēka izziņas attīstības

vēsturē dabas likuma jēdziens ieguva stingri zinātnisku saturu.

.Mehānikas likumus Galilejs izmantoja arī, lai pierādītu Koper-
nika teoriju, kura bija nesaprotama cilvēku vairākumam, kas šos

likumus nezināja. Tā, piemēram, no «veselā saprāta» viedokļa šķiet
pilnīgi dabiski, ka, Zemei kustoties pasaules telpā, jārodas ļoti

stipram viesulim, kam jāaizslauka viss, kas ir Zemes virsū. Tāds

bija viens no pašiem «spēcīgākajiem» argumentiem pret Koper-
nika teoriju. Turpretī Galilejs konstatēja, ka ķermeņa vienmērīga
kustība ne mazākā mērā neietekmē procesus, kuri norisinās uz šā

ķermeņa virsmas. Tā, piemēram, uz braucoša kuģa ķermeņu kri-

šana notiek tāpat kā uz nekustīga kuģa. Tāpēc uz pašas Zemes

ir grūti atklāt tās vienmērīgo taisnvirziena kustību.

Visas šīs idejas lielais zinātnieks formulēja savā darbā «Dia-

logs par divām galvenajām pasaules sistēmām — Ptolemaja un

Kopernika» (1632), kurā zinātniski pierādīja Kopernika teorijas
pareizumu. Šī grāmata katoļu baznīcai bija iegansts apsūdzībai
pret Galileju. Viņu nodeva Romas inkvizīcijas tiesai; 1633. gadā
notika slavenā prāva, kurā Galileju piespieda formāli atteikties no

saviem «maldiem». Viņa grāmatu aizliedza, tomēr aizturēt Koper-
nika, Bruno un Galileja ideju tālāko uzvaras gājienu baznīca vairs

nespēja. Lielais itāliešu domātājs faktiski bija uzvarējis.
Izmantojot divējādās patiesības teoriju,

Galilejs noteikti nošķīra zinātni no reliģi-
jas. Viņš, piemēram, apgalvoja, ka daba

jāpētī ar matemātikas un pieredzes, bet

nevis ar bībeles palīdzību. Dabas izzināšanā cilvēkam jāvadās
tikai no sava paša prāta. Zinātnes priekšmets ir daba un cilvēks.

Reliģijas priekšmets ir «dievbijība un paklausība», cilvēka morā-

lās rīcības sfēra.

Uz to balstoties, Galilejs nonāca pie secinājuma, ka ir iespē-

jama dabas bezgalīga izzināšana. Viņš arī šeit nonāca konfliktā

ar valdošajiem sholastiski dogmatiskajiem priekšstatiem, ka «die-

višķās patiesības» atzinumi, kas fiksēti bībelē, «baznīcas tēvu»,

sholastizētā Aristoteļa un citu «autoritāšu» darbos, ir nesatrici-

nāmi. Pamatojoties uz ideju, ka Visums ir bezgalīgs, lielais itā-

liešu zinātnieks izvirzīja dziļo gnozeoloģisko ideju, ka patiesības
izzināšana ir bezgalīgs process. Šī sholastikai pretrunīgā Galileja

atziņa noveda viņu pie jaunas metodes patiesības izzināšanai.

Līdzīgi daudziem citiem renesanses laikmeta domātājiem, Ga-

lilejs noraidoši izturējās pret sholastisko, siloģistisko loģiku. Tra-

dicionālā loģika, viņš teica, noder loģiski nepilnīgu domu izlabo-

šanai, tā ir neaizstājama, izklāstot citiem jau atklātas patiesības,
taču tā nespēj novest pie jaunu patiesību atklāšanas un tātad arī

Izziņas un metodes

problēma Galileja
darbos
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pie jaunu lietu izgudrošanas. Bet tieši pie jaunu patiesību atklāša-

nas, sacīja Galilejs, jānoved patiesi zinātniskai metodoloģijai.

Izstrādājot šādu metodoloģiju, Galilejs pārliecināti un dedzīgi
propagandēja pieredzi kā vienīgo ceļu, kas spēj novest pie patiesī-
bas. Tiesa, arī citi renesanses laikmeta progresīvie domātāji tiecās

empīriski pētīt dabu, tomēr Galileja nopelns ir tas, ka viņš izstrā-

dāja dabas zinātniskās pētīšanas principus, par kuriem bija sap-

ņojis Leonardo. Renesanses domātāju lielum lielais vairākums, uz-

sverot pieredzes nozīmi dabas izzināšanā, pieredzi saprata kā da-

bas parādību vienkāršu novērošanu, to pasīvu uztveršanu, bet

Galilejs, ar visu savu zinātnieka darbību atklādams daudzus fun-

damentālus dabas likumus, parādīja, ka noteicošā loma ir ekspe-
rimentam, t. i., plānveidīgi izdarāmam novērojumam, ar kura palī-
dzību pētnieks it kā uzdod dabai viņu interesējošus jautājumus
un saņem atbildi uz tiem.

Pētījot dabu, zinātniekam, pēc Galileja domām, jālieto divē-

jāda metode: rezolutivā (analītiskā) un kompozitivā (sintētiskā).
Ar kompozitīvo metodi Galilejs saprata dedukciju. Taču viņš sa-

prata to nevis kā vienkāršu siloģistiku, kas ļoti labi pieņemama
arī sholastikai, bet kā zinātnieku interesējošo faktu matemātisku

aprēķināšanu. Daudzi tā laika domātāji, atdzīvinot pitagorisma
antīkās tradīcijas, sapņoja par šādu aprēķināšanu, taču vienīgi Ga-

lilejs nostādīja to uz zinātniskiem pamatiem. Viņš parādīja, cik

milzīga nozīme ir kvantitatīvajai analīzei, kvantitatīvo attiecību

precīzai noteikšanai, pētījot dabas parādības. Tādējādi viņš atrada

zinātnē to punktu, kurā saskaras empīriski induktīvā un abstrakti

deduktīvā dabas pētīšanas metode, punktu, kurā abstrakto zināt-

nisko domāšanu iespējams saistīt ar dabas parādību un procesu
konkrēto uztveri.

Tomēr Galileja izstrādātajai zinātniskajai metodoloģijai vi-

sumā bija vienpusīgi analītisks raksturs. Sī viņa metodoloģijas
īpatnība harmonēja ar tajā laikā sākušos manufaktūru uzplau-
kumu; manufaktūrām bija raksturīga ražošanas procesa sadalī-

šana vairākās operācijās. Šās metodoloģijas rašanās bija saistīta

arī ar pašas zinātniskās izziņas specifiku — zinātniskā izziņa sā-

kas ar to, ka tiek noskaidrota matērijas kustības visvienkāršākā

forma — ķermeņu pārvietošanās telpā, kuru pēta mehānika.

Galileja izstrādātās metodoloģijas minētā

īpatnība noteica arī viņa filozofisko uz-

skatu atšķirīgās pazīmes, kuras visumā

var raksturot kā mehānistiskā materiālisma pazīmes. Matēriju Ga-

lileļs iedomājās kā pilnīgi reālu ķermenisku substanci ar korpus-
kulāru struktūru. Šajā ziņā viņš atdzīvināja antīko atomistu uz-

skatus. Taču atšķirībā no tiem viņš dabas atomistisko interpretā-
ciju cieši saistīja ar matemātiku un mehāniku. Dabas grāmatu,
teica Galilejs, nav iespējams saprast, iekams nav apgūta tas

Galilejs ka mehānistiskā
materiālisma pārstāvis



matemātiskā valoda, kura zīmes ir trīsstūri, apļi un citas mate-

mātiskas figūras.
Tā kā dabas mehānistiskā izpratne nevar izskaidrot dabas bez-

galīgo kvalitatīvo daudzveidību, Galilejs, zināmā mērā balstīda-

mies uz Dēmokritu, pirmais no jauno laiku filozofiem izstrādāja
tēzi par krāsas, smaržas, skaņas utt. subjektīvo raksturu. Savā

darbā «Proves meistars» (1623) viņš norādīja, ka matērijas daļi-

ņām piemīt noteikta forma un lielums, ka tās ieņem noteiktu vietu

telpā, ka tās kustas vai atrodas miera stāvoklī, bet ka tām nav

ne krāsas, ne garšas, ne smaržas, ka šīs īpašības tātad matērijai
nav būtiskas. Visas jutekliskās īpašības rodas tikai uztverošajā
subjektā.

Galileja uzskats, ka matērija pamatos sastāv no vielas daļi-

ņām, kurām nav īpašību, principiāli atšķiras no natūrfilozofu uz-

skatiem, kuri matērijai, dabai piedēvē ne tikai objektīvas īpašī-

bas, bet arī dvēseli. Galileja mehānistiskajā pasaules izpratnē
daba tiek padarīta nedzīva un matērija, Marksa vārdiem runājot,
vairs neuzsmaida cilvēkam savā poētiski jutekliskajā mirdzumā.

Galileja uzskatu mehānistiskais raksturs, kā arī tas apstāklis,
ka buržuāzijas šķira, kuras pasaules uzskatu viņš pauda, vēl ne-

bija ideoloģiski nobriedusi, neļāva viņam pilnīgi atbrīvoties no

teoloģiskā priekšstata par dievu. Viņš to nespēja tāpēc, ka viņa
uzskati par pasauli, saskaņā ar kuriem dabā, kas savos pamatos
sastāv no vieniem un tiem pašiem elementiem, nekas neiznīkst un

nekas nerodas no jauna, bija metafiziski. Antivēsturisms rakstu-

rīgs arī Galileja uzskatam par cilvēka izziņu. Tā, piemēram, viņš
izteica domu, ka vispārīgās un nepieciešamās matemātiskās pa-

tiesības radušās ārpus pieredzes. Šis metafiziskais viedoklis pa-

vēra iespēju apelēt pie dieva kā pašu drošāko patiesību pēdējā
avota. Vēl skaidrāk šī ideālistiskā tendence izpaudās Galileja uz-

skatos par Saules sistēmas izcelšanos. Kaut gan viņš, līdzīgi
Bruno, vadījās no pārliecības, ka Visums ir bezgalīgs, tomēr viņš
šo pārliecību savienoja ar priekšstatu, ka planētu riņķa orbītas un

kustības ātrumi ir nemainīgi. Cenšoties izskaidrot Visuma uzbūvi,

Galilejs apgalvoja, ka dievs, kurš kādreiz radījis pasauli, Sauli

novietojis pasaules viduspunktā un planētām licis kustēties pretī

Saulei, noteiktā punktā šo planētu taisnvirziena kustību pārvērs-
dams par kustību pa riņķa līniju. Ar to dieva darbība izbeigusies.
Kopš tā laika dabai esot pašai savas objektīvās likumsakarības,
kuru pētīšana ir tikai zinātnes uzdevums.

Tādējādi Galilejs jaunajos laikos viens no pirmajiem formulēja
deistisko uzskatu par dabu. Pie šā uzskata turējās vēlāk vairā-

kums XVII—XVIII gs. progresīvo domātāju. Galileja zinātniskā

un filozofiskā darbība nozīmēja, ka Eiropas filozofiskās domas at-

tīstībā sācies jauns posms — XVII un XVIII gs. mehānistiskais

un metafiziskais materiālisms.
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VI nodaļa

RIETUMEIROPAS FILOZOFIJAS ATTĪSTĪBA BURŽUĀZISKO

REVOLŪCIJU LAIKMETĀ

(no XVI gs. beigām līdz XVIII gs. beigām)

1. §. Buržuāziskās filozofijas pamatlicēji F. Bēkons un

R. Dekarts

XVI—XVII gs. visattīstītākajās Rietumeiropas zemēs vecās, feo-

dālās sabiedrības dzīlēs nobrieda jauns ražošanas veids — kapi-
tālistiskā ražošana. Buržuāzija arvien vairāk izdalījās no trešās

kārtas un kļuva par patstāvīgu šķiru, kura nostājās priekšgalā
plašo iedzīvotāju slāņu opozīcijai pret feodālo varu. Feodālie īpaš-
nieki zināmā mērā sāka pielāgoties progresējošajām kapitālistiska-
jām attiecībām. Visspilgtāk šis process izpaudās Anglijā, kur muiž-

nieki ar tā saucamās iežogošanas palīdzību padzina zemniekus

no viņu zemes; šī zeme tika pārvērsta par ganībām aitām, kuru

turēšanu stimulēja ātri augošā tekstilrūpniecība. Tādējādi radās

«jaunā muižniecība», kura sava stāvokļa un interešu ziņā bija
tuva buržuāzijai, radās materiālie priekšnoteikumi muižniecības

un buržuāzijas kompromisam, kura politiskā izpausme bija abso-

lūtā monarhija. Kā norāda Markss, «absolūtā monarhija rodas

pārejas laikos, kad vecās feodālās kārtas pagrimst un no vidus-

laiku pilsētnieku kārtas veidojas modernā buržuāzijas šķira un

kad vēl neviena no cīnītājām pusēm nav pieveikusi otru» 1.
«ležogošana» bija kapitāla sākotnējās uzkrāšanas klasiska

forma, — sīkie ražotāji tika piespiedu kārtā ekspropriēti, un re-

zultātā radās algotu strādnieku šķira. Mazāk krasi izteiktās for-

mas tāds pats process norisinājās arī citās Eiropas zemēs. Uz šā

pamata saasinājās sabiedrības zemāko slāņu cīņa pret valdošajām'
feodālajām kārtām; tas savukārt paātrināja feodālo attiecību sair-

šanu un bija viens no galvenajiem priekšnoteikumiem tā laika

buržuāziskajām revolūcijām — Nīderlandes revolūcijai (XVI gs.

beigas), angļu buržuāziskajai revolūcijai (XVII gs. vidū) un,,

beidzot, franču buržuāziskajai revolūcijai 1789.—1794. g. Zem-

nieku karš Vācijā, Roberta Keta vadītā sacelšanās Anglijā, «bas-

kāju» sacelšanās Francijā un citas darbaļaužu akcijas būtībā bija
Rietumeiropas buržuāzisko revolūciju prologs.

Feodālo attiecību sairšana būtiski grozīja reliģijas stāvokli

1Ķ. MapKc h 0. dmeAbc, Ccm., r. 4, ctp. 306.
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sabiedrībā. Baznīcas garīgā diktatūra bija iedragāta. Taču reliģija
vēl arvien saglabāja ievērojamu idejisku varu pār cilvēkiem. Tā-

pēc nav nekāds brīnums, ka XVI —XVII gs. agrīnās buržuāziskās

revolūcijas notika zem reformētās reliģijas — protestantisma —

karoga. Tikai XVIII gs. Francijā buržuāziskā revolūcija vairs

nenotika reliģiskā ietērpā, bet atklāti pasludināja buržuāziskos

politiskos ideālus. Kapitālistiskās sabiedrības plašajām masām re-

liģija vēl arvien palika politisku un morālu ilūziju avots, turpretī
zinātnē un filozofijā tā zaudēja savas agrākās valdošās

pozīcijas.
Kā jauns pasaules uzskats, kas vispilnīgāk atbilda dabas zi-

nātņu interesēm, progresīvajiem buržuāzijas ideologiem noderēja
materiālistiskā filozofija un — parasti neapzināts — dabas pēt-
nieku materiālisms. Sākumā abi šie materiālisma paveidi bija vie-

noti. Tiklab viens, kā arī otrs sholastikas kritiku uzsāka tādējādi,
ka izvirzīja jautājumu par izziņas metodi; vecajā metodē bija

izpaudusies ne tikai sholastiskā atrautība no pieredzes, no prak-
ses, bet arī sholastikai raksturīgais ideālisms. Sholastiskās psei-
dozinātnes neauglīgumu materiālisti izskaidroja ar to, ka tās me-

tode ir nederīga, jo tā liek zinātnei nekritiski sekot autoritātei,
būt dogmatiskai, abstraktai, atteikties no sistemātiskas empīris-
kas novērošanas, no eksperimentiem, pārsteidzīgi izdarīt nepama-

totus vispārinājumus, atzīst gandrīz tikai dedukciju.

Šajā laikā mainījās arī uzskati par zinātnes un filozofijas uz-

devumiem. Materiālistu — jauno laiku filozofu un dabas pēt-
nieku — devīze nebija vairs «zinātne zinātnes dēļ», bet viņi tiecās

palielināt cilvēka varu pār dabu, pilnveidot cilvēku, vairot viņa

spēku, veselību un skaistumu. Bēkons Anglijā, Dekarts Francijā,
Spinoza Holandē — neraugoties uz visām viņu atšķirībām — bija
vienis prātis, ka tādi ir jaunās zinātnes mērķi un uzdevumi.

Jaunā zinātne balstījās vispirms uz materiālās ražošanas

praksi. Mašīnu izgudrošana un lietošana, rakstīja Markss, «deva

tā laika lielajiem matemātiķiem praktiskus atbalsta punktus un

stimulus, lai radītu moderno mehāniku».1 Galileja izcilais skol-

nieks E. Toričelli eksperimentāli konstatēja, ka pastāv gaisa spie-

diens, izgudroja dzīvsudraba barometru un gaisa sūkni. Ģeniālais

angļu dabas pētnieks I. Ņūtons formulēja klasiskās mehānikas

pamatlikumus, arī pasaules gravitācijas likumu. R. Boils pielie-

toja mehāniku ķīmijā, izstrādāja atomisma problēmas, definēja
ķīmiskā elementa jēdzienu. 1600. gadā iznāca angļu fiziķa Gilberta

darbs «Par magnētu», kurā bez speciālajiem fizikālajiem atzinu-

miem izteiktas arī svarīgas idejas par eksperimenta un kvantita-

tīvas mērīšanas lomu visās zinātnēs par dabu. V. Harvejs atklāja
asinsriti un empīriski pētīja tās lomu. Liela nozīme matemātikas,

1 Ķ. Markss, Kapitāls, I sēj., LVI, 1951, 332. lpp.
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mehānikas, fizikas un fizioloģijas attīstībā bija filozofiem R. De-

kartam un G. Leibnicam.

Uz novērojumiem dibinātās pētīšanas svarīgākā forma, kurai

bija milzīga loma materiālisma jaunā paveida — XVII—XVIII gs.

metafiziskā materiālisma — pamatošanā, bija eksperiments. Eks-

perimenta attīstība deva iespēju teorētiski pamatot mācību par

cēlonību, kuras izstrādāšana bija XVII un XVIII gadsimta
materiālisma izcils nopelns.

Pirmais filozofs, kas apzināti izvirzīja sev

uzdevumu izstrādāt zinātnisku metodi, pa-

matojoties uz dabas materiālistisko iz-

pratni, bija Frensiss Bēkons (1561 —1626).

Angļu augstmaņa dēls Bēkons ar laiku

arī pats kļuva par Anglijas valsts kanc-

leru. Tomēr viņa simpātijas nebija vecās feodālās aristokrātijas
pusē. Bēkons bija «jaunās muižniecības» ideologs, kuras para-

dumi un centieni bija vairāk buržuāziski nekā feodāli. F. Bēkona

galvenais darbs ir «Jaunais Organons» (1620). Šis nosaukums

rāda, ka Bēkons savu zinātnes un tās metodes izpratni apzināti
nostādīja pretim tai izpratnei, uz kuru bija balstījies Aristoteļa

«Organons» (loģikas jautājumiem veltītu darbu krājums). Cits

svarīgs Bēkona darbs bija utopija «Jaunā Atlantīda».

Tāpat kā citi tā laika progresīvie domātāji, Bēkons par izziņas

augstāko uzdevumu pasludināja dabas iekarošanu un cilvēka dzī-

ves pilnveidošanu. Taču šis gala iznākumā tīri praktiskais zināt-

nes uzdevums, sacīja Bēkons, nevar nozīmēt, ka jebkuram zināt-

niskam pētījumam jāraugās tikai uz iespējamo tiešo derīgumu.
Zināšanas ir spēks, taču par reālu spēku tās var kļūt tikai tad,

ja tās ir patiesas, ja tās dibinās uz dabā notiekošo parādību pa-
tieso cēloņu noskaidrošanu. Tikai tāda zinātne spēj uzvarēt dabu

un valdīt par to, kura pati «pakļaujas» dabai, t. i., vadās no dabas

likumu izzināšanas. Tāpēc Bēkons izšķir divu veidu eksperimentus:

1) «auglīgos» un 2) «apgaismojošos». Par auglīgiem viņš sauc

tos eksperimentus, kuru uzdevums ir dot cilvēkam tiešu labumu,

par apgaismojošiem — tos, kuru uzdevums nav tiešais derīgums,
bet gan to likumu izzināšana, kas ir pamatā parādībām un lietu

īpašībām.
Par zinātnes pārveidošanas priekšnoteikumu Bēkons uzskatīja

visas iepriekšējās sholastikas kritiku un visa tā apšaubīšanu, kas

līdz tam bija ticis uzskatīts par patiesību. Taču šī apšaubīšana
nav pašmērķis, bet vienīgi līdzeklis, kā atrast ceļu uz patiesību.
Bekons nepavisam nebija skeptiķis; gluži otrādi, viņš bija pārlie-
cināts, ka ir iespējams iegūt pilnīgi drošas zināšanas.

Līdz šim iegūtās zināšanas, sacīja Bēkons, nav drošas tāpēc,
ka nav iespējams paļauties uz slēdziena un pierādījuma abstrakto

formu. Balstoties uz Aristoteļa loģiku, sholastika par šādu formu

uzskata siloģismu. Siloģisms sastāv no spriedumiem, spriedumi —

F. Bēkons — jaunāko
laiku eksperimentējošās

zinātnes

un materiālistiskās

filozofijas pamatlicējs
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no jēdzieniem. Taču jēdzienus parasti iegūst sasteigtas un nepie-
tiekami pamatotas vispārināšanas cejā. Tāpēc zinātnes reformas,
zināšanu progresa pirmais priekšnoteikums ir — pilnveidot vis-

pārināšanas, jēdzienu veidošanas metodes. Tā kā vispārināšanas

process ir indukcija, tad zinātnes reformas loģiskajam pamatam
jābūt jaunai indukcijas teorijai.

Pirms Bēkona filozofi, kas rakstīja par indukciju, pievērsa uz-

manību galvenokārt tiem gadījumiem un faktiem, kuri apliecina

pierādāmo vai vispārināmo atzinumu pareizību. Bēkons uzsvēra

to gadījumu nozīmi, kuri atspēko vispārinājumu, ir pretrunā ar

to. Tās ir tā saucamās negatīvās instances. Jau viens vienīgs šāds

gadījums spēj pilnīgi vai vismaz daļēji atspēkot sasteigto vispā-
rinājumu. Pēc Bēkona domām, nevērīgā izturēšanās pret negatī-
vajām instancēm ir kļūdu, māņu un aizspriedumu galvenais cē-

lonis.

Zinātnes reformas noteikumam jābūt arī prāta atbrīvošanai no

maldiem. Bēkons atšķir četrējādus maldus jeb šķēršļus, kas stājas
ceļā izzināšanai, — četrējādus «elkus» (mānīgus tēlus) jeb rēgus.
Tie ir — «cilts elki», «alas elki», «tirgus elki» un «teātra elki».

«Cilts elki» ir šķēršļi, kurus nosaka visiem cilvēkiem kopīgā
daba. Cilvēks spriež par dabu pēc analoģijas ar paša īpašībām.
Tādējādi rodas teleoloģisks priekšstats par dabu, kļūdas, kuras

izriet no tā apstākļa, ka dažādu vēlēšanos un kaislību ietekmē cil-

vēka sajūtas nav pilnīgas. «Alas elki» ir kļūdas, kas piemīt nevis

visam cilvēku dzimumam, bet tikai dažām cilvēku grupām zināt-

nieku subjektīvo simpātiju un antipātiju rezultātā: vieni vairāk

redz atšķirības starp priekšmetiem, citi — to līdzīgās pazīmes;
vieni ir gatavi ticēt seno laiku nemaldīgajai autoritātei, citi tur-

pretim dod priekšroku tikai jaunajam. «Tirgus elki» ir šķēršļi, kas

rodas, cilvēkiem sazinoties ar vārdu palīdzību. Daudzos gadīju-
mos vārdu nozīmes noteiktas, nevis dibinoties uz priekšmeta būtī-

bas izzināšanu, bet gan uz gluži nejaušu iespaidu, kuru šis priekš-
mets atstājis. «Teātra elki» ir šķēršļi, kurus zinātnē rada nekri-

tiski apgūti, maldīgi uzskati. «Teātra elki» nav mūsu prātam

iedzimti, tie rodas tāpēc, ka prāts pakļaujas maldīgiem uzska-

tiem.

Zinot, kāda veida šķēršļi sagaida cilvēka prātu dabas pētīšanā,
var izvairīties no kļūdām. Taču šī zināšana ir tikai negatīvs uz-

devums, veidojot zinātnisku metodi. Nepieciešama arī pozitīva
mācība — mācība par pētīšanas metodi. Pētījot zinātnes vēsturi,
Bēkons nonāca pie secinājuma, ka tajā skaidri saskatāmi divi pē-
tīšanas ceļi jeb metodes: dogmatiskā metode un empīriskā metode.

Zinātnieks, kas lieto dogmatisko metodi, sāk savu darbu ar vispā-

rīgām abstraktām tēzēm un cenšas no tām loģiski secināt visus

atsevišķos gadījumus. Dogmatiķis līdzinās zirneklim, kas auž

savu tīmekli pats iz sevis. Zinātnieks, kas lieto empīrisko metodi,
cenšas tikai savākt pēc iespējas vairāk faktu, Viņš ir līdzīgs skud-
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rai, kura stiepj uz skudru pūzni visu, kas vien gadās ceļā. Patiesā

metode ir pieredzes piegādāto materiālu pārstrādāšana ar prāta
palīdzību. Zinātnieks, kas lieto šādu metodi, līdzinās bitei, kura

savāc no puķēm saldās sulas, taču neatstāj tās tādā veidā, kādā

tās izsūktas, bet pārstrādā medū pati ar savu darbību.

Līdz šim, teica Bēkons, atklājumi tika izdarīti nejauši, bez

metodes. Atklājumu būtu daudz vairāk, ja pētnieki būtu apbruņoti
ar pareizo metodi. Metode ir pētīšanas ceļš, tās galvenais līdzek-

lis. Pie metodes pieder, pirmkārt, ierīces, kas uzlabo mūsu uztve-

res spējas, otrkārt, ierīces, kas pilnveido pašu cilvēka domu. Zi-

nātni paplašina nevis pasīva vērošana, bet gan eksperiments, t. i.,

apzināta, aktīva dabas pārbaudīšana. Ar eksperimenta palīdzību
zinātnieks dabū atbildes uz dabai izvirzītajiem jautājumiem.

Izklāstot Bēkona materiālistisko mācību

par matēriju un tās kustību, par matērijas
formām, Markss raksta: «No visām matē-

rijai iedzimtajām īpašībām kustība ir pirmā un svarīgākā, ne vien

kā mehāniskā un matemātiskā kustība, bet vēl vairāk kā matērijas
dziņa, dzīvības gars, spriegums jeb, Jākoba Bēmes izteicienu lie-

tojot, matērijas mokas [Qual]. Matērijas pirmatnējās formas ir

dzīvi, individualizējoši, iekšēji tai piemītoši, specifiskas atšķirības
radoši būtiski spēki.» 1

Matērijai iekšēji piemītošo formu pētīšana, pēc Bēkona uzskata,
ir patiesas indukcijas galvenais uzdevums. Forma ir priekšmetam
piemītošās īpašības materiālā būtība. Tā, piemēram, siltuma forma

ir noteikts kustības veids. Taču jebkuras īpašības forma priekš-
metā neeksistē izolēti no citām tā paša priekšmeta īpašībām. Tā-

pēc, lai atrastu kādas īpašības formu, no priekšmeta jāizslēdz viss,

kas tajā nejauši saistīts ar meklējamo formu un kam nav sakara

ar aplūkojamo īpašību. Izslēgt no priekšmeta visu, kas tajā nav

būtiski saistīts ar aplūkojamo īpašību, nav reāli iespējams, jo

pašā priekšmetā visas tā pazīmes un īpašības eksistē vienkopus.
Tā ir domās izdarīta, loģiska izslēgšana jeb abstrahēšana.

Formas materiālistiskā izpratne, kuru izstrādāja Bēkons, izvei-

dojās polemikā pret formas abstrakto izpratni Platona un Aristo-

teļa mācībā. No fizikas aspekta forma, saka Bēkons, ir to mate-

riālo daļiņu kustības paveids, no kurām sastāv ķermenis. Tikpat
materiālas ir priekšmeta īpašības jeb kvalitātes. Matērijai Bēkona

izpratnē piemīt jutekliski uztveramo īpašību bezgalīga daudzvei-

dība. «Bēkonā kā savā pirmajā radītājā,» saka Markss, «mate-

riālisms vēl glabā naivā veidā vispusīgas attīstības dīgļus. Matē-

rija poētiski jutekliskā mirdzumā uzsmaida visam cilvēkam.» 2

Bez materiālistiski pamatotas indukcijas teorijas Bēkons izstrā-

dāja arī jaunu zinātņu klasifikācijas sistēmu, kuras pamatā bija

Bēkona materiālisms.

Mācība par formu

1 K. MapKc h 0. dmeAbc, Coh., t. 2, CTp. 142.
2 Turpat, 142. un 143. lpp.



146

atšķirības starp cilvēka izzināšanas spējām. Saskaņā ar Bēkona

mācību eksistē trīs galvenās izziņas spējas: atmiņa, iztēle un sa-

pratne jeb domāšana. Uz atmiņu balstās dabas un sabiedrības

vēsture, uz iztēli — vārda māksla. Uz sapratni dibinās filozofija,
matemātika, dabas zinātnes.

Izziņas tiešais uzdevums ir izpētīt priekšmetu cēloņus. Tie var

būt vai nu funkcionējoši cēloņi (tas, ko parasti sauc par cēlo-

ņiem), vai galēji cēloņi, t. i., mērķi. Zinātne par funkcionējošiem
cēloņiem ir fizika, zinātne par mērķiem jeb galējiem cēloņiem ir

metafizika. Dabas zinātņu uzdevums ir pētīt funkcionējošos cēlo-

ņus. Tāpēc Bēkons dabas zinātņu būtību saskata fizikā. Zināša-

nas par dabu tiek izlietotas praktiskās dzīves uzlabošanai. Mehā-

nikas uzdevums ir likt lietā zināšanas par funkcionējošiem cēlo-

ņiem. Zināšanas par galējiem cēloņiem izmanto «dabiskā maģija».
Matemātikai, saka Bēkons, nav pašai sava mērķa, tā ir tikai da-

bas zinātņu palīglīdzeklis.
Pēdējā zināšanu nozare ir zināšanas par cilvēku jeb antropo-

loģija; tā aplūko cilvēku vai nu kā atsevišķu personību, vai arī kā

sabiedrības locekli. Pēdējā gadījumā šāda veida zināšanas ir po-
litika. Politikas zināšana, pēc Bēkona domām, var būt tikai to

cilvēku privilēģija, kuri sevi pilnīgi veltījuši valsts pārvaldīšanai.
Zinātne par cilvēka personību sadalās zinātnē par ķermeni —

fizioloģijā un zinātnē par dvēseli — psiholoģijā. Ar dvēseli Bē-

kons saprata kaut ko materiālu. Jāsaka gan, ka Bēkons piekāpās
sava laika vispārpieņemtajiem uzskatiem un no dvēseles kā dab-

zinātniskas pētīšanas priekšmeta atšķīra garu, kura izzināšana,

pēc viņa domām, balstās uz atklāsmi.

Utopijā «Jaunā Atlantīda» Bēkons risināja domu, ka visi sa-

biedrības ražošanas pamati pārveidojami ar zinātnes un tehnikas

palīdzību. Šai sakarā viņš norādīja uz izcilo lomu, kāda zinātnei

ir ražošanas racionalizācijā, tās izraisītajā milzīgajā bagātību
pieaugumā un ekonomikas vispusīgā attīstībā. Citā savā darbā —

«Morālas, ekonomiskas un politiskas studijas» — Bēkons izklāsta

savus sociāli politiskos uzskatus. Viņš domā, ka muižniecības uz-

devums ir ierobežot absolūtismu. Bēkons brīdina arī no pārmērī-

gas pretimnākšanas lielajiem feodālajiem aristokrātiem.

Bēkona materiālisms nav konsekvents. Viņš piekāpās ideālisma

priekšā, formāli atzīstot īpašu «zinātni» par dievu (teoloģiju), at-

zīstot, ka patiesībai ir divējāda forma —ka pastāv ne tikai

zinātnes patiesība, bet arī reliģijas patiesība, un atsakoties no

ticības dogmu tiešas kritikas

XVIII gs. pirmajā puse Francija, kura bija

atpalikusi no visvairāk attīstītajām kapi-
tālistiskajām valstīm — no Nīderlandes un Anglijas, arī nostājās
uz kapitālistiskās attīstības ceļa. Šā fakta priekšnosacījumi bija
XVI gs. panāktā feodālās sadrumstalotības likvidēšana, rūpniecī-
bas, amatniecības un satiksmes līdzekļu attīstība un ārējās tirdz-

Dekarts



niecības panākumi. Par valsts varas politisko formu kļuva abso-

lūtā monarhija, kura, balstoties uz skaitliski prāvo muižnieku

šķiru, pārvarēja lielo feodāļu centrifugālās tieksmes. Absolūtisms

zināmā mērā veicināja rūpniecības un tirdzniecības attīstību un

kapitāla sākotnējo uzkrāšanu. Tomēr feodālā garīdzniecība vēl ar-

vien saglabāja savu ekonomisko, politisko un idejisko ietekmi. Tā-

pēc zinātne un tehnika Francijā salīdzinājumā ar Nīderlandi un

Angliju atradās sliktākos apstākļos. Daudzi jauni muižnieki —

kara lietu speciālisti — brauca mācīties uz Nīderlandi kā uz zemi,
kurai bija tehniskajā ziņā visvairāk attīstītā armija. Šādos apstāk-
ļos tad arī dzīvoja un darbojās Renē Dekarts.

Dekarts dzimis 1596. g. muižnieku ģimenē. Mācījies privile-
ģētā skolā (jezuītu koledžā) Anžū. Trīsdesmitgadu kara sākumā

viņš dienēja armijā. 1621. gadā, atstājis armiju, Dekarts daudz ce-

ļoja un iepazinās ar ievērojamiem Eiropas zinātniekiem. Pāri par
divdesmit gadiem viņš nodzīvoja Nīderlandē, nododamies zināt-

niskai darbībai. Dekarta novatorisko ideju ieviešanās Nīderlandes

universitātēs noveda pie tā, ka protestantiskie teologi sāka viņu

vajāt. 1649. gadā Dekarts pārcēlās uz dzīvi Stokholmā, kur

1650. gadā nomira.

Dekarta filozofiskā pasaules uzskata galvenā iezīme ir dvēse-

les un miesas duālisms. Dekarts pieņēma, ka pastāv divi viens

no otra neatkarīgi pirmsākumi: nemateriālā un materiālā sub-

stance. Nemateriālās substances galvenā īpašība ir domāšana, ma-

teriālās substances pamatīpašība ir izplatība. Raksturojot Dekarta

mācību, Markss norāda, ka viņš «pilnīgi nošķīris savu fiziku no

savas metafizikas. Viņa fizikas robežās matērija ir vienīgā sub-

stance, vienīgais esamības un izzināšanas pamats.» 1 Savā kos-

moloģijā (mācībā par pasaules uzbūvi), kosmogonijā (mācībā par

planētu sistēmas izcelšanos un attīstību), fizikā un fizioloģijā De-

karts ir materiālists. Viņš izvirzīja hipotēzi par planētu sistēmas

dabisko attīstību un uzskatīja pat, ka dzīvība uz Zemes attīstīju-
sies saskaņā ar dabas likumiem. Dzīvnieku un cilvēka ķermeni
viņš uzskatīja par komplicētu mašīnu, kas klausa mehāniskās kus-

tības likumiem.
Tai pašā laikā psiholoģijā, izziņas teorijā un mācībā par esa-

mību Dekarts bija ideālists. Tāpat kā F. Bēkons, arī Dekarts sāka

ar visa tā apšaubīšanu, kas līdz tam tika uzskatīts par neapšau-
bāmām zināšanām. Ne sajūtu liecības, ne domāšanas rezultāti šā-

das zināšanas nesniedz. Sajūtu orgānu ilūzijas padara sajūtu lie-

cības nedrošas. Kļūdas spriešanā liek apšaubīt saprāta slēdzienus.

Tāpēc jāsāk ar radikālu visa apšaubīšanu. Taču, lai cik visaptvero-
šas šādas šaubas arī būtu, izziņas darbībā ir kaut kas, kas nekādā

ziņā nav apšaubāms. Dekarts nebija skeptiķis un nebija agnosti-
ķis. Viņš kritizēja pastāvošo izziņu, taču viņš meklēja drošu

1 K. MapKC h 0. dmeAbc, Ccm., t. 2, dp. 140.
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izziņu un jau iepriekš bija pārliecināts, ka šāda izziņa eksistē. Viņa
šaubas ir tikai iepriekšējs paņēmiens, tās nav raksturīgas viņa
pārliecības būtībai, tās tikai ir metode autentiskas patiesības izdi-

bināšanai. Katrā ziņā paliek neapšaubāms, ka eksistē šaubas. Es

varu apšaubīt visa eksistēšanu, izņemot pašu šaubu eksistēšanu.
Bet šaubas ir domāšanas akts. Tā kā es šaubos, es domāju. Tāpēc
manas šaubas droši pierāda manas domāšanas eksistēšanu. Var

būt, ka mans ķermenis īstenībā neeksistē. Var būt, ka kāds ļauns

un visuvarens krāpnieks ir radījis mani tādu, ka man tikai šķiet,
it kā man būtu ķermenis, bet patiesībā man tā nav. Tomēr es tieši

zinu, ka, būdams tāds, kas šaubās, kas domā, es neesmu rēgs, bet

eksistēju. Cogito, ergo sum — es domāju, tātad es esmu.

Šī tēze ir pamats, uz kura var tikt uzcelta visa drošo zināšanu

ēka. Šajā savas mācības pamatā Dekarts ir ideālists. Dekarta ideā-

lisms izpaužas nevis apgalvojumā, ka mana domāšana rada mana

ķermeņa esamību (tādas domas viņam nav), bet gan tai apstāklī,
ķa pēc viņa pārliecības domāšanas pastāvēšana ir mums neapšau-
bāmāka un drošāka nekā ķermeņa jeb matērijas pastāvēšana. Ci-

tiem vārdiem, Dekarts mēģina ideālismu pamatot nevis ontolo-

ģiski, bet gnozeoloģiski, nevis kā esamības raksturojumu, bet gan

kā raksturojumu tam, kā mēs esamību izzinām. Mācībā par esa-

mību viņš ne tikai atzīst, ka līdzās materiālajai substancei pastāv
arī garīgā substance, bet arī apgalvo, ka pāri abām šīm substan-

cēm kā patiesā substance paceļas dievs.

Izšķiroša nozīme Dekarta pasaules uzskatā ir nevis «metafizi-

kai», bet fizikai — mācībai par dabu. Dekarta fizikai bija liela

loma jauno laiku materiālisma attīstībā. Bez tam, mācībā par pla-
nētu sistēmu ienesdams attīstības viedokli, Dekarts zinātnei par

pasauli (kosmoloģijai) atviegloja tās nākamos panākumus, kaut

gan attīstību visumā viņš saprata mehānistiski. Fizikas, kosmolo-

ģijas un matemātikas jautājumus Dekarts risināja ne tikai kā filo-

zofs, bet arī kā zinātnieks — matemātiķis un dabas pētnieks. De-

karts ir viens no analītiskās ģeometrijas radītājiem. Viņš ieviesa

koordinātu metodi tās vispārējā veidā. Dekarta analītiskās ģeo-
metrijas saturs rāda, ka viņš jau bija apguvis matemātikā vēl ne-

parasto funkcijas jēdzienu. Dekarts lika arī pamatus algebrisko
apzīmējumu sistēmai, kuru ar nelieliem grozījumiem pārņēmusi
mūsdienu zinātne. Mehānikā viņš norādīja uz kustības un miera

stāvokļa relatīvumu, formulēja darbības un pretdarbības vispārīgo
likumu, kā arī likumu, saskaņā ar kuru, diviem neelastīgiem ķer-
meņiem saduroties, tiek saglabāts viss kustības daudzums. Optikā
Dekarts pamatoja likumu, saskaņā ar kuru, gaismas staram lūstot,
sinusu attiecība ir pastāvīga. Viņš izstrādāja arī varavīksnes ma-

temātisko teoriju.
Dekarta kosmogonijas pamatā ir ideja par Saules sistēmas da-

bisko attīstību, kuru nosaka matērijas īpašības un tās heterogēno
daļiņu kustība. Kosmogonijā Dekarts vairāk nekā jebkurā citā
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savas fizikas nozarē, Marksa vārdiem runājot, «piešķīra matērijai'

patstāvīgu radošu spēku». Par kosmiskās matērijas kustības pa-

matformu Dekarts uzskatīja tās daļiņu turbulento kustību.

Ciešā sakarā ar Dekarta pētījumiem matemātikas un fizikas

novadā izveidojās viņa mācība par matēriju jeb ķermenisko sub-

stanci. Dekarts matēriju identificēja ar izplatību jeb telpu, uzska-

tīdams, ka jutekliski uztveramās priekšmetu īpašības (krāsa, sil-

tums, skaņa v. tml.) pašas par sevi, t. i., objektīvi, nepastāv. Ne-

raugoties uz savu abstrakti ģeometrisko tendenci, šāda matērijas
izpratne noveda pie vairākiem secinājumiem, kuri kļuva par pa-
matu turpmākajiem zinātniskajiem priekšstatiem par pasauli. Šie

secinājumi pamatvilcienos ir šādi: pasaules matērija ( =telpa) ir

bezgalīga un homogēna, tajā nav tukšu vietu, un tā ir bezgalīgi
dalāma. Pirmie divi definējumi atspēkoja viduslaiku priekšstatu
par pasaules galīgumu un tās fizisko elementu hierarhiju.
Divi pēdējie secinājumi deva triecienu Dekarta laikos atkal at-

dzimušajai antīkajai atomu teorijai, kura pasauli domāja kā

sastāvošu no absolūti nedalāmām daļiņām, starp kurām ir tukšas

vietas.

Uz šiem atzinumiem dibinātā Dekarta fizika ir stingri mehā-

nistiska. Krasā pretrunā ar viduslaiku fiziku Dekarts mēģināja
visu dabas parādību kvalitatīvo daudzveidību reducēt 1) uz matē-

riju, kas identiska ar telpu, un 2) uz tās kustību. Kustību rada

grūdiens, kuru attiecīgais ķermenis saņem no cita ķermeņa, ķer-
meņu pārvietošanās ir relatīva. Neraugoties uz savu tīri mehā-

nistisko raksturu, XVII gs. zinātnē šāda kustības izpratne bija
progresīva.

Izvirzījis jautājumu par kustības sākotnējo cēloni, Dekarts no-

rāda uz dievu, kurš esot radījis pasauli un ar savu darbību sagla-
bājot matērijā to pašu kustības un miera stāvokļa daudzumu, kādu

viņš tajā ielicis, to radot.

Dekarta kosmogonija un fizika noslēdzas ar mācību par cil-

vēku. Cilvēks ir ķermeniska mehānisma, kam nav dvēseles un dzī-

vības, reālais savienojums ar saprātīgo dvēseli, kurai piemīt griba
un domāšana. Pieredze, apgalvo Dekarts, rāda, ka ķermeņa un

tā orgānu stāvokli nosaka dvēseles stāvoklis un otrādi. Dekarta

izstrādātās cilvēka fizioloģijas pamatā ir Harveja asinsrites teo-

rija, kuru Dekarts akceptēja tūlīt pēc tās publicēšanas, tūdaļ sa-

prazdams tās milzīgo zinātnisko nozīmi. Dekarts pats nodevās

dažādiem pētījumiem fizioloģijas novadā, plaši lietodams dzīv-

nieku un cilvēku līķu anatomēšanas metodes. Visu šo darbu re-

zultātā Dekarts izstrādāja motorisko reakciju shēmu, kura ir viens

no pirmajiem zinātniskajiem reflektoriskā akta aprakstiem. Pēc

Dekarta uzskata, nervi kalpo kā vadītāji: vieni darbojas centripe-

tāli, ārējo impulsu pārraidot uz smadzenēm; otri — centrifugāh\
smadzeņu signālus pārraidot uz locekļiem, tādējādi tos iedarbi-

nādami. Cilvēka ķermeņa mašīnā nav jāmeklē nekāda «veģetatīva»
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vai «jūtoša» dvēsele un nekāds cits kustības un dzīvības princips
kā vienīgi asinis un smalka viela.

Dekarta fizioloģijas materiālistiskais raksturs nonāca pretrunā
ar viņa mācību par dvēseles nemateriālo dabu. Dekarts teica, ka

pats dievs savienojis dvēseli ar ķermeni, tādējādi atšķirdams cil-

vēku no dzīvniekiem. Dekarts noliedza, ka dzīvniekiem būtu ap-

ziņa. Visām novērojamām dzīvnieku kustībām pamatā ir vienīgi
ķermenisks un mehānisks kustības veids.

Līdzīgi Bēkonam, arī Dekarts domāja, ka

zināšanu svarīgākais uzdevums ir cilvēka

kundzība pār dabas spēkiem un pašas cil-

vēka dabas pilnveidošana. Viņš meklēja absolūti drošu pamattēzi
visām zināšanām un metodi, ar kuras palīdzību, balstoties uz šo

tēzi, būtu iespējams uzcelt tikpat drošu visas zinātnes ēku. Mek-

lējamais drošais zināšanu balsts ir tēze: «Es domāju, tātad es

esmu.» Sī tēze atklājas prāta intuīcijā, kuras raksturīgā pazīme
ir skaidrs, jebkādas šaubas izslēdzošs priekšstats par priekšmetu.
Domāšanas skaidrību un noteiktību Dekarts maldīgi pasludina
par jebkuru drošu zināšanu pietiekamām pazīmēm. Zināšanu pa-
tiesuma kritērijs, pēc viņa uzskata, meklējams nevis praksē, bet

cilvēka apziņā.
Dekarta ideālismu pastiprināja viņa sistēmas reliģiskās premi-

sas: lai pierādītu pasaules reālo pastāvēšanu, iepriekš jāpierāda
dieva esamība. Starp citām idejām, spriež Dekarts, mūsu prātā
ir ideja par dievu. Dieva ideja ir jēdziens par absolūti pilnīgu
būtni, un tāpēc tā ir reālāka nekā visas citas idejas. Cēlonī, saka

Dekarts, jābūt vismaz tikpat daudz realitātes, cik tās ir darbībā.

Tā kā mēs pastāvam un tā kā mēs esam pirmcēloņa darbība, tad

pastāv arī pats pirmcēlonis jeb dievs. Bet, ja visupilnīgais dievs

pastāv, tad, spriež Dekarts, ir izslēgta iespējamība, ka viņš mūs

mānītu. Tāpēc jutekliski uztveramās pasaules pastāvēšana arī ir

neapšaubāma.
Dieva patiesīgums, saka Dekarts, noteic arī pašu izziņas iespē-

jamību: pareizi lietojot izzināšanas spēju, mēs nekad nevarētu

maldīties. Maldi rodas tāpēc, ka šī spēja tiek nepareizi lietota, un

it īpaši tāpēc, ka griba (kura, pēc Dekarta mācības, ir brīva, t. i.,

no motīviem neatkarīga) izvēlas, vadoties nevis no patiesības,
bet dodot kaut kam priekšroku.

Patiesības izdibināšanas iespēja, māca Dekarts, izriet no tā, ka

pastāv iedzimtas idejas jeb patiesības, pie kurām viņš pieskaita

vispirms aksiomas. Viņš gan uzsver, ka ar iedzimtām idejām viņš

saprot nevis gatavas, līdz galam formulētas patiesības, bet tikai

prāta spējas un tieksmes veidot aksiomas un tēzes. Izzināšanā,
māca Dekarts, galvenā loma ir nevis sajūtām, bet prātam. Tādē-

jādi Dekarts piekrita racionālismam — mācībai, kas uzskata, ka

izzināšanā prāts ir pirmajā vietā, ka prāts ir neatkarīgs no jutek-
liskajiem uztvērumiem.

Metodes problēma
Dekarta mācībā
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Dekarta gnozeoloģisko racionālisma pamatojumu nedrīkst ap-
lūkot vienīgi no ideālisma un materiālisma cīņas aspekta. Vien-

laikus Dekarta racionālisms noderēja zinātnes aizsargāšanai pret
idejisko reakciju, kuras priekšgalā bija kontrreformācija un kuras

mērķis bija atgūt katolicisma pozīcijas, kuras tas bija zaudējis
un vēl arvien zaudēja vispirms astronomijas un fizikas atklājumu
un panākumu rezultātā. Dekarta racionālisms izveidojās kā mēģi-
nājums izskaidrot matemātiskajām zināšanām piemītošo vispārī-

gumu un nepieciešamību. Nesaprazdams lielo nozīmi, kāda teorē-

tiskajā domāšanā ir praksei, Dekarts maldīgi uzskatīja, ka drošu

zināšanu avots var būt tikai pats prāts.
Izziņas procesā Dekarts Joti lielu lomu ierādīja dedukcijai.

Par visas zinātnes pamattēzēm Dekarts uzskatīja aksiomas. Aksio-

mām sekojošajā dedukcijas loģiskajā ķēdē katrs atsevišķais ķēdes
loceklis arī ir neapšaubāms. Taču, lai iegūtu skaidru un noteiktu

priekšstatu par visu dedukcijas locekļu ķēdi, nepieciešams neat-

slābstošs atmiņas spēks. Tāpēc tieši acīmredzamajām pamattēzēm
jeb intuīcijām ir priekšrocība salīdzinājumā ar dedukcijas sprie-
dumiem.

Ar drošiem domāšanas līdzekļiem — intuīciju un dedukciju —

apbruņotais prāts var visās nozarēs iegūt drošas zināšanas tikai

tad, ja tas vadās no patiesas metodes. Uz šīm racionālisma pre-
misām Dekarts konstruēja savu mācību par metodi. Tā izklāstīta

«Traktātā par metodi», kas publicēts 1637. ga-dā. Dekarta metode

balstās uz šādām četrām prasībām: 1) par patiesām uzskatīt tikai

tādas tēzes, kuras prātam ir pilnīgi skaidras un nevar radīt ne-

kādas šaubas par savu patiesumu; 2) katru sarežģītu problēmu
vai uzdevumu sadalīt atsevišķajās problēmās vai uzdevumos, no

kuriem šī problēma vai uzdevums sastāv; 3) metodiski pāriet no

zināmā un pierādītā uz nezināmo un nepierādīto un 4) nepieļaut
nekādus robus pētīšanas loģiskajos posmos.

Dekarta filozofija un viņa zinātniskās idejas stipri ietekmēja
filozofijas turpmāko attīstību. Mūsdienu reakcionārā buržuāziskā

filozofija Dekarta mācībā uzsver viņa ideālistisko mācību par

dievu, par garīgo substanci, kā arī viņa izziņas mācības ideālis-

tiskos elementus. Noraidīdama Dekarta ideālismu un duālismu,

progresīvā sabiedriskā doma viņu augstu vērtē kā ģeniālu domā-

tāju, novatoru zinātnē — matemātikā, kosmogonijā, fizikā, fizio-

loģijā, vienu no dabas materiālistiskās izpratnes pamatlicējiem.
Lielais angļu materiālists Tomass Hobss

(1588—1679) bija laikabiedrs angļu bur-

žuāziskajai revolūcijai, kura ievadīja jaunu
laikmetu Anglijas vēsturē. Revolūcijai gan sekoja neilgs restau-

rācijas periods, taču ilgstošas atgriešanās pie feodālās pagātnes
vairs nevarēja būt. Buržuāzija bija politiski pieņēmusies spēkā un

saka attīstīt jaunu, antifeodālu ideoloģiju. Hobss dzīvoja laikā,
kad revolucionārā cīņa norisinājās zem reliģiskā protestantisma

T. Hobsa materiālistiska

filozofija
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karoga. Anglijas intelektuālajā dzīvē tolaik ievērojama loma bija

aristokrātijas progresīvajai daļai, kura tuvinājās buržuāzijai. Tās

teorētiķi par zināšanu paraugu uzskatīja zinātnes, kuras vairāk

vai mazāk tieši noder praksē.
Norisinoties cīņai pret feodālo ideoloģiju, pieauga interese par

reliģijas, reliģiskas iecietības un valststiesību jautājumiem. Angļu

buržuāzijas juristi un publicisti apgalvoja, ka sabiedrība un valsts

vara cēlušās no cilvēka dabas likumiem un īpašībām. Cilvēka daba

tika uzskatīta par ārējās pasaules radītu. Dabas mehānistiskajam
izskaidrojumam sekoja sabiedrības dzīves parādību mehānistiskais

izskaidrojums. Visas šīs tendences spilgti izpaudās T. Hobsa filo-

zofijā.
Hobss mācījās Oksfordā, cītīgi studēdams tur Aristoteļa loģiku

un nominālistu mācības. Pēc Francijas un Itālijas apceļošanas
viņš kļuva par F. Bēkona sekretāru. Parīzē, toreizējā matemātisko

pētījumu centrā, Hobss nodarbojās ar matemātiku un dabas zi-

nātnēm. Tur viņš bija arī pastāvīgā kontaktā ar franču materiā-

listu un Epikūra mācības propagandētāju P. Gasendī. Hobsa zi-

nātniskajā attīstībā liela loma bija Kopernika, Keplera, Galileja
un Harveja mācībām. Būdams monarhists, Hobss angļu buržuā-

ziskās revolūcijas laikā emigrēja uz kontinentālo Eiropu un at-

griezās Anglijā tikai 1651. gadā. Parīzē viņš sarakstīja savus

galvenos darbus — «Filozofiskie elementi mācībā par pilsoni»

(1642) un «Leviatāns» (1651). Pēc «Leviatāna» publicēšanas Hob-

sam nācās izturēt niknus garīdzniecības uzbrukumus. Visvairāk

Hobss interesējās par sabiedrības un valsts teorijas jautājumiem.
Markss nosauca Hobsu starp tiem jaunāko laiku zinātniekiem,
kuri mēģināja izskaidrot valsti un tiesības, balstoties nevis uz

baznīcas dogmām, bet uz cilvēka dabu, turklāt cilvēku uzlūkojot
par dabas daļu. Tāpēc Hobss pirms savas valststiesību teorijas

izveidošanas izstrādāja materiālistisku mācību par dabu.

Ka norada Markss, Hobss bija Bekona ma-

teriālisma sistematizētājs. Saskaņā ar

Hobsa mācību pasaule ir ķermeņu kopums,

jo nekā bezķermeniska nav. Bezķermeniska substance ir tāda pati
pretruna kā bezķermenisks ķermenis. Domāšanu nevar atdalīt no

domājošās matērijas. Matērija ir visu pārmaiņu subjekts. Visi

ķermeņi, kā arī visas ķermeņu īpašības un visas ķermeņos notie-

košās pārmaiņas ir materiālu elementu kustības rezultāts. Ķer-
meņi kustas saskaņā ar mehānikas likumiem: jebkura kustība var

no ķermeņa uz ķermeni pāriet tikai ar grūdiena palīdzību
:

Grū-

diena ietekmē šo grūdienu saņemošajā ķermenī rodas piepūle; ja

piepūli neaiztur pretēja piepūle, tad tā pāriet kustībā. Pašas par

sevi piepūles netiek uztvertas. Summējoties vienā kopīgā rezultātā,

piepūles kļūst manāmas un tiek uztvertas ne vairs kā piepūles,
bet jau kā kustības.

Uz kustībām un piepūlēm reducējas arī dzīvnieku un cilvēka

T. Hobsa mācība

par dabu
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garīgā dzīve, kura summējas no sajūtām. Cilvēka sajūtas neie-

tekmē smadzenēs un sirdī notiekošo kustību un piepūli. Sajūtas
nav nekas vairāk kā šo objektīvo procesu subjektīvā izpausme.
Cilvēki un dzīvnieki ir komplicēti mehānismi, kuru darbību pilnīgi
nosaka iedarbība no ārienes. Tomēr starp ķermeņiem, kas nav

dzīvas būtnes, un automātiem, kas tādas ir, pastāv atšķirība.
Automātiem, kas ir dzīvas būtnes, ir orgāni, ar kuru palīdzību tiek

saglabāti agrākie iespaidi. Bez tam tiem piemīt spēja salīdzināt

jaunos iespaidus ar iepriekšējiem. Salīdzināšana rada nosacījumus

atšķiršanai, kura savukārt ir apziņas nosacījums.
No šīm izejas tēzēm Hobss atvasina: 1) dvēseļu ka īpašu sub-

stanču noliegšanu; 2) tēzi, ka ķermeņi ir vienīgās substances, un

3) apgalvojumu, ka ticība dievam ir tikai cilvēka iztēles produkts.
Šie materiālistiskie un ateistiskie atzinumi

nosaka Hobsa izziņas teorijas vispārīgo
raksturu. Izzināšana notiek ar «ideju» 1

pa-

līdzību. Ideju avots, saka Hobss, var būt tikai ārpasaules jutek-
liskie uztvērumi. Hobss noraidīja Dekarta viedokli, ka drošu zinā-

šanu izejas punkts ir tēze «Es domāju, tātad es esmu». Viņš vēr-

sās arī pret Dekarta mācību par iedzimtām idejām. Pieredze rāda,

ka cilvēki, kuri guļ dziļu miegu, neredzēdami sapņus, nedoma.

Tas nozīmē, ka viņiem tajā laikā nav nekādu ideju. No ta Hobss

secināja, ka nekāda ideja nevar būt iedzimta: tam, kas iedzimts,

ir jābūt vienmēr. Tāpēc Hobss domāja, ka sajūtas ir ne tikai

ideju, bet arī visas mūsu izzināšanas avots. Sākotnējas idejas
mūsos rodas, ja uz mums iedarbojas apkārtējie priekšmeti. Tā,

piemēram, ētera svārstības rada gaismas un krāsas idejas, bet

gaisa svārstības — skaņas idejas. Šo ideju saturs nav atkarīgs

no cilvēka apziņas. Sākotnējās idejas tālāk pārstrādā prāts. Par

trijiem šādas aktīvas prāta darbības veidiem Hobss uzskata ideju

salīdzināšanu, savienošanu un sadalīšanu.

Šādi izanalizējis idejas un to pārveidošanu ar prata palīdzību,
Hobss veidoja savu mācību par zināšanām. Saskaņa ar šo mācību

visas izziņas operācijas ir tikai sajūtu un iztēles operācijas. Taču

šo operāciju rezultāts var būt tikai pieredze, t. i., atsevišķu taga-

dējo vai atsevišķu pagājušo faktu zināšana. Zināšanas par faktu

savstarpējiem sakariem pēc sava rakstura_ ir tikai varbūtiskas.

Taču no tā, ka pieredze sniedz tikai varbūtiskas zināšanas par

lietu sakariem, nepavisam neizriet, saka Hobss, ka drošas zinā-

šanas par vispārīgo un abstrakto nav iespējamas. Tās ir iespēja-

mas, pateicoties valodai. Idejas var būt tikai atsevišķas, turpretī
vārdi var būt arī vispārīgi. Vispārīgs vārds ir tads vārds, kas

var apzīmēt vienu kādas klases lietu un jebkuru citu tās pašas

Hobsa mācība

par izziņu

1 Termins «ideja» angļu filozofiskajā literatūrā apzīmē ne tikai «ideju»

abstrakta jēdziena nozīmē, bet arī «ideju» konkrēta, uz jutekliskas sajūtas di-

bināta priekšstata nozīmē.
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klases lietu. Tieši tādējādi atsevišķās zināšanas iegūst vispārīgu
raksturu. Tas ir nominālistisks viedoklis, jo tas noliedz vispārīgā
objektīvu pastāvēšanu.

Hobss uzskatīja, ka empīriski novērojamais sakars starp
priekšmetu un noteiktu tam piemītošu īpašību (attiecīgi: sakars

starp subjektu un predikātu teikumā) nav nepieciešams sa-

kars. Turpretī matemātikā un filozofijā, pateicoties pierādīju-
miem, tiek panākta nepieciešamo sakaru izzināšana. Ar šo tēzi

Hobss norādīja uz teorētiskās domāšanas būtisko atšķirību
no empīriskās novērošanas.

Plaši pazīstama kļuva Hobsa mācība par
valsti un tiesībām. Šajā mācībā viņš mē-

ģināja tādu komplicētu veselumu kā val-

sti sadalīt pamatelementos un tos izskaidrot ar vienkāršiem dabas

likumiem. Rezultātā viņš nonāca pie domas, ka nepieciešams at-

šķirt divus cilvēku sabiedrības stāvokļus: dabisko un pilsonisko.
Jēdziens par dabisko stāvokli radīsies, ja no cilvēku attiecībām

tiks izdalīts viss, ko tajās ienesusi valsts. Dabiskā stāvoklī cilvēki

rīkojas, vadoties vienīgi no dabiskā pašsaglabāšanās likuma. Šajā
stāvoklī ikvienam ir tiesības uz visu, ko vien viņš spēj paņemt,

sagrābt. Tiesības šeit sakrīt ar spēku, un tāpēc dabiskais stāvoklis

ir «visu karš pret visiem». Taču šis karš ir pretrunā ar tiekšanos

pēc pašsaglabāšanās. Tāpēc nepieciešams meklēt mieru. Šai no-

lūkā ikvienam jāatsakās no tiesībām uz visu un tādējādi daļa
savu tiesību jānodod citiem. Tas notiek ar līguma palīdzību, kura

noslēgšana nozīmē, ka radies nevis vairs dabiskais, bet pilsonis-
kais sabiedrības stāvoklis.

Lai atsevišķos cilvēkus virzītu pretim kopējam mērķim un at-

turētu viņus no rīcības, kas izjauc mieru, sabiedrībā nepieciešama
vienotas gribas valsts. Tāpēc ikvienam sava atsevišķā griba jāpa-
kļauj kādai personai vai personu grupai, kuru griba jāuzskata par

visu gribu. Tādējādi, saka Hobss, rodas valsts. Par vispilnīgāko
valsts varas formu Hobss uzskatīja absolūto monarhiju. Jāņem
vērā, ka Hobsa laikā absolūtā monarhija bija muižniecības un

buržuāzijas kompromisa politiskā forma. Neierobežoto valsts varu

Hobss attiecināja ne tikai uz cilvēka izturēšanos, bet ari uz viņa
uzskatiem — reliģiskajiem, tikumiskajiem un pat zinātniskajiem.
Arī baznīcas varu Hobss pakļāva valdnieka laicīgajai varai. Pat

ja tas, ko liek valsts vara, ir pretrunā reliģijai, ticīgajam bez

ierunām jāklausa tēvzemes likumiem.

Būdams neaprobežotas augstākās valsts varas piekritējs, Hobss

tomēr bija spiests atzīt, ka zināmos gadījumos var rasties kon-

flikts starp to, ko liek valsts vara, un katras personas dabisko

pašsaglabāšanās tieksmi. Izņēmuma gadījumos pieļaujama pat

pavalstnieku sacelšanās pret tādu varu, kas min kājām dabiskās

tiesības, jo katram pavalstniekam ir tiesības aizstāvēt pašam sevi.

Hobsa mācība par valsti

un tiesībām
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Brīdī, kad pavalstnieks vairs neatrodas agrākās varas aizgādnie-
cībā, viņš var pakļauties jaunai varai. Šie paskaidrojumi un iero-

bežojumi būtībā nozīmēja piekāpšanos tiem revolucionārajiem
principiem, pret kuriem Hobss pats enerģiski vērsās un pret ku-

riem viņš izvirzīja savu teoriju. Tāpēc Hobss, palikdams visu

mūžu pārliecināts monarhists un demokrātiskā valdīšanas veida

pretinieks, bija nevis feodāļu, bet gan buržuāzijas ideologs. Viņa
pamatideja nav monarhisma princips kā tāds, bet gan neierobe-

žota valsts vara neatkarīgi no pārvaldes formas. Valsts varas tie-

sības, kā tās saprata Hobss, bija ļoti labi savienojamas ar to šķiru
interesēm, kuras Anglijā XVII gs. vidū izdarīja buržuāzisko re-

volūciju.
Hobsa socioloģisko uzskatu vēsturiskā nozīme ir liela. Pret-

statā feodālajai teoloģiskajai valsts koncepcijai Hobss izvirzīja
naturālistisko mācību par valsti, saskaņā ar kuru valsts ir nevis

dievišķs, bet dabisks iestādījums. Hobss pareizi norādīja, ka valsts

ir vardarbības aparāts, bet viņš neredzēja, ka šī vardarbība ir

vienas šķiras kundzība pār otru.

XVII gs. apstākļos Hobsa uzskati bija progresīvi. Hobss, no-

rāda Markss, darīja galu Bēkona materiālisma teistiskajiem aiz-

spriedumiem. Viņa filozofija cilvēku sabiedrisko apziņu atbrīvoja
no reliģiskajām ilūzijām. Hobsa sabiedrības un valsts teorijā bija
sociālo parādību materiālistiskās izpratnes iedīgļi.

XVII gs. vidū Nīderlande, tāpat kā An-

glija, bija attīstīta kapitālistiska Eiropas
valsts. Jau XVI gs. otrajā pusē Nīderlandē

bija notikusi buržuāziskā revolūcija. Asiņainā cīņā tautai izdevās

nokratīt spāņu feodālisma jūgu un nodibināt vienu no pirmajām

buržuāziskajām republikām Rietumeiropā. Kapitālistiskā ražošanas

veida attīstība, it īpaši tirdzniecības un kuģniecības sasniegumi,
veicināja zinātniskos pētījumus, kuriem Nīderlandē atklājās pla-
šākas iespējas nekā citās tā laika Eiropas valstīs. Turklāt arī

Nīderlandes dabiskie apstākļi (dambju būves nepieciešamība) pra-

sīja, lai tiktu attīstīta tehnika un inženierzinātnes, kas balstījās
uz mehānikas un fizikas panākumiem. Visi šie apstākļi radīja
priekšnoteikumus ievērojamam tehnikas, zinātnes un kultūras uz-

plaukumam. XVII gs. Nīderlande bija zeme ar attīstītu tehniku

(militāro un civilo) un zinātni (matemātiku, astronomiju, mehā-

niku, fiziku), kā arī ar progresīvu reālistisku mākslu. Pie pasau-
les zinātnes korifejiem piederēja tādi XVII gs. holandiešu zināt-

nieki kā matemātiķis, fiziķis un astronoms K. Heigenss, fiziķis
Snelliuss, viens no mikroskopa izgudrotājiem — Levenhuks un

daudzi citi. Pasaules slavu ieguva nīderlandiešu glezniecības skola

(Rembrants v. c). Zinātnes un tehnikas sasniegumi Nīderlandē

radīja labvēlīgus apstākļus arī filozofijas attīstībai. Divdesmit ga-
dus Nīderlandē strādāja Dekarts. Viņa apdāvinātais sekotājs Anrī

Leruā (Hendriks Dc Ruā) ne tikai meistariski izklāstīja Dekarta

Spinozas materiālistiska

filozofija
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mācību, bet arī kā fiziologs gāja tālāk par savu skolotāju mate-

riālisma virzienā.

Šādos apstākļos radās viena no XVII gs. ievērojamākajām ma-

teriālistiskajām mācībām — Spinozas (1632 —1677) filozofija. Ba-

ruhs (Benedikts) Spinoza dzimis Amsterdamā turīgā ebreju ģi-
menē. Vecāki viņam bija nolēmuši zinātnieka teologa karjeru
taču iepazīšanās ar laikmeta progresīvajām zinātniskajām idejām
un it īpaši ar Dekarta filozofiju Spinozu noveda pie konflikta ar

jūdaismu. Spinozu izslēdza no ebreju draudzes, un viņš bija spiests
visu pārējo mūžu dzīvot starp sektantiem un iegūt eksistences

līdzekļus, slīpējot lēcas teleskopiem. Brīvajā laikā Spinoza nodar-

bojās ar zinātni un apdomāja savus filozofiskos darbus. Šo ieceru

īstenošanu kavēja agri iestājusies slimība (tuberkuloze). Tāpēc

Spinoza paspēja pabeigt tikai divus lielus darbus: «Teoloģiski po-
litisko traktātu» (1670) un «Ētiku» (1675).

Tāpat kā Dekarts, arī Spinoza filozofijas pamatā centās lik

absolūti drošas izejas tēzes. Neapšaubāmības un neapgāžamības
paraugu Spinoza saskatīja ģeometrijā ar tās aksiomām un teorēmu

stingro dedukciju. Tāpēc savu galveno darbu — «Ētiku» viņš iz

klāstījis pēc tā saucamās ģeometriskās metodes. «Ētikas» sākumā

sniegtas definīcijas, tad formulētas aksiomas un pēc tam uz šo

definīciju un aksiomu pamata pierādītas teorēmas. Aksiomas tur

klāt traktētas kā tēzes, kuru patiesums izprotams intuitīvi. Visas

pārējās patiesības izriet no aksiomām un definīcijām kā no sava

loģiskā pamatojuma
1.

Līdzīgi Bēkonam un Dekartam Spinoza par filozofijas galveno
mērķi uzskatīja kundzību pār ārējo dabu un cilvēka dabas piln-
veidošanu. Attīstot tālāk šīs savu priekšgājēju progresīvās idejas
Spinoza tās papildināja ar mācību par brīvību. No vienas puses
ršī mācība pamatojās uz dabas zinātņu nodibinātā determinisma

no otras puses, tā rādīja, ka nepieciešamības ietvaros un saskaņā
ar to iespējama cilvēku brīvība. Izejas punkts šās problēmas risi-

nāšanā ir Spinozas mācība par dabu.

Spinoza mācīja, ka pastāv tikai viena sub-

stance — daba, kura ir pati savs cēlonis

(causa sui), t. i., kurai, lai tā pastāvētu
-nekas cits nav vajadzīgs. Šī tēze ir Spinozas materiālisma un

ateisma pamats. Daba ir, no vienas puses, «radoša daba» (natūra

naturans) un, no otras puses, — «radīta daba» (natūra naturata)
Kā «radoša daba» tā ir substance jeb — kas pēc Spinozas domām

ir viens un tas pats — dievs. Identificēdams dabu un dievu («dievs
jeb daba»), Spinoza noliedz ārpus dabas vai pāri dabai esošas

Spinozas mācība

par dabu

1 Jāsaka gan, ka Spinozas filozofiskā doma izklāsta «ģeometriskās meto-

des» ietvaros neiekļāvās pilnīgi. Apmēram vienu trešdaļu «Ētikā» aizņem prā-
tojumi, kas sarakstīti brīvā formā kā pamatteksta papildinājumi un paskaidro-
jumi.
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būtnes pastāvēšanu, liek dievam saplūst ar dabu un tādējādi pa-

mato materiālistisko un ateistisko dabas izpratni tā saucamā pan-

teisma (t. i., dievu un dabu identificējošas mācības) veidā. Sa-

skaņā ar Spinozas mācību daba ir mūžīga un bezgalīga, tā ir gan

cēlonis, gan sekas, gan būtība, gan pastāvēšana.

Risinot tālāk Ibn-Sinas domu, Spinoza pamatoja atšķirību

starp būtību un pastāvēšanu. Atsevišķajās, pārejošajās, galīgajās
lietās būtība nesakrīt ar to pastāvēšanu, taču vienīgajā, mūžīgajā
un bezgalīgajā substancē no tās būtības nepieciešami izriet tās

pastāvēšana. Tāpēc «dieva» (jeb substances) esamību var pierādīt,
i. i., «dieva» esamību var atvasināt no «dieva» (dabas) būtības

jēdziena. Substances esamība vienā un tai pašā laikā ir tiklab

nepieciešama, kā ari brīva,, jo, izņemot pašas substances būtību,

nav tāda cēloņa, kas substanci pamudinātu darboties. Atsevišķā
lieta neizriet no substances kā no sava tuvākā cēloņa. Tā var iz-

rietēt tikai no citas galīgas lietas. Tāpēc nevienai atsevišķai lietai

nepiemīt brīvība.

No substances kā nenosacītas esamības jāatšķir atsevišķo ga-

līgo lietu pasaule jeb modu kopums. Par modu Spinoza sauc to,
kas pastāv nevis pats par sevi, bet citā. Substance ir viena, tās

būtība izslēdz jebkādu daudzību. Modu turpretim ir bezgalīgi
daudz. Pret vienīgo substanci tie attiecas tāpat, kā neskaitāmi

punkti, kas atrodas uz taisnes, attiecas pret pašu taisni. Būdama

substance, daba ar visām savām īpašībām pastāv pati par sevi,
neatkarīgi no prāta un ārpus prāta. Bezgalīgais prāts varētu iz-

prast substanci — visos tās veidos jeb aspektos — kā bezgalīgu.
Taču cilvēka sapratne nav bezgalīga. Tāpēc viņš izprot substances

būtību kā bezgalīgu tikai divējādā ziņā: pirmkārt, kā izplatību
un, otrkārt, kā domāšanu. Izplatību un domāšanu Spinoza sauc

par substances atribūtiem, tāpēc ka substances bezgalīgā būtība

tajās izteikta «savā veidā», t. i., noteiktā attiecībā, kas atšķirīga
no citām attiecībām. Spinozas mācībai par atribūtiem ir mate-

riālistiska jēga. Tā ir vērsta pret Dekarta duālismu, saskaņā ar

kuru izplatība un domāšana ir divas substances. Kustību Spinoza
neuzskata par substances atribūtu.

Cilvēks kā izziņas priekšmets nav nekāds izņēmums vispārējā
pasaules uzbūvē. Cilvēks ir būtne, kurā izplatības modam — ķer-
menim atbilst domāšanas mods — dvēsele. Lai kā mēs arī cilvēku

uzlūkotu — vai nu kā kaut ko ķermenisku, vai kā kaut ko ga-

rīgu, — abos gadījumos viņš ir dabas daļa. Cilvēka psiholoģija,
viņa kaislības un vēlēšanās, viņa rīcības motīvi un mērķi ir tāds

pats izziņas priekšmets kā kura katra cita dabas parādība.
Ētiku Spinoza centās konstruēt kā zinātni,

kas savas normas atvasina nevis no sub-

jektīviem vērtējumiem, bet gan no cilvēka

rīcības objektīvajiem likumiem. Spinoza «naturalizēja» ētiku. Šī

tendence bija progresīva, jo tajā izpaudās mēģinājums ētiku

Spinozas mācība

par ētiku
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pamatot materiālistiski. Tomēr Spinozas ētiskais naturālisms ir ār-

pusvēsturisks, mehānistisks, abstrakts. Spinoza cilvēku aplūkoja
nevis kā būtni, kas pieder pie kādas vēsturiskas sociālas sistēmas,
bet kā dabas «lietu».

Spinoza uzskatīja, ka ētiku iespējams izstrādāt tikai pēc tam,

kad iepriekš izzināti cilvēkā notiekošie ķermeniskie procesi un

viņā pastāvošie sakari. Psiholoģijas metodi viņš tuvināja mehā-

nikas un fizikas metodēm, psihiskās dzīves komplicētību un

daudzveidību reducēja uz diviem galveniem un vienkāršiem pirm-
sākumiem: 1) uz prātu un 2) uz kaislībām jeb afektiem. Gribu

viņš identificēja ar prātu. Viņš atšķīra trīs afektu veidus: prieku,
bēdas un iekāri. Pēc viņa domām, visi šie primārie afekti, kā ari

daudzie no tiem atvasinātie afekti izaug no katras lietas tiekšanās

saglabāt savu eksistenci. Cilvēks rīkojas nevis saskaņā ar morālo

labā likumu un nevis aiz pretīguma pret ļauno, bet vienīgi, vadī-

damies no pašsaglabāšanās tieksmes un no pašlabuma. Tikums

nav nekas cits kā cilvēka varenība, un to nosaka tikai piepūle, ar

kādu cilvēks cenšas saglabāt savu pastāvēšanu.
Uz šiem naturālistiskajiem pamatiem Spinoza dibināja savu

mācību par brīvību. Jautājumu par to, vai brīvība cilvēkam iespē-

jama, viņš šķīra no jautājuma par gribas brīvību. Spinoza norai-

dīja ideālistisko mācību par gribas brīvību. Par vispārīgo pazīmi,
kura nepieciešami piemīt cilvēka dabai, viņš pasludināja tās atka-

rību no kaislībām jeb afektiem. Taču atteikšanās no ideālistiskā

priekšstata par gribas neatkarību no motīviem Spinozu nenoveda

pie apgalvojuma, ka brīvība cilvēkam ir neiespējama. Viņš teica,
ka brīvības jēdziens nav pretrunā ar nepieciešamības jēdzienu.
Nepieciešami eksistējoša lieta tai pašā laikā var būt brīva, ja tā

eksistē tikai savas pašas dabas nepieciešamības dēļ. Šajā nozīmē

brīva ir, pirmkārt, substance — daba, jo tās pastāvēšanu nosaka

tikai tās pašas būtība. Otrkārt, šajā nozīmē brīvs ir arī cilvēks.

Savas «Ētikas» ceturtajā daļā Spinoza runā par cilvēka verdzisko

atkarību, t. i., par viņa atkarību no afektiem, bet šā darba piektajā

daļā viņš parāda, kādi nosacījumi vajadzīgi, lai cilvēks atbrīvotos

no šās verdziskās atkarības, un kādā nozīmē viņš var kļūt brīvs.

Jebkurš afekts, t. i., jebkurš pasīvs stāvoklis, pārstāj būt pasīvs,
līdzko mums rodas skaidra un noteikta ideja par to, t. i., līdzko

mēs to izzinām. Brīvība ir nepieciešamības izzināšana, t. i.,

skaidrs un noteikts priekšstats par to, kas ir nepieciešams. Šī

Spinozas dialektiskā ideja ir materiālistiskās filozofijas izcils sa-

sniegums.
No Spinozas mācības izrietēja, ka dažādiem cilvēkiem pastāv

dažādas brīvības pakāpes. Kaut gan izziņa kā tāda ir bezspēcīga

pret afektiem, tā pati var kļūt par afektu. Prieks, kuram blakus

pastāv ideja par prieka ārējo cēloni, nav nekas cits kā mīlestības

afekts. īpašs mīlestības veids ir mīlestība pret izzināšanu. Izrai-

sījusi šādas mīlestības afektu, izziņa var iesākt cīņu pret citiem
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afektiem un tos uzvarēt. Izziņas prieks var pat noslāpēt visus

citus afektus un tādējādi cilvēku novest pie vislielākās brīvības.

Taču jāņem vērā, ka Spinoza brīvību aprobežoja tikai ar nepie-
ciešamības izzināšanu un ar šās nepieciešamības akceptēšanu;
viņš nesaprata materiālās prakses lomu brīvības realizēšanā. Brī-

vība viņam bija tikai prāta kundzība pār jūtām, tāds stāvoklis,
kad kaislīga tieksme pēc izzināšanas pārvar jūtu afektus. Šādā

nozīmē, no Spinozas viedokļa, brīvs ir tikai no dzīves prakses
šķirtais gudrais, kura dzīves galvenais saturs ir «intelektuāla
mīlestība pret dievu», t. i., kaislīga tiekšanās izzināt dabu. Šāda

brīvības izpratne ir abstrakta, antivēsturiska, atrauta no sabied-

riskās dzīves daudzveidīgā satura.

Spinozas izziņas teorijai, tāpat kā visai

viņa mācībai, ir materiālistisks un racio-

nālistisks raksturs. Zināšanu zemākā pa-

kāpe pēc viņa domām ir zināšanas, kas dibinās uz iztēli. Tie ir

priekšstati, kas balstās uz ārējās pasaules juteklisko uztveri. Taču

jutekliskā pieredze, no kuras rodas šāda veida zināšanas, ir hao-

tiska. Otra, augstāka zināšanu pakāpe ir zināšanas, kas dibinās

uz prātu. Šajā zināšanu veidā patiesības tiek atvasinātas ar pie-
rādījuma palīdzību. Uz prāta dibinātu zināšanu priekšrocība ir

to autentiskums, kā arī ar šādu zināšanu palīdzību iegūstamo pa-
tiesību skaidrība un noteiktība. Tomēr šāda veida zināšanas ir

arī aprobežotas, jo tās ir pastarpinātas. Trešais, pats augstākais
zināšanu veids ir zināšanas, kuras arī balstās uz prātu, bet kuras

nav pierādījuma pastarpinātas. Tās ir patiesības, kas saskatāmas

intuīcijā, t. i., ir prāta tiešas vērošanas rezultāts. Līdzīgi pastar-
pinātajām patiesībām tās ir drošas patiesības, bet izceļas ar vis-

lielāko skaidrību un noteiktību. Pirmā veida zināšanas ir jutek-
liskas zināšanas. Otrā un trešā veida zināšanas ir intelektuālas

zināšanas. Šo triju zināšanu veidu novērtējumā krasi izpaudās
Spinozas izziņas teorijas racionālisms. Pretstatīdams abus inte-

lektuālo zināšanu veidus jutekliskajām zināšanām, Spinoza nonie-

cināja juteklisko zināšanu un pieredzes lomu. Viņš neatzina, ka

pieredze spēj dot drošas zināšanas. Pieredzē, praksē viņš nesa-

skatīja zināšanu patiesuma kritēriju. Šajā ziņā Spinozas racionā-

lisms bija krasāk izteikts nekā Dekarta racionālisms.

Ja Spinoza būtu sapratis pieredzes un prakses lomu izzināšanā,

viņš nebūtu absolutizējis atšķirību starp jutekliskajām un intelek-

tuālajām zināšanām. Tad viņš būtu sapratis, ka tieši pieredze,
prakse dažām zināšanām piešķir intuitīvu, t. i., tieši izprastu patie-
sību raksturu. Taču Spinoza bija tālu no tā, lai saprastu šo piere-
dzes nozīmi. Viņš neredzēja, kāda nozīme izzināšanā ir attīstībai.

Spinozam bija liela loma jauno laiku ate-

isma un reliģiskās brīvdomības attīstībā.

Savus uzskatus par reliģiju un bībeles Veco derību Spinoza iz-

klāstījis plašajā «Teoloģiski politiskajā traktātā». Tajā tika izvir-

Spinozas mācība

par izziņu

Spinozas ateisms
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zīti divi svarīgi jautājumi: 1) jautājums par to, vai valstī ir pie-
ļaujama filozofiskas un zinātniskas pētīšanas brīvība un 2) jau-
tājums par Vecās derības svēto grāmatu raksturu un izcelšanos.

Pirmajā jautājumā Spinoza aizstāvēja uzskatu, ka reliģijai ir jā-
ļauj zinātniekiem pilnīga domāšanas un pētīšanas brīvība. Pēc

Spinozas uzskata, teoloģijai un filozofijai nav nekā kopēja. Reli-

ģijas nolūks ir dot cilvēkiem priekšrakstus par tikumisku dzīvo-

šanu un rīcību. Tāpēc nekādi rezultāti un atzinumi, pie kuriem no-

nāk zinātne un filozofija, nevar ne būt pretrunā ar reliģiju, ne

apdraudēt dievbijību un sabiedrības morāli. Gluži otrādi, patiesa-

jai morālei un sabiedriskajai kārtībai briesmas draud tieši tur,
kur reliģija un valsts tīko apspiest domas brīvību.

Otrajā jautājumā Spinoza bija tajās domās, ka Vecā derība

nepavisam nav radusies tik tālā senatnē, kā to apgalvoja teolo-

ģiskā tradīcija. Bībele nav dievišķas atklāsmes rezultāts, bet gan
tādu grāmatu apkopojums, kuras sarakstījuši cilvēki un kurās

atspoguļojas viņu morālo uzskatu līmenis. Bībeles grāmatas pielā-
gotas to cilvēku priekšstatiem, kuru morālajai pamācīšanai tās

sarakstītas. Un arī sarakstījuši tās nav tie autori, ar kuru vārdiem

tās tagadējā laikā apzīmētas. Šos rakstus apkopojuši tā sauktā

otrā tempļa laikmeta farizeji.
Spinozas «Teoloģiski politiskais traktāts» atstāja milzīgu

iespaidu. Spinozam uzklupa visu konfesiju teologi un baznīcas

vīri. Traktāta ateistiskā tendence, reliģijas reducēšana uz morā-

les mācībām, turklāt uz tādām, kas pielāgotas vienkāršās tautas

zinātniskās attīstības zemajam līmenim, bībeles kanonisko grā-
matu izcelšanās jautājuma aplūkošana no vēsturiska viedokļa,
bibeles dievišķās izcelšanās noliegšana, norādījumi uz anahronis-

miem un pretrunām, kuru bībelē ir tik daudz, — visas šīs idejas
bija jaunas, drosmīgas un aicināja atbrīvot domu no reliģijas

gūsta. Lai gan traktāts bija izdots anonīmi, autora vārds viņa lai-

kabiedriem nevarēja palikt nezināms. Spinoza uz ilgu laiku kļuva
par reliģijas noraidīšanas, par ateisma iemiesojumu.

Mazāk patstāvīgs Spinoza bija savos sabiedriski politiskajos
uzskatos. Te viņš akceptēja Hobsa teoriju, kas atšķīra sabiedrības

«dabisko» un «politisko» (jeb «pilsonisko») stāvokli. Līdzīgi Hob-

sam, arī Spinoza mācību par sabiedrību dibināja uz indivīda paš-

saglabāšanās tieksmi, tiesību avotu saskatīja spēkā, apgalvoja, ka

dabiskajā stāvoklī valda visu karš pret visiem, domāja, ka valsts

radusies tāpēc, ka cilvēkiem vajadzīgs miers, un, beidzot, aizstā-

vēja uzskatu, ka valsts varai jābūt pilnīgai un arī baznīcai tai

jāpakļaujas.
Taču pretstatā Hobsam Spinoza par valsts varas augstāko

formu uzlūkoja demokrātisko valdīšanas veidu. Pie tam viņš uz-

skatīja, ka līdzdalība augstākajā varā izriet no pilsoņa neatņe-

mamajām tiesībām un nav atkarīga no valdības gribas. Atšķirībā
no Hobsa Spinoza valsts varas visvarenību ierobežoja ar brīvības
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un prāta prasībām. Viņš domāja, ka tāda vara, kas spēj pārvaldīt
cilvēkus tikai tāpēc, ka tā iedveš bailes, nevar tikt uzskatīta par

tikumisku. Cilvēki jāvada tā, lai tiem šķistu, ka neviens viņus ne-

vada, ka viņi dzīvo paši pēc sava prāta un savas brīvās gribas.
levērojams angļu materiālisma pārstāvis,
Bēkona un Hobsa mācības turpinātājs bija
Džons Loks (1632 —1704). Viņš pamatoja

materiālistiskā sensuālisma principu, saskaņā ar kuru visas zinā-

šanas rodas, jutekliski uztverot ārējo pasauli. Viņa filozofiskā

darbība norisinājās apstākļos, kad Anglijā bija iestājusies restau-

rācija, otrās angļu buržuāziskās revolūcijas laikā (1688) un pēc
tās. Sī revolūcija beidzās ar politisku kompromisu starp angļu

buržuāziju un «jauno muižniecību». Ar šo kompromisu bija radīti

politiskie priekšnosacījumi kapitālisma tālākajai attīstībai. Balstī-

damās uz jau sasniegto, angļu buržuāzija turpināja cīņu par savu

politisko tiesību paplašināšanu un feodālisma palieku likvidēšanu.

Loks šajā cīņā piedalījās kā filozofs, ekonomists un politisks
rakstnieks, kas kompromisu starp angļu sabiedrības divām valdo-

šajām šķirām centās iztēlot kā pilnīgi pamatotu.
Kā jau minēts, cīņa pret sholastiķu, kuru bija uzsākuši Galilejs,

Bēkons un Hobss, pirmajā vietā izvirzīja jautājumu par izzināša-

nas metodi, un tas savukārt bija cieši saistīts ar izziņas teorijas
problēmām; tieši šīm problēmām veltīts Loka galvenais darbs —

«Apcerējums par cilvēka saprātu» (1690).
Sava traktāta sākumā Loks kritizē Dekarta mācību par iedzim-

tajām idejām. Viņš norāda, ka cilvēka prātā nav nekādu iedzimtu

ideju, ka tādu nav ne teorētiskajā domāšanā, ne morālajos uz-

skatos. Visu ideju vienīgais avots var būt tikai pieredze. To ap-

galvojot, Loks atšķir ārējo un iekšējo pieredzi. Atbilstoši tam

viņš norāda uz diviem mūsu ideju empīriskiem avotiem. Pirmais

avots ir sajūtas, otrais — refleksija. Sajušanas idejas rodas, ja
uz sajūtu orgāniem iedarbojas ārpus mums esošas lietas. Tādas

ir, piemēram, idejas, kuras tiek iegūtas ar redzes, dzirdes, taustes,

ožas utt. palīdzību. Sajušanas idejas ir visu mūsu ideju pamat-
fonds. Refleksijas idejas mūsos rodas tad, kad mūsu prāts aplūko
mūsu dvēseles iekšējos stāvokļus un tās darbību. Tādas ir, piemē-
ram, idejas par mūsu domāšanas dažādajām operācijām, par emo-

cijām, vēlēšanos utt.

Ar sajušanas ideju palīdzību mēs uztveram lietu īpašības. Šīs

idejas Loks iedala divās kategorijās: 1) primāro īpašību idejās un

2) sekundāro īpašību idejās. Par primārām Loks sauc īpašības,
kas piemīt pašiem priekšmetiem un kas tajos paliek tādas, kādas

tās mums šķiet mūsu sajūtās. Primārās īpašības nav atdalāmas

no ķermeņa un saglabājas tajā pastāvīgi, neatkarīgi no visām ķer-
menī notiekošajām pārmaiņām. Tā kā primārās īpašības atrodas

pašos ķermeņos, tad Loks tās sauc par reālām īpašībām; tādas

īpašības ir blīvums, izplatība, apveids, kustība (vai miera stāvok-

Loka materiālistiskā

filozofija
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lis) un skaitlis. Primāro īpašību idejas ir pašu šo īpašību kopijas.
Par sekundārām Loks sauc tādas īpašības, kuras mums šķiet pie-
mītam pašām lietām, bet kuras patiesībā neatrodas pašās lietās.
Par sekundāro īpašību idejām Loks uzskata krāsas, skaņas, garšas
utt. idejas. Pašās lietās atrodas tikai spējas radīt mūsos šīs sajū-
tas. Kas idejā šķiet esam patīkams, gaišzils vai silts, tas pašās
lietās ir tikai uztverei nepieejamu daļiņu apjoms, apveids un kus-

tība. Tomēr, neraugoties uz visu atšķirību starp primārajām un

sekundārajām īpašībām, tām ir arī kaut kas kopējs: kā vienas, tā

otras rada savas idejas ar «grūdiena» palīdzību. Tā, piemēram,
vijolīte, pateicoties «grūdieniem», kurus izdara uztverei nepieeja-
mas matērijas daļiņas, kas cita no citas atšķiras apjoma un ap-

veida, savu kustību intensitātes un veida ziņā, dvēselē rada šās

puķes zilās krāsas un smaržas idejas. Loka mācība par atšķirību
starp primārām un sekundārām īpašībām ir to ideju tālākais attīs-

tījums, kuras bija iezīmējis sengrieķu atomists Dēmokrits un kuras

jaunākajos laikos bija atkal atdzīvinājuši Dekarts un Galilejs. Šī

mācība balstās uz subjektīvā absolutizējošu pretstatīšanu objek-
tīvajam.

Lokam ir vērā ņemama loma tā saucamās metafiziskās meto-

des radīšanā. Šās metodes elementi iezīmējās visā filozofijas
iepriekšējās attīstības gaitā. Galīgi šī metode izveidojās kapitā-
listiskā ražošanas veida rašanās laikmetā. Buržuāziskās sabied-

rības ražošanas spēku attīstība prasa no zinātnes, lai tā analizētu

dabas parādības, sadalītu tās atsevišķās sastāvdaļās, klasificētu

tās un pētītu katru parādību atsevišķi. Tādu pašu atsevišķo parā-
dību pārejošu izolāciju prasa arī eksperimentēšana.

Sākumā eksperimentēšana noveda pie tā, ka pētījamo parādību
analīze un izolēšana nepārprotami guva pārsvaru pār sintēzi un

šo parādību mijiedarbības un starp tām pastāvošo sakaru aplū-
košanu. Dažādu eksperimentu apstākļos pierazdami dabas parā-
dības aplūkot nevis to dabiskajā vienotībā, bet gan ar analīzes

palīdzību sasniegtajā sadalījumā un nevis to mijiedarbībā, bet

gan tajā izolētībā un nošķirtībā, kura nepieciešama, lai eksperi-
ments būtu veiksmīgs, pētnieki, kas radīja jauno laiku eksperi-
mentālās dabas zinātnes, šos analīzes un izolācijas paņēmienus,
kuri bija tikai viens no pētīšanas nosacījumiem, pārnesa uz dabu

visumā. Viņi neviļus sāka domāt, ka ne tikai izmēģinājumiem ra-

dītajā mākslīgajā situācijā, bet arī pašā dabā visas lietas sastāv

no elementiem, kuri ir cits no cita neatkarīgi un starp kuriem

nepastāv nekāda mijiedarbība. Šī, kā to nosauca Markss un En-

gelss, metafiziskā aplūkošanas metode dabas pētnieku domāšanā

ieviesās stihiski. Engelss atzīmēja, ka Bēkons un Loks to no da-

bas zinātnēm pārnesuši uz filozofiju, kur tā uz ilgu laiku kļuva
par dominējošo metodi.

Saskaņā ar Loka mācību no abiem pieredzes avotiem — no

sajūtām un no refleksijas — iegūtās idejas ir tikai zināšanu mate-
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šams šo materiālu attiecīgi apstrādāt. Tas notiek, iedarbojoties
trijām dvēseles spējām, kuras atšķiras tiklab no sajūtām, kā arī

no refleksijas: šīs spējas ir salīdzināšana, apvienošana un abstra-

hēšana. Ar salīdzināšanas, apvienošanas un abstrahēšanas palī-
dzību dvēsele vienkāršās sajušanas idejas un refleksijas idejas
pārveido par kombinētām idejām. Tā, piemēram, salīdzināšanas

ceļā veidojas idejas par daudzējādām attiecībām. Noskaidrojis, no

kurienes rodas idejas — vienkāršās un kombinētās, Loks aplūko
jautājumu, kāda vērtība idejām ir izzināšanā. Ne jau visas tās ir

vienlīdz vērtīgas. Vienas no tām ir skaidras un noteiktas, citas ir

miglainas un juceklīgas. Pēc nozīmes, kāda idejām ir izzināšanā,
tās iedalās trijās kategorijās: 1) reālās (vai, otrādi, fantastiskās);
2) adekvātās (vai, otrādi, neadekvātās) un 3) patiesās (vai, ot-

rādi, maldīgās). Reālajām idejām ir pamats dabā, tās atbilst lietu

patiesajai būtībai. Fantastiskajām idejām nav pamata dabā, tās

neatbilst reālajai būtībai. Adekvātās idejas visā pilnībā reprezentē

paraugus, no kuriem tās abstrahētas. Visas vienkāršās idejas ir

adekvātas. Patiesums un maldīgums, saka Loks, īsti ņemot, piemīt
nevis idejām, bet teikumiem (spriedumiem). Patiesuma priekšno-
sacījums vienmēr ir apstiprinājums vai noliegums.

Loka izziņas teorijā liela loma ir mācībai par valodu, kuru

viņš izklāstījis savā darbā «Apcerējums par cilvēka saprātu». Ar

šo Loka mācību saistīta viņa abstrahēšanas teorija. Pēc Loka uz-

skata, vārdi ir jutekliskas zīmes, kas cilvēkiem nepieciešamas, lai

viņi varētu savā starpā sazināties. Liela daļa valodas vārdu nav

atsevišķi apzīmējumi, bet gan vispārīgi termini. Tāpēc rodas jau-
tājums: ja visas lietas eksistē tikai kā atsevišķas, kur tad mēs

atrodam tās vispārīgās būtības, kuras it kā tiekot apzīmētas ar

vispārīgajiem terminiem? Loks domāja, ka vārdi kļūst vispārīgi
tapec, ka tiek padarīti par vispārīgo ideju zīmēm.

Bet kā idejas kļūst vispārīgas? Atbildi uz šo jautājumu sniedz

Loka abstrahēšanas teorija. Loks paskaidroja, ka pieredzē pastāv
daudz lietu, kas formas, īpašību utt. ziņā ir daļēji līdzīgas cita

citai. Uz šā fakta dibinās iespēja izveidot vispārīgus jēdzienus.
Šie jēdzieni rodas, ja no vairākiem priekšmetiem izdala tādas pa-
zīmes, kuras visiem tiem kopīgas; pārējās pazīmes tiek izslēgtas.
Ta rodas abstraktas vispārīgas idejas, piemēram, «cilvēka»,
«dzīvnieka», «auga», «dzīvas būtnes» utt. idejas. Visas abstraktās

vispārīgas idejas ir prāta darinātas, to pamatā ir pašu lietu

līdzība. Uz šā atzinuma Loks balstīja savu mācību par zināšanām

un to veidiem. Sekojot Hobsam, Loks zināšanas definēja kā divu

ideju savstarpējās atbilstības (vai neatbilstības) uztveršanu.

Kas zīmējas uz zināšanu drošumu, tad Loks atšķīra divējāda
zināšanas: neapšaubāmas, drošas, precīzas zināšanas un

varbūtiskas zināšanas jeb uzskatus. Par neapšaubāmām Loks uz-

skatīja visas abstraktās zināšanas, t. i., zināšanas, kuras mēs
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iegūstam, domās aplūkojot mūsu priekšstatus un attiecības starp

priekšstatiem. Par varbūtiskām Loks uzskatīja no pieredzes iegū-
tās (empīriskās) zināšanas, kurās spriedumi tiek pierādīti, norādot

uz tos apliecinošiem pieredzes faktiem. Precizitātes ziņā Loks at-

šķir trīs neapšaubāmu zināšanu veidus: vērojošās (tiešās jeb in-

tuitīvās), demonstratīvās (neapstrīdamās jeb pierādošās) zināša-

nas un jutekliskās zināšanas, t. i., zināšanas, kas tiek iegūtas ar

sajūtu orgānu palīdzību un dibinās uz pārliecību, ka pastāv atse-

višķi priekšmeti. Loks paskaidroja, ka jutekliskā izzināšana ir pā-

rāka par vienkāršu varbūtību, taču zemāka par tām autentitātes

pakāpēm, kuras sasniedz abstraktās (racionālās) zināšanas.

Neraugoties uz visiem iebildumiem, ar kādiem Loks ierobežoja
mums pieejamo zināšanu sfēru, viņa mācība par zināšanām stāv

tālu no agnosticisma, kas raksturīgs buržuāziskās ideālistiskās

filozofijas turpmākajai attīstībai Anglijā un Vācijā. Pēc Loka

domām, no tā fakta, ka prāts nav spējīgs tikt pie skaidras

un noteiktas izzināšanas, tomēr neizriet, ka cilvēkam būtu lemta

pilnīga nezināšana. Mūsu uzdevums ir zināt ne jau visu, bet

tikai to, kas svarīgs mūsu rīcībai, un tādas zināšanas mums ir

pilnīgi nodrošinātas. Raksturodams Loka sensuālisma vēs-

turisko nozīmi, Markss norāda: «Loks pamatoja bon sens, cil-

vēka veselā saprāta, filozofiju, t. i., netieši pateica, ka nevar būt

filozofijas, kura atšķirtos no sapratnes, kas balstās uz veselu

cilvēka sajūtu orgānu liecībām.» 1

Loks izstrādāja arī mācību par valsti, par

valsts varu un par tiesībām. Šī mācība ir

viena no XVII gs. ievērojamākajām «da-

bisko tiesību» teorijām. Bez brīvības, sacīja Loks, cilvēkam dabiskā

stāvoklī pieder ar darbu iegūts īpašums.
Valsts rodas tur, kur brīvi cilvēki atsakās no dabiskajām paš-

aizsargāšanās tiesībām, no tiesībām sodīt varmākas un šīs tiesības

piešķir sabiedrībai visumā. Cilvēki no dabiskā stāvokļa pāriet

pilsoņu stāvoklī tāpēc, ka dabiskajā stāvoklī uz tiesībām nevar

droši paļauties. Bet, tā kā valsts izveidošanas nolūks ir brīvības

un īpašuma saglabāšana, tad valsts vara nevar dibināties uz pat-

vaļu. Tās uzdevums ir izdot likumus, sodīt tiesību pārkāpējus un

aizsargāt pilsoņus pret uzbrukumiem no ārienes. Tāpēc valsts

vara iedalās likumdevējā varā, izpildvarā un federatīvajā varā.

Loks prasīja, lai izpildvara būtu skaidri norobežota no likumdevē-

jas varas. Kad likumdevēja vara radījusi likumus, tai vairs nav

vajadzīgs, lai darbotos likumdevēja sapulce, turpretim izpildva-
rai vienmēr ir vajadzība pēc pastāvīgi funkcionējošiem orgā-
niem.

Loka uzskatos par sabiedrības politisko iekārtu izpaudās tiek-

sme teoriju pielāgot tam politiskajam valdīšanas veidam, kāds

Loka sociālie

un politiskie uzskati

1 K. MapKC h 0. dmeAbc, Coh., t. 2, erp. 144.
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radās Anglijā 1688. gada buržuāziskās revolūcijas rezultātā. Vi-

sumā Loka politiskie uzskati bija liberāļu partijas — vigu — pro-

grammas teorētiskais attaisnojums un pamatojums.
Liela ietekme bija Loka pedagoģiskajām idejām. Tā kā visas

idejas saskaņā ar Loka mācību tiek iegūtas tikai no pieredzes,
tad audzināšana var būt sekmīga tikai tad, ja audzinātājs liek

skolniekiem noteiktā secībā uzņemt sevī visus iespaidus un idejas,
kas nepieciešami, lai pareizi veidotos raksturs un prāts. Ar šo

Loka domu bija saistīta cita ļoti svarīga ideja, kura ietvēra bur-

žuāziskās revolūcijas attaisnojumu. Loks teica: ja sabiedriskā

iekārta un politiskais režīms ir tāds, ka personība, kuru audzina

sabiedrībā, nevar iegūt savai izaugsmei nepieciešamos iespaidus
un idejas, tad šāda iekārta un šāds režīms jāgroza cilvēkiem

pašiem.

2. §. Filozofija Anglijā XVII gs. beigās un XVIII gadsimtā.
Berklija subjektīvais ideālisms, Jūma agnosticisms

Loka filozofija stipri ietekmēja XVII—XVIII gs. angļu apgais-
mības attīstību (tā sauc izplatīto filozofijas virzienu, kas vērsās

pret feodālās sabiedrības ideoloģiju). Apgaismotāji centās ticību

ierobežot par labu prātam, reliģiju — par labu zinātnei un zināt-

niskajam pasaules uzskatam, atbrīvot morāli no reliģijas aizbild-

niecības, «prāta dabisko gaismu» pasludināt par galveno un no

reliģijas neatkarīgu līdzekli sabiedrības pilnveidošanai. Par vēs-

turiskās attīstības virzītāju spēku un prāta uzvaras priekšnotei-
kumu viņi uzskatīja progresu sabiedrības izglītošanā.

XVIII gs. apgaismība bija tajos laikos vēl jaunās buržuāzijas
šķiras ierocis cīņā pret tiem idejiskās dzīves pamatiem, kuri bija
izveidojušies feodālajā sabiedrībā. Šie pamati neļāva attīstīties

zinātnei un zinātniskajam pasaules uzskatam. Uz tiem balstījās
tiklab baznīcas idejiskā kundzība, kā arī valdošo šķiru politiskā
vara. Apgaismotāji turpretim cīnījās pret šo kundzību, padarīja
cilvēku prātu brīvu un tādējādi veicināja politisko atbrīvošanos.

Atbilstoši secībai, kādā Rietumeiropas zemēs izveidojās buržuā-

ziska sabiedrība, apgaismības idejas attīstījās vispirms Anglijā,
pec tam Francijā un vēl vēlāk Vācijā.

To filozofisko jautājumu viduspunktā, kuri interesēja apgais-
mības darbiniekus, bija jautājums par zināšanu attiecību pret
ticību, par jaunā, dabzinātniskā pasaules uzskata attiecību pret
pārdabiskajiem notikumiem, par kuriem stāstīts svētajos rakstos.

Bībeles nostāstus par brīnumainajiem notikumiem teologi inter-

pretēja ka stāstus par reāliem vēsturiskiem faktiem, kā paša dieva

dotu likumu apkopojumu, kas nosaka morāles priekšrakstus, sa-

biedrības politisko iekārtu, tiesiskās normas un attiecības. Buržuā-

zijas progresīvie domātāji sāka apšaubīt šo bībeles un reliģijas



166

nozīmi, padarīja to par pētīšanas un kritikas priekšmetu. Tomēr

viņi neiedrošinājās savā kritikā pārkāpt noteiktas robežas. Un tas

ir ļoti labi saprotams. Visas XVI—XVII gs. revolucionārās buržuā-

ziskās kustības izvirzīja reliģiskus motīvus. Tas nozīmē, ka cī-

ņas dalībnieki šo cīņu uzskatīja ne tik daudz par politisku šķiru

cīņu, kāda tā bija patiesībā, cik par cīņu starp reliģiskiem grupē-

jumiem — baznīcām, sektām un atsevišķiem teologiem.
Atbilstoši tam interese par strīdīgajiem reliģijas jautājumiem

bija neparasti liela un pašu šo jautājumu saturs kļuva ļoti daudz-

veidīgs. Angļu apgaismības vēsture lielā mērā bija reliģiskās
brīvdomības attīstības vēsture, un par šās brīvdomības idejisko
formu kļuva deisms. Deisms ir uzskats par reliģiju kā par ticību,

kas aprobežojas ar to, ka atzīst dievu par pirmcēloni, un atsakās

no visām citām reliģijas dogmām kā tādām, kas ir pretrunā ar

prātu. XVII—XVIII gs. apstākļos deisms ļoti bieži nozīmēja pa-

saules reliģiskā izskaidrojuma aizplīvurotu noraidīšanu.

Angļu deisms savu augstāko pakāpi sasniedza XVIII gs. pir-

majā ceturksnī. Otrreiz tas uzzēla XVIII gs. beigās. Filozofiskā

ziņā deisti svārstījās starp nekonsekventu materiālismu un ideā-

lismu. Deistisku uzskatu elementi sastopami dažu filozofu teori-

jās, kuri mācībā par esamību un izziņu bija materiālisti, piemē-

ram, Loka un agrīnā perioda Tolanda uzskatos. Nosaukt viņus,
kā to parasti dara buržuāziskie filozofijas vēsturnieki, par deis-

tiem un noklusēt viņu materiālismu nozīmē noklusēt viņu pasau-

les uzskata galveno, izšķirošo saturu.

Džona Tolanda (1670—1722) attīstības ceļš veda no deisma

uz materiālismu. Darbā «Kristietība bez noslēpumiem» viņš kris-

tietības patiesības vēl atzina par dieva atklāsmi. Taču jau tur

viņš parādīja, ka kristīgās reliģijas dogmas nevar būt ne pretrunā

ar prātu, ne stāvēt pāri prātam.
«Vēstulēs Serenai» (1704) Tolands izklāstīja materiālistiskus

uzskatus un izvirzīja būtiskus labojumus Spinozas mācībai. Šajā
darbā reliģija uzskatīta nevis par dievišķu atklāsmi, bet par aiz-

spriedumu rezultātu. Tolands kritizēja Spinozas mācību par sub-

stanci. Balstoties uz Ņūtona vārdiem «Matērijas miera stāvoklis

ir tīrā aplamība», Tolands noraidīja Spinozas substances nekus-

tīgumu. Pasaule kā veselums ir mūžīga, taču tā pastāvīgi mainās;

dzīvība un kustība piemīt ne tikai atsevišķām lietām, bet arī sub-

stancei. Tolands pirmais formulēja vienu no svarīgākajām mate-

riālisma tēzēm: «...Kustība ir būtiska matērijas īpašība ...

tik-

pat neatdalāma no matērijas dabas, cik neatdalāma no tās ir

necaurlaidība un izplatība.» 1 Matērija ir arī domāšanas pamatā.
Domāšana ir ķermeniska kustība, kuru nosaka smadzeņu uzbūve

un darbība. Tāpēc, ja saslimst smadzenes, tad saslimst arī doma,

un, ja pārstāj funkcionēt smadzenes, tad nav vairs arī domas.

1 AHrjiHHCKue MaTepna,iHCTbiXVIII b., t. I, M., 1967, dp. 152.
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Asi Tolands kritizēja reliģiju. Pēc viņa pārliecības visas reli-

ģijas ir viena vienīga krāpšana, pie kuras ķeras priesteri un vald-

nieki, lai saglabātu varu pār tautas masām. Taču, lai cik radikāla

arī bija reliģijas kritika Tolanda un citu angļu apgaismotāju mā-

cībās, tā tomēr palika aprobežota un pat iekšēji pretrunīga.

Vispirms jau ierobežota bija tās sociālā bāze. Deisms, apgais-
mības garā izteiktā reliģijas kritika bija domāta nedaudziem

izraudzītiem — gara aristokrātiem. Angļu buržuāzija nelabprāt
šķīrās no reliģiskajām ilūzijām, kuras tās apziņā aizplīvuroja
reālo politisko darbību un centienus. Taču arī šādā nekonsekventā

veidā XVIII gs. sākumā angļu deisms un reliģiskā brīvdomība no-

pietni apdraudēja feodālo ideoloģiju, kuras aizstāvji negribēja
atdot savas pozīcijas bez cīņas. Tieši šīs aprindas kā cīnītāju pret

apgaismību atbalstīja Berkliju.
Džordžs Berklijs (1684—1753) dzimis

Īrijā angļu muižnieka ģimenē. Izglītību
viņš ieguva Dublinas universitātē. Tur

valdīja sholastikas gars. Galvenie mācību priekšmeti bija teolo-

ģija, metafizika, ētika, loģika. Taču ārpus universitātes koledžas,

kurā mācījās Berklijs, bija plaši izplatītas Dekarta un Loka mācī-

bas, norisinājās polemika starp tiem, kas atzina Dekarta fiziku ar

tās turbulento kustību, un tiem, kuri piekrita Ņūtona fizikai ar

tās gravitācijas likumu.

Berklijs vērīgi sekoja tā laika dabzinātnisko teoriju attīstībai

un jau jaunības gados nolēma iesaistīties cīņā pret progresīvās
filozofijas un zinātnes galvenajiem rezultātiem. Redzot, ka visur

gūst panākumus materiālistiskas un mehānistiskas mācības, Ber-

klijs nolēma dot triecienu nevis kaut kādām atsevišķām materiā-

lisma izpausmēm, bet gan, kā viņš domāja, visu materiālisma pa-
veidu izejas jēdzienam. Tas bija jēdziens par matēriju kā visas

ķermeņu un to īpašību daudzības vielisko pamatu. Ar matērijas

jēdzienu cieši saistīta ir telpas ideja. Ņūtona fizika uzskatīja, ka

telpa pastāv atsevišķi no ķermeņiem — kā tas, kurā atrodas visas

dabas lietas. Loka filozofija, visumā būdama materiālistiska, va-

dījās no atzinuma, ka sajūtu avots ir ārējā pasaule, kas pastāv
neatkarīgi no apziņas. Berklijs atmeta Loka mācības materiālis-

tisko izejas punktu un pasludināja sajūtas («idejas») par vienīgo
realitāti, kādu cilvēks uztver. Loka materiālistiskajam sensuālis-

mam Berklijs nostādīja pretim ideālistisko sensuālismu.

Loks bija centies noskaidrot arī metodi, ar kuras palīdzību
mēs nonākam pie idejām par matēriju un telpu. Šī metode, pēc
viņa domām, ir abstrakcija. Abstrahējoties no visām sevišķajām
lietu pazīmēm, mūsu prāts, domāja Loks, izceļ tās pazīmes, kuras

ir kopējas visiem priekšmetiem, un tādējādi nonāk pie vispārīgas
abstraktas idejas par matēriju kā tādu, telpu kā tādu utt. Berklijs
mēģināja ar visiem viņam pieejamiem līdzekļiem pierādīt, ka

musu prāts nav spējīgs izdarīt Loka aprakstīto abstrahēšanu.

Berklija subjektīvais
ideālisms
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Vispārīga abstrakta «izplatības» jeb «telpas» ideja, saka Berklijs,
nav iespējama. Tā ir absurda, iekšēji pretrunīga. Mēs šādu ideju
nevaram ne uztvert, ne iedomāties. Tāpat ir arī ar matērijas ab-

strahēšanu. Sās domas pierādīšanai Berklijs veltīja «Traktātu

par cilvēka zināšanu pamatiem» (1710) un dialogu «Trīs sarunas

starp Hilasu un Filonusu» (1713). Sājos darbos Berklijs neslēpa,
ka viņa galvenais nolūks ir cīņa pret materiālismu un visām tā

izpausmēm zinātnē.

Berklijs uzskatīja, ka matērijas jēdziena, kā arī telpas jēdziena
priekšnoteikums ir pieņēmums, ka, abstrahējoties no atsevišķām
lietu īpašībām, kuras mēs uztveram ar dažādu sajūtu palīdzību,
mēs varam izveidot abstraktu ideju par tām kopīgu materiālu

substrātu. Taču tas neesot iespējams. Mēs neuztveram un nespē-
jam jutekliski uztvert matēriju kā tādu. Mēs uztveram tikai atse-

višķās lietas, un katrs no šiem uztvērumiem ir atsevišķu sajūtu
jeb — pēc Berklija terminoloģijas — «ideju» summa. Tādas ir

krāsu, smaržu, skaņu, temperatūras, taustes sajūtu utt. idejas.
«Eksistēt» vienmēr nozīmē «eksistēt uztverē». Mēs redzam atse-

višķas krāsas un nevis krāsotu matēriju, dzirdam atsevišķas ska-

ņas un nevis skanošu matēriju utt.

Pēc Berklija domām, nav iespējama arī vispārīga abstrakta

matērijas ideja, tāpat kā nevar būt abstraktas izplatības, telpas
utt. idejas. Vārds kļūst vispārīgs nevis tāpēc, ka tas ir abstrak-

tas vispārīgas idejas zīme, bet gan tāpēc, ka tas spēj būt daudzu

atsevišķu ideju zīme un spēj katru no tām izraisīt prātā. Cilvēka

prāts var izveidot vispārīgu lietas ideju, taču ne vispārīgu ab-

straktu ideju. Abstrakta matērijas ideja, apgalvo Berklijs, nespēj
pavairot lietas īpašības ne ar vienu īpašību papildus tām, kuras

lietā atklāj jutekliskā uztvere.

Berklijs vērsās arī pret mācību par matērijas primārajām un

sekundārajām īpašībām. Norādot uz Loka nekonsekvenci,, viņš ap-

galvoja: ja «sekundārās» īpašības ir subjektīvas, tad subjektīvas
ir arī «primārās» īpašības. Tātad, secināja Berklijs, visas idejas
pastāv tikai dvēselē. Tās nevar būt kopijas no ārējām lietām, par
kurām pieņemts domāt, ka tās eksistē ārpus gara. Ideja var

būt līdzīga tikai idejai un nekam citam.

Sī mācība ir subjektīvais ideālisms. Noliegusi matērijas esa-

mību, tā atzīst, ka pastāv tikai cilvēka apziņa, kurā Berklijs at-

šķīra «idejas» un «dvēseles». Idejas ir īpašības, kas dotas mūsu

subjektīvajā uztverē. Dvēseles ir uztveroši, aktīvi nemateriāli ga-

rīgās darbības subjekti. Pēc Berklija domām, idejas ir pilnīgi pa-

sīvas. Dvēseles turpretī ir aktīvas. Sāda atšķiršana Berklijam
bija nepieciešama, lai aizstāvētu subjektīvo ideālismu no nenovēr-

šamiem un ļoti labi saprotamiem iebildumiem. Viņš mēģināja pie-

rādīt, ka no viņa mācības neizrietot apgalvojums, ka lietas rodas,
tikai pateicoties uztverei, un izzūd, uztverei beidzoties.

Aizstāvēdams subjektīvā ideālisma principu, Berklijs gribēja
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izvairīties no solipsisma, t. i., no secinājuma, ka pastāv tikai viens

vienīgs uztverošais subjekts. Pretēji subjektīvā ideālisma izejas
tēzei viņš tāpēc apgalvoja, ka subjekts pasaulē neeksistē viens

pats. Lietu, kuru vairs neuztver viens subjekts, var uztvert cits

subjekts vai citi subjekti. Bet arī tad, ja izzustu visi subjekti, lie-

tas nepārvērstos par neko. Tās joprojām eksistētu kā «ideju»
summa dieva prātā. Dievs ir tāds subjekts, kas nekādā gadījumā
nevar izzust. Un tāpēc nevar izzust arī visa viņa radītā lietu

pasaule — pasaule, kas aptver zvaigznes, planētas un Zemi ar

visu, kas uz tās eksistē. Tieši dievs «ieliek» atsevišķo subjektu
apziņā to sajūtu saturu, kuras rodas, vērojot pasauli un atseviš-

ķās lietas. V. I. Ļeņins šajā sakarā norāda: «Atvasinot «idejas»
no dievības iedarbības uz cilvēka prātu, Berklijs tādējādi nonāk

pie objektīvā ideālisma: pasaule, izrādās, nav vis mans priekš-
stats, bet rezultāts kādam augstākam garīgam cēlonim, kas rada

gan «dabas likumus», gan arī «reālāko» ideju atšķirības likumus

no mazāk reālām idejām utt.» 1

Tādējādi Berklijs, iesācis ar subjektīvo ideālismu un cenzda-

mies izvairīties no solipsisma, ar savu atzinumu, ka pastāv pār-
dabisks garīgs spēks — dievs, spēra soli pretim objektīvajam
ideālismam. Vēlāk viņš arvien vairāk ierobežoja savu ideālistiski

sensuālistisko mācību, pievērsdamies objektīvajam ideālismam

neoplatonisma garā. «Materiālismā un empiriokriticismā» V. I. Ļe-
ņins vispusīgi kritizēja Berklija subjektīvo ideālismu kā reliģiska

pasaules uzskata teorētisko pamatojumu. Noteikdams berklijisma
vēsturisko nozīmi, V. I. Ļeņins uzskatīja to par vienu no

XIX gadsimta beigu un XX gadsimta sākuma reakcionārās bur-

žuāziskās filozofijas avotiem.

Ang]u filozofs, psihologs, vēsturnieks un

ekonomists Dāvids Jūms (1711 —1776)

bija Berklija laikabiedrs. Berklija ietekme uz Jūmu nav nolie-

dzama, tomēr savos secinājumos Jūms novirzījās no Berklija mā-

cības. Berklijs bija dedzīgs ideālisma un reliģijas aizstāvis. At-

šķirībā no viņa Jūms bija skeptiķis, agnostiķis. Kā norādījis
V. I. Ļeņins, Berklija konsekventā viedokļa vietā (ārpasaule ir

mana sajūta) Jūms izvirzīja savu viedokli: viņš noraidīja pašu

jautājumu par to, vai aiz manām sajūtām kaut kas ir. «Bet šis

agnosticisma viedoklis neatvairāmi notiesā uz svārstīšanos starp
materiālismu un ideālismu.»2

Jūms dzimis trūcīga skotu muižnieka ģimenē. Beidzis Edin-

burgas universitāti, viņš mēģināja gatavoties jurista praksei un

vēlāk pievērsās komercijai, taču cieta neveiksmi. Pēc brauciena

uz Franciju (1734—1737) Jūms izdeva «Traktātu par cilvēka

D. Jūma agnosticisms

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 19. un 20. lpp.
2 Turpat, 53. lpp.
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dabu» un pēc tam «Morālas un politiskas studijas». 1763. gadā
Jūmu no jauna sūtīja uz Franciju kā angļu sūtniecības sekretāru.
Tur viņu ar sajūsmu saņēma pie franču apgaismotājiem piedero-
šie zinātnieki un filozofi (Dalambērs, Helvēcijs, Didro v. c.)> ku-

riem imponēja tas, kā Jūms no buržuāzijas viedokļa traktēja mo-

rāles un filozofijas problēmas, kā arī viņa reliģijas kritika. Mūža

pēdējos gadus Jūms pavadīja savā dzimtenē.
Zināšanu uzdevumu Jūms saskatīja nevis adekvātā esamības

izzināšanā, bet gan zināšanu spējā būt par vadoni praktiskajā
dzīvē. Par drošu zināšanu un pierādīšanas vienīgo priekšmetu
Jūms uzskatīja matemātikas objektus — daudzumu un skaitli;
visi pārējie pētīšanas objekti ir tikai sakarības fakti, kuri nav

pierādāmi loģiski, bet tiek secināti vienīgi no pieredzes. Atzīdams,
ka spriedumi par pastāvēšanu rodas no pieredzes, Jūms pašu pie-
redzi saprata ideālistiski. Pēc viņa uzskata, īstenība ir «iespaidu»

plūsma. Cēloņi, kuri mūsos šos «iespaidus» izraisa, principā ir ne-

izzināmi. Mēs nevaram arī zināt, vai pastāv ārējā pasaule. Pēc

Jūma domām, pastāv mūsu sajūtu orgānu iespaidi («sajūtas»)
un dvēseles iekšējās darbības iespaidi («refleksijas»). No šiem

divējādiem sākotnējiem iespaidiem ir atkarīgas atmiņas idejas un

iztēles idejas. Neviena ideja nevar tikt izveidota bez iepriekšēja
iespaida. Atmiņa reproducē idejas tādā secībā, kādā tās radušās.

Turpretim iztēlē idejas veido brīvas kombinācijas.
v

Visas attiecības, kādas konstatē pieredze, ir reducējamas uz

cēlonību kā uz savu pamatu. Pēc Jūma domām, attiecība starp
cēloni un darbību nevar tikt atvasināta ne intuitīvi, ne ar loģis-
kas analīzes un pierādījumu palīdzību. Agrākā pieredze var sniegt
tiešas un drošas ziņas tikai par tiem objektiem un par to laiku,
kas attiecas uz pagātni. Taču no tā, ka viena parādība seko otrai,
nedrīkst secināt, ka viena no tām būtu cēlonis un otra — sekas.

Kas spriež pēc shēmas: «pēc tā, tātad tāpēc» (post hoc, ergo prop-

ter hoc), tas izdara loģisku kļūdu. Pat ja notikumu sakars laika

ziņā atkārtojas ļoti bieži, no šā fakta nav iespējams spriest par

to apslēpto spēku, ar kura palīdzību viens objekts rada citu.

lespējams, sacīja Jūms, ka cēloņsakarība tiešām pastāv. lespē-

jams, ka no diviem notikumiem, no kuriem viens laika ziņā seko

otram, agrākais notikums tiešām ir cēlonis un vēlākais — šā cē-

loņa sekas. Taču, vai tas tā ir vai nav, to nav iespējams noteikt.

Cēloņsakarība, ja tā eksistē, ir neizzināma. Lai gan tā ir neizzi-

nāma, cilvēki mēdz spriest šādi: ja novērojumi rāda, ka agrāk
dažu objektu darbība izraisījusi noteiktas sekas, tad šiem objek-
tiem jāizraisa tādas pašas sekas arī nākotnē. Cilvēki ne tikai zina

no pieredzes, ka pavasarim seko vasara, vasarai — rudens, rude-

nim — ziema. Viņi rīkojas, būdami pārliecināti, ka tā pati gada-
laiku secība atkārtosies arī nākotnē.

Kāpēc cilvēki tā dara? Kādam principam viņi seko, tā rīkojo-
ties? Jūms domāja, ka tas ir paraduma rezultāts. Paradumā Jūms
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saskatīja pamatu visiem no pieredzes izdarītiem secinājumiem,
kritēriju, no kura cilvēki vadās savā dzīvē. Tikai paradums saista

jeb asociē atsevišķās idejas, no kurām sastāv mūsu Visuma uz-

tvere. Taču, lai cik liels arī būtu paraduma spēks, tas nekad nevar

panākt, lai zināmas notikumu kārtības jeb secības sagaidīšana
pārvērstos patiesu zināšanu neapšaubāmībā. Tādējādi Jūma filo-

zofijas iznākums ir skepticisms: pārliecība par cilvēka aklumu un

nevarību ir visas filozofijas rezultāts.

Mūsu iespaidu plūsma, apgalvoja Jūms, nav haotiska. Ne jau
visi priekšstati jeb iespaidi ir mums vienlīdz vērtīgi: daži objekti
šķiet mums spilgti, dzīvības pilni, stabili; ar to pilnīgi pietiek, lai

mēs spētu praktiski orientēties pasaulē. Drošas pārliecības avots

ir nevis teorētiskas zināšanas, bet ticība. Kā teoretizējoša būtne

cilvēks ir nevarīgs ignorants, taču kā praktiskai, aktīvai būtnei

viņam ticēšanā ir dotas pietiekamas garantijas viņa praktiskās
darbības sekmēm.

Tātad teorijā Jūms ir agnostiķis, bet praksē viņš aizstāv pa-

rastā buržuāziskā «veselā saprāta» viedokli. Bet tā ir pretruna,
kas nenovēršama jebkurai subjektīvā ideālisma filozofijai.

Atbilstoši izklāstītajiem skepticisma principiem Jūms veidoja
savu mācību par esamību, savu kosmoloģiju, psiholoģiju, izziņas
teoriju, ētiku un reliģijas filozofiju. Ontoloģijā (mācībā par esa-

mību) viņš noliedza substances kategorijas pastāvēšanu un sub-

stances ideju reducēja uz atsevišķo īpašību kopuma ideju. Kos-

moloģijā Jūms kritizēja visas kosmoloģijas sistēmas, kādas izvir-

zītas filozofijas attīstības gaitā. Psihisko dzīvi Jūms reducēja
uz priekšstatu jeb percepciju nepārtrauktu nomaiņu un garīgo
parādību identitāti un daudzveidību — uz asociācijas principu
iedarbību. Ētikā jeb mācībā par morāli Jūms risināja utili-

tārisma teoriju, derīgumā saskatīdams mūsu morālās rīcības kri-

tēriju.

Reliģijas filozofijā Jūms aprobežojās ar vienīgo pieņēmumu,
saskaņā ar kuru Visumā valdošās kārtības cēloņiem ir zināma

analoģija ar cilvēka prātu. Izņemot šo «dabisko reliģiju», Jūms

noraidīja jebkuru tā saucamo pozitīvo reliģiju, jebkuru teoloģiju,
ka arī filozofisko mācību par dievu. Pēc Jūma uzskata, reliģija
nevar būt morāles pamats. Norādot uz vēstures pieredzi, Jūms

runāja par reliģijas nelāgo ietekmi uz tikumību un pilsonisko
dzīvi. Sevišķi sīki Jūms pakavējās pie dažādām māņticības iz-

pausmēm un par reliģijas avotu uzskatīja bailes no draudošiem

notikumiem un cerību, ka tos iespējams novērst.

Loks XVII gs. par savu uzdevumu bija uzskatījis teorētisku

pamatu izstrādāšanu jaunajai sabiedrības iekārtai, kura Anglijā
bija izveidojusies buržuāziskās revolūcijas gaitā, turpretī Jūmām

šī iekārta jau ir kaut kas pats par sevi saprotams. Jūma skepti-
cisma uzdevums ir teorētiski pamatot utilitāro un racionālo
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pasaules uzskatu, kāds ir buržuāzijai, kura «dievbijīgo sapņojumu,
bruņnieciskās sajūsmas, mietpilsoniskās sentimentalitātes svētās

šalkas . .. noslīcinājusi egoistiska aprēķina ledainajā ūdenī» 1.

3. §. Filozofija Vācijā XVII gadsimtā. Leibnica

objektīvais ideālisms

Salīdzinājumā ar Nīderlandi un Angliju Vācija XVII gs. ot-

rajā pusē bija atpalikusi zeme. Neveiksmīgajam zemnieku karam

(1525) XVII gs. sekoja Trīsdesmitgadu karš, kurš noveda pie ne-

redzētiem postījumiem un pilsētu un cilvēku bojā ejas. Neviena

vācu sabiedrības ?kira nebija spējīga kļūt par centru, ap kuru

grupētos un organizētos progresīvie un revolucionārie sabiedrības

spēki. Politiski Vācija bija sairuši ļoti daudzās sīkās valstiņās
un administratīvās vienībās un centros. Visur saglabājās feodālā

sadrumstalotība un nošķirtība.
Šādos apstākļos reliģiskā ideoloģija saglabāja savu valdošo

stāvokli. Materiālisms, kurš dažu fizikas, bioloģijas un medicīnas

zinātņu panākumu rezultātā bija sācis pieņemties spēkā, drīz vien

apklusa un nekļuva par varenu idejisku spēku, kā tas notika Rie-

tumeiropas attīstītajās zemēs. Šajā Vācijai tik grūtajā laikā vācu

zinātnē un filozofijā parādījās ģeniāli apdāvināts zinātnieks Got-

frīds Vilhelms Leibnics (1646—1716). Pabeidzis universitāti Leip-
cigā, kur viņš studēja tieslietas, Leibnics atteicās no profesora
karjeras un darbojās kā galma vēsturnieks un diplomāts Hano-

veras hercoga galmā.
Spaidīgos, brīžiem arī pazemojošos apstākļos, kuri prasīja iz-

veicību un pat izdabāšanu, Leibnics izvērsa daudzpusīgu prak-
tisku un teorētisku darbību. Visās zināšanu nozarēs viņš centās

izstrādāt plašas apkopojošas uzskatu sistēmas, taču brīžiem viņš

mēģināja savienot nesavienojamo: zinātni ar reliģiju, filozofisko

materiālismu ar ideālismu, apriorismu ar empīrismu.
Leibnica zinātniskās darbības raksturīga pazīme bija tieksme

savienot teoriju ar praksi. Neatkarīgi no Ņūtona un gandrīz vien-

laikus ar viņu Leibnics lika pamatus diferenciālrēķiniem un inte-

grālrēķiniem, viņš izgudroja skaitļojamo mašīnu, kura derēja
daudzām operācijām ar lieliem skaitļiem un pat sakņu izvilkša-

nai. Harca sudraba raktuvēs viņš izgudroja un uzcēla dzirnavas

un sūkņus apakšzemes ūdens izsūknēšanai, viņš pētīja iespējas,
kā atjaunot rūdas iegūšanu, cīnījās pret kalnrūpniecības pārval-
des ierēdņu rutīnu un formālismu, kaisīdams, kā teica Engelss,
ap sevi «ģeniālas idejas un neparūpēdamies, vai nopelnus šo

ideju atklāšanā piedēvēs viņam vai citam
. . .»

2
. Vēstulē fiziķim

1 K. Markss un F. Engelss, Komunistiskas partijas manifests, izd. «Liesma»,

1966, 42. lpp.
2 F. Engelss, Dabas dialektika, LVI, 1952, 91. lpp.
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Denī Papenam Leibnics izvirzīja domu par mašīnu automātisku

regulēšanu. Tehnikas un tehnoloģijas jautājumus viņš saistīja ar

zinātnes un zinātniskā pasaules uzskata principiālajiem jautā-
jumiem.

Leibnica uzskats par teorijas sakaru ar praksi noveda viņu
pie jaunas atziņas par visas zinātnes organizāciju. Paskaidro-

juma rakstā sakarā ar Berlīnes Zinātņu akadēmijas nodibināšanu

Leibnics norādīja, ka akadēmijas mērķim jābūt teorijas un prak-
ses apvienošanai, ne tikai mākslas un zinātnes, bet arī zemkopī-

bas, manufaktūras un tirdzniecības uzlabošanai.

Viņš pievērsās arī sociālajiem jautājumiem. Tā, piemēram, viņš
izstrādāja ziņojumu par nodokļu sistēmas reformu, par klaušu

un dzimtbūšanas atcelšanu, par kopienu pārvaldes grozīšanu.

Viņš izstrādāja projektu apdrošināšanas biedrību dibināšanai un

ieteica pasākumus, kā nodrošināt trūcīgos ar darbu. Nodarboda-

mies ar komunālās saimniecības uzlabošanas problēmām, viņš

izstrādāja projektus jaunai ielu apgaismošanas sistēmai Vīnē,
maiznīcu iekārtošanai utt.

Tāpat kā Dekarts un Spinoza, arī Leib-

nics mācību par esamību izstrādāja kā

mācību par substanci. Dekarts materiali-

tāti jeb ķermeniskumu reducēja uz izplatību. Leibnics domāja, ka

no izplatības var tikt atvasinātas nevis ķermeņu fiziskās īpašī-
bas — to kustība, darbība, pretestība, inerce utt., bet tikai to ģeo-
metriskās īpašības. Tāpēc, apgalvoja Leibnics, nepieciešams pie-

ņemt, ka substancei piemīt tādas īpašības, no kurām varētu tikt

atvasināti ķermeņu galvenie fizikālie raksturojumi.
Leibnicu neapmierināja ne Dekarta substanču duālisms, ne

Spinozas mācība par vienīgo substanci; ja pastāvētu tikai viena

substance, tad, pēc Leibnica domām, visas lietas būtu pasīvas un

nevis aktīvas. No tā, ka lietām piemīt viņu pašu darbība, viņš

secināja, ka visas lietas būtībā ir spēki. Ikkatra lieta ir substance,
tātad substanču skaits ir bezgalīgs. Katra substance jeb katrs

spēks ir esamības «vienība» jeb «monāde»1
.

Monāde ir nevis ma-

teriāla, bet garīga esamības vienība, sava veida garīgs atoms.

Katra atsevišķa monāde ir tiklab dvēsele, kā arī ķermenis. Ideā-

listiski atbildēdams uz filozofijas pamatjautājumu, Leibnics ap-

galvoja, ka skaitlis ir monādes pasivitātes, tās aprobežotības
arējā izpausme. Taču pasivitāte ir tikai atvasināts monādes mo-

ments, monādes primārās īpašības ir patstāvība un pašdarbība.
Pateicoties monādēm, matērijai piemīt mūžīgas paškustības spēja.

Leibnjcs teica, ka viņš nekur neesot redzējis tās nenozīmīgās, ne-

derīgas, inertās masas, par kurām parasti mēdz runāt, jo visur

ir manāma darbība un nav neviena ķermeņa, kas neatrastos kus-

tība, nevienas substances, kurai nebūtu aktīvas tieksmes. Sajā

Leibnica mācība par
esamību

1
No sengrieķu vārda monas, t. i., vienība, vienkārša esamība
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sakarā V. I. Ļeņins uzskatīja par iespējamu izdarīt secinājumu,
ka Leibnics «cauri teoloģijai tuvojās matērijas un kustības nešķi-
rama (un universāla, absolūta) sakara principam» 1.

Ikviena monāde vienā un tai pašā laikā ir tiklab forma, kā

arī matērija, jo ikvienam materiālam ķermenim ir noteikta forma.

Taču forma, pēc Leibnica uzskata, ir nemateriāla, tā ir mērķtie-

cīgi funkcionējošs spēks, bet ķermenis ir mehānisks spēks. Tāpēc
dabu nevar izskaidrot vienīgi ar mehānikas likumiem, jāievieš arī

mērķa jēdziens. Katra monāde vienlaikus ir tiklab visas savas

darbības pamats, kā arī tās mērķis.
Tādējādi Leibnics centās savienot Aristoteļa mācību par iek-

šējo mērķtiecību, kas darbojas dabā, ar Spinozas mācību par me-

hānisko cēlonību. Šis mēģinājums savienot teleoloģiju ar mehāni-

cismu skaidri samanāms Leibnica mācībā par dvēseles attiecību

pret ķermeni. Leibnics domāja, ka dvēsele ir ķermeņa mērķis, bet

iekšējs mērķis, tas, uz ko tiecas pats šis ķermenis. Attiecībā pret
šo iekšējo mērķi ķermenis ir dvēseles līdzeklis. Saskaņā ar Leib-

nica mācību attiecība starp dvēseli un ķermeni nav reducējama
ne uz to mijiedarbību, ne uz pastāvīgu dieva līdzdalību vai at-

balstu. Tā ir «iepriekš noteiktās harmonijas» attiecība. Dievs reizi

par visām reizēm noteicis atbilstību starp ķermeņa fizisko mehā-

nismu un dvēseli — līdzīgi meistaram, kas diviem pulksteņiem
licis iet stingri sinhroni.

Kā substances monādes ir cita no citas neatkarīgas. Starp
tām nepastāv fiziska mijiedarbība, jeb, Leibnica vārdiem runājot,
«tām nav logu, pa kuriem kaut kas varētu tajās ieiet vai no tām

iziet». Būdamas neatkarīgas, monādes tomēr nav absolūti izolētas:

katrā monādē atspoguļojas visa pasaules kārtība, viss monāžu

kopums. Tāpēc Leibnics monādi dēvēja par Visuma «dzīvo spo-

guli». Tā kā monādes darbība ir ķermeniski akti, tad tā ir pa-

kļauta ķermeņa dabai un izskaidrojama mehānistiski, t. i., ar «ak-

tīviem cēloņiem». Bet, ciktāl šī darbība ir attīstībā esošās monā-

des darbība, tā ir pakļauta dvēseles dabai un izskaidrojama ar

mērķtiecību. Tas tad arī ir izskaidrojums ar norādījumu uz «galī-

giem» cēloņiem (mērķiem).
Attīstību Leibnics saprata ļoti plaši. Viņš apgalvoja, ka dabā

viss atrodas attīstībā. Attīstības gaitā nav ne rašanās vārda

stingrā nozīmē, ne iznīkšanas. Attīstība ir tikai sākotnējo formu

mainīšanās bezgalīgi mazu pārmaiņu rezultātā. Leibnics principā

noliedza, ka attīstībā būtu iespējami kaut kādi lēcieni vai nepār-
trauktības pārtraukumi. Šim uzskatam viņš palika uzticīgs arī

bioloģiskās attīstības jautājumos. Te viņš lika pamatus metafizis-

kajai un ideālistiskajai izpratnei, saskaņā ar kuru bioloģiskais

indivīds, stingri ņemot, nepiedzimst, bet tikai izveidojas no jau

iepriekš pastāvoša dīgļa. Tā ir tā saucamā preformisma teorija.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 357. lpp.
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Leibnics to papildināja ar «transformācijas» teoriju. Saskaņā ar

šo teoriju visur dabā notiek nepārtraukts lietu mainīšanās pro-
cess. Jautājumu par attīstības virzītājspēku Leibnics atrisināja,
ņemdams palīgā no psiholoģijas aizgūtu analoģiju. Monādē no-

risinās nepārtraukta mainīšanās, kas izriet no tās iekšējā prin-
cipa. To momentu bezgalīgā daudzveidība, kuri atklājas monādes

attīstībā, monādē slēpjas nevis «materiāli», bet tikai «ideāli», t. i.,
kā priekšstats.

Tādējādi visu monāžu attīstības pamatā esošais spēks ir

priekšstatīšanas spēks. Monādēm piemītošo priekšstatīšanas spēku
Leibnics sauca par percepciju. Apgalvodams, ka visas monādes ir

apveltītas ar percepcijas jeb priekšstatīšanas spēju, Leibnics to-

mēr priekšstatīšanu neidentificēja ar apziņu. Viņš noraidīja De-

karta uzskatu, ka dvēselei vienmēr piemītot apziņa, domāšana.
Pēc Leibnica domām, apziņa nepiemīt visām monādēm, bet tikai

būtnei, kas apveltīta ar pašapziņas jeb apercepcijas spēju. Šī

būtne ir cilvēks.

Uzskatīdams, ka priekšstatīšanas spēja piemīt visām monā-

dēm, Leibnics no tā secināja, ka visa daba sastāv no dzīvam

būtnēm. Pie šās domas Leibnicu noveda atklājumi mikroorga-
nismu pasaulē, kuri bija izdarīti, veicot novērojumus ar neilgi

pirms tam izgudrotā mikroskopa palīdzību. Leibnica monāde ir

īdzīga ne tikai atomam, bet arī mikroorganismam. Tā ir «mazā

pasaule», «kompakts Visums».

Attīstības teorijā Leibnics sniedza shēmu, pēc kuras notiekot

pāreja no neorganiskās pasaules uz organisko. Monādes ir attīs-

tības dažādas pakāpes, kuras nosaka atšķirība priekšstatīšanas
spējās. Uz zemākās pakāpes stāv monādes, kurām piemīt pavisam
neskaidras priekšstatīšanas spējas. Priekšstatāmo tās neatšķir ne

no sevis, ne no visa pārējā. Pakāpi augstāk stāv monādes, kurām

piemīt miglainas priekšstatīšanas spējas; priekšstatāmo tās atšķir

no visa pārējā, taču ne no sevis. Augstākajā pakāpē monādēm

piemīt skaidras priekšstatīšanas spējas: priekšstatāmo tās atšķir

tiklab no sevis, kā arī no visa pārējā.

Leibnica attīstības teorijā centrālais jēdziens ir jēdziens par

«mazām percepcijām», t. i., par bezgalīgi mazām starpībām at-

tīstībā esošās apziņas pakāpēs. Pāreja no pavisam neskaidras ap-

ziņas uz neapzinātu skaidrību saskaņā ar Leibnica mācību notiek

nepārtraukti, pārvarot bezgalīgi mazas atšķirības. No tā Leibnics

secināja, ka jebkurš pašreizējs monādes stāvoklis vienmēr: 1) slēpj
sevī nākotni un 2) ietver sevī visu tās pagātni. Katras monādes

nākotne (tāpat kā tās pagātne) slēpjas tikai tajā pašā, un attīs-

tība var norisināties tikai tādējādi, ka pakāpeniski atklājas tās

sākotnējais saturs. Sis uzskats ir mehānistisks. Ļeibnics bija ļoti
tālu no domas, ka attīstība ir kaut kā kvalitatīvi jauna, agrāk
nebijuša rašanās.
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Leibnica mācība par monādēm ietekmēja
arī viņa izziņas teoriju. «Percepcija», pēc
viņa domām, ir monādes neapzināts stā-

voklis. «Apercepcija» turpretī ir jau sava paša iekšējā stāvokļa

apzināšanās jeb, citiem vārdiem, «refleksija». Refleksijas parādī-
šanās nozīmē pāreju uz izzināšanu. Šī spēja piemīt ne jau visām

monādēm, bet tikai augstākajām — dvēselēm.

Savā izziņas mācībā Leibnics centās pārvarēt empīrisma trū-

kumus, kā arī Dekarta izstrādāto racionālisma paveidu. Abus šos

izziņas teorijas tipus Leibnics kritizēja no ideālisma un apriorisma

pozīcijām. Viņš akceptēja empīriskās izziņas teorijas tēzi, ka iz-

zināšanai nepieciešamas sajūtas. Viņš teica, ka ir vienis prātis ar

filozofiem, kuri apgalvo, ka mūsu prātā nav nekā, kas agrāk ne-

būtu bijis sajūtās. Taču viņš uzskatīja, ka pieredze un tātad arī

sajūtas nevar zināšanās izskaidrot galveno: dažu patiesību ne-

pieciešamību un vispārīgumu. Ne pieredzes liecību vispārinājums,
ne indukcija nevar būt šādu patiesību avots. Vispārīgums un

nepieciešamība piemīt prātam, nevis sajūtām. Tāpēc, akceptē-
dams slaveno empīrisma formulu, Leibnics apgalvoja, ka prātā
nav nekā, kas iepriekš nebūtu bijis sajūtās, izņemot vienīgi pašu
prātu.

Atzīdams, ka prātā ir dažas iedzimtas idejas, Leibnics centās

norobežoties no mācības par iedzimtām idejām tās galējā racionā-

listiskajā veidā. Tāda viņam šķita esam Dekarta iedzimto ideju

teorija. Nezinādams visus Dekarta paskaidrojumus šajā jautā-
jumā, Leibnics Dekartam maldīgi piedēvēja uzskatu, ka iedzimtās

idejas mūsu prātam dotas pilnīgi gatavā veidā, no sākta gala.
Šādu uzskatu Leibnics noraidīja. Pēc viņa domām, iedzimtās ide-

jas nav gatavi jēdzieni, bet tikai prāta dotības, tieksmes, iespējas,
kuras vēl jārealizē. Tāpēc cilvēka prāts, atzīst Leibnics, ir līdzīgs
ne tik daudz tīrai lapai, cik marmora bluķim, kurā saskatāmi

dzīslojumi, kas iezīmē nākošā tēla kontūras, kuru tēlnieks var no

tā izveidot.

Saskaņā ar šo mācību par zināšanu avotiem Leibnics izstrā-

dāja arī savu mācību par diviem patiesību veidiem: par fakta

patiesībām un metafiziskām (mūžīgām) patiesībām. Mūžīgās pa-

tiesības tiek atrastas ar prāta palīdzību, tām nav vajadzīgs, lai

tās apstiprinātu pieredze. Lai atzītu to patiesumu, pietiek saredzēt

tā neiespējamību, kas ir pretrunā ar tām. Fakta patiesības turpretī

atklājas mums tikai ar pieredzes palīdzību. Tās nevar tikt pierā-

dītas, dibinoties vienīgi uz loģiskiem secinājumiem. Tās balstās

uz realitāti, kāda piemīt mūsu priekšstatiem par pētījamo priekš-
metu. Taču šī realitāte neizslēdz domu, ka iespējams tiem pretē-

jais. Šeit mūs ierobežo tas, ka mēs izprotam tikai cēloņsakarību,
kāda vienus mūsu pieredzes faktus saista ar citiem. Šāda veida

patiesībām, pēc Leibnica domām, augstākais likums ir pietiekama

pamatojuma likums. Saskaņā ar šo likumu jābūt pietiekamam

Leibnica izziņas
teorija
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pamatam, kāpēc katrs atsevišķs fakts pastāv, un šis pamats vien-

mēr atrodams citā faktā.

Līdzās izziņas teorijas jautājumiem Leibnics daudz nodarbo-

jās ar loģikas jautājumu risināšanu. Viņš ne tikai pilnveidoja un

attīstīja tālāk vairākas Aristoteļa loģikas mācības, bet bija arī

matemātiskās loģikas īstais nodibinātājs. Taču Leibnica darbi par

matemātiskās loģikas problēmām tika publicēti tikai XIX un XX gs.

mijā un šās loģikas nozares attīstību tieši neietekmēja.
Savus uzskatus par dažādiem zinātnes un filozofijas jautāju-

miem Leibnics izklāstīja nevis nosvērtu, tradicionāli akadēmisku

sacerējumu veidā, bet gan polemizējot un cīnoties. Vairāk nekā

divdesmit sava mūža gadu Leibnics cīnījās pret Ņūtonu, neatzī-

dams viņa prioritāti diferenciālrēķinu un integrālrēķinu atklāšanā.

Polemiskā formā Leibnics izklāstīja arī savus uzskatus izziņas

teorijā. 1690. g. parādījās un ātri ieguva milzīgu popularitāti
Loka traktāts «Apcerējums par cilvēka saprātu». Šī grāmata kļuva

par spēcīgu līdzekli materiālisma un materiālistiskā empīrisma

izplatīšanā, lai gan Loks tajā bija piekāpies racionālisma priekšā.
Ideālists Leibnics nolēma pretstatīt Lokam savu paša mācību, aiz-

stāvēt ideālismu un apriorismu izziņas teorijā. Tā radās Leibnica

traktāts «Jauni apcerējumi par cilvēka saprātu». Tajā Leibnics

izklāstīja Loka grāmatas saturu un konsekventi kritizēja viņa

pamattēzes. Viņš akceptēja Loka mācību, ka visas zināšanas ro-

das no pieredzes, izņemot vispārīgās un nepieciešamās patiesības,
kurām ir apriors avots pašā saprātā.

Plaši pazīstama kļuva optimisma teorija, kuru Leibnics iz-

klāstīja savā ētikā. Populārajā plašajā traktātā «Teodiceja»
(«Dieva attaisnošana») Leibnics mēģināja pierādīt, ka pasaulē
gan neapstrīdami pastāv nepilnības un morāls ļaunums, tomēr

mūsu pasaule, kuru radījis dievs, ir vislabākā no visām iespēja-
mām. Nepilnīguma elementi un ļaunuma parādības ir nepiecie-
šams nosacījums, lai pasaulē kā veselumā valdītu harmonija.

Lai gan Leibnics savā mācībā par fizisko dabu nebija pārva-
rējis mehānicismu, viņa filozofijā skaidri iezīmējās dialektiski

priekšstati par dabu un cilvēka izziņu. Tam nāca par labu dziļā
antīkās dialektikas studēšana Platona, Plotīna un Aristoteļa filo-

zofijā. Pretī dialektikai Leibnica domu virzīja viņam raksturīgā
dinamiskā dabas procesu izpratne un izziņas teorijā — tiekšanās

pēc empīrisma un racionālisma sintēzes. Leibnica sekotāja Kris-

tiāna Volfa un viņa daudzo skolnieku vācu skolā Leibnica dialek-

tiskās tendences netika tālāk risinātas un pat apklusa.

4. §. XVIII gs. franču apgaismība

Francijas vēsture XVIII gs. otrajā pusē ir klasisks piemērs
tam, kā feodālās sabiedrības politiskajā čaulā attīstījās un brieda

jaunā — kapitālistiskā sabiedrības iekārta. Jau absolūtisma
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nostiprināšanās Francijā XVII—XVIII gs. veicināja sabiedrības

ražošanas spēku attīstību. Taču tai pašā laikā absolūtisma uzplau-
kums piešķīra ievērojamu inerces spēku «vecā režīma» politiskajai
sistēmai. Šī inerce saasināja pretrunu starp progresējošo kapitā-
listisko ražošanas veidu, buržuāziskajām sabiedriskajām attiecī-

bām un novecojušu feodālo politisko sistēmu, kura ļoti traucēja

jaunās sabiedriskās iekārtas attīstību.

Šī pretruna izpaudās arī franču sabiedrības idejiskajā stā-

voklī. Jaunā, buržuāziskā ražošanas veida un tirdzniecības attīs-

tība stimulēja matemātikas un dabas zinātņu attīstību un pati
bija atkarīga no to panākumiem. Līdz ar jaunajām matemātikas,

fizikas, mehānikas, fizioloģijas un medicīnas atziņām cilvēku ap-

ziņā iekļuva filozofiskā materiālisma idejas. Šai jaunajai parādī-
bai stāvēja pretī idejiskās reakcijas spēki, pirmām kārtām kato-

licisma intelektuālie spēki un tie zinātnes un literatūras darbi-

nieki, kuri bija katolicisma ietekmes izplatītāji sabiedrībā. Šī

ietekme arvien vēl bija ļoti stipra. Un tomēr domas atbrīvošanās

nebija aizturama. Jau četrdesmit gadus pirms 1789. g. buržuāzis-

kās revolūcijas Francijā radās plaša un varena kustība, kas pa-

zīstama kā apgaismība. Tās mērķis bija feodālās ideoloģijas pa-

matu un reliģisko māņu un aizspriedumu kritika, cīņa par iecie-

tību ticības lietās, par zinātniskās un filozofiskās domas brīvību;

par saprātu, pret ticību; par zinātni, pret mistiku; par pētīšanas

brīvību, pret pētīšanas apspiešanu ar autoritātēm; par kritiku, pret
apoloģētiku.

Franču apgaismība, tāpat kā apgaismība Anglijā, radās uz

jaunās zinātnes panākumu pamata un pati bija varena cīnītāja
zinātnes labā. Daži franču apgaismības darbinieki bija ievērojami
zinātnieki (piemēram, Dalambērs). Cīņa par apgaismību tos pa-

darīja par publicistiem. Apgaismības principi, kurus viņi aizstā-

vēja, padarīja viņus par filozofiem.

Franču apgaismotāju filozofija nebija vienveidīga. Apgaismībā
bija ne tikai materiālistisks, bet arī ideālistisks grupējums, ne

tikai ateistisks, bet arī deistisks virziens. Nevienveidīgi bija arī

franču apgaismības teorētiskie avoti. Franču apgaismotāju ideju
un mācību svarīgs avots bija angļu apgaismības idejas un mācī-

bas. Šāda ietekme bija iespējama tāpēc, ka apgaismība Francijā,

tāpat kā Anglijā, visumā bija buržuāziskās sabiedriskās domas

kustība. Anglijā franču apgaismotāji atrada jēdzienus un teorijas,
kas pauda viņu pašu domas, bet kas Anglijā bija agrāk izveido-

jušies, agrāk formulēti un tāpēc varēja zināmā mērā kļūt viņiem

par paraugu.

Franču inteliģences iepazīstināšanu ar jauno Angliju un tās

idejisko kultūru iesāka Voltērs un Monteskjē. Voltērs Francijā

popularizēja Ņūtona fiziku un mehāniku, kā arī iepazīstināja
franču zinātniekus ar Anglijas konstitucionālo iekārtu un tās in-

stitūtiem. Ar angļu tiesību principiem frančus iepazīstināja arī



Monteskjē. Tāpat arī Loka mācība stipri ietekmēja franču filozo-

fisko apziņu. Ar Loka mācību viņi iepazinās pa daļai tieši, lasot

paša Loka darbus, pa daļai ar franču domātāja Kondiljaka starp-
niecību. Taču angļu apgaismības un, konkrēti, angļu materiālisma

idejas nebija franču apgaismības vienīgais teorētiskais avots. Tā

balstījās arī uz progresīvās filozofiskās domas nacionālo tradī-

ciju. XVII gs. franču apgaismības sludinātās mācības bija saga-

tavojusi Gasendī un Dekarta darbība, bet tā paša gadsimta otrajā

pusē un XVIII gs. sākumā — P. Beila darbība.

Gasendī jeb Gasends (1592 —1655) propagandēja Epikūra ma-

teriālistisko mācību. Atomistiskais materiālisms, reliģijas un uz

tās dibināto māņu un aizspriedumu kritika, sholastikas dogma-
tizētā Aristoteļa kritika, materiālisma savienošana ar stingru
ētiku — visas šīs Gasendī mācības pazīmes bija nākamās apgais-
mības filozofijas stiprs ferments.

Dekarts sagatavoja idejisko apgaismības kustību kā materiā-

lists fizikā un kā filozofs, kas bija izstrādājis racionālisma pa-

matus izziņas teorijā un mācībā par metodi. Ne mazāka nozīme

apgaismības attīstībā bija Dekarta fizioloģijas un bioloģijas ma-

teriālistiskajām tendencēm, mehānistiskajai asinsrites teorijai un

beznosacījuma refleksa atklāšanai. Uz šīm atziņām balstījās laika

ziņā pirmais ievērojamais XVIII gs. franču apgaismības darbi-

nieks Lametrī.

levērojama bija arī Pjēra Beila (1647 —1706) loma. Pēc sa-

viem filozofiskajiem uzskatiem Beils bija skeptiķis. Tomēr skepti-
cisms ne tik daudz izteica Beila pārliecību par prāta bezspēcību,
cik bija līdzeklis, lai kritizētu dogmatismu, pirmām kārtām dog-
matismu reliģijas un ticības jautājumos. Beilu dibināti sauca par
franču apgaismības pionieri. Būdams enciklopēdiski izglītots cil-

vēks, Beils apzināti centās darīt zināšanas pieejamas sava laika

franču sabiedrībai. Šajā nolūkā viņš izdeva zinātnisku žurnālu,
kas informēja par jaunumiem zinātnē («Nouvelles dc la rēpubli-
que des lettres»), un divsējumu izdevumā «Vēsturiskā un kritiskā

vārdnīca» («Dictionnaire historique et critique», 1695—1697) snie-

dza ļoti lietpratīgu paša sastādītu pārskatu par galveno zinātņu
saturu.

Beila uzmanības viduspunktā bija jautājums par reliģiskās
ticības attiecību pret zināšanām. Ar reti sastopamu prāta asumu

un nesaudzīgu konsekvenci Beils atsedza nenovēršamo pretrunu
starp zinātnes atziņām un uz «atklāsmes» dibinātās ticības tēzēm.

Ticības mācība ne tikai nevar tikt iegūta ar prāta palīdzību, tā

pat nav saskaņojama ar prātu. Ne mazāka nozīme franču apgais-
mības ideju sagatavošanā bija tajos laikos ļoti drosmīgajai Beila

domai par ētikas attiecību pret reliģiju. Beils uzskatīja, ka ētika

nepavisam nedibinās uz reliģiju un nav no tās atkarīga. Tāpēc

ļoti iespējama ir tāda sabiedrība, kuras locekļi būs ateisti un tai

pašā laikā cilvēki ar augstu morāli.

17912*
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Laika ziņā viens no pirmajiem franču ap-

gaismības darbiniekiem bija Saris Mon-

teskjē (1689—1755). Jau viņa «Vēstules no Persijas» (1721) un

«Pārdomas par romiešu diženuma un krišanas cēloņiem» (1734)

ar sajūsmu lasīja un pārlasīja viņa laikabiedri. Monteskjē darbs

«Par likumu garu» (1748) nostādīja viņu līdzās ievērojamākajiem
politiķiem un juristiem ne tikai Francijā, bet arī visā pasaulē.
«Pārdomās par romiešu diženuma un krišanas cēloņiem» Mon-

teskjē idealizēja romiešu stoicismu. Augstas stoistiskas tikumības

jēdziens Monteskjē mācībā apvienots ar senā romiešu republikā-
nisma ideāliem, kurš bija pretstatā ķeizaru varas despotismam.
Kad lasām, kā Monteskjē cildina romiešu republikānisko zemes

īpašnieku dzimtu konservatīvo stingro tikumību, skaidri redzam,
ka viņš nosoda sava laika franču absolūtismu, franču sabiedrības

tikumu paseklināšanos un pagrimumu. Darbā «Par likumu garu»

Monteskjē izklāstīja vispārīgo mācību, ka valsts tiesiskās normas

un sabiedrības sadzīves normas ir atkarīgas no likumiem, kurus

nosaka valsts iekārtas tips — republika, monarhija vai despotija.
Darbā «Par likumu garu» pamatjēdzieniem raksturīgs racio-

nālisms un naturālisms. Tāds ir jēdziens par likumiem kā nepie-
ciešamām attiecībām, kas izriet no pašiem sabiedrības dzīves ap-

stākļiem. Taču tur, kur Monteskjē detalizēti izstrādā mācību par

sadzīves likumiem, viņš nesaista sev rokas un neoperē tikai ar

naturālistiskām abstrakcijām. Viņa uzdevums ir juridiskas dabas,
un viņš to risina, plašā mērogā salīdzinādams Anglijas un Fran-

cijas politisko iekārtu un likumdošanu ar republikānisko Franciju
un ķeizarisko Romu. Monteskjē bija pirmais, kas, pētījot tiesību

un tiesību filozofijas jautājumus, lietoja salīdzināmo metodi.

Salīdzināmā metode deva Monteskjē materiālus, ar kuriem

viņš varēja pamatot savus uzskatus par valsts iekārtas galvena-

jiem tipiem, par to uzplaukuma un pagrimuma nosacījumiem.
Monteskjē izklāsta metode bija dedukcija. No viena vai otra no-

teiktā veidā interpretēta principa — no aristokrātiskās republikas,
demokrātiskās republikas, monarhijas, despotijas — Monteskjē
atvasināja attiecīgajai iekārtai vispiemērotākos likumus un valsts

iekārtas normas, varas orgānu veidus un to pilnvaru robežas utt.

Taču šajā juridiskajā pētījumā brāzmaini ielauzās naturālistiski

uzskati par sabiedrisko parādību cēloņiem. Pašu faktu, ka var pa-
stāvēt dažādi valsts iekārtas principi, Monteskjē neizskaidroja ar

dažādu tipu valstu rašanās sociālajiem un vēsturiskajiem nosa-

cījumiem. Valsts tipu viņš secināja no tā, kā attiecīgais valdīša-

nas veids atbilst zemes fiziskajām īpašībām, tās ģeogrāfijai, tās

klimatam, un tikai pēc tam no tautas dzīves veida, iedzīvotāju
galvenās nodarbošanās (tirdzniecības vai zemkopības), no viņu
materiālās labklājības līmeņa (bagātības vai nabadzības), no

viņu reliģiskajiem uzskatiem, tikumiem utt.

Aplūkojot valdīšanas tipus, Monteskjē vienmēr pētīja nosacī-

Monteskjē
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jumus, kuriem pastāvot valdība pilda savus uzdevumus — nodro-

šina personisko brīvību, un nosacījumus, kuros valdīšanas veidi

deģenerējas par despotismu. Brīvības galvenā garantija ir insti-

tūti, kas savalda un ierobežo patvaļu. Demokrātijā Monteskjē par

virzītāju spēku un uzplaukuma nosacījumu atzina augstu tiku-

mību, t. i., mīlestību pret republiku, katra cilvēka uzticību visas

valsts interesēm.

Doma par sabiedrības revolucionāru pārveidošanu Monteskjē
bija sveša. Viņa ieteiktie pārkārtojumi neprasīja pastāvošo pa-

matu radikālu grozīšanu. Viņš ne tikai uzskatīja, ka viņa atklātie

dažādie valsts iekārtas tipi var pastāvēt cits citam līdzās, bet pat

pārspīlēja to nemainīgumu. Tomēr šā konservatīvā viedokļa ietva-

ros Monteskjē izteica uzskatus un idejas, kas viņu pacēla tālu

pāri viņa laika morāli politiskās domas līmenim. Pretstatā Hobsa

mācībai Monteskjē par dabisko tiesību pirmo likumu pasludināja
nevis «visu karu pret visiem», bet mieru. Monteskjē uzskatīja, ka

sabiedrībā, kas jau pāraugusi pirmatnējo «dabisko» stāvokli,

starptautisko tiesību galvenais princips ir likums, saskaņā ar kuru

tautu pienākums ir miera laikā darīt citām tautām cik iespējams
vairāk laba, kara laikā — cik iespējams mazāk ļauna.

Jau savās «Vēstulēs no Persijas» Monteskjē bija izsmējis
Francijas absolūtisma despotiskās formas. Darbā «Par likumu

garu» viņš despotismu pasludināja par tādu varas tipu, kas runā

pretī pašai cilvēka dabai. Pilsoņa beztiesīgajam un neaizsargā-
tajam stāvoklim despotiski pārvaldītā valstī viņš nostādīja pretī
stingras likumības un personiskas drošības garantijas. Mācībā

par sodiem Monteskjē stingri atšķīra rīcību no domu veida. Viņš

pastāvēja uz to, ka sodāma ir tikai cilvēka rīcība un nevis domas,

kas atšķiras no pastāvošajiem ticējumiem vai iestādījumiem. So-

dīt cilvēku par viņa domām nozīmē iznīcināt jebkuras brīvības

garantijas. Fanātisma nežēlībai un bezjēdzībai Monteskjē nostā-

dīja pretī pilnīgas iecietības principu ticības lietās. Viņš pacēla
balsi pret nejēdzīgo spīdzināšanas praksi. Viens no pirmajiem
Eiropā viņš aizstāvēja nēģerus, kuri masveidīgi tika pārdoti uz

Ameriku, un prasīja verdzības aizliegšanu.

Monteskjē neapšaubāmi idealizēja konstitucionālo monarhiju.
Šī idealizācija, tāpat kā viņa izstrādātā teorija, ka vara iedalās

likumdevējā varā, izpildvarā un tiesas varā, ir vēsturiski nosacīta

un aprobežota. Tomēr tieši šī teorija padarīja Monteskjē par vienu

no viņa laika visslavenākajiem rakstniekiem.

Idejisko dzīvi Francijā aplūkojamā laik-

metā sevišķi stipri ietekmēja Voltērs

(Fransuā Marī Aruē, 1694—1778). Būdams sevišķi apdāvināts,
Voltērs kultūras vēsturē iegājis kā viens no lielajiem franču

rakstniekiem, kā psihologs, kultūras filozofs un vēstures filozofs.

Kā nepārspējams polemiķis, satīriķis, pamfletists un pubHcists viņš
žurnālista, literāta un zinātnieka nosaukumu pacēla tādos aug-

Voltērs
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stumos, kādi feodālajai sabiedrībai vēl nebija zināmi. Visu ilgo
mūžu viņš nenogurstoši cīnījās pret baznīcu un klerikālismu, pret
reliģisku un jebkuru citu neiecietību. Viņš neieredzēja despotismu
un karaļus, kā arī baznīcas augstmaņus. Jau Voltēra jaunībā va-

ras orgāni viņu vajāja, un viņš bija spiests trīs gadus (1726—

1729) pavadīt Anglijā. Atgriezies Francijā, viņš sarakstīja «Vēs-

tules par Angliju» un 1738. gadā darbu «Ņūtona filozofijas pa-

mati». Pēc neilgas uzturēšanās Berlīnē, Prūsijas karaļa Fridriha II

galmā, Voltērs apmetās uz dzīvi savā muižā Ženēvas ezera krastā.

Tur, klusumā un vientulībā, bet nepārtrauktā literārā kontaktā ar

Francijas kultūras pasauli, viņš palika līdz mūža beigām. Tur

viņš sarakstīja vairākus filozofiskus darbus, to skaitā «Kandidu»

(1759), «Filozofijas vārdnīcu» (1764) v. c. Neilgi pirms savas

nāves Voltērs aizbrauca uz Parīzi, kur sabiedrība viņam sarīkoja
neredzēti triumfālu sagaidīšanu. Šā triumfa izraisītā saviļņojuma
satricināts, viņš drīzumā nomira.

Nebūdams filozofs, kas rada jaunas un fundamentālas mācī-

bas, Voltērs daudz darījis sabiedrības filozofiskās izglītošanas
labā. Svarīgākais moments Voltēra filozofiskajā darbībā bija viņa
cīņa pret baznīcu, reliģisko neiecietību un fanātismu. Uz «atklās-

mes» dibinātajai ticībai Voltērs pretstatīja deistisku saprāta reli-

ģiju. Viņš noraidīja tā saucamo ontoloģisko dieva esamības pie-
rādījumu, taču atzina argumentu, ka no pasaules mērķtiecīgas
iekārtas un cilvēka saprātīguma var spriest, ka pastāv šā mērķ-

tiecīguma saprātīgs radītājs jeb cēlonis. Dieva esamība, domāja
Voltērs, izriet arī no tā, ka jāpastāv kādam augstākam pirmsāku-

mam, kas ierosina cilvēka gribu un darbību. Tomēr Voltērs norai-

dīja visas tā saucamo pozitīvo reliģiju mācības par dieva īpašībām
un atzina šīs mācības par nepamatotām un nevajadzīgām. No

otras puses, Voltērs noraidīja arī ateismu kā mācību, kas bīstama

sabiedriskai iekārtai, kura dibināta uz privātīpašuma. Viņš nebija
vienis prātis ar Beilu un noliedza tādas valsts iespējamību, kura

sastāvētu no tikumīgiem ateistiem.

Ar dieva jautājumu bija saistīts tajā laikā modē nākušais jau-

tājums par pasaulē valdošā ļaunuma attaisnojumu un dieva at-

bildību par šo ļaunumu. Savā slavenajā darbā «Kandids» Voltērs

izsmēja oficiālās reliģijas un tai pakalpīgās filozofijas šablonisko

optimismu. Nekādi filozofu un teologu sofismi nespēj attaisnot

pasaulē pastāvošo ļaunumu un gluži nevainīgu cilvēku ciešanas.

Kas attaisnos Lisabonas zemestrīci 1755. gadā, kad piecu minūšu

laikā gājuši bojā desmitiem tūkstošu cilvēku, pieaugušo un kuslu

bērnu? Labāk atzīt, ka pasaules ļaunuma problēma mūsu prātam
nav atrisināma, nekā izdomāt sofismus un visādi censties attais-

not dievu, kā to darījuši Leibnics un daudzi citi.

Voltēra mācībā par psiholoģiju viscaur bija samanāma Loka

materiālisma ietekme. Voltērs uzskatīja, ka mēs it neko nezinām

par garīgās substances dabu. Mēs nekad neuztveram dvēseli kā
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substanci, mēs uztveram tikai psihiskas parādības, īpašības un

spējas. Dvēseles izcelšanās nevar būt saprātīgi attiecināma ne uz

kādu laiku: ne uz mūžību, ne uz ieņemšanas brīdi, ne uz embrio-

nālo attīstības stadiju, ne uz piedzimšanu. Domāt, ka mūsos mīt

dvēsele, nozīmē ievietot mūsos mazu dievu, kas spēj traucēt pa-

saulē pastāvošo kārtību. Prātīgāk un pieticīgāk ir atzīt, ka cilvēki

ir saprātīgi automāti vai dzīvnieki, kuriem ir pārāks intelekts

nekā dzīvniekiem, taču vājāks instinkts.

Tai pašā Loka materiālistiskā empīrisma garā Voltērs izlēma

arī jautājumu par gribas brīvību. Cilvēks ir brīvs, jo tas apzinās

savu brīvību. Taču ne par kādu gribas brīvību nevar būt ne ru-

nas, jo griba, tāpat kā doma, ir tikai abstrakcija, nevis reāla bū-

tība. Reāls ir tikai domājošais un gribošais cilvēks, un viņa brī-

vība ir tikai tur, kur viņš spēj darīt to, ko viņš grib.
Dabas filozofijā Voltērs bija uzticams Ņūtona sekotājs. Tieši

balstīdamies uz Ņūtona fiziku, Voltērs risināja domu par vispā-

rējo likumsakarību dabā, kā arī aizstāvēja priekšrocības, kādas

ir dabas parādību kauzālās nosacītības principam salīdzinājuma
ar mērķtiecīguma principu.

Mācībā par zināšanām Voltērs centās apvienot sensuālistisko

empīrismu ar dažiem racionālisma elementiem. Galveno nozīmi

viņš piešķīra tēzei, ka visas zināšanas cēlušās no sajūtām. Tai

pašā laikā viņš apgalvoja, ka pastāv arī absolūtas zināšanas —

zināšanas loģikā un matemātikā, kā arī morāles sfērā. Absolūtās

zināšanas dievam tikpat nozīmīgas kā cilvēkam: pastāv tikai

viena patiesība.
Morāles sfērā Voltērs cīnījās gan pret mācību, ka ētiskie prin-

cipi ir iedzimti, gan arī pret mācību, ka tiem piemīt nosacīts

(konvencionāls) raksturs.

levērojama ir Voltēra loma kultūras filozofijā un vēstures filo-

zofijā. Seit viņš asi vērsās pret Paskāla un it īpaši pret Ruso uz-

skatiem, kurš nesamaitāto dabu nostādīja pretstatā kultūrai. Pēc

Voltēra domām, atgriešanās pie pirmatnējās dabas ir kaut

kas pretdabisks un civilizētais cilvēks dzīvo daudz lielākā sa-

skaņā ar dabu nekā mežonis.

Etjēns Bonno dc Kondiljaks (1715—1780)

f
.. .. bija franču apgaismības darbinieks ar ļoti

fundamentālām un sistematizētām zināšanām. Kondiljaka filozo-

fija var izšķirt trīs periodus. Pirmajā periodā Kondiljaks stāvēja
Loka mācības pozīcijās un tikai papildināja to. Otrajā perioda
viņš izstrādāja pats savu oriģinālu sensuālistisku mācību. Tre-

šajā periodā viņš pētīja attiecības starp domāšanas, valodas un

rēķināšanas formām.

Savos pirmā perioda darbos (galvenais no tiem — «Traktāts

par sistēmām», 1749) Kondiljaks tikai atkārtoja Loka iebildumu

pret iedzimto ideju teoriju, kā arī Loka sludināto zināšanu avota

iedalīšanu sajūtās un refleksijā. Sajā darbā Kondiljaks parādīja

Kondiljaks
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uztveršanas, uzmanības un atcerēšanās lomu, atšķīra atmiņu, iz-

tēli un pazīšanu un izskaidroja, kā šīs spējas, uzmanības ierosi-

nātas, iznākumā sniedz zināšanas. Jau šā perioda darbos Kondil-

jaks pētīja lielo nozīmi, kāda atmiņā un domāšanā ir zīmēm. At-

karībā no tā, kāda loma zīmēm ir izzināšanā, viņš atšķīra ar

priekšmetu tikai nejauši saistītas zīmes, dabiskas zīmes un māk-

slīgas jeb nosacītas zīmes (valodu un rakstu). Turpat viņš ap-

galvoja, ka izzināšanas noslēpums ir tikai pareiza zīmju lieto-

šana. Abstraktie jēdzieni ir tikai rriūsu pieredzes daudzveidīgā
satura saīsinājumi: ja mūsu prāts spētu ietvert sevī visu šo sa-

turu pilnībā, jēdzieni nemaz nebūtu vajadzīgi. Lai izvairītos no

maldiem, komplicēti jēdzieni jāsadala to vienkāršākajos elemen-

tos; tādējādi jebkuras izziņas nosacījums un metode ir analīze.

Par analītiskas aplūkošanas paraugu Kondiljaks uzskatīja arit-

mētiku. Taču ar analītiskām zināšanām nav iespējams izprast bū-

tību. Nenoliedzot matērijas un dvēseles pastāvēšanu, Kondiljaks
apgalvoja, ka matērija un dvēsele kā tādas izziņai nav pieejamas
un ka mēģinājums pārkāpt mūsu nezināšanas robežas noved

maldu un metafizikas tumšajā novadā.

Otrā perioda galvenais darbs ir «Traktāts par sajūtām»
(1754). Tajā Kondiljaks jau ne tikai atkārtoja Loka mācību, bet

arī to izlaboja un attīstīja tālāk. Par robu Loka mācībā Kondil-

jaks atzina to apstākli, ka Loks, nošķīris sajūtas un refleksiju kā

•divus empīrisko zināšanu avotus, nav pētījis refleksiju visā tās

procesā. Tāpēc izrādījies, ka refleksija Loka mācībā ir sajūtām
paralēls un ar tām līdztiesīgs zināšanu avots. Pretstatā tam Kon-

diljaks apgalvoja, ka refleksija nepavisam nav patstāvīgs zināšanu

avots. Refleksija pati rodas no sajūtām un ir sekundārs, atvasi-

nāts zināšanu veids. Šā iemesla dēļ nekāda refleksijas darbība

nav prātam iedzimta, bet tiek iegūta tikai pieredzē: gan uztvē-

rumi, gan uzmanības akti, gan spriedumi, gan gribas akti reducē-

jami uz sajūtām
1
.

Visas dvēseles funkcijas, arī jūtas, tieksmes,

gribas aktus reducēdams uz to pamatā esošajām sajūtām, Kon-

diljaks tai pašā laikā intelektualizēja pašas sajūtas un visu psi-
hisko pieredzi. Sava pamatuzskata sensuālismam viņš tādējādi

pievienoja racionālisma elementu. Šis elements vēl vairāk pastip-

rinājās Kondiljaka darbības trešajā periodā, kas bija veltīts lo-

ģikas, valodas un rēķināšanas jautājumiem. Šā perioda galvenie
darbi ir «Loģika» (1780) un «Aprēķinu valoda» (iznāca pēc filo-

zofa nāves — 1798. gadā). Šajos darbos analīze, kura līdz tam

bija bijusi Kondiljaka pētīšanas metode, kļuva par viņa pētīša-

nas priekšmetu. «Aprēķinu valodā» Kondiljaks apgalvoja, ka

1 Tēzi par sajūtu primaritāti Kondiljaks paskaidro ar slaveno piemēru. Ja

mēs iedomāsimies statuju un pieņemsim, ka tā pakāpeniski tiek apveltīta ar

dažādām sajušanas spējām — ar ožu, dzirdi, garšu, redzi, tausti, tad līdz ar

tām tā tiks apveltīta ar visām intelektuālajām funkcijām un ar spēju uztvert

visdažādākos iespaidus.
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katra valoda ir analīze un, otrādi, katra analīze ir sava veida

valoda. «Loģikā» Kondiljaks izklāstīja nominālistiskus uzskatus.

Valoda ir domāšana. Vispārīgi jēdzieni īstenībā nepastāv, tie pa-

stāv tikai mūsu prātā un turklāt tikai kā apzīmējumi. Savukārt

apzīmējumi (kā arī vārdi vispār) ir tikai zīmes. Tās noder, lai

no uztvēruma komplicētā sastāva skaidri izdalītu tā atsevišķos
elementus. Valoda ir ne tikai sazināšanās līdzeklis, vispirms tā ir

saprašanās līdzeklis. Tā māca mums, kā, izmantojot analoģiju,
kura nav nekas cits kā praktiska analīze, mēs no zināmā pārejam

pie nezināmā.

Darbā «Aprēķinu valoda» Kondiljaks savu pētījumu risināja
vēl tālāk. Viņš centās pierādīt, ka tīrās analīzes forma, kurā

(analīzē) viņš agrāk bija saskatījis valodas un domāšanas iz-

pausmes līdzekli, ir skaitlis. Jau Hobss apgalvoja, ka skaitīšana

esot domāšana un domāšana — skaitīšana. Kondiljaks šo domu

noveda līdz galējiem secinājumiem. Viņš uzskatīja, ka vienkār-

šajā teikumā 2=l + 1 ietverts viss domāšanas noslēpums: būtīnā

domāšana ir tikai nepārtraukta vienādojumu rinda. Domāšanā

Kondiljaks izdalīja divas daļas: 1) pirmajā daļā ar analīzes pa-
līdzību tiek noteikti jautājuma izvirzīšanas nosacījumi; 2) otrajā
daļā vienādojumam tiek piešķirts pareizais formulējums, ar kuru

iepriekš norādīts arī uz pašu atrisinājumu. Aprēķinu valodā Kon-

diljaks atklāja četrus «dialektus». Tie ir: 1) pirkstu valoda, kura

mūs pirmā sagatavo rēķināšanai; 2) apzīmējumu valoda; 3) skaitļu
valoda vārda tiešajā nozīmē un 4) burtu zīmju valoda. Tādējādi
Kondiljaks sistēmas vietā papriekš lika ģenētisko izziņas teoriju
un vēlāk šās izziņas teorijas vietā — mācību par metodi. Zem ag-
rīnā sensuālisma plīvura kļūst samanāms nominālisms. Izrādās,
ka sajūta ir tikai simbols, kuru izzināšanas procesā varētu aiz-

stāt ar citu simbolu. Tā ir tikai «rēķināšanas zīme», kuras vienī-

gais uzdevums ir atvieglot sabiedrībā garīgu vērtību apgrozību.

Kondiljaka filozofija liecina, ka franču apgaismības izziņas
teorijā pastāvēja pretruna, proti, pretruna starp sākotnējo sen-

suālismu un loģiski matemātiskā formālisma tendenci. Kondiljaka
mācībā šis konflikts ir skaidri saredzams, ja salīdzina viņa ag-
rākā perioda «Traktātu par sajūtām» ar viņa vēlāko «Loģiku» un

«Aprēķinu valodu». Bet tas pats konflikts bija raksturīgs arī

Dalambēram un vispār visiem franču enciklopēdistiem.

Ļoti īpatnēju vietu apgaismība ieņem
Žans laks Ruso (1712—1778) — viens no

visietekmīgākajiem franču apgaismības darbiniekiem. Ruso dzimis

Zenēvā un arī palika tās pilsonis; Ženēva bija sens kalvinistiskās

teoloģijas un uz kalvinistisko morāli dibinātā dzīves veida centrs.

Viņa jaunība pagāja trūkumā un klejojumos. Būdams izcili apdā-
vināts rakstnieks, Ruso debitēja ar īsu disertāciju «Pārdomas par
zinātnēm un mākslām» (1750), kuru viņš bija sarakstījis, lai

iegūtu Dižonas akadēmijas prēmiju. Uz jautājumu, vai zinātnes

Ruso



186

un mākslas panākumi veicinājuši tikumu uzlabošanos, Ruso atbil-

dēja ar retu pārliecības spēku un retu daiļrunību. Saņēmis prē-
miju, viņš pēkšņi kļuva slavens. No filozofiski orientētiem dar-

biem viņš vēlāk sarakstījis «Pārdomas par cilvēku nevienlīdzības

izcelšanos un pamatiem» (1755), «Sabiedriskais līgums» (1762),
«Emīls jeb Par audzināšanu» (1762) un vairākus mazāk nozīmī-

gus sacerējumus. Ruso filozofisko pārdomu galvenais temats ir

personības liktenis viņa laika sabiedrībā ar tās komplicēto māk-

slīgo kultūru un pretrunām.
Ruso spēks un vēsturiskā nozīme nav meklējama domās, ku-

ras viņš izteicis sakarā ar teorētiskās filozofijas jautājumiem.
Viņa nozīme ir tajās idejās, kuras viņš izvirzīja kā sociologs, po-

litisks darbinieks, morālists, psihologs un pedagogs. No vairā-

kuma savu laikabiedru Ruso atšķīrās vispirms ar Francijas sa-

biedriskās iekārtas drosmīgo un dziļo kritiku. XVIII gs. franču

filozofija, arī sociālā filozofija, aprobežojās ar to, ka feodālismu

un absolūtismu kritizēja no buržuāzisko interešu aspekta. Ideali-

zēdama šīs intereses, tā buržuāzijas šķiras prasībās, vajadzībās
un jēdzienos saskatīja dabiskās prasības un jēdzienus, kādus iz-

virza cilvēka prāts kā tāds. To šķiru interešu pretstatu, kuras

veidojās «trešās kārtas» iekšienē, filozofija vēl nepamanīja un ne-

izprata. Vairākums XVIII gs. franču apgaismotāju, cīnoties pret
valdošo feodālās baznīcas ideju sistēmu, pret absolūtisma poli-
tisko sistēmu un ideoloģiju, nevērīgi izturējās pret demokrātiska-

jām masām, pret to garīgajām vajadzībām, gaumi un paradumiem.
Voltērs nicināja «pūli» un it īpaši baidījās, ka tajā varētu pa-

mosties politiska pašapziņa. Apgaismotāji savu propagandu iz-

vērsa salonos un pulciņos, kuri stāvēja tuvu galmam un kurus

daudzi pavedieni saistīja ar muižniecību un galma ierēdņiem.
Ruso ieņēma īpašu pozīciju. Enciklopēdisti nekad neuzskatīja

viņu pilnīgi par savējo, pat tajos laikos ne, kad viņš visciešāk

draudzējās un sadarbojās ar tiem. Viņiem likās, ka Ruso ir pār-
lieku dumpīgs, plebejiski radikāls un netaktisks. Tāds viņš arī

bija. Kā atzīmē buržuāziskie vēsturnieki, viņš vērsās ne tikai pret
pastāvošo varu, bet arī pret opozīciju, kas ar to cīnījās; ne tikai

pret Sorbonu (teologu fakultāti), bet arī pret Ferneju (Voltēra

pili). Neviens no Ruso laikabiedriem tik stipri kā viņš nesajuta
franču sabiedriskās sistēmas pretrunas. Ruso apzinājās tās no

apspiesto sīkburžuāzisko zemnieku un amatnieku masu viedokļa,
t. i., no viedokļa, kas bija daudz demokrātiskāks nekā apgaismo-

tāju vairākuma uzskati. Tieši šis Ruso idejisko pozīciju pamats
bija par cēloni viņa sociālās filozofijas ārkārtīgajam pretrunīgu-

mam. Ruso izteiktā kritika vienlaikus bija tiklab radikāli demo-

krātiska, kā arī reakcionāra; tā aicināja uz priekšu, aicināja gāzt

iekārtu, kas kā slogs gūlās uz cilvēci, un tajā pašā laikā tā cil-

vēkus vilka atpakaļ, iedvesa idejas, kuras jāraksturo kā reakcio-

nāra sociāla utopija. Tā laika sabiedriskās dzīves galvenā pret-
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runa Ruso apziņā pieņēma abstraktu formu, kļuva par pretrunu

starp kultūru un dabu, starp jūtu dzīvi, kura, pēc viņa uzskata,

ir dabiska un harmoniska, un racionālās domāšanas mākslīgumu
un vienpusību.

XVII un XVIII gs. racionālisms jūtas neatzina par specifisku
gara darbību līdzās intelektam un gribai. Turpretī Ruso jūtās

saskatīja gara darbības formu, kas ir ne tikai patstāvīga un īpat-

nēja, bet arī galvenā, primārā gara darbības forma. Vēl agrāk
nekā prāts cilvēkā rodas patikas un nepatikas jūtas. Jūtas ne

tikai radušās agrāk par prātu, tās ir arī svarīgākas par to. Ruso

mācība par jūtu primaritāti nav viengabalaina. No vienas puses,

tā pareizi atsedza vienpusību, nepietiekamību un abstraktumu,
kāds piemita racionālistiskajam priekšstatam par cilvēku un viņa

garīgo darbību. No otras puses, Ruso mācībā slēpās dziļi mal-

dīgā tendence, kuru vēlāk ne vienu reizi vien izmantoja filozofiskā

reakcija. Šī tendence izpaudās tādējādi, ka jūtas kā gara dzīves

augstākā un vērtīgākā sfēra tika pretstatītas prātam kā it kā ze-

mākai sfērai. Ar Ruso sākās tendence, kas cilvēka rīcībā un gara
dzīvē pirmajā vietā izvirza instinktīvus neapzinātus un tai pašā
laikā augstākā mērā mērķtiecīgus impulsus un rīcību. Ruso mā-

cībā pat sirdsapziņa un ģenialitāte pārvēršas augstākos instin-

ktos, kuri viscaur ir pretstatā prātam. Tuvinādams jūtas un in-

stinktu, Ruso no tā atvasināja domu, ka intelekta formu — fan-

tāzijas un domāšanas — attīstība cilvēkā iznīcinājusi sākotnējo
harmoniju, izjaukusi pareizo attiecību starp vajadzībām un spē-

jām, vājinājusi cilvēka dabisko varenību.

Taču paša Ruso mācībā šīs domas vēl stāv tālu no vēlākā

reakcionārā buržuāziskā aloģisma (atteikšanās no loģikas). Ta-

jās aloģisms izpaužas tikai kā tendence, kuru vājina daudzās

iebildes un pretrunas. Kritizējot racionālisma vienpusību, Ruso

daudzējādā ziņā pats palika racionālisma pozīcijās. Uzsvērdams

jūtu tiesības, viņš atzina, ka jūtu attīstībā liela loma ir izziņai.
Jau savā disertācijā, kura tika apbalvota ar Dižonas akadē-

mijas prēmiju, Ruso teica, ka zinātnes un mākslas attīstība kopš
renesanses sabiedrības tikumus nav uzlabojusi, bet gan paslikti-

nājusi. Neraugoties uz skaidri saskatāmiem pārspīlējumiem, uz

argumentācijas vienpusību un pilnīgo abstraktumu, Ruso šajā
darbā izdevās spēcīgi un drosmīgi izteikt dedzīgu plebeja pro-

testu, redzot, ka civilizācijas progresa augļi ne tikai paliek viņam

nepieejami viņa sociālā stāvokļa dēļ, bet ka arī paši civilizācijas
labumi modernās sabiedrības apstākļos ne tuvu nav absolūti, ka

tiem ir arī negatīvā puse. Tā, piemēram, darba dalīšana ir ne

tikai viens no progresa priekšnoteikumiem, bet arī cilvēka dzīves

dabiskās viengabalainības un harmonijas izjukšanas cēlonis. Spe-

cializācija noved pie amatniecības un mākslas uzplaukuma, iz-

raisa vajadzību pēc maiņas. Taču tā pati specializācija pastiprina
cilvēka atkarību no citu profesiju cilvēku darba, padara cilvēku
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par liela veseluma daļiņu, noved pie ārkārtīgas vienpusības. Re-

zultātā rodas ne tikai atsvešināšanās, nošķirtība starp dažādu

profesiju cilvēkiem, bet arī pretruna starp personisko un sabied-

risko darbību. Pēc Ruso uzskata, viens no cilvēku ciešanu galve-
najiem cēloņiem ir pretruna starp to, kas mēs esam, un to, ko mēs

vēlamies, starp mūsu pienākumu un mūsu tieksmēm, starp dabu

un sociālajiem institūtiem, starp cilvēku un pilsoni. «Padariet cil-

vēku atkal viengabalainu,» aicināja Ruso, «un jūs viņu padarīsit
tik laimīgu, cik vien viņš var būt.» Izsakot šīs idejas, Ruso anti-

cipēja tā saucamās atsvešināšanās problēmas izvirzīšanu.

Redzot, ka Zans 2aks Ruso dabu nostāda pretstatā kultūrai,
daļa viņa laikabiedru uztvēra to kā naivu aicinājumu atgriezties
atpakaļ kultūras neskartā «dabiskā» stāvoklī. Izsmiedams Ruso,

Voltērs teica, ka Ruso aicina cilvēci no jauna nomesties uz visām

četrām un rāpties pirmatnējā mežā. Patiesībā Ruso ļoti labi sa-

prata, ka jau noietajā attīstības gaitā nekas vairs nav grozāms.
Viņš paskaidroja, ka pilnīga atteikšanās no jau sasniegtās civi-

lizācijas cilvēku padarītu par mežoni, taču nepadarītu to laimī-

gāku. Harmoniskums un viengabalainība cilvēkam jāsasniedz sa-

biedrībā un nevis «dabiskajā stāvoklī». Par civilizācijas pretrunu
avotu Ruso uzskatīja sociālo nevienlīdzību, kuras pamatā ir man-

tiskā nevienlīdzība, nevienlīdzīgs zemes un darba rīku īpašums.
Pēc Ruso uzskata, par modernās pilsoniskās sabiedrības patieso

nodibinātāju kļuvis tas, kas pirmais nožogojis zemes gabalu, pa-

teicis: «Tas ir mans» — un atradis cilvēkus, kuri bijuši pietiekami
vientiesīgi, lai tam noticētu.

Sociālās nevienlīdzības un tālaika darba dalīšanas veidu bē-

dīgās sekas Ruso atsedza ļoti pārliecinoši un ar morāla sašutuma

patosu. Daudz vājāks viņš bija līdzekļu ieteikšanā kultūras pret-
runu pārvarēšanai. No vienas puses, viņš meklēja glābiņu vēstu-

riskās attīstības tempu vienkāršā palēnināšanā, tās bremzēšanā.

No otras puses, viņš teica, ka šķēršļi, kas neļauj cilvēkam sasniegt

harmoniskumu, jāpārvar ne tikai pakāpeniskā attīstībā, bet arī

cīņā. Taču «cīņa», par kuru runāja Ruso, nebija revolucionāra

sabiedrības cīņa, bet tikai cilvēka ētiska cīņa pret paša vājībām
un trūkumiem, paša kaislību uzvarēšana un paša jūtu savaldīšana.

Izeju no civilizācijas pretrunām Ruso saskatīja audzināšanas

sistēmas un metožu grozīšanā. Sekojot Loka priekšzīmei, Ruso

savā slavenajā traktātā «Emīls» uzmeta plānu, kā attīstīt tādu

personību, kurā netiktu apspiesta cilvēka daba un dabiskās spē-

jas. Audzināšanas sistēmā Ruso pirmajā vietā izvirzīja jūtas. Ra-

cionālismam, sausajam, bezjūtīgajam saprātīgumam Ruso nostā-

dīja pretī patiesu, dabisku jūtu labdarīgo spēku. Pie jūtām Ruso

apelēja arī reliģijas jautājumā. «Savojas vikāra ticības apliecinā-

jumā» viņš par reliģiskas ticības kritēriju un pamatu pasludināja
nevis prāta argumentus, bet sirdi un jūtas. Viņš vērsās tiklab pret
oficiālās reliģijas dogmām, kā arī pret deisma racionālistisko ko-
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deksu. Vēl asāk viņš izteicās par ateismu. Piebiedrojies Enciklopē-
dijas līdzstrādnieku pulkam, viņš drīz vien aizgāja no tiem, un

viens no šās aiziešanas iemesliem bija enciklopēdistu drosmīgā
ateisma propaganda.

Savā «Sabiedriskajā līgumā» Ruso mēģināja pierādīt, ka vie-

nīgā korektīva pastāvošajai sociālajai nevienlīdzībai — nevien-

līdzībai mantas un pienākumu ziņā — var būt brīvība un juridisko
tiesību absolūta vienlīdzība un tam tā arī jābūt. Šo ideju, kurā

izpaudās Ruso socioloģijas buržuāziskais raksturs, vēlāk augstu

novērtēja franču revolūcijas darbinieki, pirmām kārtām jakobīņi.
Buržuāzisks demokrātisms un republikānisms raksturo visu

«Sabiedriskā līguma» programmatisko daļu. Par sabiedrības poli-
tiskās dzīves pamatu Ruso atzina tautas gribas suverenitāti un

pašas šās suverenitātes nedalāmību. Tāpēc viņš noraidīja varas

dalīšanu likumdevējā un izpildvarā un ieteica valstī pastāvīgi

funkcionējoša plebiscīta sistēmu jeb visas tautas aptauju visos

svarīgos politiskās dzīves jautājumos.
Ruso ietekme bija milzīga. Viņam bija liela loma franču bur-

žuāziskās revolūcijas ideoloģijas sagatavošanā, kaut gan viņš

pats bija tālu no tā, lai saprastu revolucionārās cīņas neizbēga-
mību. Vēstures procesa teorijā Ruso ar agrāk neredzētu tālredzību

nojauta nozīmi, kāda ir pretrunām kā sabiedrības attīstības vir-

zītājam spēkam. Tieši tāpēc Engelss nosauca Ruso (tāpat kā

Didro) par dialektikas pārstāvi franču apgaismības filozofijā.

5. §. Vācu apgaismība

XVIII gs. Vācija attīstījās kapitālisma gultnē, tomēr salīdzi-

nājumā ar Angliju un Franciju šī attīstība bija gausa, aizkavēju-
sies, un tai bija jāpārvar lieli šķēršļi.

Apgaismības laikmets iestājās arī Vācijā. Sākumā vācu ap-

gaismotāji nebija diezcik patstāvīgi. Tiklab filozofijā, kā arī bī-

beles kritikā un zinātnē viņi pārtika no idejām, kuras agrāk bija
izstrādātas Anglijā, Holandē un Francijā. Apgūstot šīs idejas,
vācu apgaismība tās tomēr pielāgoja Vācijas sabiedriskās dzīves

apstākļiem. Tāpēc ir vairākas svarīgas pazīmes, ar kurām vācu

apgaismotāji atšķiras no saviem angļu un franču priekšgājējiem.
Arī vācu apgaismība cīnījās par prāta tiesībām un par filozo-

fiju, kura balstās uz prātu. Apgaismība arī Vācijā centās atrisināt

konfliktu starp ticību un prātu par labu prātam, aizstāvēja tie-

sības zinātniski kritizēt jautājumus, kurus līdz tam uzskatīja tikai

par reliģijas sfēru. Taču tai pašā laikā vācu apgaismībai trūka

ta kaujinieciskā gara, kāds raksturīgs apgaismībai Francijā. Vācu

apgaismība ne tik daudz atkaroja reliģijai tiesības par labu prā-
tam, cik centās panākt kompromisu starp zināšanām un ticību,
starp zinātni un reliģiju.
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XVIII gs. vācu filozofijā visietekmīgākā bija skola, kuru no-

dibināja Kristiāns Volfs (1679 —1754) — Leibnica ideālistiskās

filozofijas piekritējs un popularizētājs. Volfs un viņa skolnieki,

kuri ar laiku bija kļuvuši par profesoriem daudzās vācu univer-

sitātēs, centās izstrādāt filozofiju kā zinātni, ņēma palīgā Dekarta

un Spinozas «ģeometrisko metodi», izveidoja mācību par visu da-

bas parādību kauzālo nosacītību. Izziņā viņi uzsvēra prāta lomu

un domāšanas loģisko likumu un formu nozīmi. Šo tendenci pauda

jau pats vācu valodā sarakstīto Volfa darbu nosaukums — tie visi

saucās par «Saprātīgām domām». Balstīdamies uz Leibnica racio-

nālismu un uz viņa izvirzīto universālas filozofiskas zinātnes jeb
Enciklopēdijas ideju, Volfs un viņa sekotāji tomēr Leibnica ieceres

padarīja seklākas, pastiprināja viņa filozofijai piemītošo kompro-
misa garu, sašaurināja un pat tieši vulgarizēja viņa mācību

par esamību (monadoloģiju).
Pāri visiem vācu apgaismības darbinie-

kiem paceļas Gotholda Efraima Lesinga

(1729—1781) varenais tēls. Viņš bija izcils rakstnieks, drama-

turgs, kritiķis, estētiķis un filozofs. Būdams enerģisks cīnītājs
pret reakcijas spēkiem, feodālo ideoloģiju, tumsonību un neiecie-

tību reliģijas lietās, Lesings smaka vai nost tā laika Prūsijas
atmosfērā.

Teātrim veltītajos rakstos («Hamburgas dramaturģija») Le-

sings cīnījās par iedarbīgu, progresīvu teātra mākslu. Darbā

«Laokoons», kurā izskaidrota atšķirība starp vārda mākslas un

glezniecības izteiksmes līdzekļiem, Lesings aizstāvēja tādu vārda

mākslu, kas neatdarina klasicistu glezniecības un tēlniecības sta-

tiskos paraugus, bet ar savu specifisko līdzekļu palīdzību ataino

cilvēku dzīvo darbību un cīņu.

Filozofijā viņš asi vērsās pret ortodoksālajiem teologiem. Visā

Vācijā guva atbalsi Lesinga cīņa pret Hamburgas galveno mācī-

tāju Geci. Lesings pirmais pēc Spinozas ieviesa Vecās un Jaunās

derības svēto grāmatu aplūkošanā vēsturisku viedokli. Viņš norai-

dīja visus ortodoksālos priekšstatus par dievību, kā arī ticību die-

vam kā personai, kas eksistē ārpus pasaules, un akceptēja dievu

tikai kā «pasaules dvēseli». Galu galā reliģijai Lesinga uzskatos

ir tikai ētiska nozīme.

Izcila loma vācu apgaismības attīstībā bija ģeniālajam vācu

dzejniekam un domātājam Johanam Volfgangam Gētem (1749—

1832). Būdams noteikts klerikālisma un sholastikas pretinieks,
Gēte stāvēja tālu no spekulatīvā ideālisma un agnosticisma. Viņš

augstu vērtēja Spinozas filozofiju, kaut arī nesaskatīja no tās iz-

rietošos ateistiskos secinājumus. Savos filozofiskajos uzskatos

Gēte visumā bija materiālists. Viņš norādīja, ka visur dabā no-

tiek kustība, pārmaiņa un attīstība. Pēc viņa uzskata, daba nav

nedzīvu ķermeņu sablīvējums, tā ir vienotu, dzīvu veselumu vei-

dojošu parādību organisks, daudzveidīgs savstarpējs sakars. Ma-

Lesings
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teriālisma un dialektikas viedokli Gēte tomēr neaizstāvēja kon-

sekventi.

Izcili vācu apgaismības darbinieki bija arī rakstnieki F. Šil-

lers, J. G. Herders, revolucionārie demokrāti G. Forsters, K. Su-

barts un J. Zeime.

6. §. XVIII gs. franču materiālisms

Sākot apmēram ar XVIII gs. vidu, Francijā apgaismības garā
sāka darboties vesela domātāju plejāde. Daudzi no viņiem bija
arī izcili filozofiskā materiālisma pārstāvji. XVIII gs. franču ma-

teriālisms bija jauna vēsturiska pakāpe materiālistiskās filozofi-

jas attīstībā un būtiski atšķīrās no iepriekšējām materiālistiska-

jām mācībām.

XVII gs. angļu materiālismam ievērojamā mērā piemita aristo-

krātisks raksturs, tā mācība bija domāta izredzētajiem. Holandē

Spinoza savus darbus rakstīja latīņu valodā, kura plašām masām

nebija saprotama. Turpretim XVIII gs. franču materiālisti — La-

metrī, Helvēcijs, Didro, Holbahs — savas idejas izplatīja plašās
pilsētu iedzīvotāju aprindās. Viņi griezās nevis pie tālaika Eiropas
valdniekiem (kaut gan nepalaida garām iespēju ieinteresēt tos ar

saviem uzskatiem) un ne tikai pie lasītājiem no muižnieku vidus,
bet arī tieši pie lasītāju masām no buržuāzijas šķiras. Savus filo-

zofiskos uzskatus viņi izklāstīja nevis zinātnisku traktātu un spe-
ciālu sacerējumu veidā, bet gan galvenokārt plaši pieejamos izde-

vumos — vārdnīcās, enciklopēdijās, pamfletos, polemiskos rak-

stos utt. Visos šajos izdevumos, kas bija sarakstīti nacionā-

lajā — franču — valodā, izklāsta meistarību papildināja morālas

pārliecības un publicistiska sašutuma spēks.
Materiālisma izveidošanos Francijā sevišķi lielā mērā veici-

nāja filozofijas attīstība Anglijā iepriekšējā gadsimtā. Franču

materiālisti balstījās uz brīvdomības plašo attīstību Anglijā. Aiz

Lametrī, Helvēcija, Didro un Holbaha spilgtajām personībām
stāvēja ne mazāk spilgtās un savas idejiskās ietekmes ziņā ne

mazāk ievērojamās angļu apgaismotāju Tolanda, Tindala un

Šeftsberija personības.
Vēl lielāka ietekme Francijā bija Loka filozofiskajām idejām.

Viņa «Apcerējums par cilvēka saprātu» XVIII gs. franču materiā-

listiem kļuva par vienu no svarīgākajiem teorētiskajiem avotiem.

Sevišķu nozīmi ieguva Loka mācība par zināšanu izcelšanos no

pieredzes, Dekarta iedzimto ideju kritika, kā arī visumā materiā-

listiskā pašas pieredzes izpratne. Tikpat svarīgas bija arī Loka

pedagoģiskās un politiskās idejas. Ja, kā to mācīja Loks, cilvē-

kam piedzimstot, viņa dvēsele ir tīra lapa, kuru tikai pieredze
sāk aprakstīt ar savām rakstu zīmēm, tad no tā izrietēja, ka cil-

vēka personības pilnīgumu nosaka audzināšana un sabiedrības
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politiskā iekārta. Akceptējuši Loka materiālistiskā sensuālisma un

empīrisma teoriju, franču materiālisti atbrīvoja to no svārstīša-

nās uz agnosticisma un racionālisma pusi.
Taču tādiem domātājiem kā Lametrī, Helvēcijs, Holbahs un

Didro angļu materiālisms nebija vienīgais teorētiskais avots. Otrs

svarīgs materiālistisku ideju avots viņiem bija Dekarta fizikas

mehānistiskais materiālisms, kā arī Spinozas materiālistiskā mā-

cība par dabu, substanci un tās atribūtiem, par cilvēku, par dvē-

seli un tās attiecību pret ķermeni.
XVIII gs. franču materiālisms nebija Anglijas, Francijas un

Nīderlandes sabiedriski vēsturiskās attīstības radīto materiālis-

tisko tradīciju vienkāršs turpinātājs, tas attīstīja šīs tradīcijas
tālāk, izvirzīja jaunas idejas. XVII gs. izcilajiem materiālistiem

materiālistiskās domas galvenais zinātniskais balsts bija mehā-

nika un astronomija. Franču materiālistiem līdzās mehānikai par
šādu balstu kļuva arī medicīna, fizioloģija un bioloģija. Ņūtona,

Eilera, Laplasa, Lavuazjē, Bifona un citu ievērojamu zinātnieku

atklājumi un idejas veidoja dabzinātnisko pamatu XVIII gs.
franču materiālistu filozofiskajiem vispārinājumiem.

Vēl oriģinālāki bija franču materiālistu ētiskie un sabiedriski

politiskie uzskati. Arī šajā novadā viņi attīstīja tālāk XVII gs.

izcilo domātāju Hobsa, Spinozas un Loka mācības. Tomēr franču

materiālistu filozofijā šīs mācības ievērojamā mērā zaudēja to

abstrakti naturālistisko raksturu, kāds tām bija XVII gs. filozofu

darbos. Cilvēka darbību noteicošo pašsaglabāšanās tieksmi Hobss

vēl atvasināja no analoģijas ar fiziskā ķermeņa mehānisko inerci,

bet Helvēcija un Holbaha mācībā «intereses» jau tika uzlūkotas

par tikai cilvēkam piemītošu specifisku rīcības stimulu.

XVII gs. domātāji uzskatīja, ka nodarboties ar zinātni un filo-

zofiju ir nedaudzu zinātnieku uzdevums, kuri krasi atšķiras no

citiem cilvēkiem, paceldamies tālu pāri tautas vairākumam. Tur-

pretī franču materiālistu izpratnē filozofija nebija kaut kas, kas

pieder izredzētajiem, bet tā bija visas sabiedrības darīšana. Hel-

vēcija, Holbaha, Didro idejas nobrieda nevis izolētu kabinetu klu-

sumā, bet radās, noslīpējās un ieguva literāro izteiksmes veidu

Holbaha un Helvēcija politiskajos salonos, radniecīgu, taču ne

identisku uzskatu polemikā un sadursmē. Vēl vairāk, šo ideju
autori izveidoja apvienību, kura pauda veselas filozofu grupas
domas. Pašu vārdu «filozofi» buržuāziskās apgaismības ienaid-

nieki tajos laikos sāka lietot kā nicinošu apzīmējumu noteiktai

filozofu grupai — apgaismotājiem. Sis vārds izraisīja sajūsmu
un piekrišanu vienos un nesamierināmu naidu otros.

Franču materiālisma filozofija sastāv no

materiālistiskas mācības par dabu un no

mācības par cilvēku un sabiedrību.

XVIII gs. franču materiālisma pamatlicējs Žiljēns Ofrē La-

metrī (1709 —1751) vispārīgā formā izteica gandrīz visas idejas,

Franču materiālisma
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kuras velak attīstīja talak, palašinaja un konkretizēja Helvecijs r

Didro, Holbahs un daži dabas pētnieki — Bifons, Mopertiī v. c.

Lametrī apgalvoja, ka ne tikai jebkura forma ir neatdalāma

no matērijas, bet arī jebkura matērija ir saistīta ar kustību. Inerta

matērija, kurai nav spējas kustēties, ir tikai abstrakcija. Sub-

stance galu galā ir matērija, kuras dabā slēpjas ne tikai spēja
kustēties, bet arī vispārēja potenciāla spēja sajust. Pretēji De-

karta mācībai Lametrī ne tikai centās pierādīt, ka dzīvnieki ir

dzīvas būtnes, bet tai pašā laikā norādīja arī uz to, ka šai dzīv-

nieku, kā arī cilvēku īpašībai ir materiāls raksturs. Kaut gan,
teica Lametrī, pašlaik mums vēl nav izprotams mehānisms, ar

kura palīdzību matērijai tiek piešķirta sajušanas spēja, taču nav

šaubu, ka visas mūsu sajūtas nosaka sakars, kāds ar nervu palī-
dzību pastāv starp sajūtu orgāniem un smadzeņu materiālo vielu.

Tāpēc nekāda sajūta un nekāda pārmaiņa jau pastāvošajā sajūtā
nevar rasties bez specifiskas pārmaiņas atbilstošajā jutekliskās
uztveres orgānā.

Lametrī tikai uzmeta vairākas pamatidejas, nerisinādams tās

vispusīgi un sistemātiski tālāk. Par domātāju, kas vissistemātis-

kāk propagandēja franču materiālisma filozofiskās mācības, kļuva
Pols Holbahs (1723 —1789). No domu apmaiņas ar draugiem ra-

dās Holbaha «Dabas sistēma» (1770), kuras sarakstīšanā bez

paša Holbaha zināmā mērā piedalījās arī Didro, Nežons un citi.

«Dabas sistēma» ir pats plašākais no tiem Holbaha darbiem, kuri

veltīti materiālisma teorijai.
Traktāta galvenā doma ir tāda, ka visas dabas parādības re-

ducējamas uz dažādām kustības formām, kas piemīt materiāla-

jām daļiņām, kuras kopumā veido mūžīgo, neviena neradīto dabu.

Konsekventi tiek noraidīti visi teoloģiskie un ideālistiskie aizsprie-
dumi par to spēku raksturu, kuri darbojas dabā, un par šo spēku
cēloņiem.

Visu dabas procesu pamats ir matērija ar tai piemītošo kus-

tības īpašību. «Dabas sistēmā» atšķirti divi kustības veidi: 1) ma-

teriālo masu kustība, kuras rezultātā ķermeņi pārvietojas no vie-

nas vietas uz otru; 2) iekšējā un apslēptā kustība, kas atkarīga
no ķermenim piemītošās enerģijas, t. i., no to neredzamo matērijas
molekulu darbības un pretdarbības, no kurām šis ķermenis sastāv.

Atsaukdamies uz Tolandu, Holbahs dabā notiekošo kustību uz-

skata par universālu. Visumā viss atrodas kustībā. Dabas kustība

izpaužas aktivitātē; ja mēs sāktu uzmanīgi aplūkot dabas daļas,
mēs saskatītu, ka starp tām nav nevienas, kas atrodas absolūta

miera stāvoklī. Tās dabas daļas, kuras mums šķiet esam bez kus-

tības, patiesībā atrodas relatīva miera stāvoklī. Pretēji Dekartam,

kurš mācīja, ka kustību matērijai piešķīris dievs, Holbahs apgal-
voja, ka daba savu kustību saņem no sevis pašas, jo daba ir lie-

lais veselums, ārpus kura nekas nevar pastāvēt. Matērija atrodas
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mūžīgā kustībā, kustība ir tās pastāvēšanas nepieciešamais veids

un tās sākotnējo īpašību — izplatības, svara, necaurlaidības, ap-
veida utt. — avots.

Dabas materiālistiskā izpratne nav savienojama ne ar kādu

pārdabisku cēloņu atzīšanu. Pēc Holbaha uzskata, dabā var būt

tikai dabiski cēloņi un dabiska darbība. Visas kustības, kas ro-

das dabā, notiek pēc pastāvīgiem un nepieciešamiem likumiem.

Par tiem parādību likumiem, kurus mēs nespējam novērot, mēs

vismaz varam spriest pēc analoģijas. Cēloņsakarības likumi ir

tikpat universāli, cik universāla ir kustība dabā. Tāpēc, ja mēs

zināsim lietu vai būtņu kustības vispārīgos likumus, mums pie-
tiks ar sadalīšanu jeb analīzi, lai atklātu, ar kādu kustību kom-

bināciju mums ir darīšana, un pieredze norādīs uz sekām, kādas

mēs no šīm kustībām varam sagaidīt. Pār visiem cēloņu un dar-

bību sakariem dabā valda visstingrākā nepieciešamība: daba visās

savās izpausmēs rīkojas nepieciešami, atbilstoši savai būtībai. Pa-

teicoties kustībai, veselais stājas sakaros ar savām daļām un šīs

daļas — ar veselo. Visums ir tikai neizmērojama cēloņu un seku

ķēde, kur tie nepārtraukti izriet cits no cita. Materiālie procesi
izslēdz jebkuru nejaušību vai mērķtiecību. Atzinumu par nepie-
ciešamību Holbahs attiecināja arī uz cilvēka rīcību un uz visu

viņa sajūtu un priekšstatu izcelšanos. Šī mācība neapšaubāmi ir

mehānistiskais materiālisms. Cilvēka izturēšanos sabiedrībā un

viņa rīcību šī mācība reducē uz mehānisku nepieciešamību. To, ka

pastāv īpaša likumsakarība un nepieciešamība, kas rodas līdz ar

sabiedrības izcelšanos, franču materiālisms nenojauta.
Tā kā dabā viss ir nepieciešams un nekas no tā, kas tajā at-

rodas, nevar darboties citādi, kā tas darbojas, Holbahs secināja,
ka nejaušības nav. Lai cik haotisks mums arī liktos vēja brāziena

saceltais putekļu virpulis, tajā nav nevienas putekļu molekulas,
kura būtu izvietojusies nejauši; katrai molekulai ir noteikts cēlo-

nis, kura rezultātā tā katrā noteiktā brīdī ieņem tieši to vietu,

kurā tā atrodas. No vispārējā determinisma teorijas Holbahs at-

vasināja arī uzskatu, ka dabā nav ne kārtības, ne nekārtības. Kār-

tības un nekārtības idejas ir subjektīvas un nav nekas cits kā

mūsu dots nepieciešamas un objektīvas situācijas novērtējums.
Holbaha «Dabas sistēmā» izklāstīto mācību par dabu risināja

tālāk pats ievērojamākais franču materiālisma pārstāvis — Deni

Didro (1713 —1784). Didro nogāja ceļu no ētiskā ideālisma un

deisma līdz materiālismam mācībā par esamību, psiholoģijā, izzi-

ņas teorijā, kā arī līdz ateismam reliģijas jautājumos. 40. un 50.

gados sarakstītie Didro filozofiskie darbi jo skaidri atspoguļo šo

evolūciju. Vēlāk sarakstītajos darbos «Ramo brāļadēls», «Dalam-

bēra un Didro saruna» un «Dalambēra sapnis» materiālisma teo-

rijas izklāsts sasniedz vislielāko pacilātību, literārās formas skais-

tumu, atjautību un asprātību argumentācijā. Vienlaikus ar šiem

filozofiskajiem darbiem Didro daudz rakstīja par mākslas, estē-



tikās un mākslas kritikas jautājumiem. Viņa izdotajos «Salonos»,
sarakstē ar tēlnieku Falkonē, «Paradoksā par aktieri» izstrādāta

jauna reālisma estētika pretstatā klasicisma epigoņu teorijām un

patiesīguma naturālistiskajai izpratnei. Savas estētikas teorētiskos

principus Didro centās realizēt daiļdarbos — romānos un drāmās.

Līdzīgi citiem franču materiālisma pārstāvjiem, arī Didro va-

dījās no tēzes, ka daba ir mūžīga un bezgalīga. Dabu neviens

nav radījis, ir tikai daba, un ārpus tās nav nekā.

Materiālistiskajā mācībā par dabu Didro ieviesa dažus dialek-

tikas elementus un idejas. Viņa uzskatos par organisko dabu pa-

vīdēja doma par attīstību, par dabā notiekošo procesu sakaru.

Dažos jautājumos Didro mācība salauza mehānistiskās metafizi-

kas šauros ietvarus. Didro uzskatīja, ka viss mainās, viss izzūd,

paliek tikai veselais. Pasaule nepārtraukti rodas un mirst, jebkurā
brīdī tā ir rašanās un iznīkšanas stāvoklī; nekad nav bijis un ne-

būs citas pasaules. Atsevišķus Didro dialektikas elementus augstu

novērtēja Engelss.
Sevišķu Didro ievērību saistīja sajūtu materiālistiskās interpre-

tācijas problēma. Kā materiālo daļiņu mehāniskā kustība spēj
radīt sajūtu specifisko saturu? Uz šo jautājumu var būt divas

atbildes: vai nu sajūta rodas kā kaut kas kvalitatīvi jauns, kad

matērija sasniegusi noteiktu attīstības pakāpi, vai arī jāatzīst, ka

sajušanai analoga spēja piemīt jebkurai matērijai neatkarīgi no

materiālā ķermeņa formas un no tā organizācijas pakāpes. Sa-

skaņā ar pēdējo uzskatu materiālā ķermeņa organizācija nosaka
tikai to, kā izpaužas šā ķermeņa piederība pie dzīvām būtnēm,
nevis pašu šās piederības kvalitāti, kura piemīt matērijai kā

tādai.

Didro piekrita domai, ka visa matērija ir jutīga. Kā iepriekš
teikts, šim uzskatam bija tuvojies jau Lametrī. Vēlāk nekonsek-

ventais materiālists Robinē (1735—1820), traktāta «Par dabu»

autors, arī aizstāvēja mācību par dabas vispārējo jutīgumu un

par organiskiem iedīgļiem kā tā materiālajiem pirmelementiem.
Didro ne tikai izstrādāja šās mācības skaidru formulējumu,

bet arī atspēkoja pret to parasti izvirzītos argumentus. «Dalam-

bēra un Didro sarunā» viņš mēģināja pierādīt, ka tā fakta atzī-

šana, ka atšķirību starp cilvēka psihi un dzīvnieku psihi nosaka

to ķermeniskā organizācija, nav pretrunā ar domu, ka sajušanas
spēja ir vispājēja matērijas īpašība.

Attīstot tālāk šo uzskatu, Didro uzskicēja materiālistisku psi-
hisko funkciju teoriju, kura daudzējādā ziņā anticipēja jaunāko
mācību par refleksiem. Saskaņā ar šo teoriju dzīvnieku un cilvēku

savstarpējas satiksmes veidos nav nekā cita kā tikai darbība un

skaņas. Dzīvnieks ir instruments, kuram piemīt sajušanas spēja.
Arī cilvēki ir ar sajušanas spēju un ar atmiņu apveltīti instru-

menti. Musu sajūtu orgāni ir «klavieru taustiņi», pa kuriem uzsit

mums apkārt esošā daba un kuri bieži vien uzsit paši pa sevi.
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Savā laikā Dekarts no līdzīgām idejām bija secinājis, ka dzīv-

nieki ir vienkāršas mašīnas. Didro uzskatīja, ka no tām izriet

kaut kas cits. Cilvēka organismam, tāpat kā dzīvnieku organis-
mam, piemīt kaut kas automātisks, un organisko formu automā-

tiskumam ne tikai netrūkst dzīvas būtnes rakstura, bet automā-

tisma priekšnosacījums ir sajušanas iespēja kā matērijas vispārēja
īpašība. No zināmā veidā organizētas inertas matērijas, iedarbo-

joties citai matērijai, siltumam un kustībai, rodas spēja sa-

just, dzīvot, atcerēties, apzināties, izjust emocijas un domāt. Šī

mācība nav savienojama ar ideālistu priekšstatu par domāšanas

spontanitāti. Pēc Didro uzskata, prāta slēdzienus neizdarām mēs:

visus tos izdarījusi daba, mēs tikai reģistrējam kontaktā nonā-

kušas, mums no pieredzes pazīstamas parādības, starp kurām pa-

stāv nepieciešams jeb apstākļu nosacīts sakars. Atzīstot, ka pa-

stāv no apziņas neatkarīga ārēja pasaule, kā arī atzīstot, ka sa-

jūtas spēj atspoguļot ārējas lietas, mēs tomēr neapgalvojam, ka

sajūtas ir pilnīgi precīzas priekšmetu kopijas. Jau F. Bēkons bija
teicis, ka cilvēka prāts ir līdzīgs nevis gludam spogulim, bet spo-

gulim ar raupju virsmu, kurā lietas neatspoguļojas gluži precīzi.
Saskaņā ar Didro mācību starp sajūtu lielāko daļu un to cēlo-

ņiem nav vairāk līdzības kā starp šiem pašiem priekšstatiem un

to apzīmējumiem. Kopā ar Loku un ar visu XVII—XVIII gs. me-

hānistisko materiālismu Didro lietās atšķīra «primāras» īpašības,
t. i., tādas īpašības, kas pastāv pašās lietās un nav atkarīgas no

tā, kā pret tām attiecas mūsu apziņa, un «sekundāras» īpašības —

priekšmeta attiecības pret citām lietām vai pašam pret sevi. Šīs

«sekundārās» īpašības sauc par jutekliskām. Kā izskaidro Didro,

jutekliskās īpašības nav līdzīgas priekšstatiem, kādi par tām iz-

veidojas. Tomēr atšķirībā no Loka Didro uzsver arī «sekundāro»

īpašību objektīvo raksturu, t. i., to, ka tās pastāv neatkarīgi
no uztverošā subjekta apziņas.

Balstoties uz materiālistisko mācību par

dabu, franču materiālisms izvirzīja mācību

par visu zināšanu veidu atkarību no pie-

redzes, no sajūtām, kuras attīstības augstākā pakāpē pārveidojas
par domāšanu un prāta slēdzieniem. Uz pieredzi dibināto zinā-

šanu mērķis ir nevis abstrakti izzināt patiesību, bet gan iegūt
spēju pilnveidot un vairot cilvēka varenību. Šo uzskatu franču

materiālisti aizguva no F. Bēkona. Didro to attīstīja tālāk, ņem-

dams vērā tehnikas un rūpniecības lomu domāšanas un izziņas

evolūcijā. Jebkuru zināšanu priekšnoteikums ir dvēseles aktivi-

zācija, no ārienes iegūtas sajūtas. legūtās zināšanas saglabājošās
atmiņas darbība reducējas uz materiāliem organiskiem procesiem.

Par izziņas metodēm Didro un citi franču materiālisti atzina

eksperimentu un novērošanu. Cīnīdamies pret Leibnica ideālismu,

Dekarta duālismu un teoloģiju, franču materiālisti, sākot ar La-

metrī, centās pierādīt, ka prāta loma izzināšanā nemazinās tāpēc,

Franču materiālisma
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ka tas balstās uz sajūtu orgānu liecībām, uz pieredzi un novēro-

šanu. Tieši uz šāda pamata zināšanas var sasniegt ja ne pilnīgu
neapšaubāmību, tad vismaz augstu ticamības pakāpi.

Fakts, ka izziņa atkarīga no sajūtu mehānisma un fiziskiem

cēloņiem, nemazina valodas lomu intelekta attīstībā. Valodā La-

metrī saskatīja tādu zīmju sistēmu, kuras atsevišķu personu iz-

gudrotas un darītas cilvēkiem zināmas ar mehāniskas trenēšanas

palīdzību. Cita cilvēka runas saprašanas procesā franču materiā-

lisms saskatīja smadzeņu refleksu, ko izraisa vārdi, līdzīgi tam,
kā uzsitiens pa klavieru taustiņu liek atsaukties vijoles stīgai.

Pēc dažādām lietām pielāgotu zīmju ieviešanas smadzenes

sākušas šīs zīmes salīdzināt un aplūkot starp tām pastāvošās at-

tiecības. Smadzenes dara to tikpat nepieciešami, kā, piemēram,
acs saredz priekšmetus, kad priekšmetu iedarbība no redzes apa-

rāta perifērijas pa nervu tiek pārraidīta uz smadzenēm. Visu cil-

vēka prāta ideju priekšnoteikums ir vārdu un zīmju pastāvēšana.
Viss, kas notiek dvēselē, savukārt reducējams uz iztēles darbību.

Intelektuālās apdāvinātības dažādie tipi ir tikai iztēles spēka
pielietošanas dažādie veidi.

Mācībā par sabiedrību franču materiālisti,

tāpat kā visi filozofi pirms Marksa, vēl

palika ideālisti. Taču viņi vērsās pret cil-

vēces vēstures ideālistiski teoloģisko iz-

pratni, uzskatīdami, ka cilvēces vēstures dzinējspēks ir cilvēka

prāts, izglītības progress. Mācībā par cilvēka dabu, par audzinā-

šanu, par sabiedrību un valsti franču materiālisti aizstāvēja deter-

minismu, t. i., mācību par visas cilvēku rīcības cēlonisko nosacī-

tību. Kaut gan cilvēks ir ārējo spēku un fizisko apstākļu pro-

dukts, viņu tomēr nevar atbrīvot no atbildības par visu to, ko

viņš dara attiecībā pret sabiedrību. Tā kā cilvēka vainošana kādā

pārkāpumā nozīmē tikai šā pārkāpuma piedēvēšanu noteiktai per-

sonai, tad cilvēku rīcības nepieciešamība nepavisam neizslēdz cil-

vēku sodāmību. Sabiedrība cilvēkus soda par noziegumiem, jo no-

ziegumi sabiedrībai ir kaitīgi, un tie nepārstāj būt kaitīgi tāpēc,
ka tiek izdarīti nepieciešamu likumu rezultātā. Bez tam pats sods

ir visiedarbīgākais līdzeklis, kā novērst noziegumus nākotnē.

Mācībai par tikumību, pēc franču materiālistu domām, jādibi-
nās uz pieredzi. Līdzīgi visām būtnēm, kas apveltītas ar jūtām,
cilvēks vadās vienīgi no tieksmes pēc baudas un no vēlēšanās

izvairīties no ciešanām. Cilvēks spēj salīdzināt dažādas baudas

un izvēlēties no tām vislielākās, kā arī spraust sev mērķus un

meklēt līdzekļus. Tāpēc viņam saprotami priekšstati un jēdzieni
par tadu rīcību, kas ir pamatā tikumībai.

Fiziskās baudas ir pašas stiprākās, taču tās nav pastāvī-
gas, un, ja to pārlieku daudz, tās ir kaitīgas. Tāpēc priekšroka do-

dama garīgām baudām, kuras ir stabilākas, ilgstošākas un vairāk

Franču materiālisma

mācība par cilvēku

un sabiedrību



198

atkarīgas no paša cilvēka. Stingri ņemot, gudrības pamatā jābūt
nevis baudai, bet gan prāta vadītai cilvēka dabas izzināšanai.

Cilvēki nevar dzīvot vientulībā, tāpēc viņi izveido sabiedrību,
un no viņu apvienošanās rodas jaunas attiecības un jauni pienā-
kumi. Tā kā cilvēkam nepieciešama citu palīdzība, viņš spiests
savukārt darīt to, kas derīgs citiem. Tā rodas kopējas intereses,

no kurām atkarīgas atsevišķo cilvēku intereses. Saskaņā ar Hol-

baha un Helvēcija mācību pareizi saprastas personiskās intereses

nepieciešami noved pie tikumības.

Ķlods Adriāns Helvēcijs (1715—1771) ētikas galveno uzdevumu

saskatīja to nosacījumu noteikšanā, kuriem pastāvot personiskās
intereses kā cilvēka rīcības nepieciešams stimuls var apvienoties
ar sabiedrības interesēm. Šās domas pamatošanai Helvēcijs vel-

tīja savu traktātu «Par prātu». Viņš teica, ka ne tikai indivīds ir

plašāka veselā daļa, bet arī sabiedrība, pie kuras indivīds pieder,
ir plašākas kopības jeb ar tikumiskām saitēm saistītas vienotas

tautu saimes sastāvdaļa. Šim uzskatam par sabiedrību, pēc franču

materiālistu domām, vajadzēja kļūt par stimulu visas sabiedris-

kās dzīves pilnīgai pārveidošanai. Sabiedrības toreizējo stāvokli

Holbahs un Helvēcijs novērtēja kā tādu, kas ir tālu no ideāla. Šo

ideālu viņi nesaskatīja «dabiskajā stāvoklī», jo daba cilvēka izo-

lētu eksistēšanu padarījusi neiespējamu un norādījusi viņam uz

abpusīgu izdevīgumu kā saprātīgas kopdzīves pamatu. Citādi cil-

vēkam nekāda laime nav iespējama. Pildot sabiedrisko līgumu,
mums citu labā jādara tas, ko mēs gribētu, lai viņi dara mūsu

labā. No sabiedriskā līguma izrietošie pienākumi pildāmi jebku-
ram cilvēkam neatkarīgi no tā, pie kādas sabiedrības daļas viņš

pieder. No šā uzskata franču materiālisti, piemēram, Holbahs, at-

vasināja visiem cilvēkiem kopējus cilvēkmīlestības, līdzjūtības utt.

priekšrakstus.
Pēc franču materiālistu domām, nav tāda valdīšanas veida,

kas pilnīgi atbilstu prāta prasībām: pārliecīga vara ved pie despo-
tisma; pārliecīga brīvība — pie patvaļas, t. i., pie tādas kārtības,
kurā despots būs katrs cilvēks; koncentrēta vara kļūst bīstama,
dalīta vara kļūst vāja. Līdzekli, kā atbrīvoties no pastāvošo valdī-

šanas veidu trūkumiem, franču materiālisti saskatīja nevis revolū-

cijā, bet sabiedrības izglītošanā. Gudras valdīšanas vadīta audzi-

nāšana ir visdrošākais līdzeklis dot tautām jūtas, talantus, do-

mas, tikumus, kas nepieciešami sabiedrības plaukumam. Atsevišķi
franču materiālisma pārstāvji audzināšanas nozīmi novērtēja da-

žādi. Holbahs uzskatīja, ka audzināšanas mērķis ir pārveidot per-

sonības sākotnējo savdabīgumu. Helvēcijs cilvēkā saskatīja būtni,

no kuras ar audzināšanas palīdzību iespējams izveidot visu, kas

vien tīk. Temperaments ir dabas dots, tomēr tādēļ nav izslēgta

iespēja to mainīt jebkurā virzienā. Cilvēka audzināšanas procesam

ir izšķiroša ietekme uz viņa fiziskajām, intelektuālajām un tiku-

miskajām spējām.
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Franču materiālistu pasaules uzskatā svarīga vieta bija atzi-

ņai, ka ētika nav atkarīga no reliģijas, kā arī domai, ka iespē-

jama augsti tikumīga sabiedrība, kas sastāv no ateistiem. Šī mā-

cība, kā arī apgalvojums, ka visi ticējumi un visas reliģijas dog-
mas ir aplamas, jo sevišķi šokēja laikabiedrus. Ne tikai Voltērs,

kurš tiešus uzbrukumus pašam reliģisko ticējumu principam uz-

skatīja par privātīpašnieku sabiedrībai bīstamiem, bet pat tādi

cilvēki kā Dalambērs, kurš bija Didro līdzgaitnieks Enciklopēdijas
sastādīšanā, nosodīja Holbaha ateismu un ētiku kā mācību, kura

ir gan cildena, bet kurai nav atbalsta filozofijas principos.
Pēc franču materiālistu mācības, cilvēka rīcības īstenais dzinēj-

spēks ir egoisms jeb personiskās intereses, t. i., tieksme pēc bau-

das un izvairīšanās no ciešanām. Tikumības pamatā ir pieredze,
nekādu specifisku tikumisku jūtu nav. Gadījumos, kad šķiet, ka

cilvēki tiektos pēc patiesības un pēc labā, tiekšanās pamatā arī ir

pareizi saprastas personiskas intereses.

Tā kā cilvēks vadās tikai no personiskajām interesēm, tad

tikumības un prāta kritērijs viņam var būt tikai labums, kādu at-

nes tikumība un prāts. Tas attiecas tiklab uz atsevišķu personu,
kā arī uz sabiedrību, uz tautu visumā. Par godīgu, taisnīgu un

tikumīgu sabiedrība uzskata tādu cilvēku, kas atnes labumu. So-

ciālā nozīmē tikums ir tiekšanās pēc vispārēja labuma, neti-

kums — viss, kas kaitē sabiedrībai. Sabiedrības labumam jābūt
visas cilvēku rīcības kritērijam. Atbilstoši tam galvenais likum-

došanas uzdevums ir — piespiest sabiedrības locekļus rīkoties sa-

skaņā ar šo kritēriju, panākt, lai viņi sabiedrības labā ziedotu

visas savas jūtas, pat cilvēkmīlestības jūtas. Pie tam likumdevējs
nedrīkst nosodīt kaislības kā ļaunumu. Paturot prātā, ka tās ir

vienīgais darbības stimuls, viņam jāiedveš cilvēkiem tādas kaislī-

bas, kas veicina vispārības labumu.

Ruso cilvēka dabisko stāvokli vērtēja augstāk nekā civilizā-

ciju, bet Helvēcijs, gluži otrādi, mēģināja pierādīt, ka neapstrī-
dami pārāka ir kultūras, audzināšanas un valsts institūtu iedar-

bība uz cilvēku. Cilvēku intelektuālā nevienlīdzība atkarīga no

nevienlīdzīgiem audzināšanas nosacījumiem un no ārējo apstākļu
dažādības. Noteiktos apstākļos jebkurš cilvēks var sasniegt rado-

šas darbības kalngalus jebkurā zinātniskas un mākslinieciskas

darbības sfērā. Audzināšana spēj visu: pat ģenialitāte nav

iedzimta, tā ir mērķtiecīgas kultūras un audzināšanas rezultāts.

Audzināšana nedrīkst būt privāta, norisināties mājas apstākļos,
kur vienmēr iespējams novirzīties no tā, kas nepieciešams sabied-

rībai. Audzināšanai jābūt publiskai — valsts lietai: tikai tāda

audzināšana nodrošina cilvēka nepārtrauktu attīstīšanos vajadzī-
gajā virzienā.

Tā kā likumdošanas ietekme uz sabiedrību ir ļoti liela, tad jau-
tājumam par valsts iekārtu ir sevišķi liela nozīme. Atšķirības
starp tautām rodas nevis cilšu dabisko īpašību un fizisko
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apstākļu, bet pirmām kārtām politiskās iekārtas rezultātā. Salīdzi-

not dažādus valdīšanas veidus, Helvēcijs nonāca pie secinājuma,
ka atšķirībā no absolūtās monarhijas un no aristokrātiskās iekār-

tas tikai demokrātiskajā iekārtā valsts vara patur prātā visas

sabiedrības labumu un katrs pilsonis ar savu darbību kalpo ko-

pējiem mērķiem. Sādā iekārtā personiskās intereses savienojas ar

kopējām interesēm, un šī savienošanās ir vienīgais tikumības sti-

muls. Līdzās brīvībai Helvēcijs par sabiedrības uzplaukuma no-

sacījumu uzskatīja vajadzību un vēlēšanos mērenību; šāda doma

risināta traktātā «Par cilvēku».

Didro bija pats ievērojamākais domātājs
XVIII gs. franču materiālistu vidū. Viņš

pārspēja Lametrī, Holbahu un Helvēciju ar savu daudzpusīgo
apdāvinātību un ar ietekmi, kāda viņa darbībai un viņa idejām
bija uz sabiedrību. Didro bija patiesais materiālistiskā virziena

vadonis, cīnītājs ar nesalaužamu gribu un enerģiju, ne uz mirkli

viņš nezaudēja ticību patiesības un apgaismības galīgajai uz-

varai. Visā pilnībā šīs Didro īpašības izpaudās viņa darbībā, kas

bija saistīta ar Enciklopēdijas vadīšanu. Uzņēmīgi izdevēji uz-

aicināja Didro sastādīt plānu toreiz Anglijā ļoti populārās Cem-

bersa Enciklopēdijas franču variantam. Didro izvirzīja grandiozu
projektu. Saskaņā ar viņa ieceri viss rakstu materiāls bija orga-

nizējams ne tik daudz alfabētiskā secībā, cik no jauna viedokļa,
kas noteiktu tiklab materiāla atlasi, kā arī tā filozofisko, sabied-

risko un zinātnisko traktējumu. Enciklopēdijai bija jākļūst par

filozofiskā materiālisma un apgaismības ideju propagandas kauji-
niecisko orgānu. Tai pašā laikā tai bija jāapkopo pozitīvie rezul-

tāti, kādus cilvēce sasniegusi ne tikai literatūrā, mākslā, zinātnē

un filozofijā, bet arī tehnikā, rūpniecībā un amatniecībā. Progre-
sīvo ideju propagandai bija jābūt savienotai ar iesīkstējušu uz-

skatu, aizspriedumu, māņu, ticējumu utt. graušanu un kritiku.

Enciklopēdijas rediģēšanas vadībā Didro dalījās ar Dalam-

bēru — matemātiķi, filozofu un literātu. Nodevis Dalambēra pār-

ziņā fizikas un matemātikas zinātņu nodaļu, Didro tomēr palika
visa šā pasākuma īstenais vadītājs.

lelūkojoties Enciklopēdijas izdošanas vēsturē, redzamas ne-

pārtraukti pieaugošas grūtības, represijas, šķēršļi, redzams arī,

kā pamazām no Didro novērsās pat tādi līdzstrādnieki, kas,

līdzīgi Dalambēram, sākumā bija kopējā darba entuziasti un dros-

mīgi raudzījās briesmām acīs. Ar laiku no Enciklopēdijas aizgāja

gan Voltērs, gan Ruso, gan pats Dalambērs. Didro viens pats
nesatricināms palika savā postenī. Ne aizliegumi, ne pārtraukumi

sējumu iznākšanā, ne Enciklopēdijas izdošanu finansējošo grāmat-

tirgotāju viltība, kuri slepus izkropļoja visus pēdējo sējumu bīsta-

mākos rakstus, izmetot visu, kas varētu kļūt par ieganstu jauniem

aizliegumiem, — nekas nespēja salauzt Didro apņēmību sākto

pabeigt. Un Didro tiešām savu pasākumu noveda līdz galam.

Enciklopēdija
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Franču materiālisms bija XVIII gs. materiālistiskās domas

augstākā forma. īpatnējie sabiedriskās kustības un cīņas apstākļi
šajā periodā, kas sagatavoja buržuāzisko revolūciju Francijā, pie-

šķīra franču materiālismam politisku iedarbīgumu un ietekmi uz

tālaika svarīgāko jautājumu tālāko risināšanu. Ļoti liela nozīme

bija tam, ka franču materiālisti teorētiski apkopoja zinātnes un

filozofijas sasniegumus XVII—XVIII gs. Francijā, Anglijā un

Holandē.

Franču materiālisma sasniegumus augstu vērtēja marksisma-

ļeņinisma klasiķi. Darbā «Svētā ģimene» Markss sniedza koncen-

trētu, bet domām ļoti bagātu franču materiālisma vēstures ap-

skatu, analizēja tā idejiskos avotus un raksturoja tā vēsturisko

nozīmi. Markss parādīja, ka franču materiālisma mācības teorē-

tiski sakņojās, pirmkārt, Loka un viņa sekotāju materiālistiskajās
idejās un, otrkārt, Dekarta fizikas un vispār visu dabas zinātņu
materiālistiskajās idejās. Markss izskaidroja, ka XVIII gs. franču

materiālisms ne tikai vērsās pret pastāvošajiem politiskajiem in-

stitūtiem un līdz ar to arī pret pastāvošo reliģiju un teoloģiju, bet

izcīnīja arī atklātu un skaidri izteiktu cīņu pret XVII gs. meta-

fiziskajām sistēmām, t. i., pret Dekarta, Spinozas un Leibnica mā-

cībām, kas pieņēma, ka pastāv pārjutekliska realitāte1.
Darbā «Materiālisms un empiriokriticisms» V. I. Ļeņins parā-

dīja, cik liela nozīme franču materiālismam bijusi visiem materiā-

lisma paveidiem kopējo principiālo filozofisko pamatu izstrādā-

šanā. Tādi pamati bija: 1) konsekventi materiālistiska atbilde uz

jautājumu par domāšanas attiecību pret esamību, pret dabu;
2) dabas materiālistisks izskaidrojums; 3) sajušanas teorijas ma-

teriālistisks pamatojums utt. Ļeņins parādīja, ka ne mazāka bijusi
franču materiālisma nozīme arī Eiropas apgaismības, ateisma un

brīvdomības vēsturē. Ļeņins uzsvēra, ka «veco XVIII gadsimta
ateistu spirgtā, dzīvā, talantīgā publicistika, kas asprātīgi un at-

klāti uzbruka valdošajai melnsvārcībai», arī mūsu laikos var no-

derēt antireliģiskajā propagandā. 2

Neraugoties uz visiem šiem nopelniem, XVIII gs. franču ma-

teriālisms bija sava gadsimta vēsturisko ietvaru ierobežots. Bū-

dams cieši saistīts ar bioloģiju un medicīnu, tas tomēr sava teo-

rētiska satura ziņā vēl palika mehānistisks materiālisms. Franču

materiālistu mācība par cilvēku tomēr bija tuva XVII gs. mehāni-

cismam. Franču materiālisma izziņas teorijā bija daudz vērtīga.
Didro, piemēram, atdzīvināja Bēkona idejas par zināšanām kā

speķu un izvirzīja pareizas atziņas par tehnikas un ražošanas

lomu civilizētās cilvēces dzīvē. Tomēr franču materiālisti neno-

naca līdz izziņas procesa dialektiskajai izpratnei.

1 Sk. K. MapKC h 0. dme.ibc, Coh., t. 2, cip. 139.
2 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 33. sēj., 196. lpp.



Franču materiālisma aprobežotība sevišķi skaidri izpaudās tā

sociālajās teorijās. Savā mācībā par cilvēka dzīves dabisko pa-
matu būdams konsekvents, franču materiālisms palika nekonsek-

vents mēģinājumos noskaidrot vēstures procesa virzītājus spēkus.
Materiālistiskus priekšstatus par cilvēku, viņa morāli un viņa uz-

skatus veidojošās vides nozīmi franču materiālisti apvienoja ar

vēstures procesa gaitas ideālistisku izpratni. Galu galā vēstures

gaitu, pēc viņu domām, nosaka intelekta progress — izglītības
un zināšanu progress. Paša intelektuālā progresa cēloņi, kuru

pamatā ir materiālās ražošanas attīstība, franču materiālistiem

palika nezināmi.

Tā kā franču materiālistiem trūka pareiza vēsturiska uzskata

par sabiedrības garīgās dzīves parādībām, aprobežota bija arī

kritika, ar kuru viņi vērsās pret reliģiju no «gara gaismas ne-

sēju» pozīcijām. Franču materiālisti bija talantīgi un bezgala as-

prātīgi visu reliģiskā pasaules uzskata ilūziju atmaskošanā, taču

viņi nebija spējīgi saskatīt, ka šo ilūziju avots meklējams sabied-

risko attiecību materiālajā pamatā. Viņi domāja, ka cīņa pret
reliģiju izcīnāma galvenokārt teorijas novadā. Bet viņi nenojauta,
ka šās cīņas pilnīgas uzvaras nosacījums var būt tikai galīga to

sabiedrisko attiecību un pretrunu iznīdēšana, kuras padara iespē-

jamu pašu reliģisko maldu pastāvēšanu.
Un tomēr XVII—XVIII gs. buržuāzisko revolūciju laikmeta

materiālistiskās filozofijas pētīšana uzskatāmi apstiprina V. I. Ļe-

ņina secinājumu: «Eiropas visas jaunākās vēstures laikā un it

īpaši XVIII gadsimta beigās Francijā, kur norisinājās izšķiroša

kauja pret visāda veida viduslaiku atliekām, pret dzimtbūšanu

institūtos un idejās, izrādījās, ka materiālisms ir vienīgā konsek-

ventā filozofija, kas uzticīga visām dabas zinātņu mācībām, kas

naidīga māņticībai, tumsonībai v. tml. Demokrātijas ienaidnieki

tāpēc visiem spēkiem centās «apgāzt», satricināt, apmelot mate-

riālismu un aizstāvēja dažādas filozofiskā ideālisma formas, kurš

vienmēr tā vai citādi aizstāv vai atbalsta reliģiju.» 1

XVIII gs. franču materiālisma izcilā vēsturiskā nozīme ir

tāda, ka tas cīnījās pret reliģiju un ideālismu, aizstāvēja, pama-

toja un attīstīja tālāk materiālistisko pasaules izpratni, kura šā

filozofijas virziena pārstāvju darbos ieguva jaunu, noteiktāku

vēsturisku formu.

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 19. sej., 4. lpp.
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VII nodaļa

FILOZOFISKĀS DOMAS ATTĪSTĪBA KRIEVIJĀ

DZIMTBŪŠANAS VALDĪŠANAS UN BURŽUĀZISKO

ATTIECĪBU RAŠANĀS PERIODĀ

(no XVII gs. beigām līdz XIX gs. otrās trešdaļas sākumam)

1. §. Filozofiskā doma Krievijā XVII gs. beigās
un XVIII gs. pirmajā pusē

XVII gs. Krievijā, preču ražošanai pieaugot, valdošās feodāli

dzimtbūtnieciskās iekārtas dzīlēs pamazām sāka veidoties jau-
nas — buržuāziskas ekonomiskās attiecības. Vienlaikus norisinā-

jās visu krievu kņazistu apvienošanās un no nelielajiem tirgiem
izveidojās vienots, visu Krieviju aptverošs tirgus. Līdztekus pakā-
peniskajām ekonomiskajām pārmaiņām feodāli dzimtbūtnieciskajā
ražošanas veidā tapa arī Krievijas daudznāciju valsts, vienlaikus

nostiprinoties absolūtajai monarhijai. «... Šo nacionālo sakaru

radīšana nebija nekas cits kā buržuāzisko sakaru radīšana.»1 Ab-

solūtisma, muižnieku un tirgotāju varas nostiprināšanās rezultātā

pieauga tautas masu apspiešana un ekspluatācija, saasinājās šķiru

cīņa. Šķiru cīņa, kuras spilgtākais izpaudums bija zemnieku sa-

celšanās Pievolgā un Donas novadā Bulavina vadībā (1707—

1708), Astrahaņā (1705 —1706), zemnieku sacelšanās laikā no

1705. gada līdz 1711. gadam Baškīrijā un citās vietās, bija vērsta

pret dzimtbūšanu.

Preču un naudas attiecību un tirgus sakaru attīstīšanās pada-
rīja nepieciešamas dažas reformas valstī, tās ekonomisko, poli-
tisko un kultūras sakaru paplašināšanu ar Rietumeiropu un

Āzijas zemēm. Šās vēsturiskās nepieciešamības izpausme bija
XVII gs. beigās iesāktās un XVIII gs. pabeigtās Pētera I refor-

mas Šīs visumā progresīvās reformas tai pašā laikā sekmēja
muižnieku un tirgotāju nacionālās Krievijas valsts konsolidāciju
un pastiprināja dzimtcilvēku zemnieku un citu darbaļaužu
slāņu nežēlīgo ekspluatāciju.

Galvenie ideologi, kas teorētiski pamatoja
Pētera I reformas, bija ievērojamais vēs-

turnieks un valstsvīrs Vasilijs Tatiščevs (1686—1750), baznīcas

darbinieks un rakstnieks Feofans Prokopovičs (1681 — 1736), satī-

riķis, diplomāts un domātājs Antiohs Kantemirs (1708—1744) un

savdabīgais domātājs Ivans Posoškovs (1652-1726).

«Mācīto vīru kopa»

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 1. sēj., 132. lpp.
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Prokopovičs, Tatiščevs, krievu pirmais filozofijas un medicī-

nas doktors Postņikovs un Kantemirs pauda krievu muižniecības

visprogresīvākās un izglītotākās dajas uzskatus.

Posoškovs, «Grāmatas par trūcīgumu un bagātību» autors, at-

spoguļodams tirgotāju noskaņojumu, prasīja, lai Krievijā tiktu
attīstītas manufaktūras, amatniecība, tirdzniecība, jūrniecība, lai

tiktu veicināta tirgotāju kārta, kas ir «valsts rota». Viņš nosodīja
dīkdienību un izšķērdību, prasīja, lai tiktu atvieglots dzimtļaužu
liktenis un izdots likums, kas ierobežotu zemnieku klaušas un no-

devas, kā arī uzskatīja par nepieciešamu sasaukt vēlētus pār-
stāvjus, kuri pārlūkotu vecos likumus un izstrādātu jaunus.

Tatiščevs, Kantemirs un zināmā mērā Prokopovičs — tā sau-

camās mācīto vīru kopas pārstāvji valdošajai klerikāli sholastis-

kajai dogmatikai savos darbos nostādīja pretī «saprāta dzīvās

patiesības», aizstāvēja no baznīcas neatkarīgu dabzinātnisku un

filozofisku zināšanu attīstību, uzskatīja par nepieciešamu veicināt

Krievijā izglītību un progresīvas reformas. Tādējādi viņi idejiski
pavēra ceļu zinātnes un filozofijas attīstībai Krievijā un bija
M. Lomonosova priekšgājēji. Viņi vērsās pret reakcionāro bajāru
virsslāni, kura ideologi bija patriarha vietvaldis S. Javorskis un

garīgās akadēmijas rektors arhibīskaps F. Lopatinskis.
«Mācīto vīru kopas» pārstāvji visumā pa-

lika ideālistiskā pasaules uzskata pozīci-

jās un uzlūkoja dievu par Visuma radītāju.
Vairākos filozofiskos jautājumos viņu uzskati tomēr neiekļāvās

reliģisku priekšstatu ietvaros un dažkārt (it sevišķi tas sakāms

par Kantemiru un Tatiščevu) netieši bija vērsti pret teoloģijas
mācībām.

Kantemirs un Tatiščevs uzskatīja, ka baznīcai nav jāiejaucas
zinātnes darīšanās, ka vienīgi zinātnei jāspriež par patiesībām,
pie kurām nonāk «dabiskais saprāts». Tādējādi viņi sludināja mā-

cību par patiesības divējādo raksturu; tajos laikos tā bija pro-

gresīva mācība, jo aizstāvēja zinātnes neatkarību no reliģijas un

veicināja zinātnes atbrīvošanos no baznīcas garīgās diktatūras.

Prokopovičs uzskatīja, ka filozofijai kā patstāvīgai zinātnei

jānodarbojas ar «dabisko patiesību», t. i., patiesību, kas smelta

no dabas, nevis no teoloģijas grāmatām. Savā darbā «Divu draugu
saruna par zinātņu un skolu derīgumu» Tatiščevs apgalvoja, ka

filozofijai jāattīstās neatkarīgi no teoloģijas un ka tās uzdevums

ir pētīt fiziskus ķermeņus, arī cilvēka organismu. Viņš vērsās pret
kabalistikas, baltās un melnās maģijas, hiromantijas un tam-

līdzīgu viltus zinātņu pieskaitīšanu filozofijai. Kantemirs uzska-

tīja, ka filozofija sastāv no metafizikas, fizikas, loģikas un ētikas

un tās uzdevums ir sniegt cilvēkiem «zināšanas par dabiskām

lietām». Viens no Kantemira nopelniem bija tas, ka viņš sāka

izstrādāt filozofisku terminoloģiju krievu valodā.

Atšķirībā no teologiem «mācīto vīru kopa» aizstāvēja helio-

«Mācīto vīru kopas»
filozofiskie uzskati
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centrisko teoriju, mācību par Visuma bezgalīgumu un ideju par
dzīvības iespējamību uz citām planētām. Ne jau velti Kantemirs

pārtulkoja krieviski slaveno Fontenela grāmatu «Pārrunas par
lielu daudzumu pasauļu», kurā izskaidrota heliocentriskā teorija,
ideja par daudzām pasaulēm un Visuma bezgalīgumu, kā arī De-

karta turbulences hipotēze. Kantemirs šai grāmatai uzrakstīja
priekšvārdu un piezīmes. Tā tika izdota Krievijā 1740. gadā un

pēc sinodes neatlaidīgas prasības konfiscēta visās bibliotēkās kā

«pretēja svētajai ticībai un neatbilstoša godīgiem tikumiem».

«Mācīto vīru kopas» pārstāvji savos rakstos atsaucās uz dab-

zinātniskiem un filozofiskiem atzinumiem Kopernika, Dekarta,

Beila, Ņūtona, Bēkona, Galileja, Gasendī, Spinozas, Leibnica v. c.

darbos. Viņi kritizēja viduslaiku sholastiķu, uzskatīdami šo do-

mas virzienu par neauglīgu un maldīgu. Taču viņi nenoliedza

dieva esamību un neapšaubīja tā realitāti. Prokopovičs uzlūkoja
dievu par «vispilnīgāko prātu», kurā kā «pirmtēli» eksistējusi
«visa radība», t. i., visi materiālie priekšmeti un parādības. Viņš

apgalvoja, ka cilvēks sastāv no divām substancēm — garīgās un

materiālās: garīgais pirmsākums ir nemirstīgs, materiālais —

pakļauts iznīcībai. Materiālie priekšmeti dabā paši par sevi ir

inerti, pasīvi; aktivitāti jeb kustību tiem piešķir forma; priekšmeti
nav mūžīgi, mūžīga ir tikai forma.

«Vēstulēs par dabu un cilvēku», kuras Kantemirs sarakstīja
mūža beigās, viņš preformisma teoriju kritizēja kā «nesaprotamu»
un «neizdibināmu» mācību. Viņš augstu vērtēja Dekarta un Harveja
zinātniskos atklājumus cilvēka fizioloģijā un apgalvoja, ka sma-

dzenes ir tas substrāts, kurā meklējama «visa neizdibināmā prāta
sarežģītība un smalkums», ka «no smadzenēm atzarojas visas

dzīslas un plūsmas, kas ir tik subtilas, ka neviena no tām nav

saredzama, un tik dzīvīgas un stipras, ka pārvalda visu cilvēka

ķermeni» 1
. Taču tai pašā darbā Kantemirs noraidīja seno laiku

atomistu mācību, pauda domu par gribas brīvību, par «radītāja
visuspēcīgo roku», kas radījusi pasauli no nekā un pārvalda to,

kā arī izvirzīja teleoloģisko ideju par mērķtiecīgumu dabā.

Izziņas teorijā Kantemirs, Tatiščevs un it īpaši Prokopovičs

svārstījās starp materiālistisko sensuālismu un ideālistisko racio-

nālismu. Pēc Prokopoviča uzskata, «patiesums ir sprieduma sa-

skaņa ar savu priekšmetu; maldigums turpretī ir nesaskaņa ar

priekšmetu»
2.

Par «dabiskās patiesības» kritēriju viņš uzskatīja
cilvēka prātu, «personisku pētīšanu un iztulkošanu», fizikālus un

matemātiskus argumentus. Turpretī teoloģiskas «patiesības» tie-

kot akli pārņemtas no svēto rakstu grāmatām, kuras jāsaprot ne-

vis burtiski, bet alegoriskā nozīmē. Ideju rašanos Kantemirs

1 A. ff. KanreMup, CoqHHenna, T. 11, C116., 1868, crp. 51.
2

Citēts pēc grāmatas X). <P. CaMapun, ComiHemiH, t. 5, M., 1880, crp. 85.
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izskaidroja vai nu ar ārpasaules priekšmetu iedarbību uz cilvēka

sajūtu orgāniem, vai arī ar vienu ideju asociēšanos ar citām

idejām.
Tatiščevs viens no pirmajiem Krievijā mēģināja klasificēt zi-

nātnes. Atbilstoši to sabiedriskajam uzdevumam viņš tās iedalīja
«vajadzīgās» (valodniecība, ekonomija, medicīna, loģika, ticības

mācība, teoloģija), «derīgās» (gramatika, retorika, aritmētika,

ģeometrija, mehānika, arhitektūra, fizika, ķīmija, anatomija, bo-

tānika, astronomija, ģeogrāfija, optika, vēsture, hronogrāfija, sveš-

valodu mācīšanās), «glaunās» jeb smalkās (poēzija, glezniecība,
mūzika, voltižēšana), «interesantās» jeb liekās (alķīmija, astro-

loģija, hiromantija, fiziognomija) un «kaitīgās» (aeromantija,
piromantija, nekromantija, hidromantija, ģeomantija). Neraugo-
ties uz visu šādas zinātņu klasifikācijas aprobežotību, tai bija zi-

nāma pozitīva nozīme zinību izplatīšanā un cīņā pret māņticību
un viltus zinātnēm.

2. §. M. Lomonosova materiālisms

Mihails Lomonosovs (1711 —1765) bija izcils zinātnieks dabas

pētnieks un domātājs materiālists, kas atstājis neizdzēšamas pē-
das cilvēces dabzinātniskās un filozofiskās domas attīstībā. Lo-

monosovs dzimis piejūras zvejnieka ģimenē Holmogoru apkaimē
Arhangeļskas guberņā. 1730. gadā viņš kājām aizgāja uz Mas-

kavu, kur iestājās Slāvu-grieķu-latīņu akadēmijā. 1735. gadā viņu

izglītības turpināšanai nosūtīja uz Pēterburgas zinātņu akadē-

miju un pēc tam uz Mārburgas universitāti Vācijā, kur viņš no-

darbojās ar mehāniku, fiziku, ķīmiju, kalnrūpniecību, metalurģiju
un citām zinātnēm. Vienlaikus viņš studēja antīko domātāju,
Dekarta, Leibnica, K. Volfa un citu filozofu darbus. 1741. gadā
atgriezies Krievijā, Lomonosovs sāka darboties Pēterburgas aka-

dēmijā, kur izdarīja virkni zinātnisku atklājumu ar pasaules no-

zīmi. Viņš izstrādāja un izvirzīja daudzus projektus Krievijas
zemes dzīļu bagātību apgūšanai, zemkopības, rūpniecības, tirdz-

niecības un jūrniecības attīstībai. Lomonosovs bija Maskavas uni-

versitātes nodibinātājs.
Būdams apgaismotās monarhijas piekritējs, Lomonosovs tai

pašā laika nosodīja dzimtbūtnieciskās Krievijas atpalicību, no

visas sirds rūpējās par Dzimtenes likteni, vēlējās to redzēt pasau-

les attīstītāko zemju vidū. Viņa projektā «Par krievu tautas vai-

rošanos un saglabāšanos», kurā viņš mēģināja tautu aizsargāt no

varasvīru patvaļas un asi nosodīja garīdzniecības gara tumsību,

dīkdienību, parazītismu v. tml., izpaudās progresīvas, humānis-

tiskas idejas.
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Lomonosova lielais nopelns bija tas, ka

viņš lika pamatus materiālistiskajai tra-

dīcijai krievu zinātnē un filozofijā, vērsās

pret misticismu un ideālismu, lauza jau-
nus ceļus zinātnei, drosmīgus eksperimentus un meklējumus sa-

vienodams ar dziļiem teorētiskiem vispārinājumiem. Viņš nicināja
tos dabas pētniekus un filozofus, kuri nerūpējās par zinātnes at-

tīstīšanu un bagātināšanu ar jauniem atklājumiem un atzinumiem,
bet iztika ar to, ko bija snieguši viņu priekšgājēji. Nevarēdams

cariskās Krievijas apstākļos, kur visu noteica baznīca, atklāti no-

raidīt svēto rakstu mācību, viņš pastāvēja uz to, ka zinātnei jā-
vadās pašai no saviem principiem un jāizstrādā sava pētīšanas
metode, ka teoloģijai nav jāiejaucas zinātnes un filozofijas darī-

šanās. Zinātnei jābalstās uz faktiem, novērojumiem un izmēģinā-

jumiem, nevis uz svēto rakstu tekstiem; filozofijai vajag iet roku

rokā ar dabas zinātnēm, nevis atsaukties uz bībeles nostāstiem,
kuri jāsaprot kā alegorijas. Dabas pētnieki nedrīkst nevērīgi iztu-

rēties pret teorētiskiem vispārinājumiem un filozofiskiem secinā-

jumiem. Par filozofisku uzskatāma tikai tāda izziņa, kurai ir da-

rīšana ar dabu un kura atsedz visas tajā notiekošās pārmaiņas.
Filozofija pierāda, ka «nekas nenotiek bez pietiekama pamata».

Dabu un tās likumus Lomonosovs saprata materiālistiski. Iz-

virzot zinātnē pirmajā vietā «uz atomiem balstītu filozofēšanas

metodi», Lomonosovs pamatoja vielas un kustības nezūdamības

likumu un izstrādāja matērijas uzbūves korpuskulāro teoriju, kā

arī mehānisko siltuma teoriju. Materiālistiskus uzskatus par dabu

Lomonosovs formulēja jau savos agrīnajos darbos. «Daba ir visai

vienkārša,» viņš rakstīja, «kas tam runā pretī, ir noraidāms.» Ma-

tēriju Lomonosovs definēja kā «savstarpēji necaurlaidīgo, kam ir

izplatība un ko iespējams dalīt nejūtīgās daļās»; «matērija ir tas,
no ka sastāv ķermenis un no kā atkarīga ķermeņa būtība» 1

.

Dar-

bība un pretdarbība, pievilkšana un inerces spēks, kā arī citas

ķermeņu izpausmes viscaur ir atkarīgas no matērijas un nevis

no kādiem pārdabiskiem spēkiem.
Kaut gan Lomonosovs, līdzīgi citiem XVIII gs. fiziķiem un

filozofiem materiālistiem, par matērijas neatņemamu īpašību uz-

skatīja tās masu un necaurlaidību, tomēr, kā atzīmējis akadēmiķis
S. Vavilovs, viņam jau sāka veidoties plašāks un pilnīgāks priekš-
stats par matēriju, kas, pēc viņa paša vārdiem, aptver «visas pār-
maiņas, kuras dabā gadās». Ar šādu plašu matērijas izpratni izce-

ļas viņa spriedumi par «ķermeņu dabu».

Dabas likumu avots, pēc Lomonosova domām, ir pati daba.

Tiem ir pakļauti gan Visuma ķermeņi, gan vissīkākās daļiņas, no

kuram veidojas ķermeņi. Visu, kas ir vai kas notiek ķermeņos,

Lomonosova

materiālistiskā mācība

par dabu

1 M. B. Jlomohocob, nojiHoe coāpamie comineHHfl, t. I, M.—Jl., 1950,
ct P. 107, 135, 173.
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nosaka pašu ķermeņu būtība, dabas likumi. Par materiālām Lomo-

nosovs uzskatīja gaismu, elektrību, magnētismu, siltumu, auk-

stumu, tā saucamās primārās un sekundārās īpašības, sacīdams,
ka starp šīm īpašībām nav principiālas starpības, jo tiklab vie-

nas, kā arī otras vienlīdz piemīt pašai lietu dabai, pastāv objektīvi.
Pasaules pamatā, mācīja Lomonosovs, ir sīkas jo sīkas daļiņas,
kuras viņš sauca par monādēm, dažreiz par atomiem. Taču atšķi-
rībā no Leibnica Lomonosovs runāja nevis par garīgām, bet par

materiālām korpuskulām (molekulām) un nedalāmām fiziskām

monādēm, par materiāliem atomiem, no kuriem veidojas visi ķer-
meņi. Kaut gan šīs fiziskās monādes ir ļoti sīkas nedalāmas ma-

teriālas daļiņas, tās tomēr aizņem noteiktu telpu, tām piemīt iz-

platība, inerces spēks, kustība vai miera stāvoklis, noteikts sma-

gums jeb svars.
1

Visas pārmaiņas ķermeņos Lomonosovs izskaidroja ar pašu
fizisko monāžu jeb nedalāmo atomu stāvokli un to kustības rak-

sturu. Kaut gan pašas par sevi «fiziskās monādes ir nejūtīgas
daļiņas un atsevišķi nav saredzamas, kāpēc nav saskatāma arī to

kustība» 2
,

tām piemīt griešanās, virzes un svārstību kustība. Lo-

monosova priekšstats par ķermeņu atomāro uzbūvi, primāro īpa-
šību (izplatība, smagums, inertums, forma) un sekundāro īpašību
(siltums, aukstums, krāsa, smarža, garša, elastība utt.) izskaid-

rošana ar fizisko monāžu īpatnībām un to kustības raksturu lie-

cina, ka viņš būtībā atzina pasaules materiālo vienotību, kas iz-

paužas vielas atommolekulārajā uzbūvē.

Lomonosova nopelns ir matērijas un kustības nezūdamības

likuma teorētiskais un eksperimentālais pamatojums (41 gadu
pirms Lavuazjē). Sadedzinot metālu slēgtās kolbās, viņš nonāca

pie atziņas, ka vielas daudzums nepalielinās un nesamazinās, bet

vienmēr paliek viens un tas pats. Šo likumu viņš attiecināja arī

uz kustību. Pirmie šā likuma formulējumi sastopami jau 1747.

gadā sarakstītajās Lomonosova «Pārdomās par siltuma un auk-

stuma cēloni». 1748. gadā viņš šīs idejas ietvēra precīzā formulā.

Vēstulē Eileram, sīki aprakstījis savus zinātniskos pētījumus

«korpuskulārās filozofijas» novadā, viņš rezumējumā formulēja
vielas un kustības nezūdamības likumu kā «vispārēju dabas

likumu». «Bet visas dabā sastopamās pārmaiņas,» rakstīja Lomo-

nosovs, «notiek tādējādi, ka gadījumā, ja kaut kam kaut kas nā-

cis klāt, tad tas tiek atņemts kaut kam citam. Tā, piemēram, cik

matērijas nāk klāt kādam ķermenim, tikpat daudz matērijas zaudē

cits ķermenis, cik stundu es patērēju miegam, tikpat daudz es at-

ņemu nomodam, utt. Tā kā tas ir vispārējs dabas likums, tad tas

attiecas arī uz kustības nosacījumiem: ķermenis, kas ar savu grū-

1 Sk. M. B. Jlomohocob, riojiHoe cočpamie coMHHeHHH, t. I, cip. 195, 197,219.
2 Turpat, 225. lpp.
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dienu ierosina citu ķermeni kustēties, zaudē tikpat daudz savas

kustības, cik tas pārnes uz otru, kuru tas iekustinājis.» 1

Balstoties uz vielas un kustības nezūdamības likumu kā gal-
veno «dabas zinātņu pamatu», Lomonosovs izvirzīja jautājumu

par kustības avotu, uzskatīdams kustību par kaut ko matērijai

neatņemamu, iekšēji tai piemītošu, par zināma veida iekšēju vie-

las aktivitāti. Šo svarīgo materiālistisko atzinumu viņš formulēja
darbā «Par ķermeņu smagumu un par sākotnējās kustības mūžī-

gumu» (1748), kurā pārliecinoši pierādīja, ka «sākotnējai kustībai

nekad nevar būt bijis sākuma, bet tai jāturpinās kopš mūžiem»2
,

un noraidīja mācību par dievišķo pirmgrūdienu, pie kura apelēja
daudzi XVII—XVIII gs. zinātnieki. «Pieņemsim,» rakstīja Lomo-

nosovs, «ka sākotnējā kustība nepastāv kopš mūžiem; no tā izriet,

ka bijis tāds laiks, kad šās kustības nav bijis, un ka kustībā eso-

šais ķermenis bijis miera stāvoklī, bet beidzot ticis ierosināts kus-

tēties. No tā var spriest, ka bijis kaut kas ārējs, kas to iekustinā-

jis, un sākotnējā kustība tātad nav bijusi sākotnējā, bet tas satur

sevī pretrunu. Tāpēc nepieciešams piekrist pretējam apgalvoju-
mam un atzīt, ka sākotnējai kustībai nekad nav varējis būt sā-

kums, bet ka tai jāturpinās kopš mūžiem.»3

Lomonosovs noteikti pastāvēja uz to, ka arī «gravitācija ir at-

vasināta kustība un tātad ir atkarīga no cita kustībā esoša» ķer-

meņa, ka tāpēc «piedēvēt šo ķermeņu fizisko īpašību dievišķai
gribai vai kādam brīnumspēkam mēs nevaram .. .»

4.
Lomonosovs pamatoja mehānisko siltuma teoriju, noraidīdams

mistiskās teorijas par īpašu vielu «siltumradi» (kā siltuma avotu),
«aukstumradi» (kā aukstuma avotu) utt. «Pietiekams siltuma

pamats,» viņš mācīja, «ir ķermeņa paša matērijas daļiņu grieša-
nās kustība.» 5 Līdzās mehāniskajai siltuma teorijai Lomonosovs

izstrādāja gāzu kinētisko teoriju, izveidoja teoriju par pērkona
laikā vērojamo elektrisko parādību dabu, par ziemeļblāzmas dabu

un lielā mērā papildināja gaismas viļņu teoriju.
Kaut gan Lomonosova materiālisms visumā bija mehānistisks,

tomēr viņa filozofijai piemita dialektikas elementi, kuri izpaudās
viņa mācībā par dabas evolūciju. Vispilnīgāk viņš šīs evolucio-

nārās mainīšanās un attīstības idejas izklāstījis savā darbā «Me-

talurģijas jeb rūdu apstrādāšanas galvenie pamati» (1763), kurā

risina domu, ka dabā, tās augu un dzīvnieku valstī un visā redza-

majā pasaulē notiek pastāvīgas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas noti-

kušas pagātnē neskaitāmas reizes, tās notiek arī tagad un notiks

nākotnē. Pētīdams zemes slāņus, Lomonosovs izvirzīja oriģinālas
idejas par kalnu, rūdu, akmeņogļu, kūdras, naftas, augsnes un

1 M. B. Jīomohocob, coSpamie cohhhchhh, t. 2, CTp. 183, 185.
2 Turpat, 203. lpp.
3 Turpat, 201. un 203. lpp.
4

Turpat, 197. lpp.
5 Turpat, 79. lpp.
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dzintara veidošanos un nonāca pie slēdziena, ka mūsu planēta ir

ievērojami vecāka, nekā māca baznīca. Tādējādi tika apšaubīta
bībeles mācība, ka pasauli radījis dievs. Lomonosovs runāja
par pasauļu bezgalīgumu, izsacīdams drosmīgo minējumu, ka dzī-

vība iespējama arī uz citām planētām. Pie viņa zinātniskajiem
nopelniem pieder 1761. gadā izdarītais atklājums, ka apkārt
Venērai ir «varena atmosfēra».

Izziņas teorijā Lomonosovs turējās pie
materiālistiskiem principiem. Par zināšanu

avotu viņš uzskatīja jutekliskos uztvērumus, kurus prāts pēc tam

pārstrādā jēdzienos un idejās. Visas pārmaiņas sajūtu orgānos

viņš izskaidroja ar apkārtesošo priekšmetu iedarbošanos uz cil-

vēku. Jēdzieni, idejas ir abstrahētas no īstenības. «Par idejām
sauc mūsu prāta priekšstatus par lietām vai parādībām; piemē-

ram, mums rodas ideja par pulksteni, kad mēs pulksteni pašu vai

tā izskatu bez paša pulksteņa prātā iedomājamies; tāpat mums

rodas ideja par kustību, kad mēs redzam vai iedomājamies lietu,
kas pastāvīgi maina savu vietu.» 1 Pašas idejas Lomonosovs savu-

kārt iedalīja «vienkāršās» un «saliktās». «Vienkāršās» idejas sa-

stāv no «viena priekšstata» (piemēram, «nakts»), «saliktās» —

«no diviem vai daudziem savā starpā savienotiem» (piemēram,
naktī cilvēki pēc dienas pūliņiem atpūšas). No reālās īstenības

abstrahētās idejas nedrīkst sajaukt ar mistiskām idejām, kas smel-

tas no dažādām kabalistiskām un tamlīdzīgām mācībām.

Lomonosovs nenoliedza iztēles lomu īstenības izzināšanā, taču

ieteica neaizrauties ar to, bet saskaņot to ar īstenību, ar pieredzi.
«Pieredzi es stādu augstāk par tūkstoš uzskatiem, kas dzimuši

tikai no iztēles.» Tai pašā laikā viņš saskatīja uz pieredzes dibi-

nātu zināšanu aprobežotību, ja tās neapstiprina racionāls vis-

pārinājums, teorētiski secinājumi. «Kas taisās iegūt patiesības no

pieredzes un neņem līdzi neko citu kā vien savas paša sajūtas,
tiem pa lielākajai daļai jāpaliek bešā, jo viņi vai nu neievēro la-

bāko un nepieciešamāko, vai arī neprot izlietot to, ko redz vai ar

citu sajūtu orgānu palīdzību aptver.»2 Lomonosovs piešķīra lielu

nozīmi zinātniskām hipotēzēm, saskatot tajās vienu no pasaules
likumu izzināšanas līdzekļiem. Hipotēzes, viņš teica, «ir pieļauja-
mas filozofijā un pat ir vienīgais ceļš, kuru ejot visdižākie cil-

vēki nonākuši pie vissvarīgāko patiesību atklāšanas»3
.

Kaut gan Lomonosova materiālistiskā filozofija, kas balstījās
uz dabas zinātņu sasniegumiem, pamatā bija vēl mehānistiska, tā

tomēr ietvēra attīstības ideju, bija izcils XVIII gs. krievu un pa-

saules filozofiskās domas sasniegums un labvēlīgi ietekmēja filo-

zofijas un dabas zinātņu vēlāko attīstību.

Izziņas teorija

1 M. B. JĪOMOHOcoe, rio.iHoe co6paHHe coHHHeHHft, t. 7, M.—Jl., 1952, crp. 100.

2 M. B. JloMOHOcoe, H36paHHbie <pH.noco(pCKHe npoH3Be,aeHHH, crp. 93.

3 M. B. JJoMonocoe, FlojiHoe coSpamie comiHeHHii, t. 3, M.—Jl., 1952, CTp. 231.



3. §. XVIII gs. otrās puses krievu apgaismotāju filozofiskie

un socioloģiskie uzskati

Sabiedriski politiskie uzskati, kurus pauda XVIII gs. otrās

puses krievu apgaismotāji Dmitrijs Aņičkovs (1733—1788), Sem-

jons Desņickis (miris 1789. g.), Ivans Tretjakovs (miris 1776. g.),
Aleksejs Poļenovs (1738 —1816), Jakovs Kozeļskis (apm. 1728.—

apm. 1794. g.), Deniss Fonvlzins (1745 —1792), Pafnutijs Batu-

rins (apm. 1740.—1803. g.), Nikolajs Novikovs (1744—1818), vei-

dojās Pugačova vadītās zemnieku sacelšanās ietekmē. Lielā mērā

krievu apgaismotājus ietekmēja arī Rietumu progresīvie domātāji.
Krievu apgaismotāji savos darbos asi kritizēja daudzas tā-

laika feodāli dzimtbūtnieciskās īstenības parādības: muižnieku

patvaļu un nežēlību, cara ierēdņu un tiesnešu pērkamību, garīdz-
niecības tumsonību un parazītismu. Tomēr no šiem faktiem ap-

gaismotāji neizdarīja revolucionārus secinājumus. Sapņodami par

sociāliem pārkārtojumiem Krievijā, viņi cerēja galvenokārt uz

gara gaismas izplatīšanos, uz muižniecības un «tronī sēdošā filo-

zofa» humānismu. Viņi apelēja pie valdošo šķiru saprāta un cen-

tās patvaldību un muižniecību pārliecināt sekot apgaismības prin-
cipiem, izstrādāt «labus likumus», nodibināt «saprātīgu valdī-

šanu», ievērot augstu tikumību, cilvēkmīlestību, taisnīgumu v. tml.

Viņi fantazēja par apgaismotu valdnieku, kas īstenotu apgaismī-
bas idejas.

Novikovs, Fonvizins un Desņickis simpatizēja konstitucionālai

monarhijai. Apgaismotāji objektīvi pauda antifeodālās buržuāzis-

kās tendences, kuras sāka veidoties dzimtbūšanas iekārtas dzīlēs.

Izvirzīdami jautājumu par filozofijas uz-

devumiem, Kozeļskis, Aņičkovs, Baturins,

Desņickis un Tretjakovs centās filozofiju
atbrīvot no teoloģijas aizbildniecības un traktēja to kā pilnīgi pat-

stāvīgu zinātni, norādīdami, ka filozofijas uzdevums ir būt «zi-

nātņu zinātnei», kura, Kozeļska vārdiem runājot, sniedz «vienīgi
tikai ģenerālās zināšanas par lietām un cilvēku darīšanām»1

.
Pie

filozofijas zinātnes apgaismotāji pieskaitīja loģiku, metafiziku,

psiholoģiju, ētiku, tiesību idejas un no filozofijas izslēdza teolo-

ģiju, astroloģiju un kabalistiku.

Kozeļska, Baturina, Aņičkova un dažu citu apgaismotāju filo-

zofiskie uzskati par dabu' un tās likumiem, par cilvēku un viņa
zināšanu raksturu pamatvilcienos bija materiālistiski. Tiesa, viņu

materiālisms bija nekonsekvents, bieži vien tas izpaudās kā

deisms, jo apgaismotāji vēl nenoliedza dievu kā pasaules radī-

tāju, šajā jautājumā lielā mērā piekāpdamies reliģijas priekšā.
Daži no Viņiem (piemēram, Aņičkovs) atkāpās no materiālisma

Apgaismotāju
filozofiskās idejas

1 H36panHbie npoH3Be;i.eHHH pyccKMX MbicJiHTe.ieii BTopoft nojiOßHHbi XVIII Be-

Ka, t. I, M, 1952, dp. 428.
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un tuvojās reliģijai, atzīdami dvēseles nemirstību un mēģinādami*
samierināt šo piekāpšanos ar materiālistisku dabas izpratni. Sa-

skaņā ar viņu mācību daba, atstājusi radītāja rokas, tālāk attīstās

pati pēc saviem likumiem. Katrai lietai ir savs dabisks pamats un

cēlonis, kas apslēpts vai nu pašā šajā lietā, vai citās lietās. Lie-

tas un priekšmeti dabā iedarbojas cits uz citu un ir savstarpēji
saistīti. Kosmoloģijā apgaismotāji piekrita heliocentriskajai teo-

rijai, idejai par Visuma bezgalīgumu un neskaitāmi daudzām pa-
saulēm tajā. Kozeļskis un Baturins atzina matērijas uzbūves ato-

mistisko teoriju, uzlūkojot atomus kā ļoti sīkas materiālas daļiņas.

Viņi aizstāvēja vielas nezūdamības likumu dabā, uzskatīdami to

par negrozāmu un mūžīgu, un apgalvoja, ka visu pasaules telpu
piepilda ļoti smalka matērija. Aņičkovs, Kozeļskis un Baturins

apšaubīja Leibnica teleoloģisko mācību par iepriekš noteikto har-

moniju, saskaņā ar kuru pasaulē visu iepriekš noteicis dievs, viss

notiek pēc dieva gribas. Viņi teica, ka pasaulē viss notiek saskaņā

ar dabiskiem likumiem, kuri izriet no lietu savstarpējā sakara.

Daži apgaismotāji materiālisti noraidīja Volfa piekritēju ideā-

listisko mācību par «pasaules pilnīgumu», kā arī viņu «didaktis-

kās filozofijas» principus. Tā, piemēram, Kozeļskis, savos «Filo-

zofiskajos proponējumos» aplūkodams tikumības problēmas, kri-

tizēja teleoloģiskos elementus Leibnica un Volfa ētikā, it īpaši
izdaudzināto teoriju par «nepretošanos ļaunumam». Izmantojot
vienas vai otras Volfa domubiedru loģikas definīcijas, Kozeļskis,

Aņičkovs un citi atbrīvoja tās no reliģiski mistiskās pieskaņas;

viņi atmeta kā filozofijai svešu tā saucamo dabisko teoloģiju, kas

bija veltīta dieva atribūtu definēšanai.

Baturins savā darbā «Maldiem un patiesībai veltītās grāmatas

aplūkojums» (1790) asi kritizēja masonu mistiskos murgojumus,

viņu aizraušanos ar alķīmiju, kabalistisku, hiromantiju, astrolo-

ģiju, «filozofu akmens» un «dzīvības eliksīra» meklēšanu.

Arī izziņas teorijas jautājumus Aņičkins, Kozeļskis un Batu-

rins savos darbos risināja no materiālistiskā sensuālisma vie-

dokļa. Solidarizēdamies ar Loku, viņi apgalvoja, ka cilvēka prātā

nav nekā, kas iepriekš nebūtu bijis sajūtās. «Mūsu sajūtas,» teica

Aņičkovs, «pilnīgi pareizi tiek uzlūkotas kā vārti, pa kuriem no

ārējām lietām abstrahēti tēli iekļūst mūsu dvēselē, no kā vēlāk

rodas katra izzināšana.»1 Ja cilvēkam, viņi teica, nebūtu sa-

jūtu, viņš nevarētu sevī izveidot jēdzienus, idejas, spriedumus.

Aņičkovs noraidīja Dekarta un Leibnica ideālistisko teoriju

par iedzimtām idejām, atsegdams šās teorijas aplamību. Tā, pie-
mēram, jaunpiedzimušiem bērniem, viņš teica, nav nekādu jē-
dzienu un priekšstatu, viņi tos iegūst pamazām dzīves gaita, no

kontakta ar citiem cilvēkiem. Aņičkovs izteica pārliecību, ka ar

1 H36paHHbie pyccKHx BTopoii noJioßHHbi XVIII Be-

Ka, t. I, cTp. 143.
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«sajušanu», «iztēli» un «atmiņu» apveltīti ne tikai cilvēki, bet zi-

nāmā mērā arī daudzi dzīvnieki, turpretī «saprašana», «ievēro-

šana» un «abstrahēšana» piemīt tikai cilvēka prātam un dzīv-

niekiem šās spējas nav. Aņičkovs un Kozeļskis atzīmēja trīs

pakāpes cilvēka izziņā: a) jutekliskā uztvere, b) dvēseles darbība,

izstrādājot jēdzienu par uztverto priekšmetu, un c) spriedumi. Sa-

jūtas, iztēle un abstrakcijas cilvēkus var dažreiz maldināt. Lai

no tā izvairītos, jāņem palīgā pieredze, novērojumi, eksperimenti,
jāprot atšķirt fantāziju un izdomājumu no īstenības.

Reliģiski feodālās ideoloģijas kundzības

apstākļos liela nozīme bija Aņičkova dar-

bam «Apcerējums no dabiskās teoloģijas
par dabiskās dievticības sākumu un izcel-

šanos» (1769), Desņicka darbam «Juridisks apcerējums par die-

višķām, svētām un pie dievbijības piederošām lietām, aprakstot
arī tiesiskos nolikumus, ar kādiem dažādās tautas tās sarga»

(1772), anonīmajiem darbiem «Bezdievības spogulis», «Par pa-

sauli, tās sākumu un vecumu». Šajos darbos risinātas ateistiskas

vai antiklerikālās idejas. Reliģisko ticējumu rašanos šo darbu

autori izskaidroja ar pirmatnējo cilvēku gara tumsību, viņu bai-

lēm no draudīgām un neizprotamām dabas parādībām.

Apgaismības garam atbilstošajai reliģisko ticējumu dabiskās

izcelšanās teorijai piekrita arī Tretjakovs, atzīdams, ka «gara tum-

sība, bailes un izbrīns ir jebkuras māņticības cēlonis». Apgaismo-
tāji vērsās pret baznīcas iejaukšanos zinātnes, skolas un laicīgās
varas darīšanās un nosodīja reliģiskās vajāšanas.

«Bezdievības spoguļa» 1
,

kā arī darba «Par pasauli, tās sā-

kumu un vecumu»
2 autori skaidri un gaiši noraidīja baznīcas mā-

cību, ka pasauli radījis dievs, kā arī dievišķo providenci, izsmēja
teologu mācību par dieva atribūtiem, noliedza dieva esamību un

apgalvoja, ka pasaule pastāv mūžīgi, pati no sevis, un attīstās

saskaņā pati ar saviem likumiem.

Savos darbos krievu apgaismotāji izvirzīja

jautājumu par dabiskajām tiesībām un

sabiedrisko līgumu. Poļenovs, Fonvizins, Novikovs un citi no

dabisko tiesību teorijas izdarīja antifeodālus secinājumus, aizstā-

vēja dzimtļaudis, aicināja izglītot tautu un izdot saprātīgus liku-

mus. Apgaismotāji aplūkoja jautājumu par cilvēces attīstības pa-

kāpēm. Desņickis, piemēram, cilvēces attīstībā izšķīra četras sta-

dijas. Pirmā ir medniecības un gatavu dabas produktu vākšanas

stadija, otrā — lopkopības, trešā — zemkopības un ceturtā —

tirdzniecības stadija. Viņš izteica domu, ka privātīpašums nepa-

Apgaismotāju
ateistiskās

un antiklerikālās idejas

Socioloģiskās idejas

1 Sk. H36paHHbie npoH3BeaenHH pyccKux MbicjiHTejieii BTopou nojiOßimbi XVIII

BeKa, t. 11, M., 1952, cip. 533—545.
2

Sk. PyccKHe npocBeTHTeJiH ot ao aeKa6pHCTOB. CočpaHue npoH3-

BeAeHHii b flßyx TOMax, t. 2, M., 1966, CTp. 414—443.
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stāv kopš mūžības — agrīnajās stadijās tā nav bijis. Vispirms
privātīpašumā pārgājusi kustamā manta, pēc tam arī nekustamā.

Tie, kas savās rokās koncentrējuši bagātību, vēlāk kļuvuši par

valdītājiem. Viņi arī sagrābuši varu vispirms ģintī vai ciltī, pēc
tam kopienā vai valstī. Privātīpašumu apgaismotāji uzskatīja par
svētu un neaizskaramu. Te izpaudās viņu uzskatu buržuāziskais

raksturs.

Pētīdams jautājumu par ģimenes izcelšanos, Desņickis atzī-

mēja, ka monogāmija nav pastāvējusi mūžīgi, jo pašās agrāka-
jās stadijās valdījusi grupu laulība, kuru nomainījusi daudzsie-

vība, un daudzsievību vēlākā stadijā — pāru laulība. Vienlaulības

parādīšanos Desņickis izskaidroja nevis ar fizioloģiskiem iemes-

liem, bet ar pieaugošām saimnieciskām vajadzībām un nepiecie-
šamību, ar «ekonomisku izdevīgumu».

Faktu, ka sabiedrībā ir bagātie un trūcīgie, Tretjakovs izskaid-

roja ar privātīpašuma pastāvēšanu un darba dalīšanu. Viņš iztei-

cās par labu darba un bagātības vienmērīgai sadalīšanai starp
sabiedrības locekļiem.

Apgaismotāju vēršanās pret dzimtbūšanu un tās reliģiski mis-

tisko ideoloģiju liecina, ka XVIII gs. otrajā pusē Krievijā sākās

apgaismotāju pārstāvētā antifeodālā virziena idejiskā cīņa pret
feodāli dzimtbūtniecisko virzienu.

Savdabīgs ukraiņu domātājs XVIII gs.

bija Grigorijs Skovoroda (1722 —1794).

Viņš mācījās Kijevas garīgajā akadēmijā,
pēc tam ilgu laiku ceļoja, vēlāk strādāja

par pasniedzēju Perejaslavas garīgajā seminārā un Harkovas

kolēģijā.
Skovoroda noraidoši izturējās pret dzimtbūšanu, dedzīgi sim-

patizēja apspiestajai tautai, slavināja darbu, nosodīja valdošo

šķiru dīkdienību un viņu morāli, aicināja izglītoties un tikumiski

pilnveidoties, izteicās par labu ukraiņu tautas sadarbībai ar krievu

tautu. Skovoroda sarakstījis vairākus filozofiskus darbus: «Nar-

ciss», «Draudzīga saruna par dvēseles pasauli», «Izraeļa pūķis»
un citus. Skovorodas filozofiskajiem uzskatiem bija raksturīgs
duālisms, kam dažreiz piemita mistiska pieskaņa. Viņš atzina da-

bas un tās likumu objektīvo raksturu, neskaitāmu pasauļu pa-

stāvēšanu Visumā, bija Kopernika heiiocentriskās teorijas piekri-
tējs. Skovoroda ticēja, ka pasaules izzināšanai nav robežu, kriti-

zēja viduslaiku sholastiķu un dažus oficiālās reliģijas elementus.

Tai pašā laikā viņš atzina dievu kā pasaules radītāju, identificē-

dams viņu dažreiz ar dabu, un runāja par «garīgo dabu» kā dieva

būtības izpausmi. Apkārtējo pasauli viņš iedalīja «apdzīvojamā
pasaulē» — cilvēka pasaulē — un «simbolu pasaulē» («apslēptajā»

jeb bībeles pasaulē). Sludinādams apgaismības idejas, nostāda-

mies apspiestās tautas pusē, Skovoroda darbojās progresīvā garā.

XVIII gs. ukraiņu
apgaismotāji.
G. Skovoroda
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levērības cienīga loma izglītības izplatīšanā Ukrainā, dzimt-

būšanas un valdošo šķiru morāles kritizēšanā bija Ivanam Ķotla-

revskim (1769—1838).

4. §. A. Radiščeva filozofiskie uzskati

Aleksandrs Radiščevs (1749—1802) bija revolucionārās domas

aizsācējs Krievijā, izcils cīnītājs pret dzimtbūšanu un patvaldību,
dziļš domātājs materiālists.

Radiščevs pēc izcelšanās bija muižnieks. Viņš mācījās sākumā

pie Maskavas universitātes profesoriem, pēc tam Pāžu korpusā un

Leipcigas universitātē. Atgriezies no ārzemēm, viņš kādu laiku

darbojās senātā, valsts komerckolēģijā un muitnīcā. Astoņdesmi-

tajos gados viņš sarakstīja revolucionāru darbu — odu «Brī-

vestība», 1790. gadā — grāmatu «Ceļojums no Pēterburgas uz

Maskavu». Par šiem darbiem Radiščevu ieslodzīja Pētera-Pāvila

cietoksnī un senāts viņam piesprieda nāves sodu, kas tika aiz-

stāts ar desmitgadīgu trimdu Iļimskā. Sibīrijas trimdā, kas ilga
līdz 1796. gadam, Radiščevs sarakstīja filozofisku darbu «Par cil-

vēku, viņa mirstīgumu un nemirstīgumu». Pēc atgriešanās no

trimdas Radiščevs, darbodamies Likumu kodeksa sastādīšanas

komisijā, izstrādāja vairākus likumprojektus, kas bija domāti

dzimtļaužu un vispār darba tautas likteņa atvieglošanai. Dzimt-

būšanas aizstāvji šos projektus uzņēma ārkārtīgi naidīgi, un Ra-

diščevam tika piedraudēts ar jaunu izsūtīšanu -uz Sibīriju. Radiš-
čeva mūžs traģiski pārtrūka 1802. gadā.

Grāmatā «Ceļojums no Pēterburgas uz Maskavu» Radiščevs

ar pilnu krūti aizstāvēja apspiesto tautu, pirmām kārtām dzimt-

zemniekus, nikni uzbruka dzimtbūšanai un patvaldībai, kuru viņš
jau agrāk bija pasludinājis par «cilvēka dabai vispretējāko stā-

vokli». Radiščevs ticēja, ka agri vai vēlu tauta sacelsies pret sa-

viem apspiedējiem, gāzīs cara un muižnieku varu, nodibinās cil-

vēku vienlīdzību likuma priekšā, vienlīdzību mantas ziņā, panāks
brīvību, likvidēs iedalījumu kārtās, lielo privātīpašumu, virsslāņu

parazītismu un dīkdienību. Nākotnes sabiedrībā, teica Radiščevs,
dzīve dibināsies uz sabiedriskā līguma principiem, uz saprātīgu

likumdošanu, tautvaldību un mantisko vienlīdzību.

Sludinādams Krievijas pārveidošanu revolucionārā ceļā, Ra-

diščevs neatteicās tautas likteņa atvieglošanai izmantot reformas.

Vairākās vietās «Ceļojumā no Pēterburgas uz Maskavu», likum-

projektos, kurus viņš izstrādāja «Ceļojuma ...» rakstīšanas laikā

un pēc atgriešanās no trimdas, viņš apelēja pie izglītotās muižnie-

cības saprāta, griezās pie muižniekiem ar aicinājumu brīvprātīgi
atteikties no zemnieku apspiešanas, atlaist dzimtļaudis brīvā. Uz

šā pamata buržuāzijas un muižnieku ideologi iztēloja Radiščevu

kā liberāli. Tādu viņu cenšas iztēlot arī mūsdienu reakcionārie
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buržuāziskie vēsturnieki. Patiesībā Radiščevs piederēja pie revolu-

cionāriem no muižnieku vidus, viņa uzskatos bija samanāmi revo-

lucionāri demokrātisku ideju aizsākumi.

Radiščeva materiālistiskās idejas balstījās
uz XVIII gs. dabas zinātņu sasniegumiem,

franču enciklopēdistu mācībām un krievu materiālistisko tradīciju,
kuras pamatlicējs bija Lomonosovs. Radiščeva materiālisms savos

pamatos bija mehānistisks un metafizisks, tas sadzīvoja ar ideā-

listiskiem uzskatiem par sabiedrības dzīvi un nebija pilnīgi brīvs

no deisma elementiem.

Radiščeva filozofija bija vērsta pret dzimtbūšanas aizstāvju
ideālistisko un reliģiski mistisko ideoloģiju. Radiščevs kritizēja
masonu mistisko mācību, kā arī reakcionāros ideālistiskos virzie-

nus filozofijā un dabas zinātnēs. Viņš nosodīja baznīcu par to, ka

tā uzstājas cara varas pusē pret tautu, ka tā «mēģina iekalt va-

žās saprātu», ka garīdznieki vienmēr bijuši tie, kas izdomājuši
žņaugus cilvēka prātam.

Tāpat kā Lomonosovs un XVIII gs. franču materiālisti, Radiš-
čevs dabu uzskatīja par dažādu «ķermeniskuma» (matērijas)
formu izpausmi. Pie «ķermeniskuma» izpausmēm viņš pieskaitīja
gaismu, magnētismu, elektrību, ēteru, kā arī dzīvības izcelšanos,

apgalvodams, ka, «izņemot ķermeniskumu», pasaulē nekā cita

nav. Daba sastāv no materiāliem priekšmetiem, kuriem piemīt iz-

platība, tēls (forma), dalāmība, cietība, kustība, pievilkšanas un

atgrūšanas spēks. Priekšmeti, ķermeņi vienmēr atrodas telpā. Kus-

tība ir matērijas pastāvīga īpašība, bez matērijas tā nav iedomā-

jama. Radiščevs atzina vielas un kustības nezūdamības likumu,

uzskatīdams, ka lietu pasaule summējas no materiāliem atomiem,

ka neviens atoms dabā neiet zudumā, nepārvēršas par neko. Viņš
noraidīja ideālistu mācību par tā saucamo pirmcēloni, kas tika

identificēts ar «nenoteiktu un bezgalīgu būtni», kura «izprotama
nav».

Būdams pārliecināts par dabas materialitāti, Radiščevs apgal-

voja, ka «lietu esamība nav atkarīga no tā, kādā mērā tās izzinā-

tas, un pastāv pati par sevi» 1. Cilvēku viņš uzskatīja par

niskuma augstāko izpausmi, «vispilnīgāko no radījumiem», uzsvēr-

dams cilvēka līdzību ar visu dzīvo dabu un domādams, ka cilvēce

attīstās pēc tiem pašiem likumiem kā visa daba. «Mēs cilvēku

nepazemojam,» viņš rakstīja, «saskatīdami viņa uzbūvē līdzību

ar citiem radījumiem, parādīdami, ka viņš būtībā pakļauts tādiem

pašiem likumiem kā tie. Un kā gan citādi varētu būt? Vai tad viņš
nav materiāls?»2 Tas nenozīmē, ka cilvēks pielīdzināms augam:

«Mēs neteiksim, kā to dara daži prātotāji: cilvēks ir augs, jo, kaut

Radiščeva materiālisms

IA. H. Padumee, H36paHHbie (pmiocotpcKHe h o6mecTBeHHO-nojinTimecKHe

npoii3Be,neHHH, M., 1952, CTp. 315.
2 Turpat, 298. lpp.
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gan tiem abiem ir daudz līdzības, taču starpība starp tiem ir ne-

izmērojama.» 1

Radiščevs mēģināja atrast to, kas cilvēku atšķir no dzīvnieku

un augu valsts. Viņš norādīja uz «stāvo gaitu», uz valodu, uz to,
ka cilvēkam piemīt subtilākas un izsmalcinātākas sajūtas, morāli

principi, izdoma, saprāts, tieksme dzīvot sabiedrībā. Radiščevs

augstu vērtēja Helvēcija domu par roku lomu cilvēka tapšanā.
«Helvēcijs ne bez pamata apgalvoja, ka rokas cilvēkam pavērušas
ceļu saprāta iegūšanai.» 2

Pēc Radiščeva domām, cilvēka valoda ir saistīta ar viņa do-

māšanu, tas ir «līdzeklis domu savākšanai vienkopus», tā attīsta

un paplašina cilvēka domāšanas spējas. Beidzot, cilvēkam rak-

sturīga «līdzdalība», t. i., viņš ir sabiedriska būtne un ārpus sa-

biedrības nav iedomājams. Taču galveno cilvēka atšķirību no

dzīvniekiem Radiščevs saskatīja cilvēka prāta spēkā. Tā kā cilvēks

ir apveltīts ar prātu, viņam «piemīt spēks būt zinošam par lie-

tām», t. i., viņš spēj izzināt. Izzināšana notiek ar pieredzes un

spriešanas palīdzību. «Jutekliskā pieredze» izpaužas tad, kad ob-

jektīvi pastāvošas lietas iedarbojas uz «izziņas spēku» jeb uz

sajūtām; «saprātīgā pieredze» atsedz un parāda lietu savstarpējās
attiecības. Lietu attiecības rada jēdzienus jeb domas. Izziņas spē-
kus nosaka prāts jeb sapratne, pieredze liecina par lietu esamību.

Izzināšanā jutekliskums, sapratne, atmiņa, priekšstats, jēdziens,
spriedums nedarbojas šķirti, bet gan kā kaut kas vienots.

Aplūkojot dzīvnieku valsts, tās skaitā arī cilvēka, attīstību, Ra-

diščevs turējās pie epiģenēzes teorijas, noraidīdams kā nezināt-

nisku Hallera un Bonē preformisma teoriju, kuru viņš nosauca

par «sēklu prātniecību». Noraidot ideālistisko mācību, ka idejas
un jēdzieni ir iedzimti, Radiščevs teica, ka sākumā bērns nedomā,
bet sajūt, viņa smadzenes vēl nav domāšanas orgāns, bet jutek-
liskuma avots. Prāta spējas bērnā veidojas pamazām, iedarbojo-
ties ārējiem priekšmetiem un klimatam, vingrināšanās un audzi-

nāšanas, tikumu un paražu ietekmē. Līdz ar ķermeņa nāvi mirst

domas orgāns un izzūd domāšanas spēja. Atzīmēdams, ka cilvēks

cer uz nemirstību un mūžīgu pastāvēšanu, Radiščevs jautāja, vai

šāda cerība ir pamatota, jo dabā viss rodas, attīstās, ir pakļauts
nāvei jeb sairšanai. Protams, viņš teica, pati par sevi nāve cilvē-

kam ir kaut kas šausmīgs, un «cilvēks novērš savus skatienus no

iznīcības, raida tos pāri sava mūža robežām, un cerība mostas

viņa pagurušajā sirdī»3. Taču dvēseli nevar atdalīt no ķermeņa,
tā iet bojā līdz ar ķermeni; dvēsele ir mirstīga. «Vai tad dvēsele

neaug līdz ar ķermeni, vai tad tas nav ķermenis, līdz ar kuru tā

iegūst briedumu un spēku, līdz ar kuru tā novīst un kļūst

1 A. H. Paduuļee, H36paHHbie (piuioccKpCKue h o6uiecTßeHHO-nojiHTHMecKHe

M., 1952, CTp. 298.
2

Turpat, 304. lpp.
3 Turpat, 331. lpp.
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trula?
..

.» rakstīja Radiščevs. «Saki jel tu, kas gribi dzīvot pēc
nāves, saki — vai tu esi domājis par to, ka nemirstība ir ne tikai

neticama, bet arī neiespējama? ... Tātad, ak mirstīgais! atmet

tukšo iedomu, ka tu esot dievības daļa! Tu esi bijis mūžīgu
likumu noteikta, zemei vajadzīga parādība.» 1

Radiščevs tātad kritizēja mācību par dvēseles nemirstību, sa-

cīdams, ka pati dvēseles nemirstības ideja ir cilvēku nelaimju un

ciešanu radīta. Tai pašā laikā Radiščevs, minēdams Mendelsona,
Herdera un citu domātāju attiecīgos izteicienus, tieši nenoraidīja
šo filozofu mācības par dvēseles nemirstību, kaut gan vairākkārt

aizrādīja, ka tas ir tikai «minējums», «sapņojums», kam var tikai

akli ticēt, jo apliecināt to ar faktiem nav iespējams. Cilvēka vārdu

padara nemirstīgu cildeni darbi sabiedrības labā.

Par sabiedriskā procesa galveno virzītāju
spēku Radiščevs uzskatīja cilvēka saprātu,

izglītību. Vienlaikus viņš lielu nozīmi sa-

biedrības attīstībā piešķīra darbam, izteikdams nožēlu, ka darbs

sabiedrībā sadalīts nevienmērīgi. Nākotnes sabiedrībā šāda ne-

vienmērība jānovērš. Pēc Radiščeva domām, vēstures procesu ievē-

rojamā mērā ietekmē arī ģeogrāfiskā vide, «dzīves vajadzības»,
valsts iekārtas veids. «Daba, cilvēki un lietas,» viņš rakstīja, «ir

cilvēka audzinātāji; klimats, dzīves vieta, valdīšanas veids, ap-

stākļi ir tautu audzinātāji.» 2 Kādā citā vietā, atgriežoties pie šīs

domas, viņš apgalvoja: «Ja klimats un vispār dabas apstākļi tik

stipri iedarbojas uz cilvēka prātu, tad vēl jo lielākā mērā prātu
veido paražas, tikumi, un pirmais skolotājs, kas mācījis izdarīt

izgudrojumus, ir bijis trūkums. Cilvēka izdarīgais saprāts vien-

mēr bijis atkarīgs no dzīves vajadzībām, un noteikusi to ir cil-

vēka dzīves vieta.»3 Radiščevs nebija vienis prātis ar tiem, kuri

uzskatīja, ka vienas tautas ir vairāk apdāvinātas nekā otras, ka

vienas aicinātas attīstīt zinātni, pilnveidot zināšanas, virzīt uz

priekšu progresu, otras — pastāvīgi palikt mazbērna stadijā; viņš

apgalvoja, ka «tautas prāta uzplaukums ir atkarīgs no tā, cik lab-

vēlīgi ir apstākļi».

Atzīdams tautas aktīvo lomu vēsturē, Radiščevs nenoliedza iz-

cilu personību lomu un nozīmi. Tomēr atšķirībā no daudziem

XVIII gs. apgaismotājiem viņš uzskatīja, ka izcilas personības
neparādās nejauši, bet ir vēsturisku vajadzību radītas, jo «ap-

stākļi gan mēdz sagādāt izciliem talantiem iespēju atklāties visā

pilnībā; taču ar šādu talantu radīšanu daba nekad neskopojas» 4.
Augstu vērtēdams Ruso un Monteskjē, Radiščevs tomēr nepie-

Radiščeva socioloģiskie
uzskati

1 A. H. Il36paHHbie (pmiococpcKHe H o6mecTßeHHo-ncviiiTimecKne

npoH3BefleHHH, CTp. 355, 358, 360.
2

Turpat, 404. lpp.
3

Turpat, 321. lpp.
4

Turpat, 402. lpp.
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krita ne Ruso domai, ka republikāniski demokrātisks valdīšanas

veids var tikt nodibināts tikai mazās valstīs, turpretī lielās val-

stīs labākā valsts iekārtas forma ir monarhija, ne Monteskjē tēzei

par «varas dalīšanas» nepieciešamību valsti. Pēc Radiščeva uz-

skata, republikāniski demokrātiskā valsts iekārtas forma kā vis-

labākā var tikt nodibināta jebkurā zemē neatkarīgi no tās ap-

mēriem.

Radiščevs asi kritizēja Anglijas, Amerikas un citu kapitālis-
tisko valstu koloniālismu un vergu tirdzniecību. Runādams par
Amerikas Savienotajām Valstīm, viņš nosodīja tādu iekārtu, kurai

pastāvot, «simt lepnu pilsoņu dzīvo neiedomājamā greznībā, bet

tūkstošiem nav ne drošas iztikas, ne pašiem sava patvēruma no

tveices un aukstuma»1.

Radiščevam bija izcila loma Krievijas atbrīvošanās cīņā un

progresīvās sabiedriskās domas attīstībā. V. I. Ļeņins augstu

vērtēja Radiščeva patriotisko varoņdarbu, viņa cīņu pret cariska-

jiem bendēm, pret muižnieku un kapitālistu varmācību un jūgu.
«Mēs lepojamies ar to,» rakstīja Ļeņins, «ka šī varmācība radīja
pretsparu mūsu vidē, lielkrievu vidē, ka ši vide izvirzīja Radiš-

čevu, dekabristus, 70. gadu revolucionārus raznočincus
..

.»
2

Radiščeva ietekmē antifeodālas idejas
XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā Krie-

vijā sludināja V. Paseks, F. Krečetovs,
I. Pņins, A. Bestuževs, V. Popugajevs,
A. Kaisarovs, V. Maļinovskis, A. Kuņicins

un citi krievu apgaismotāji. Attīstīdami tālāk dabisko tiesību un

sabiedriskā līguma teoriju, viņi no tās izdarīja antifeodālus, galu
galā buržuāziski demokrātiskus secinājumus, orientēdamies uz

konstitucionālu vai republikānisku valdīšanas formu. Viņi cīnījās
par tautas izglītošanu un saprātīgu likumdošanu, sludināja hu-

mānismu un cilvēku morālu pāraudzināšanu. Sajā sakarā apgais-

motāji daudz vērības veltīja morāles problēmām. Krievu sociālās

filozofijas attīstībā liela nozīme bija šādiem minēto apgaismotāju
darbiem: V. Popugajeva darbiem «Par tautas ķermeņu labklājību»
un «Par tautas biedrību zelšanu», A. Kuņicina «Dabiskajām tie-

sībām» un «Tiesību enciklopēdijai», A. Kaisarova darbam «Par

dzimt]aužu brīvlaišanu Krievijā», I. Pņina «Apcerējumam par ap-

gaismību Krievijā», A. Bestuževa traktātam «Par audzināšanu»,
brīvību slavinošajiem V. Paseka dzejoļiem, V. Maļinovska «Pār-

domām par mieru un karu».

Liels notikums krievu filozofijā bija A. Lubkina «Vēstules par
kritisko filozofiju» (1805), «Loģikas kontūras» (1807), kā arī

T. Osipovska darbi «Par telpu un laiku» (1807) un «Pārdomas

XVIII gs. beigu
un XIX gs. sākuma

apgaismotāji
un zinātnieki materiālisti

1 A. H. Paduinee, H36paHHbie (pHJioco(pcKne h o6mecTBeHHO-no./iHTHtiecKHe

npon3BejieHHH, CTp. 139—140.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 81. lpp.
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par Kanta dinamisko sistēmu» (1813). Aizstāvēdami materiālis-

tisku izziņas teoriju un dabzinātnisku priekšstatu par dabu, šie

.domātāji kritizēja Kanta subjektīvi ideālistisko mācību par laiku

un telpu, viņa agnosticismu un apriorismu.
Lubkins un Osipovskis uzskatīja, ka laiku un telpu nav iespē-

jams aplūkot šķirti no «lietu esamības», no materiālās pasaules
kā tādas, jo priekšmetu pasaule pastāv tikai laikā un telpā. Tāpēc
laiks un telpa ir tikai formas, kuru saturs ir no cilvēka apziņas

neatkarīga priekšmetiska esamība. Izplatības un dalāmības, kus-

tības un miera, galīgā un bezgalīgā jēdzienus, kā arī visus citus

jēdzienus, to skaitā matemātiskos, cilvēks sākotnēji iegūst nevis

no tīrās domāšanas spējas, kaut gan šās spējas nozīme ir ļoti

liela, bet no pašas īstenības, kurā cilvēki dzīvo un kura pastāvīgi

iedarbojas uz viņu sajūtu orgāniem.

Osipovskis bija matērijas uzbūves atomistiskās teorijas pie-
kritējs, kaut gan uzskatīja, ka atomi nav matērijas dalāmības pē-
dējā robeža un, zinātnei attīstoties, varbūt izdosies atklāt vēl sīkā-

kas daļiņas.
Lubkins vērsās pret Kanta pieņemto mums apkārtesošo priekš-

metu iedalīšanu neizzināmās «lietās par sevi» un izzināmās parā-

dībās, saskatīdams šādā iedalījumā subjektīvisma izpausmi. Se-

kodams XVIII gs. apgaismotāju nodibinātajai tradīcijai, Lubkins

uzskatīja, ka cilvēka izziņā ir trīs stadijas — vēsturiskā jeb ju-

tekliskā, matemātiskā un, beidzot, augstākā jeb filozofiskā stadija.
Filozofiskā izziņa ir lietu būtības, to sakaru, attiecību, «jo daudzo

cēloņu», stāvokļu un īpašību izzināšana. Ar visu to nodarbojas
teorētiskā filozofija. Praktiskā filozofija nodarbojas ar tikumības

problēmām. Izziņas teorijā Lubkins un Osipovskis ievērojamu vietu

ierādīja cilvēka prāta aktivitātei, ideju asociācijai, novērojumiem
un pieredzei. Lubkins kritizēja subjektīvistisko tā saucamo sekun-

dāro īpašību teoriju, pierādīdams, ka sekundārās īpašības piemīt
pašiem priekšmetiem, nevis tikai mūsu subjektīvajiem uztvēru-

miem vien.

Osipovskim bija liela loma sava laika astronomijas un mate-

mātikas zinātņu sasniegumu propagandēšanā.

5. §. Dekabristu filozofiskie un socioloģiskie uzskati

Svarīgs posms Krievijas atbrīvošanā

kustības, sabiedriski politiskās un filozo

fiskās domas vēsturē XIX gs. pirmajā cc

turksnī bija muižnieku revolucionāru — dekabristu — darbība

Runājot par atbrīvošanās kustību Krievijā, V. I. Ļeņins norādīja
ka tajā «bijuši trīs galvenie posmi atbilstoši krievu sabiedrība

trim galvenajām šķirām, kuras uzspieda kustībai savu zīmogu

1) muižnieciskais periods, apmēram no 1825. līdz 1861. gadam

Muižnieku revolucionāru

ideoloģijas veidošanās
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2) raznočincu jeb buržuāziski demokrātiskais, apmēram no 1861.

līdz 1895. gadam; 3) proletāriskais periods, no 1895. g. līdz šim

laikam»1.

Muižnieku revolucionāru rašanos galu galā noteica Krievijas
feodāli dzimtbūtnieciskās iekārtas sairšana, kapitālistisku attie-

cību veidošanās un šķiru cīņas saasināšanās starp zemniekiem un

muižniekiem XIX gs. pirmajā ceturksnī. Dekabristu ideoloģijas
izveidošanos stipri ietekmēja 1812. gada Tēvijas karš, revolucio-

nārie notikumi Rietumeiropas zemēs, sākot ar 1789. gada franču

buržuāzisko revolūciju, kā arī XVIII gs. franču apgaismotāju
darbi un Radiščeva revolucionārās idejas, kura grāmata «Cejo-
jums no Pēterburgas uz Maskavu» slepeni tika izplatīta progre-

sīvo muižnieku vidū.

Drīz pēc 1812. gada Tēvijas kara Krievijā radās slepenas po-
litiskas biedrības. 1816. gadā nodibinājās «Glābšanas savienība»

jeb «Patieso un uzticamo tēvzemes dēlu biedrība», kas pastāvēja
kādus divi gadus. 1818. gadā tā tika pārveidota par «Labklājības
savienību», kas 1821. gadā sadalījās «Ziemeļu biedrībā» un «Dien-

vidu biedrībā». 1818. gadā radās «Pirmās saprašanās biedrība»,
ko 1823. gadā pārveidoja par «Apvienoto slāvu biedrību», kura

1825. gadā saplūda ar «Dienvidu biedrību». Šajās slepenajās or-

ganizācijās pulcējās muižnieku jaunatne, galvenokārt virsnieki.

Revolucionārie muižnieki gribēja iznīcināt Krievijā dzimtbūšanu

un absolūtisko despotismu, kārtu iekārtu, rekrūšu sistēmu, militā-

rās apmetnes, nodibināt republikānisku iekārtu, piešķirt zemnie-

kiem zemi utt. Šo uzdevumu viņi domāja atrisināt ar militāras

sacelšanās palīdzību. Daži no viņiem (piemēram, Ņ. Muravjovs)
gan stāvēja mērenākās pozīcijās un izteicās par labu ierobežotai

konstitucionālai monarhijai.
Militāro sacelšanos, kas sākās 1825. gada decembrī Pēterburgā

un dienvidos, Vasijkovas pilsētā, cara valdība apspieda. Sacelša-

nās vadītājus Pāvilu Pesteli, Kondratiju Riļejevu, Mihailu Bestu-

ževu-Rjuminu, Sergeju Muravjovu-Apustuli un Pjotru Kahovski

pakāra, vairāk nekā simt dekabristu izsūtīja katorgā uz Sibīriju;
kareivjus, kas bija sacelšanās dalībnieki, izdzina caur ierindu, iz-

sūtīja katorgā un sodīja citādā veidā.

Dekabristu filozofiskie uzskati nebija vien-

veidīgi. Vairākums dekabristu bija ateisti

un brīvdomātāji, uzskatos par dabu —

materiālisti. Tā, piemēram, dekabristi Ivans Jakuškins, Pjotrs Bo-

risovs, Nikolajs Krjukovs (līdz 1825. gadam), Vladimirs Rajev-
skis, Ivans Gorbačevskis, Aleksandrs Barjatinskis un citi dabu un

tās likumus, cilvēku zināšanu izcelšanos un raksturu izskaidroja
materiālistiski. Kā liecina A. Puškins, ateistiskas idejas izteicis

P. Pestelis. Dekabristi K. Riļejevs, Aleksandrs Bestuževs un

Dekabristu materiālistu
filozofiskie uzskati

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 20. sēj., 219. lpp.
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Nikolajs Turgeņevs bija brīvdomātāji: viņi apšaubīja reliģijas
dogmas, izsmēja garīdzniecību, taču atklāti nesludināja ateismu

un materiālismu.

Dekabristi materiālisti uzskatīja, ka filozofijai jābūt patstāvī-
gai zinātnei, kas ir neatkarīga no reliģiskām mācībām un brīva

no nedzīvas sholastikas. Jakuškins domāja, ka filozofijas uzde-

vums ir atrisināt jautājumu, kas ir dzīvība, kā cēlies cilvēks. Krju-
kovs domāja, ka filozofijai vajag atrast saprātīgu sabiedrības

iekārtu, izglītot un audzināt valdniekus un pavalstniekus, mācīt

cilvēkiem taisnīgumu, patiesību, augstu tikumību.

Dekabristu materiālistu filozofiskās idejas izklāstītas Borisova

darbā «Par planētu izcelšanos», Jakuškina darbā «Kas ir dzī-

vība?», Krjukova piezīmju grāmatiņās (rakstītas pirms sacelša-

nās), Barjatinska odā «Par dievu», Rajevska filozofiskajās elē-

ģijās.
Dekabristi materiālisti uzskatīja, ka lietas sastāv no loti sīkām

materiālām daļiņām, kuras Borisovs sauca par atomiem, Jakuš-

kins — par vienībām. Šīm materiālajām daļiņām piemīt pievilk-
šanas spēks, kustības spēks, tās nosaka siltuma, gaismas, elek-

trības, magnētisma, kohēzijas un pievilkšanas spēka izpaušanos.
Dabā — tiklab neorganiskajā, kā arī organiskajā — nekas neat-

rodas miera stāvoklī, viss kustas, attīstās. «Gluži tāpat kā dzīvī-

bai visās tās izpausmēs, no sēnes līdz cilvēkam, ir savas attīstības

pakāpes,» rakstīja Jakuškins, «un kā, siltumam sasniedzot augstu

pakāpi, rodas gaisma, gluži tāpat dzīvības attīstības augstākajā
stadijā rodas domāšana.»1 Borisovs uzskatīja, ka planētas ne-

pastāv mūžīgi, bet rodas pamazām no pasaules telpā izkliedētiem

ļoti sīkiem atomiem.2

Dekabristi materiālisti pauda ateistiskas idejas. Rajevskis, pie-

mēram, apgalvoja, ka ticība dieva esamībai dibinās tikai uz spe-

kulatīvu pierādījumu, un nosodīja ideālistu mācību par dvēseles

nemirstību, jo

Neviens mums nezin teikt, kas mūs pēc nāves gaida, —

Ne daudzie zintnieki, ne Mozus grāmatas,
Ne tie, kas skaļi klāsta lietas dīvainas,
Ne Leibnics viedais savā Teodicejā3

.

Rajevskis ar sajūsmu rakstīja par Lukrēcija Kāra ateistisko

mācību. Dzejolī «Dziesminieks ieslodzījumā» viņš reliģiju rakstu-

roja kā «grožus māņticīgā pūļa savaldīšanai svaidītās galvas

1 H36paHHbie counaJībHO-no.iHTUMecKHe h (pH.noco<pCKHe npoH3BeAeHHH AeKa-

SpucTOß b Tpex TOMax, t. I, M., 1951, CTp. 166.
2 Sk. H36paHHbie coiiHajībHO-nojiHTHHecKHe h <pHJioco(pCKHe npon3BefleHHH

AeKa6pHCTOB b Tpex TO\iax, t. 111, M., 1951,CTp. 79.
3 H3ČpaHHbie h (pHJiococpcKiie npoH3Be,neHHH /jeKa-

6pHCTOB B TpeX TOM3X, t. 11, M., 1951, CTp. 358.
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priekša» un pašu ticību ka «valdnieku tērauda vairogu», kam jā-
padara lēns «saprāts pārdrošais».

Odā «Par dievu» Barjatinskis dievu attēloja kā kaut ko ļaunu,
nežēlīgu un asinskāru, kas cilvēkiem atnes briesmīgas ciešanas

un bēdas. «Lai gudrais šādu apstākļu sagadīšanos uzskata par

dievību, taču mana sirds to noraida šādas nežēlības dēļ.» Priekš-

status par dievu, viņš teica, radījušas cilvēka bailes no nesapro-
tamām un draudīgām dabas parādībām, jo bailes jau ir «pasau-
les maldu šūpulis». Savu odu Barjatinskis pabeidza ar vārdiem,
kuri aicina sagraut altāri, kas uzcelts dievam kā visuvarenai un

visulabai būtnei, jo dievs nav ne visuvarens, ne labs.

Dekabristi materiālisti uzskatīja, ka zinātne nav savienojama
ar reliģiju, jo zinātne dibinās uz faktiem un novērojumiem, uz

eksperimentiem un pieredzi, kas sniedz drošas zināšanas par

mums apkārtesošo pasauli, turpretī reliģija balstās uz aklu ticību

svētajiem rakstiem, uz mistisku atklāsmi.

Skarot jautājumu par cilvēku zināšanu avotu, Jakuškins un

Krjukovs apgalvoja, ka sākotnējos priekšstatus par ārējo pasauli
mums sniedz mūsu sajūtu orgāni, uz kuriem iedarbojas ārējie
priekšmeti.

Cilvēks, teica Jakuškins, cēlies no dzīvnieku pasaules. Nevarīgs
piedzimis, viņš sabiedrībā pamazām gūst iemaņas, pieredzi,
prasmi, ko sasniegušas iepriekšējās paaudzes. Savukārt viņš šo

mantojumu papildina pats ar savu pieredzi. Cilvēks nav domā-

jams ārpus sabiedrības. Viss viņa spēks, visas viņa spējas un

dotības attīstās sabiedrībā; tikai sabiedrība dod viņam iespēju

ieņemt dabā valdošo stāvokli.

Daļa dekabristu turējās pie reliģiskiem uz-

skatiem, atzina baznīcas mācību par die-

višķo providenci. P. Bobriščevs-Puškins, kas katorgā bija tā sauk-

tās reliģiskās kongregācijas vadītājs, apgalvoja, ka pasauli radī-

jis dievs, ka runas spējas cilvēks saņēmis no dievišķā gara kopā
ar saprātīgo un nemirstīgo dvēseli. J. Oboļenskis aizrāvās ar

Šellinga ideālistisko mācību. No M. Luņina piezīmēm redzams,
ka viņš atzinis dvēseles nemirstību un dievišķo providenci, kaut

gan uzskatījis to par neizzināmu.

Reliģiska ārēja forma bija republikāniskajām idejām Bestu-

ževa-Rjumina «Uzsaukumā», Muravjova-Apustuļa «Pareizticīgo
katķismā» un Ņ. Muravjova «Interesantajā sarunā», kur, atsau-

coties uz svētajiem rakstiem, apgalvots, ka dievs cilvēku radījis
«pēc sava ģīmja un līdzības», «ļaunumu nenodibinot», tāpēc
«ļauna vara nevar būt no dieva»1

un ir iznīcināma.

Dekabristi ideālisti

1 H3ČpaHHbie coiiHaiibHO-no.iHTHqecKne H (pHJiococpcKHe npoH3Be,aeHHH fleKa-

-6pHCTOB B TpeX TOM3X, T. I, CTp. 330, 331.
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Sabiedriski vēsturisko procesu dekabristi

uzlūkoja no apgaismotāju viedokļa. Par

sabiedriskā progresa galveno, noteicošo

spēku viņi uzskatīja izglītību, «laika garu». «Izglītība,» rakstīja
P. Borisovs, «ir visdrošākās zāles pret visiem morālajiem ļaunu-
miem. Gara tumsība nekad nevienu nav padarījusi laimīgu, vien-

mēr tā ir bijusi cilvēku dzimuma vislielāko nelaimju avots.» 1

Pēc Riļejeva domām, despotisma cēlonis ir gara tumsība, kas

ir pretstatā cilvēka dabai. Tāpēc cilvēks nevar samierināties ar

despotismu un «tiecas atbrīvoties no despotisma un panākt brī-

vību; šīs tieksmes pamatā ir izglītība»2
.

Brīvdomību ticības lietās

un politikā, uz sabiedriskā līguma dibināto republikānisko valdī-
šanas veidu sagatavo izglītošana, cīņa pret gara tumsību un māņ-
ticību.

Dekabristi uzskatīja, ka sabiedrības attīstībā liela nozīme ir

politiskām idejām. Luņins teica, ka politiskās idejas sākotnēji
«mīt dažās galvās un grāmatās; pēc tam tās kļūst par tautas

domām un izplatās sarunās; beidzot tās top par tautas jūtām,
prasa, lai tās katrā ziņā tiktu īstenotas, un, pretestību sastapušas,
rada revolūcijas» 3

. Tomēr dekabristi politiskās idejas aplūkoja izo-

lēti no sabiedriski ekonomiskās attīstības, no šķiru un šķiru cīņas
rakstura, t. i., abstrakti, nevēsturiski.

Dekabristi atzina dabisko tiesību un sabiedriskā līguma teoriju,
kas savos pamatos bija ideālistiska. Viņi mācīja, ka cilvēki no

dzimšanas ir vienlīdzīgi un brīvi, ka senatnē cilvēki neesot zinā-

juši, kas ir verdzība un ka vieni cilvēki var apspiest citus, un tajos
laikos dominējusi demokrātiskā kopienas «stihija». Varas avots

bijusi pati tauta, kas visas svarīgās lietas izlēmusi kopsapulcē.
Apvienoties sabiedrībā, teica Pestelis, cilvēkus pamudinājusi

nepieciešamība «apmierināt vispārības vajadzības», kad ikvienam

«jāatsakās no kādas savu uzskatu un paša domu daļas, lai izvei-

dotu tikai vienas domas, saskaņā ar kurām būtu iespējams no-

teikt to, kas attiecīgajā lietā darāms»4
. Pilsoniskajā sabiedrībā ar

vispārēju piekrišanu notiek tās locekļu iedalīšanās pavēlošajos

un paklausošajos. Ar laiku pilsoniskā sabiedrība kļūst par valsti,

pavēlošie pārvēršas par valdību, paklausošie — par tautu. «Tauta»

un «valdība» veido valsti.

Verdzība, sacīja Pestelis, ir pretrunā ar cilvēka dabu, tā radu-

sies dabisko tiesību un sabiedriskā līguma varmācīgas pārkāpša-
nas rezultātā, kā «nelabvēlīgu apstākļu» sekas, vieniem — valdī-

Dekabristu

socioloģiskie uzskati

1 H36paHHbie h (pH.noco(pCKHe npoH3BeaeHHH /ieKa-

ČpHCTOB B Tpe.X TOMaX, T. 111, CTp. 75.
2 H36paHHbie coiiHajībHO-nojiHTHHecKHe h (pHjiococpcKHe npon3Be,neHHH

ČpHCTOB B TpeX TOM3X, T. I, CTp. 558.
3

M. C. JIļjHUH, CoHHHeHHH H nHCbMa, n., 1923, CTp. 14.
4 H36paHHbie H (pHJiocoipcKHe npon3Be,neHHH aeKa-

ČpHCTOB B Tpe.K TOM3X, T. 11, CTp. 75.
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tājiem — patvaļīgi izrīkojoties ar otriem — ar pārvaldāmajiem.
Tā kā visiem cilvēkiem jābauda vienādas tiesības un vienādi la-

bumi, dzimtbūšana un patvaldība jālikvidē.
Dekabristi redzēja sabiedrībā notiekošo šķiru cīņu un domāja,

ka šās cīņas pamatā ir mantiskā, kārtu un politiskā nevienlīdzība.

«Mūsu laikmeta galvenie centieni,» teica Pestelis, «izpaužas tau-

tas masu cīņā pret visāda veida aristokrātijām, kas dibinātas gan
uz bagātību, gan uz mantotām tiesībām.»1 Taču dekabristi nesa-

prata, ka šķiru cīņa rodas tāpēc, ka pastāv ražošanas līdzekļu
privātīpašums, vienalga, kāda ir šā privātīpašuma forma. Viņi
baidījās no tautas revolūcijas un apgalvoja, ka, arī atstājot ražo-

šanas līdzekļus privātīpašumā, iespējams atbrīvoties no sociālām

sadursmēm, izplatot izglītību un izdodot labus likumus.

Daudzi dekabristi saprata tautas masu lomu vēsturē. Krju-
kovs rakstīja, ka «ar tautu viss ir iespējams, bez tautas nav iespē-
jams nekas». Polemizējot ar muižniecības ideologu vēsturnieku

Karamzinu, kas vēsturi reducēja uz kņazu un caru darbību,
Ņ. Muravjovs apgalvoja, ka «vēsture pieder tautai», ka vēsturi

virza nevis «prāta svētīgā vara», bet gan «vispārības domas», ka

tautas vēsturē norisinās pastāvīga cīņa starp ļauno un labo, neti-

kumu un tikumu. Bestuževs teica, ka vēsturē nedrīkst saskatīt vie-

nīgi karaļu, caru un varoņu darbību, jo katras valsts spēks ir

visas tautas-labklājība, tirdzniecības un zinātnes attīstība. Tomēr

dekabristi stāvēja ļoti tālu no tautas un, gatavodami sacelšanos,

viņi pie tautas negriezās, baidīdamies, ka tautas masu piedalīša-
nās tajā var novest pie «Pugačova laikiem».

Dekabristu idejas estētikas jomā bija iz-

klāstītas A. Bestuževa, K. Riļejeva, V. Ra-

jevska, V. Kihelbekera un citu literatūrkritiskajos rakstos un daiļ-

darbos; viņu ietekmē veidojās lielā krievu dzejnieka Puškina

daiļrade. Dekabristi un Puškins gribēja, lai māksla kalpotu at-

brīvošanās cīņai, viņi tiecās piešķirt tai cildenu pilsonisku skanē-

jumu, savdabīgumu, revolucionāru patosu. Riļejevs uzskatīja, ka

literārās daiļrades pamatā jābūt tautas epiem un teiksmām, kas

atspoguļo varonīgo pagātni, kā arī cilvēka garīgajai pasaulei,
visam cildenajam un daiļajam. Dekabristi tiecās, lai pilsonisko
motīvu caurstrāvotā māksla izraisītu «līdzpilsoņu sirdīs tēvzemes

mīlestību, rūpēšanos par vispārības labumu, tautas godu un citas

cildenas jūtas»2
.

Dekabristu sabiedriskā darbība atstāja dziļas un neizdzēšamas

pēdas tiklab krievu tautas atbrīvošanās cīņā, kā arī Krievijas sa-

biedriskās domas attīstībā. Sekojot Radiščevam, viņi attīstīja tā-

lāk materiālistisko un republikānisko tradīciju KrieVijā.

Dekabristu estētika

1 H36paHHbie coiiHajībHO-nojiHTimecKue h <pH.rioco(pcKHe fleKa-

ČpHCTOB B TpeX TOMax, T. 11, CTp. 166.
2 H36paHHbie coiiHajībHO-nojiHTHMecKiie ii (pn;ioco(pcKHe npoH3BefleHHH nena-

ČpHCTOB B Tpex TOMax, T. I, CTp. 547.



V. I. Ļeņins augstu novērtēja dekabristu republikāniskās brī-

vību mīlošās idejas, viņu drosmīgo cīņu pret patvaldību un dzimt-

būšanas aizstāvjiem. Viņš atzīmēja, ka revolucionāro muižnieku

loks gan bija ļoti šaurs un viņi stāvēja ļoti tālu no tautas, tomēr

dekabristu sacelšanās un viņu revolucionārās idejas modināja sa-

biedriskai darbībai jaunu paaudzi — revolucionāro demokrātu

paaudzi.
Tādējādi jau XVIII gs. vidū un XIX gs. pirmajos gadu desmi-

tos Krievijā filozofijā radās un attīstījās materiālistiska tradīcija,
kas balstījās uz dabas zinātņu sasniegumiem un bija saistīta ar

atbrīvošanās kustību pret carismu un dzimtbūšanu. Krievu domā-

tāji materiālisti cīnījās pret valdošo šķiru reakcionāro ideālistisko

un reliģisko ideoloģiju. Radiščeva un dekabristu filozofiskā doma

saplūda ar revolucionārās atbrīvošanās kustības republikāniska-
jām idejām.



VIII nodaļa

KLASISKĀ VĀCU FILOZOFIJA.

KANTA, FIHTES, ŠELLINGA, HĒGEĻA IDEĀLISTISKĀS

MĀCĪBAS

1. §. Klasiskās vācu filozofijas vēsturiskās saknes

XVIII gadsimta otrajā pusē Rietumeiropā notika jaunas so-

ciāli ekonomiskas pārmaiņas, ko izraisīja kapitālistiskā ražošanas

veida nostiprināšanās un buržuāzijas pārvēršanās par ekono-

miski valdošo šķiru. Agrīnās buržuāziskās revolūcijas XVII un

XVIII gadsimtā pavēra ceļu kapitālistiskajai attīstībai ne tikai

tajās zemēs, kur tās iznīcināja feodālo iekārtu, bet arī visā Rie-

tumeiropā. Vēl vairāk tas attiecas uz franču buržuāzisko revolū-

lūciju 1789.—1794. gadā. Šai revolūcijai bija milzīga atbrīvojoša
ietekme Eiropas zemēs, tā modināja tajās revolucionāru kustību,
kas vērsās pret feodālismu, un palīdzēja attīstīties jaunai, vēstu-

riski progresīvai buržuāziskai ideoloģijai, kura sludināja ikviena
cilvēka tiesības uz brīvību, laimi un privātīpašumu, turpretī feo-

dālā ideoloģija šādas tiesības cilvēkam neatzina. Tagad šīs tiesī-

bas tika atzītas par «dabiskām» un neatņemamām. Tolaik progre-

sīvās, revolucionārās buržuāzijas ideologi pasludināja cilvēku par

augstāko būtni, par dabas kungu; viņi apgalvoja, ka cilvēce stā-

jusies uz paātrināta sociālā progresa ceļa, kas novedīs pie vis-

pārējas labklājības, prāta un brīvības valstībā. Buržuāziskie ideo-

logi, vērsdamies pret novecojušajām feodālajām sabiedriskajām
attiecībām, pretstatīja tām «saprātīgo» un, kā viņiem šķita, «da-

bisko» buržuāzisko iekārtu; viņi vēl neredzēja kapitālistiskajai
iekārtai piemītošās pretrunas.

Kapitālistiskās ekonomikas attīstība arvien vairāk sagrāva feo-

dālās, lielā mērā stagnantās, ekonomiskās attiecības, radīdama

jaunas ražošanas nozares, jaunas šķiras un sociālas grupas, jau-
nas sabiedriskās un personiskās vajadzības. Rūpniecības revolū-

cija Anglijā, darba ražīguma, sabiedriskās ražošanas apjoma un

tempu milzīgais pieaugums, dabas zinātņu panākumi — tas viss,

likās, pavēra neierobežota un turklāt vispusīga sabiedriskā pro-

gresa perspektīvas.
Tomēr politiskajā ziņā feodālisms vēl nebija galīgi iznīcināts.

Pat tajās zemēs, kur buržuāzija bija iekarojusi politisko varu, feo-

dālajiem sabiedriskajiem spēkiem vēl bija liela nozīme. Bet tajās
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Eiropas zemēs — un to bija vairākums —,
kurās kapitālistiskās

ekonomikas attīstība vēl nebija novedusi pie buržuāziskiem revo-

lucionāriem pārveidojumiem, vara piederēja feodālajiem spēkiem,
un tie atteicās dalīties tajā ar jauno šķiru — buržuāziju. Burbonu

pusfeodālās monarhijas restaurācija Francijā, Vīnes kongress, kas

apvienoja visus Eiropas feodāli monarhistiskos spēkus, uzskatāmi

apliecināja, ka reakcijas spēki vēl nav salauzti, ka tie mēģina pār-
iet pretuzbrukumā.

Taču buržuāzija jutās apdraudēta ne tikai no labās, bet arī no

kreisās puses, pret buržuāziju vērsās apspiestās un ekspluatētās
masas, kurām kapitālisma nostiprināšanās un viss ar to saistītais

progress sagādāja jaunu postu, nabadzību un ekspluatācijas pa-

stiprināšanos. Jau agrīnajās buržuāziskajās revolūcijās atklājās
pretrunas pašā «trešajā kārtā». Šīs pretrunas izvērsās par atklātu

šķiru antagonismu, tiklīdz buržuāzija ieguva varu savās rokās.

Šādos apstākļos buržuāziskajā ideoloģijā, kura vispār nekad ne-

bija bijusi konsekventi revolucionāra, pastiprinājās tieksme uz

kompromisu ar vecajiem, feodālajiem spēkiem, jo vairāk tāpēc, ka

tie savukārt pielāgojās kapitālistiskajai iekārtai un zināmā mērā

ieguva buržuāzisku raksturu. Šīs pretrunas un tendences uz kom-

promisu sevišķi spilgti izpaudās Vācijā, kur kapitālisma attīstībai

bija jāpārvar daudzi ekonomiski un politiski šķēršļi.
Kamēr Anglija pēc buržuāziskās revolūcijas un rūpniecības

apvērsuma kļuva par lielāko kapitālistisko valsti un Francija
1789.—1794. gada revolūcijas rezultātā iznīcināja feodālismu un

strauji virzījās pa kapitālistiskā progresa ceļu, Vācija vēl arvien

palika ekonomiski un politiski sadrumstalota pusfeodāla zeme.

Muižnieku zemes īpašums, daudzās dzimtbūšanas paliekas, cunftu

iekārta, daudzu vācu pundurvalstu pastāvēšana, kuras formāli

bija neatkarīgas cita no citas un kurās valdīja reakcionāra abso-

lūtistiska iekārta, — tas viss ne tikai bremzēja Vācijas kapitālis-
tisko attīstību, bet arī padziļināja vācu valstu ekonomisko atpali-
cību no kapitālistiskajā ziņā vairāk attīstītajām zemēm. «Neviens,»
teica Engelss par šo Vācijas vēstures periodu, «nejutās labi.

Amatniecība, tirdzniecība, rūpniecība un lauksaimniecība Vācijā

bija noslīdējušas gandrīz līdz nullei; zemnieki, amatnieki un fabri-

kanti cieta zem divkārša sloga — no parazītiskās valdības un

ekonomiskās dzīves stagnācijas; muižnieki un firsti atzina, ka,

par spīti savu padoto nesaudzīgai ekspluatēšanai, viņiem nav

iespējams kāpināt savus ienākumus tā, lai tie atbilstu viņu augo-

šajiem izdevumiem; viss bija ačgārni, un visā zemē valdīja vis-

pārēja neapmierinātība.» 1

Šādā veidā izteiksmīgi raksturojis Vācijas stāvokli XVIII gad-
simta beigās un XIX gadsimta sākumā, Engelss uzsvēra, ka šis

«politiskajā un sociālajā ziņā apkaunojošais laikmets» bija reizē

1 K. MapKC h 0. dmenbc, CoHHHeHHH, t. 2, erp. 561.
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ar to izcils laikmets vācu literatūras un filozofijas vēsturē. «Ik-

vienā ievērības cienīgā tā laika darbā izpaudās spīts un sacelša-

nās gars pret vācu sabiedrību, kāda tā tolaik pastāvēja.» 1 Tas at-

tiecas ne tikai uz Sillera un Gētes darbiem, bet arī uz Kanta, Fih-

tes un Hēgeļa — vācu klasiskās filozofijas ievērojamāko pārstāvju

sacerējumiem.

Vācijā, norādīja Engelss, tāpat kā Francijā, pirms buržuāzis-

kās revolūcijas notika revolūcija filozofijā, kas to ideoloģiski sa-

gatavoja. Vācu filozofijas klasiķi bija galvenie filozofiskās revo-

lūcijas dalībnieki Vācijā. Atšķirībā no Holbaha, Helvēcija, Didro

un citiem franču apgaismības darbiniekiem viņi bija ideālisti.

Šajā faktā atspoguļojas toreizējās Vācijas ekonomiskā atpalicība,
vācu buržuāzijas vājums, tās nespēja atklāti revolucionāri vēr-

sties pret feodālo iekārtu, tieksme uz kompromisu. Un tomēr šajās

ideālistiskajās mācībās tika pamatota doma, ka nepieciešama Vā-

cijas buržuāziska pārveidošana, kuru tās traktēja kā sabiedriskās

dzīves pārkārtošanu, pamatojoties uz prātu un brīvību, kas vācu

filozofijas klasiķu mācībā tika uzskatīta par gara būtību.

K. Markss nosauca Kanta — vācu klasiskās filozofijas cilts-

tēva filozofiju par franču buržuāziskās revolūcijas vācu teoriju.
Šī definīcija pilnīgi attiecināma arī uz Fihtes un Hēgeļa filozo-

fiju. Vācu ideālistu radītā attīstības teorija bija tieši vērsta pret
reakcionārajiem feodālajiem spēkiem, kuri visādi bremzēja Vāci-

jas buržuāzisko attīstību. V. I. Ļeņins norādīja: «Hēgeļa ticība

cilvēka prātam un tā tiesībām un Hēgeļa filozofijas galvenā tēze,
ka pasaulē pastāvīgi norisinās pārmaiņas un attīstības process,
noveda tos Berlīnes filozofa skolniekus, kas negribēja samierinā-

ties ar īstenību, pie domas, ka arī cīņa pret īstenību, cīņa pret
pastāvošo netaisnību un valdošo ļaunumu sakņojas pasaules
likumā par mūžīgo attīstību.» 2 Taču attīstību vācu filozofi saprata
būtībā kā garīgu procesu, ko nosaka prāta pašattīstība. Tā izvir-

zot jautājumu, tika notušēta materiālo sabiedrisko attiecību revo-

lucionāras pārveidošanas nozīme un teorētiski attaisnots tas poli-
tiskais kompromiss ar feodālajiem spēkiem, uz kuru tiecās vācu

buržuāzija.
Vislielākais vācu klasiskās filozofijas sasniegums bija tas, ka

ta izstrādāja, kaut arī balstoties uz aplamām ideālistiskām pre-

misām, dialektisko metodi, dialektisko loģiku, mācību par attīstī-

bas procesa likumsakarībām. Dabiski rodas jautājums: kas deva

iespēju vājās vācu buržuāzijas ideologiem izdarīt šo izcilo iegul-
dījumu dialektikas attīstībā?

Filozofijas vēsture liecina, ka progresīvas filozofiskas mācības
bieži vien rodas ekonomiskajā ziņā samērā atpalikušās zemēs, ja
šo zemju attīstības objektīvie nosacījumi dod tām iespēju izman-

1 K. MapKc h 0. dmeAbc,CoHHHeHHH, t. 2, CTp. 562.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 2. sēj., 7. lpp.



230

tot vairāk attīstīto zemju pieredzi. Francija XVIII gadsimtā bija
ekonomiskajā ziņā mazāk attīstīta nekā Anglija, taču tieši Fran-

cijā izveidojās Holbaha, Didro un Helvēcija materiālisms —

XVIII gadsimta materiālistiskās filozofijas visvairāk attīstītā

forma. Pats par sevi saprotams, ka XVIII gadsimta franču mate-

riālisms balstījās uz XVII gadsimta angļu materiālisma, tāpat kā
arī uz Spinozas materiālisma sasniegumiem. Turklāt franču ma-

teriālisma sociāli ekonomiskais priekšnoteikums bija feodālo sa-

biedrisko attiecību krīze Francijā, buržuāziskās revolūcijas tuvo-

šanās. Kaut kas līdzīgs notika arī Vācijā. Vācu klasiskā filozofija
balstījās uz filozofiskās domas sasniegumiem, kas bija gūti vis-

vairāk attīstītajās Eiropas zemēs, kurās jau bija notikušas bur-

žuāziskās revolūcijas. Franču materiālisti bija 1789.—1794. gada
revolūcijas priekšteči un idejiskie sagatavotāji, vācu filozofijas
klasiķi tieši izjuta tās atbrīvojošo ietekmi. Epohālais sociāli eko-

nomiskais apvērsums, gadsimtiem pastāvējušo sabiedrisko attie-

cību revolucionārā pārveidošana bija viens no priekšnoteikumiem
tam dialektiskajam uzskatam par cilvēces vēsturi, kuru izstrā-

dāja vācu klasiskā ideālisma pārstāvji. Jāatzīmē arī, ka šie domā-

tāji balstījās uz dialektiskajām tradīcijām vācu filozofijā (Kūzas

Nikolajs, G. Leibnics) un mēģināja teorētiski vispārināt dialekti-

kas vēsturi.

Kanta, Šellinga un Hēgeļa natūrfilozofiskie uzskati liecina, ka

vācu filozofijas klasiķi ņēma vērā tā laika dabas zinātņu sasnie-

gumus, kas dažos pētniecības sektoros dažkārt tieši mudināja uz

jautājumu dialektisku ievirzi. Taisni XVIII gadsimta beigās un

XIX gadsimta sākumā izcilākie dabas pētnieki sāka apzināties,
ka dabas parādību mehānistiskais, metafiziskais izskaidrojums ir

nepietiekams, un izvirzīja jautājumu par matērijas nemehānisku

(ķīmisku, bioloģisku v. c.) kustības formu eksistenci. Šie dabas

pētnieki vērsās pret mācību par īpašu «nesveramu» degošu matē-

riju (flogistonu jeb siltumradi), kā arī pret gaismraža, skaņraža
un citu sholastisku «matēriju» atzīšanu un izteica minējumus, ka

uguns, siltums, gaisma, skaņa un elektrība ir matērijas kustības

dažādas formas.

Kā norāda Engelss, jau XIX gadsimta sākumā ģeoloģijas, em-

brioloģijas, augu un dzīvnieku fizioloģijas, kā arī organiskās ķīmi-

jas sasniegumi izraisīja secinājumu par attīstību tiklab neorga-

niskajā, kā arī organiskajā dabā.1 Buržuāzisko revolūciju pieredze

un tā laika dabas zinātņu līmenis vēl nedeva pamatu zinātniskas,

materiālistiskas dialektikas izstrādāšanai. Šķērslis šā uzdevuma

atrisināšanai bija arī buržuāzisko domātāju šķiriskā aprobežotība.
Tas viss — kopā ar iepriekš minētajām Vācijas attīstības īpatnī-
bām — noteica vācu filozofijas klasiķu izstrādātās dialektikas

ideālistisko raksturu.

1 Sk. K. Marksa un F. Engelsa Darbu izlasi, II sēj., 350. lpp.
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Vācu klasiskās filozofijas lielā vēsturiskā nozīme ir tā, ka šī

filozofija, veidodama augstāko pakāpi filozofiskās domas attīstībā

pirms Marksa, bija viens no dialektiskā un vēsturiskā materiā-

lisma teorētiskajiem avotiem. «Markss,» rakstīja V. I. Ļeņins,
«neapmierinājās ar XVIII gadsimta materiālismu vien, bet vir-

zīja filozofiju uz priekšu. Viņš padarīja to bagātāku ar klasiskās

vācu filozofijas — it īpaši Hēgeļa sistēmas — ieguvumiem, kas

savukārt noveda pie Feierbaha materiālisma. Galvenais no šiem

ieguvumiem ir dialektika..
Tādi ir vācu klasiskās filozofijas rašanās vēsturiskie nosacī-

jumi.

2. §. I. Kanta «kritiskā filozofija»

Imanuels Kants dzimis 1724. gadā amatnieka ģimenē Kēnigs-

bergā. Turpat Kants mācījās, strādāja par mājskolotāju, kļuva par

universitātes profesoru un vēlāk par tās rektoru; turpat viņš sa-

rakstīja visus savus darbus un turpat arī nomira (1804).

Kants bija ne tikai filozofs, bet arī liels zinātnieks dabas pēt-
niecībā — kosmogonijā, fiziskajā ģeogrāfijā, antropoloģijā. Kēnigs-

bergas universitātē Kants mācīja ne tikai filozofijas priekšmetus,
bet arī vairākas dabas zinātņu disciplīnas.

Kanta filozofisko uzskatu attīstību parasti iedala divos perio-
dos. Pirmajā periodā — līdz 70. gadu sākumam — Kants mē-

ģināja risināt filozofiskās problēmas — jautājumus par esamību,
dabas filozofijas, reliģijas filozofijas, ētikas un loģikas jautāju-

mus, pamatojoties uz pārliecību, ka filozofiju iespējams izstrādāt

un pamatot kā teorētisku spekulatīvu zinātni, t. i., nepievēršoties

pieredzes datiem. Otrajā periodā — no 70. gadu sākuma — Kants

mēģināja stingri nodalīt parādības no lietām, kādas tās pastāv

pašas par sevi, no «lietām par sevi»; šīs pēdējās, pēc Kanta do-

mām, nevar būt dotas pieredzē. Tagad Kants mēģināja pierādīt,
ka lietas pašas par sevi ir neizzināmas, ka mēs izzinām tikai «pa-
rādības» jeb to veidu, kā šīs «lietas par sevi» uz

mums. Šajā periodā Kants pētīja dažādu izziņas funkciju sastāvu,

izcelšanos un robežas. Šajā periodā izveidotā mācība bija agnos-
ticisma mācība. Pats Kants to sauca par «prāta kritiku».

Kants saprata, ka šī viņa mācība ierobežo prātu, jo tā noliedza

prāta spēju izzināt lietu būtību un atstāja tam tikai parādību izzi-

nāšanas funkciju. Kants domāja, ka šāds prāta ierobežojums, at-

stājot tam tikai parādību izzināšanu, ir nepieciešams zinātnes

attīstībai, jo atņem pamatu jebkāda veida loģiskiem «pierādīju-
miem» par dieva, viņpasaules utt. eksistenci. Tomēr reizē ar to

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 19. sēj., 4. lpp.
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Kants atzina, ka ticēt dievam ne tikai ir iespējams, bet ari ne-

pieciešams, jo bez ticības tikumiskās apziņas prasība nav samie-

rināma ar ļaunuma eksistenci.

Kanta filozofijas attīstībā atspoguļojās tā laika vācu buržuā-

zijas vājums. Kants neticēja, ka sabiedriskajā dzīvē pastāvošo
ļaunumu iespējams novērst. Viņš meklēja mierinājumu ticībā:

harmonija un tikumiska kārtība iespējama nevis reālajā empīris-
kajā dzīvē, bet gan tikai pārjutekliskajā pasaulē. Pārjutekliskā
(«inteligiblā») pasaule ir tikai domājama, bet nav izprotama. Zi-

nātniskā izpratne jeb izziņa ir sapratnes un nevis prāta funkcija.
Ticība dievam garantē to tikumisko kārtību, kas nav atrodama

empīriskajā pasaulē.

Taču, kaut gan rezultāts, pie kura nonāca Kants savas attīs-

tības otrajā periodā, bija izdevīgs ticībai, pašam ceļam, pa kuru

Kants tuvojās šim rezultātam, motīviem, kuru dēļ Kants ķērās pie
savas prāta «kritikas», bija dziļas gnozeoloģiskas saknes, un tie

bieži vien bija pretrunā ar tieksmi atrast ticības avotu praktiskā
prāta postulātos. Šajā ceļā viņš mēģināja: 1) noskaidrot dažādu

izziņas veidu — zinātniskā un filozofiskā — avotus; 2) noskaid-

rot, uz ko ir pamatots izziņas patiesums matemātikā un dabas

zinātnēs; 3) izpētīt zinātniskās domāšanas formas un kategorijas
utt.

Tā kā par filozofijas pamatuzdevumu savas attīstības otrajā
periodā Kants atzina prāta un citu izziņas spēju kritiku, tad vēlāk,

periodā pēc 70. gadiem, Kanta filozofiju sāka saukt par «kritisko»

filozofiju un pašu šo periodu — par «kritisko» periodu. Un, tā kā

pirms 70. gadu sākuma «kritika» Kanta filozofijā vēl tikai iezīmē-

jās, bet nevaldīja, tad Kanta filozofijas attīstības pirmo periodu
sāka saukt par «pirmskritikas» periodu.

«Pirmskritikas» perioda darbos līdzās fi-

lozofiskiem sacerējumiem svarīgu vietu

ieņem sacerējumi, kas veltīti dabas zinātņu

jautājumiem. Šajos darbos Kants izvirza

jautājumu par attīstību dabā. Atšķirībā no Ņūtona Kants mēģi-
nāja izmantot ta laika dabas zinātņu principus, lai izskaidrotu ne

tikai pašreizējo Saules sistēmas uzbūvi, bet lai izskaidrotu arī

tās rašanos.

Grāmatā «Vispārīgā dabas vēsture un debess teorija» (1755)

Kants izstrādāja ģeniālo hipotēzi, ka Saules sistēma radusies no

telpā izkaisītu matērijas daļiņu milzu mākoņa un attīstījusies līdz

savai tagadējai uzbūvei saskaņā ar likumiem, ko fizikā atklāja

Ņūtons. Neaprobežodamies ar vispārīgo Saules sistēmas izveido-

šanās teoriju, Kants mēģināja atrisināt arī speciālākus jautāju-
mus, kas saistīti ar Zemes vēsturi. Viņš izvirzīja jautājumu par

paisumu un bēgumu lomu Zemes vēsturē un pierādīja, ka šās pa-

rādības rezultātā Zemes griešanās ap savu asi palēninās.

«Pirmskritikas» periods
Kanta filozofijā un viņa

dabzinātniskie darbi
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Fizikā Kants pamatoja mācību par kustības un miera relativi-

tāti, attīstot tālāk Dekarta un Galileja idejas. Bioloģijā Kants iz-

virzīja ideju par dzīvnieku valsts ģenealoģisko klasifikāciju, t. i.,
dažādu dzīvnieku sugu sadalīšanu pēc to izcelšanās. Beidzot, pētī-

jumos par antropoloģiju Kants izvirzīja ideju par cilvēku rasu

dabisko vēsturi. Engelss atzīmēja, ka Kanta idejas par attīstību

dabā izbeidza periodu, kad metafiziskais domāšanas veids neda-

līti valdīja dabas pētnieku galvās. «Kanta teorija par visu taga-
dējo debess ķermeņu izcelšanos no rotējošām miglāja masām,»

rakstīja Engelss, «bija vislielākais sasniegums astronomijā kopš

Kopernika. Pirmo reizi tika satricināts priekšstats, ka dabai nav

nekādas vēstures laikā
...

Šai priekšstatā, kas pilnīgi atbilda me-

tafiziskajam domāšanas veidam, Kants iesita pirmo robu un tur-

klāt tik zinātniskā veidā, ka vairums viņa lietoto argumentu vēl

šodien ir spēkā.» 1

Tomēr, izklāstot mācību par Saules sistēmas dabisko izcelša-

nos un attīstību, Kants dažkārt atkāpās no šās mācības par labu

reliģijai un teleoloģijai, t. i., tā laika skolās valdošajai mācībai

par dabas mērķtiecību. Atzīdams, piemēram, pasaules attīstības

procesa bezgalību, Kants reizē ar to domāja, ka šim procesam
tomēr ir bijis sākums. Mehāniskie likumi atklājas matērijā, bet

neizriet no tās, un pasaules cēlonis, pēc Kanta ieskata, ir nevis

matērija, bet gan dievs. Tādējādi dievišķīgais pirmcēlonis tika

saglabāts, kaut gan vājinātā veidā: dievišķīgās radīšanas akts tika

nošķirts no dabiskās attīstības procesa un pats šis process tika

pasludināts par neatkarīgu no dieva iejaukšanās.
«Pirmskritikas» perioda darbos Kantu

ietekmēja Leibnica un Volfa racionālistiskā

filozofija. Racionālisti — Kanta skolo-

tāji — domāja, ka reālais sakars starp cē-

loni un tā darbību neatšķiras no loģiskā sakara starp pamatojumu
un secinājumu. Jūma ietekmēts, Kants atteicās no šā uzskata. Sa-

kars starp cēloni un darbību ir tikai faktisks, empīrisks, to nav

iespējams atvasināt loģiskā ceļā un tāpēc ar loģiku vien nepietiek,
lai pamatotu teorētiskās dabas zinātnes. Reizē ar to Kants no ra-

cionālisma mācības saglabāja pārliecību, ka zinātnes, kas sastāv

no apgalvojumiem, kuriem ir vispārēja un nepieciešama nozīme,

(matemātika, dabas zinātnes) nevar izrietēt no pieredzes, kura

vienmēr ir nepilnīga, nepabeigta un tātad nedod pamatu šāda

veida vispārinājumiem. Taču šo zinātņu avots, pēc Kanta ieskata,

nevar būt arī prāts. Bet zināšanas, kurām ir vispārēja un nepiecie-
šama nozīme, jeb — pēc Kanta terminoloģijas — patiesas zi-

nāšanas tomēr pastāv. To avots ir jutekliskuma un sapratnes
«apriorās» formas, kas nav atkarīgas no pieredzes un pastāv

Kanta filozofiskie
darbi «kritiskajā»

periodā

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, LVI, 1952, 65. lpp.
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Kanta «kritiskā filozofija» izveidojās 70. gadu sākumā. Kants
to izteica traktātos «Tīrā prāta kritika» (1781), «Praktiskā prāta
kritika» (1788) un «Spriešanas spēju kritika» (1790). Pirmajā no

šiem darbiem Kants iztirzāja savu mācību par izziņu, otrajā —

ētiku, trešajā — estētiku un mācību par mērķtiecību dabā.

Visu triju «Kritiku» priekšnoteikums ir Kanta mācība par «lie-

tām par sevi» un «parādībām». Saskaņā ar šo mācību pastāv no

mūsu apziņas (no sajūtām, no domāšanas) neatkarīga lietu pa-
saule; Kants tām deva nosaukumu — «lietas par sevi». Izziņa,
pēc Kanta mācības, sākas ar to, ka «lietas par sevi» iedarbojas uz

sajūtu orgāniem un izraisa sajūtas. Izteikdams šo savas mācības

tēzi — tēzi, ka pastāv «lietas par sevi», — Kants spriež kā mate-

riālists. Te primārais viņam ir nevis mūsu apziņa, bet gan mate-

riālās pasaules lietas. Taču, tiklīdz Kants sāk pētīt jautājumu par

izziņas formām un robežām, viņš pamet materiālistisko viedokli

un attīsta ideālistisku mācību par izziņu. Šis ideālisms ietverts

apgalvojumā, ka nedz mūsu jutekļu uztvertās sajūtas, nedz mūsu

sapratnes jēdzieni un spriedumi, nedz mūsu prāta jēdzieni («ide-
jas») mums nedod un nevar dot teorētisku zināšanu par «lietām

par sevi». Lai cik neapšaubāmas ir matemātikas un dabas zinātņu
vispārīgās un nepieciešamās patiesības, zināšanas, ko tās mums

dod, nav zināšanas par «lietām par sevi». Te mēs izzinām tikai tās

lietu puses, īpašības un attiecības, kuras ir adekvātas ar mūsu

apziņas formām — sajūtām, jēdzieniem (kategorijām), spriedu-
miem. Turpretī par visu to, kas nav adekvāts ar šīm formām, mums

nevar būt nekādu zināšanu: «lietas par sevi» nav izzināmas. Izzi-

nāmas ir tikai parādības. Tātad «lietu par sevi» neizzināmība,

pēc Kanta mācības, ir principiāla. Empīriskās zināšanas gan ne-

mitīgi progresē, un šim progresam, pēc Kanta ieskata, nav no-

spraužamas nekādas robežas. Tomēr empīrisko zināšanu bezga-
līgais progress netuvina mūs «lietu par sevi» izziņai. Tās vienmēr

ir bijušas un vienmēr būs ārpus mūsu izziņas robežām.

Kanta «kritiskās filozofijas» pamatiezīme ir materiālisma sa-

mierināšana ar ideālismu, agnosticisms. «Kad Kants,» saka Ļeņins,

«pieļauj, ka mūsu priekšstatiem atbilst kaut kas ārpus mums,

kaut kāda lieta par sevi, — tad te Kants ir materiālists. Kad viņš

pasludina šo lietu par sevi par neizzināmu, transcendentu,

viņpusēju, — tad Kants uzstājas kā ideālists.» 1 Mācība, kas ap-

galvo, ka «lietas par sevi» ir neizzināmas, ir ideālistiska, tāpēc
ka galu galā «lietas par sevi» Kantam ir transcendentas, t. i.,

viņpusējas, tādas, kas pastāv ārpus laika un telpas. Turpretī laiku

un telpu, kvantitāti, kvalitāti, cēlonību un visus citus objektīvi

pastāvošos sakarus un attiecības Kants atzīst par subjektīvām pa-

rādībām, kuras pastāv tikai kā jutekliskās izziņas un sapratnes
formas.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 179. lpp
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Kanta mācība par izziņu balstās uz viņa

teoriju par spriedumiem. Pēc Kanta ieskata,
zināšanas vienmēr izpaužas sprieduma

formā, kurā tiek domāta kaut kāda attiecība vai sakars starp di-

viem jēdzieniem — sprieduma subjektu un predikātu. Ir divi šā

sakara veidi. Dažos spriedumos predikāts nedod jaunas zināšanas

par priekšmetu salīdzinājumā ar tām zināšanām, kas jau ietver-

tas subjektā. Tādus spriedumus Kants nosauca par analītiskiem

spriedumiem. Analītiska sprieduma piemērs: «Visiem ķermeņiem

piemīt izplatība.» šajā spriedumā predikāts — jēdziens «izpla-
tība» — nedod nekādas jaunas zināšanas salīdzinājumā ar tām

zināšanām, kas jau ietvertas jēdzienā «ķermenis» — sprieduma
subjektā. Aplūkojot jēdzienu «ķermenis», mēs atrodam tā pārējo

pazīmju vidū pazīmi «izplatība». Šī pazīme loģiski secināma no

subjekta — no jēdziena par ķermeni.
Bet ir arī tādi spriedumi, kuros sakaru starp subjektu un pre-

dikātu nav iespējams noskaidrot, analizējot vienīgi subjekta
jēdzienu. Tajos predikāts netiek secināts no subjekta, bet tiek savie-

nots ar subjektu. Tādus spriedumus Kants nosauca par sintētis-

kiem spriedumiem. Sintētiska sprieduma piemērs: «Dažiem ķerme-
ņiem piemīt smagums.» Ķermeņa jēdziens neietver sevī obligāti
«smaguma» pazīmi, domā tā tiek savienota ar jēdzienu par ķer-
meni; šādu savienošanu Kants nosauca par sintēzi. Sintētiskos

spriedumus Kants savukārt iedalīja divās šķirās. Vienā no tām

predikāta sakars ar subjektu tiek domāts tāpēc, ka šis sakars at-

klājas pieredzē. Tāds, piemēram, ir spriedums «daži gulbji ir

melni». Šādus sintētiskos spriedumus Kants nosauca par aposte-
rtorlem spriedumiem. Otrajā šķirā ietilpst tādi sintētiskie sprie-
dumi, kuros sakaru starp predikātu un subjektu nav iespējams
pamatot ar pieredzi. Šis sakars tiek domāts kā tāds, kas pastāv
pirms pieredzes un ir neatkarīgs no tās. Šādus sintētiskos spriedu-
mus Kants nosauca par aprioriem spriedumiem, piemēram: «Vi-

sam, kas notiek, ir cēlonis.» Šis spriedums, pēc Kanta mācības,
ir apriors, tāpēc ka tajā domātais sakars starp tā subjektu un

predikātu nav pamatojams ar pieredzi: spriedumā ir runa par visu,
kas notiek, bet pieredzē mēs varam zināt tikai daļu no tā, kas

notiek.

Tā kā apriorajiem sintētiskajiem spriedumiem Kants piedēvēja
pirmšķirīgu nozīmi, tad savu galveno jautājumu par izziņas avo-

tiem, par izziņas veidiem un to robežām viņš formulēja kā jautā-
jumu par aprioru sintētisku spriedumu iespējamību ikvienā no

izziņas veidiem. Kantu interesēja galvenokārt trīs izziņas veidi:

matemātika, teorētiskās dabas zinātnes un «metafizika» (visa
esošā spekulatīva izzināšana). Tāpēc jautājumu par apriorajiem
sintētiskajiem spriedumiem viņš izvirzīja trejādā formā: 1) kā tādi

spriedumi ir iespējami matemātikā; kā tie ir iespējami teorētis-

kajās dabas zinātnēs un 3) vai tie ir iespējami «metafizikā». Pētī-

Kanta maciba

par izziņu
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jumus, kas attiecas uz jautājumiem par aprioro sintētisko sprie-
dumu iespējamību zinātniskajā un filozofiskajā izziņā, Kants no-

sauca par «transcendentāliem» pētījumiem un savu mācību, kurā

viņš mēģināja dot atbildes uz šiem jautājumiem, — par «transcen-

dentālo ideālismu».

Šo triju jautājumu atrisināšanu Kants saistīja ar triju izziņas
pamatspēju — jutekliskuma, sapratnes un prāta — pētīšanu. Ju-

tekliskums ir spēja izjust sajūtas, sapratne — spēja veidot jēdzie-
nus un spriedumus, prāts — spēja izdarīt slēdzienus, kas sniedzas

līdz pat «idejām». «Idejas» ir prāta jēdzieni par visu nosacīto

parādību absolūto vienību.

Jautājumu par aprioro sintētisko spriedu-
mu iespējamību matemātikā Kants aplūko
mācībā par jutekliskās izziņas formām.

Pēc Kanta mācības, matemātisko zināšanu elementi ir nevis jē-

dzieni, bet gan jutekliski vērojumi jeb uzskatāmi priekšstati (ju-
tekliskas «intuīcijas»). Matemātikas spriedumos subjekta sintēzei

ar predikātu pamatā ir vai nu juteklisks telpas vērojums (ģeomet-
rijā), vai arī juteklisks laika vērojums (aritmētikā) 1. Telpa ir ārējā

jutekliskā vērojuma apriorā forma. Tieši apriorisms, pēc Kanta

mācības, piešķir telpas vērojumiem tiem piemītošo absolūto vispā-

rējību un nepieciešamību. Un gluži tāpat laiks ir iekšēja jutekliskā
vērojuma apriorā forma. Apriorisms piešķir laika vērojumiem
tiem piemītošo absolūto vispārējību un nepieciešamību. Šī mācība

par telpu un laiku kā jutekliskā vērojuma apriorām formām ir

subjektīvais ideālisms. Kanta filozofijā telpa un laiks vairs nav

pašu lietu eksistences formas. Tie kļūst par apriorām mūsu jutek-
liskuma formām.

Apriorie sintētiskie spriedumi matemātikā ir iespējami, tāpēc
ka visu matemātikas atzinumu pamatā, pēc Kanta ieskata, ir mūsu

jutekliskuma apriorās formas — telpa un laiks. Matemātikas pa-

tiesību absolūtā vispārējība un nepieciešamība neattiecas uz pa-

šām lietām, tā nozīmīga tikai mūsu prātam ar tam piemītošo ju-
tekliskā vērojuma formu apriorismu. Prātam, kas citādi organizēts
nekā mūsu prāts, matemātikas patiesības nebūtu neapstrīdamas.

Apriorie sintētiskie spriedumi teorētiskajās
dabas zinātnēs ir iespējami, pēc Kanta mā-

cības, tāpēc, ka pastāv kategorijas — sa-

pratnes jēdzieni, kas ir neatkarīgi no pie-

redzes piegādātā materiāla. Kanta mācība par sapratnes katego-

rijām ir tikpat ideālistiska kā viņa mācība par jutekliskuma for-

mām. Kantam kategorijas ir nevis esamības formas, bet gan mūsu

sapratnes jēdzieni. Šie jēdzieni neatspoguļo jutekliskajā pieredze
atrastu saturu, bet ir tikai formas, pēc kurām sapratne sakārto

jutekliskuma piegādāto materiālu. Tāpēc kategorijas, t. i., šadi

Mācība par jutekliskās
izziņas formām

Kanta mācība par
sapratnes apriorajām
formām. Kategorijas

1 Aritmētiskās skaitīšanas operācijas priekšnoteikums ir momentu secība

laikā.



237

jēdzieni, ir aprioras. Tās neattīstās; no kategorijas uz kategoriju
nav gandrīz nekādas pārejas.

Kanta mācība par jutekliskumu un par sapratni ir ievads mā-

cībā par izziņu. Pēc Kanta ieskata, ne sajūtas, ne jēdzieni paši

par sevi vēl nedod zināšanas. Sajūtas bez jēdzieniem ir «aklas»

un jēdzieni bez sajūtām — «tukši». Izziņa vienmēr ir sajūtu un

jēdzienu savienojums (sintēze). Tāpēc Kantam rodas jautājums:
kādā veidā juteklisko vērojumu dažādība ar sapratnes aprioro
formu palīdzību pārvēršas par vienību? Pēc Kanta ieskata, šādas

vienības augstākais nosacījums ir nevis paša priekšmeta materiālā

vienība, bet gan apriora pašapziņas vienība, t. i., tāda vienība, kas

pastāv pirms jebkuras iespējas savienot jutekliskos vērojumus.
Šī vienība nav atkarīga no pašu juteklisko vērojumu konkrētā

satura, un tāpēc tā ir formāla.

Kants izstrādāja struktūras ziņā |oti sa-

režģītu teoriju par pastarpinošajām sintē-

zes (sakara) formām starp kategorijām kā

tīriem sapratnes jēdzieniem un jutekliskā
vērojuma formām. Šajā konstrukcijā liela

loma ir mācībai par sapratnes tīro jēdzienu «shematismu» jeb par

«figurālo» sintēzi, t. i., par aprioro funkciju, ar kuras palīdzību
jutekliskais dotums tiek pakārtots kategorijai.

Pamatojoties uz savu mācību par kategorijām, Kants dod at-

bildi uz otro «kritikas» jautājumu — uz jautājumu, kā iespējamas
teorētiskās dabas zinātnes. Šī atbilde vienlaikus ir atbilde uz vis-

pārīgāku jautājumu: kā iespējama zinātniska izziņa, kurai objek-
tīva nozīme? Ar izziņas «objektivitāti» Kants saprot nevis objek-
tīvās realitātes atspoguļojumu mūsu izziņā, bet gan loģisku vispā-

rējību un nepieciešamību.
Visu dabzinātnisko spriedumu pamatā, pēc Kanta ieskata, ir

vispārēji un nepieciešami likumi. Lai arī kā savā starpā atšķiras
dabas zinātņu priekšmeti, zinātniskā izziņa par tiem iespējama
tikai tad, ja sapratne domā dabas priekšmetus un parādības pa-

kļautus trijiem likumiem: 1) substances nezūdamības likumam;

2) cēlonības likumam un 3) substanču mijiedarbības likumam. Bū-

dami vispārēji un nepieciešami, šie likumi tomēr pieder nevis pašai
dabai, bet gan tikai mūsu sapratnei. Sapratnei tie ir augstākie
apriorie likumi, kuri noteic visa tā sakaru, ko sapratne var domāt.

Mūsu apziņa pati veido priekšmetu — nevis tajā nozīmē, ka tā

to rada vai dod tam esamību, bet tajā nozīmē, ka tā piešķir izzi-

nāmajam priekšmetam to formu, kurā vienīgajā to iespējams izzi-

nāt, — vispārēju un nepieciešamu zināšanu formu. Tāpēc Kants se-

cina, ka nevis mūsu prāta formas tiek pieskaņotas dabas lietām,

bet gan otrādi — dabas lietas tiek pieskaņotas prāta formām.

Mūsu prāts atrod un var atrast dabā tikai to, ko viņš pats tajā
ieliek pirms pieredzes un neatkarīgi no pieredzes — ar savām

paša formām.

Kanta mācība par dabas

zinātņu iespējamības
gnozeoloģiskajiem

nosacījumiem
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No ta Kants secina, ka lietas pašas par sevi ir neizzināmas.

Nedz jutekliskuma formas — telpa un laiks, nedz sapratnes

kategorijas,_ nedz pat augstākie zinātnes pamatatzinumi (sub-
stances nezūdamības likums, cēlonības likums un substanču mij-
iedarbības likums) nepieder pie pašu «lietu par sevi» noteik-

smēm. Dabu kā vispārējas un nepieciešamas izziņas priekšmetu
veido — no izziņas formas puses — pati apziņa. Kanta
secinājums, ka apziņa pati veido zinātnes priekšmetu, ir sub-

jektīvais ideālisms. Kanta secinājums, ka «lietas par sevi» nav

iespējams izzināt, ir agnosticisms.
Kanta «kritikas» trešais pamatjautājums
ir jautājums, vai apriorie sintētiskie sprie-
dumi ir iespējami «metafizikā», t. i., teo-

rētiskajā filozofijā. Šo jautājumu Kants

aplūkoja, pētījot prāta spējas. Parastajā
loģikā ar prātu saprot spēju izdarīt slē-

dzienu. Kants aplūkoja prātu kā slēdziena spēju, kas izraisa

«ideju» rašanos. Pēc Kanta ieskata, idejas ir jēdzieni par absolūto,

nenosacīto, un, tā kā viss, kas mums dots pieredzē, ir nosacīts,

tad ideju priekšmets ir tas, ko nekad nevar uztvert jutekļi pie-
redzē. Prāts, pēc Kanta mācības, izveido trīs idejas: 1) ideju par
dvēseli kā visu nosacīto psihisko parādību absolūtu, nenosacītu

kopveselumu; 2) ideju par pasauli kā bezgalīgas cēloniski nosa-

cītu parādību (cēloņu un darbību) virknes nenosacītu kopveselumu
un 3) ideju par dievu kā visu nosacīto parādību nenosacītu cē-

loni.

Pēc Kanta domām, iespējama tikai zinātne par psihiskām
parādībām, kas vienmēr ir nosacītas, bet nevis filozofiska zinātne

par dvēseli kā šo parādību nenosacītu vienību. Un gluži tāpat

iespējamas tikai dabas zinātnes par tām vai citām parādībām, kas

notiek pasaulē un vienmēr ir nosacītas, bet nevis filozofiska zi-

nātne par to, kas ir pasaule kā nenosacīts veselums. Un, beidzot,

tāpat principiāli neiespējama ir filozofiska zinātne par dievu kā

visa eksistējošā un visu parādību nenosacīto cēloni.

Kants atspēkoja visus «teorētiskos» dieva eksistences pierā-

dījumus. Viņš parādīja, ka to visu pamatā ir loģiska kļūda: dieva

eksistence tajos tiek secināta no paša jēdziena par dievu. Taču

ne no viena jēdziena nevar secināt tā eksistenci, kas domāts šajā

jēdzienā. Eksistenci var atklāt tikai pieredzē. Dieva eksistencei,

pēc Kanta ieskata, vajag ticēt, tāpēc ka šo ticību prasa mūsu

«praktiskais» prāts, t. i., mūsu tikumiskā apziņa. Bez ticības die-

vam, pēc viņa domām, nevar būt pārliecības, ka pasaulē pastāv
tikumiska kārtība.

Kants pretstatīja savas prāta «ideju» aplūkošanas rezultātā gū-
tos atzinumus tolaik valdošajai Vācijas filozofu un teologu pār-
liecībai. Vācijas universitātēs tika mācītas visas Kanta noraidītas

«teorētiskās» filozofiskās zinātnes: gan «zinātne par dvēseli», gan

Jautājums par

«metafizikas»

iespējamību.
Transcendentālā

dialektika
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«zinātne par pasauli», gan «zinātne par dievu». So «zinātņu» ko-

pumu tolaik sauca par «metafiziku». Kants noraidīja šo «meta-

fiziku» kā teorētisku zinātni. Reizē ar to viņš apgalvoja, ka «meta-

fizika» joprojām paliek galvenā filozofijas daļa — taču vairs nevis

kā teorētiska zinātne, bet gan kā prāta «kritika», kas nosprauž
«teorētiskā» prāta robežas un noteic nepieciešamību pāriet no tā

uz «praktisko» prātu, t. i., uz ētiku.

No Kanta pētījumiem, kas veltīti prāta «ideju» kritikai, liela

ietekme uz tālāko vācu klasiskā ideālisma filozofijas attīstību bija
mācībai par tīrā prāta pretrunām («antinomijām»). Pēc Kanta

mācības, prāta mēģinājums dot teorētisku atbildi uz jautājumu,
kas ir pasaule kā nenosacīts veselums, noved pie savstarpēji
pretrunīgām atbildēm uz šo jautājumu, proti: var neatspēko-

jami pierādīt, ka pasaulei nav sākuma laikā, nav robežu telpā, un

var tikpat neatspēkojami pierādīt, ka pasaule sākusi eksistēt kādā

noteiktā laika momentā un ka tā ir ierobežota telpā. Var neat-

spēkojami pierādīt, ka materiālās daļiņas, no kurām sastāv pa-

saule, ir bezgalīgi dalāmas, un tāpat var pierādīt, ka tās ir neda-

lāmas. Var pierādīt, ka ikviens notikums pasaulē ir tikai nepie-
ciešamu nosacījumu sekas, un var pierādīt, ka iespējama tāda

rīcība un darbība, kas tiek veikta brīvi, utt.

Šīs pretrunas, uzsvēra Kants, rodas prātā nenovēršami; tātad

prāts pēc savas dabas ir pretrunīgs. Šis secinājums par dialek-

tisku pretrunu nepieciešamību prātā pieder pie Kanta nopelniem.
Tomēr Kants reizē ar to apgalvoja, ka pretrunas, ko viņš atklāja
prātā, ir tikai šķietamas. Tās visas rodas tikai tāpēc, ka filozofi

pamatojas uz aplamo domu, it kā pasaule kā nenosacīts veselums

varētu būt spekulatīvas teorētiskas izziņas priekšmets. Tāpēc, tik-

līdz viņi atteiksies no nepamatotās pretenzijas atbildēt uz jautā-
jumu, kas ir pasaule kā nenosacīts veselums, izzudīs arī pretrunī-
gie spriedumi par pasauli. Par pasauli kā nenosacītu veselumu

nevar apgalvot nedz to, ka tā ir neierobežota, nedz arī to, ka tā

ir ierobežota, nedz to, ka daļiņas tajā ir dalāmas, nedz arī to, ka

tās ir nedalāmas. Visi šie apgalvojumi atkrīt, tāpēc ka pasaule
ka nenosacīts veselums ir neizzināma «lieta par sevi».

Arī par nepieciešamības un brīvības pret-

, , runu Kants teica, ka tā nav īsta pretruna:
cilvēks rīkojas nepieciešami vienā ziņā un brīvi — citā ziņā. Cil-

vēks rīkojas nepieciešami, ciktāl viņš ar savām domām, jūtām un

tieksmēm ir «parādība» citu dabas «parādību» vidū un šajā ziņā
ir pakļauts nepieciešamībai, kas valda parādību pasaulē. Bet tas

pats cilvēks ir arī tikumiska būtne, tikumiskās apziņas subjekts.
Ka tikumiska būtne viņš jau pieder pie prāta domāto «lietu par
sevi» pasaules. Kā šāda būtne cilvēks ir brīvs. Tikumisko likumu

Kants saprata kā bezierunu priekšrakstu jeb, pēc Kanta termino-

loģijas, ka «kategorisku imperatīvu». Šis likums prasa, lai katrs

indivīds rīkotos tā, ka viņa personiskās uzvedības likums varētu

Kanta ētika
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kļūt par uzvedības likumu visiem. Ja uz rīcību, kas sakrīt ar tiku-

miskā likuma prasību, cilvēku pamudina jutekliska tieksme, tad

tādu uzvedību vēl nevar, pēc Kanta ieskata, nosaukt par morālu

rīcību. Rīcība ir morāla tikai tādā gadījumā, ja tā notiek aiz cie-

ņas pret tikumisko likumu. Pieredze rāda, ka starp cilvēka morālu

(vai amorālu) uzvedību un viņa laimi (vai nelaimi) empīriskajā
dzīvē nav nepieciešamās atbilstības. Kaut gan ētika nav jāveido
ar nolūku sagādāt empīrisku laimi, tomēr pretruna starp cilvēka

morālo uzvedību un šās uzvedības rezultātu empīriskajā dzīvē

nav samierināma ar mūsu tikumisko apziņu. Šī apziņa prasa tais-

nīgu atbilstību. Neatrodot to parādību pasaulē, tikumiskā apziņa
ir spiesta ticēt, ka atbilstība realizējas «pārjutekliskajā» pasaulē.
Tādu jēdzienu kā «brīvība», «nemirstība» un «dievs» eksistence

izskaidrojama, pēc Kanta mācības, ar ticību «pārjutekliskajai»
pasaulei (kā jau teicām, «pārjutekliskā» pasaule, pēc Kanta

ieskata, ir pasaule, ko prāts domā, bet neizzina). Šo jēdzienu esa-

mība ir patiesība, kas nav pierādāma teorētiski, bet kas ir «prak-
tiskā» prāta nepieciešams postulāts jeb prasība.

Kaut gan Kants ierobežoja izziņu par labu ticībai, viņš vien-

laikus centās samazināt ētikas atkarību no ticības. Pretstatā pro-

testantu un katoļu teologu mācībām Kants apgalvoja, ka nevis

tikumība balstās uz reliģiju, bet gan otrādi — viņš teica, re-

liģija balstās uz tikumību.

Ar teorētisko izziņu vien, pēc Kanta ieskata,

,
nevar pāriet no jutekliski uztveramās da-

bas pasaules sfēras pārjutekliskās brīvības pasaules sfērā. Taču

mūsu prātā pastāv vajadzība domāt dabu tā, it kā tajā būtu iespē-

jama mērķu realizācija pēc brīvības likumiem. Šo vajadzību ap-

mierina «spriešanas spēja» — spēja domāt sevišķo kā ietvertu

vispārīgajā. Mēs to izmantojam, vērtējot mākslas darbus un aplū-
kojot dabas organismus ar viņu mērķtiecīgo uzbūvi. Kā vienā, tā

otrā gadījumā mūsu domāšana nedod mums teorētiskas zināša-

nas. Mērķtiecība nav teorētiskā prāta jēdziens, tā nepieder pie
dabas zinātņu jēdzieniem. Tā ir tikai mūsu «reflektējošās» sprie-
šanas spējas nepieciešams viedoklis; šai spējai vēl jānorāda vai

jāatrod vispārīgais, kas ietvertu sevī jau doto sevišķo.
Mākslas darbu estētiskā novērtējuma savdabīgums, pēc Kanta

ieskata, ir tas, ka estētiskā sprieduma pamatā ir nevis jēdziens,
bet gan tikai īpašā patika, ko sagādā estētiskā priekšmeta formas
vērošana. Šajā ziņā estētiskais spriedums ir subjektīvs, un tā no-

vērtējums nav pierādāms. Tomēr estētisko spriedumu mēs izsakām

tā, it kā tajā izteiktajam novērtējumam būtu vispārēja un nepie-
ciešama nozīme. Šajā ziņā estētiskais spriedums ir kaut kas vai-

rāk nekā tikai subjektīvas gaumes izpausme. Estētiskajā sprie-
dumā mākslas darbs tiek aplūkots kā mērķtiecīgs darbs, taču šī

mērķtiecība nav uzspiesta māksliniekam no ārienes. Tā ir «mērķ-
tiecība bez mērķa». No tāda uzskata bija jāsecina, ka visaugstākais

Kanta estētika
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mākslas veids ir pilnīgi bezmērķīga un bezpriekšmetiska māksla

(piemēram, arabeskas). Šis uzskats izcēla mākslas darbā formas
nozīmi un noniecināja satura nozīmi. Taču Kants pretrunā ar šo

uzskatu tomēr par augstāko mākslas veidu atzina poēziju kā tādu

mākslu, kas paceļas līdz «estētiskām idejām», līdz spējai attēlot

«ideālu».

Otra sfēra, kuras aplūkošanā, pēc Kanta mācības, tiek izman-

tota sprieduma reflektējošā spēja, ir dabas organismu sfēra. Kā

jutekliski uztveramās pasaules parādības un kā sapratniskās izzi-

ņas priekšmeti tie pakārtojami tikai dabas mehāniskās likumsaka-

rības jēdzienam. Bet kā prāta priekšmeti tie pakārtojami mērķ-
tiecības jēdzienam. Šie abi aplūkošanas veidi pastāv ne tikai

nošķirti vien, izziņai nepieciešama to vienība. Tomēr cilvēka sa-

pratne nesaskata šo vienību.

Šī mācība atbilda tam dabas zinātņu attīstības līmenim, kad

organismu mērķtiecīgā uzbūve jau bija noskaidrota, bet kad zi-

nātnei vēl nepietika priekšnoteikumu, lai zinātniski izskaidrotu tos

organiskās pasaules attīstības likumus, kuri, darbodamies milzīgu
laika periodu gaitā, varēja radīt organismos mūsu dienās no-

vērojamo mērķtiecīgo uzbūvi.

Kanta sociāli politiskie un vēsturiskie uz-

skati veidojās franču un angļu apgaismī-
bas ideju ietekmē, it sevišķi Ruso ietekmē.

Sekojot Ruso, Kants attīstīja ideju par tautas augstāko varu (par
tautas suverenitāti). Taču, būdams vācu birģeru teorētiķis, Kants

te bija nekonsekvents. Viņš, piemēram, apgalvoja, ka tautas suve-

renitāte praktiski nav realizējama un ka tautas gribai jāpaliek
pilnīgā pastāvošās varas pakļautībā. Ruso izvirzītajam demokrā-

tiskajam tautvaldības ideālam Kants pretstatīja Hobsa ideālu —

pastāvošās augstākās varas neierobežotu pilnvaru principu. Viņš
atzina par nepieļaujamu ne tikai to, ka tauta izdara revolūciju,
bet arī to, ka pilsoņi vispār spriež par augstākās varas izcelšanos.

Tas viss, pēc viņa domām, draud valstij ar sabrukumu.

Stipri ierobežojis cerības uz sabiedriski politiskās iekārtas pro-

gresa iespēju, Kants tomēr nedomāja, ka pastāvošais stāvoklis

neprasa uzlabošanu un ka tas nav grozāms. Kants, piemēram,
noraidīja vācu reakcionāru apgalvojumu, ka tauta «nav nobriedusi

brīvībai». Kants izskaidroja, ka, pieņemot tādu premisu, brīvība

vispār nekad nebūs iespējama.
Kanta tiesisko uzskatu reālais pamats un progresīvā tendence

ir tā, ka viņš pretstatīja buržuāzisko, īpašuma tiesības nosacīto

«tiesisko kārtību» feodālajai beztiesībai un patvaļai. Kanta tiesis-

kajos uzskatos valda īpašuma buržuāziskā izpratne, tā izpaužas,
piemēram, ģimenes attiecību tiesiskajā reglamentācijā. Pilsonisko

brīvību Kants saprot kā personas tiesību pakļauties tikai tiem

likumiem, kurus šī persona pati ir akceptējusi. Tāda brīvība uzska-
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tāma par katra valsts pilsoņa neatņemamu tiesību. Kants atzina

visu pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā.
Ideāls sabiedrības stāvoklis, pēc Kanta ieskata, ir miers starp

atsevišķām personām un starp valstīm. Taču šāds miers ir ļoti
tāls mērķis, kas gaist nesaskatāmā nākotnē. Vēsturiskās dzīves
realitāte ir nevis miera stāvoklis, bet gan cilvēku savstarpēja
cīņa, nepārtraukti antagonismi. Daudz nenodarbodamies ar vēstu-

res filozofijas jautājumiem, Kants tomēr nonāca pie domas, ka

vēstures procesa pretrunīgums ir cilvēku sugas pilnveidošanās
nepieciešams nosacījums. Vēstures procesa pretrunīguma būtība

ir tā, ka cilvēki vienlaikus tiecas iesaistīties sabiedrībā un tiecas

arī viņiem piemītošās nenovēlības rezultātā darboties cits citam

pretī, un tas sabiedrībai draud ar sairšanu. Pēc Kanta ieskata,
bez šā antagonisma un ar to saistītajām ciešanām un postu ne-

būtu iespējams nekāds progress, nekāda attīstība.

Kanta filozofijā ietvertās pretrunas mudināja kritizēt šo filo-

zofiju no to filozofijas virzienu pozīcijām, kuri centās konsekven-

tāk ieturēt principiālo līniju filozofijā pretēji Kantam, kurš vairāk

nosvērās uz duālisma pusi. Pēc V. L Ļeņina izteiciena, vieni sāka

kritizēt Kantu no kreisās puses, citi — no labās puses. No krei-

sās puses pret Kantu cīnījās materiālisti. Viņi kritizēja Kantu

nevis par to, ka viņš atzina no mums neatkarīgu priekšmetu eksis-

tenci, ka viņš atzina «lietas par sevi» (šajā atzīšanā visi mate-

riālisti bija vienis prātis ar Kantu), bet gan par agnosticismu
un subjektīvismu, par neprašanu atvasināt zināšanas no objektīva
avota. 1 No labās puses Kantu kritizēja skeptiķi un ideālisti. Viņi

cīnījās nevis pret Kanta agnosticismu, bet gan «par to, lai likvi-

dētu to agnosticismam pretrunīgo Kanta pieļāvumu, it kā pastāvot
lieta par sevi, kaut arī neizzināma, inteligibla, viņpusēja, — it

kā pastāvot nepieciešamība un cēlonība, kaut arī apriora .. .»
2

Kanta filozofijas kritika no kreisās puses XIX gadsimtā tika

plaši attīstīta Feierbaha, Cerniševska v. c. materiālistiskajā mā-

cībā. Kantisma kritika no labās puses tika izvērsta jau Kanta

laikā — XVIII gadsimta pēdējā gadu desmitā. Šās kritikas ievē-

rojamākais pārstāvis bija Fihte.

3. §. J. Fihtes subjektīvais ideālisms

Johans Gotlībs Fihte dzimis 1762. gadā zemnieku ģimenē, agri
izcēlās ar savām spējām un nejaušu apstākļu rezultātā ieguva

izglītību. Kad viņu 1794. gadā uzaicināja strādāt filozofijas ka-

tedrā Jēnas universitātē, viņš tur no 1794. līdz 1799. gadam iz-

vērsa enerģisku darbību. Bet 1799. gadā viņu apsūdzēja par

1 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 14. sēj., 180. lpp.
2 Turpat, 179. lpp.



ateisma propagandu un atlaida no darba universitātē. Fihte pār-
cēlās uz Berlīni. Fihtes Berlīnē pavadītais dzīves posms rakstu-

rīgs ar to, ka saplaka viņa agrākā aizraušanās ar franču revo-

lūciju. Viņš attīstīja buržuāziski nacionālistiskus uzskatus un

kļuva par vienu no vācu buržuāziskās atbrīvošanās kustības ideo-

logiem. Laikā, kad Vāciju bija okupējusi Napoleona armija, viņš
Berlīnē nolasīja publisku lekciju ciklu «Runas vācu tautai». Tajās
Fihte aicināja vācu tautu uz atdzimšanu, uz apvienošanos, kā arī

uz audzināšanas sistēmas reformu. Turklāt viņš formulēja tēzi

par tautas prioritāti salīdzinājumā ar valsti. Kad sākās jauns
karš ar Napoleonu (1813), Fihte stājās brīvprātīgo rindās un

1814. gadā nomira, inficējies ar tīfu kādā no kara hospitāļiem.
Sācis ar Vācijā pastāvošo feodālo attie-

cību kritiku, iesaistījies cīņā par Vācijas

apvienošanos, Fihte savā mācībā pirmajā
vietā izvirzīja «praktiskās» filozofijas jau-

tājumus — morāles un valsts iekārtas pē-
tīšanu. Tāpat kā Kants, viņš pamatojās uz atzinumu, ka teorētiskā

un «praktiskā» prāta savstarpējā attiecībā prioritāte pieder «prak-
tiskajam» prātam.

Kapitālistisko attiecību zemais attīstības Līmenis Vācijā, vācu

buržuāzijas politiskais vājums un atpalicība bija cēlonis tam, ka

pat tādi dziļi domātāji, kāds bija Fihte, izprata «prakses» jē-
dzienu ačgārni un piešķīra tam ideālistisku raksturu. Fihte redu-

cēja praksi tikai uz tikumiskās apziņas darbību. Savas politiskās
prasības viņš attīstīja kā abstraktā prāta, tikumiskās apziņas pra-

sības.

Fihtes «praktiskās» filozofijas priekšnoteikums bija pārliecība,
ka morāles principiem jābalstās uz drošiem teorētiskiem pama-

tiem, kas saistīti stingri zinātniskā sistēmā. Šajā nolūkā jāno-
skaidro, kas ir filozofija' kā zinātne vai — vēl vispārīgākā no-

stādnē — kas padara zinātni par zinātni. Atbilstoši tam Fihte

izveidoja savu filozofisko mācību kā zinātnes teoriju jeb mācību

par zinātni (Wissenschaftslehre). Filozofijai kā teorētiskai «zi-

nātnei par zinātni» jānorāda katras izziņas teorētiskais pamatu

pamats. Šis pamatu pamats ir visu zinātņu visdziļākais un obli-

gātais pamats, un tam jāizteic darbība. Zinātnes nepamatojas uz

to tieši, taču netieši balstās uz to visas. No tā atvasināmi visu

speciālo zinātņu teorētiskie pamati.
Fihtes galvenais darbs — «Zinātnes mācība» (1794) ir trak-

tāts nevis par esamību, bet gan traktāts par zinātni. Cieši pārlie-
cināts par esamības izzināmību, Fihte atšķirībā no Kanta savā

«Zinātnes mācībā» izziņas teoriju pamatoja ar subjektīvā ideā-

lisma esamības teoriju. Fihte atteicās no Kanta tēzes, ka «lieta

par sevi» ir neizzināma. Taču viņš kritizēja Kantu nevis no mate-

riālisma viedokļa, bet gan no subjektīvā ideālisma viedokļa, kas

bija konsekventāks nekā Kanta subjektīvais ideālisms. Primārā,
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visu aptverošā, noteicošā realitāte, pēc Fihtes mācības, ir absolū-

tais «Es». Šis ideālistiski saprastais subjekts ir «metafiziski paro-
dēts gars nošķirtībā no dabas»1

.

Pēc Fihtes pārliecības, filozofijā iespējami tikai divi pamat-
viedokji: materiālisms — kuru Fihte sauc par dogmatismu — vai

ideālisms. Filozofu padara par viena vai otra viedokļa piekritēju
nevis jautājuma teorētiskā izpēte, bet gan praktiskā tieksme. Ma-

teriālists iet no esamības uz apziņu. Tomēr, pēc Fihtes ieskata,
nav iespējams izskaidrot, kā materiālā esamība spēj pārvērsties

par apziņu, par priekšstatu. Turpretī ideālists iet no apziņas uz

esamību. Šī pāreja, pēc Fihtes ieskata, ir pilnīgi realizējama, tāpēc
ka es varu pievērst savu apziņu savas domāšanas darbībai. Tādā

gadījumā domāšana kļūst par esamību attiecībā pret manu apziņu.
Tādējādi, domāja Fihte, ideālismam, kas iet no apziņas, šai ziņā
ir priekšrocība salīdzinājumā ar materiālismu.

Fihte sāk savu mācību, aplūkojot tieši doto faktu — darbīgā
subjekta intuīciju jeb «Es», kas ietver sevī visu, ko vien var do-

māt. «Es» darbību, kura attīstās, Fihte saprot kā kustību no do-

mas sākotnējās tēzes jeb atzinuma uz pretēju tēzi un no tās uz

trešo tēzi, kas ir abu pirmo vienība jeb sintēze. Bez sākotnējā
«Es», pēc Fihtes ieskata, jāpieņem arī kaut kāds «ne Es», citiem

vārdiem, bez «apziņas» jābūt arī «dabai», bez «subjekta» — arī

«objektam». Fihte atzina, ka šis «ne Es», šī «daba», šis «objekts»
ne tikai jāpieņem kā esoši, bet ka tie arī iedarbojas uz «Es» un

kaut kādā ziņā noteic tā darbību. Nepieciešams, lai pats «Es»

saņemtu zināmu «grūdienu» no viņam pretējā «ne Es».

Fihte uzsvēra, ka mēs nevaram izzināt ar jēdzieniem, kādā

veidā «objekta», «ne Es» «grūdiens» noteic mūsu «Es», «apziņas»
darbību. Šo darbību, ko noteic «ne Es» «grūdiens», mēs tikai tieši

sajūtam, bet neizzinām. Tādējādi teorētiskās darbības pamatā ir

neapzināta darbība. Ar «Es» darbību Fihte saprot vispirms sub-

jekta tikumisko uzvedību. Cilvēka darbības mērķis ir morāles li-

kuma izpildīšana, pienākuma izpildīšana. Pret šo izpildīšanu dar-

bojas cilvēka dabiskās tieksmes. To avots ir cilvēka fiziskā daba,
kas saistīta ar visu pasauli. Tā tad arī ir «ne Es», tā ir «Es»

pretstats un pamudina to darboties. Pēc Fihtes domām, tikumiskā

likuma izpildīšanas nosacījums var būt tikai uzvara pār juteklis-

kajām tieksmēm. Jo stiprāk iedarbojas jutekliskā daba uz cilvēku,

jo lielāku morālu nozīmi iegūst tikumiskā likuma uzvara

pār tieksmi.

Sakarā ar to Fihte paskaidroja, ka viņa «ne Es» nebūt nav

Kanta «lieta par sevi». Kantam «lieta par sevi» atrodas aiz apzi-
ņas robežām, ārpus apziņas ietvariem. Turpretī viņam (pretrunā
ar to, ko viņš iepriekš apgalvoja) «ne Es» nevar pastāvēt kā no

apziņas neatkarīga «lieta par sevi». Tas ir apziņas īpašas darbī-

1 K. MapKc ii 0. dmeAbc, ComiHemin, t. 2, dp. 154.
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bas nepieciešams produkts. Šī darbība ir tāda, ka tās norises

laikā mēs to neapzināmies. Tāpēc parastā domāšana neko nezina

par tās eksistenci, tai nepieciešami jāpieņem šās darbības pro-
dukti par lietām, kuras it kā pastāv pašas par sevi neatkarīgi no

apziņas, un kuras it kā iedarbojas uz apziņu.
Bet filozofiskā domāšana, apgalvoja Fihte, pārvar šo parastās

domāšanas nenovēršamo ilūziju — iedomu, ka mūsu sajūtu saturs

mums dots no ārienes. Patiesībā, pēc Fihtes ieskata, šī «dotība»

ir tikai nepieciešams priekšstats, kas rodas no «Es» produktīvās
darbības. Izrādās, ka primāra ir tieši šī «Es» darbība, kas jāuz-
lūko par pamatpostulātu Fihtes «Zinātnes mācībā». Fihte nosauca

šo darbību par «īsteno darbību» (Tat-Handlung).
Lai saprastu minētā postulāta absolūto nepieciešamību, vaja-

dzīga, pēc Fihtes domām, īpaša prāta spēja. Tā ir spēja, kurai

vairs nav parastā pretstata starp darbību un tās rezultātu, starp

subjektu un objektu. Tā tieši novēro jeb «redz» to abu nešķiramo-
vienību. Šo augstāko spēju Fihte sauc par intelektuālo vērošanu

(jeb intelektuālo intuīciju). Tikai tad, kad mēs sākam aplūkot
domu kā darbīgu, praktisku principu, rodas iespēja novērst sub-

jekta un objekta pretstatu. Tādējādi nevis teorētiskā spēja var

izraisīt praktisko spēju, bet gan otrādi — praktiskā spēja var

izraisīt teorētisko spēju.
Subjektīvā ideālisma ietvaros Fihte attīstīja darbības procesa

dialektisku izpratni. Pēc viņa ieskata, darbīgo «Es» vienmēr iedar-

bina un pamudina darboties kaut kas pretējs. «Es» nenosacītā

darbība ir process, kurā nemitīgi reproducējas pretrunas starp
darbību un tās uzdevumu: tikko pārvarēts un atcelts viens šķēr-
slis, tūdaļ rodas cits, un šī atcelšana un robežas atvirzīšana bū-

tībā nekad nav izbeidzama. Fihte savu metodi nosauca nevis par
«dialektisko» metodi, bet gan par «antitētisko» metodi, viņš turē-

jās pie šās metodes visā savā darbā.1

Līdzās teorētiskās filozofijas pamattēžu izklāstam un formu-

lējumiem Fihte sistemātiski atvasināja arī loģiskās kategorijas.
Pamatodamies uz «antitētisko» metodi, Fihte iet no teorētiskajām
pamattēzēm, aplūkodams sajušanu, vērošanu un iztēli, kā arī do-

māšanu (sapratni, spriešanas spēju un prātu), uz pamattēzēm,
kas raksturīgas praktiskajam prātam ar tā spējām un tieksmēm.

Aprakstot kategoriju attīstības secību, Fihte parādīja, ka sub-

jekts pakāpeniski paceļas no teorētiskās darbības viszemākās pa-

kāpes līdz visaugstākajai pakāpei. Šai visaugstākajā pakāpē viņš

izprot, ka domas objekts jeb priekšmets ir pašas domāšanas akti-

vitātes rezultāts. Tādējādi, pēc Fihtes ieceres, «zinātnes mācības»

metode sakrīt ar cilvēka prāta dabisko attīstības gaitu un «zināt-

nes mācība» ir cilvēka gara savdabīga sakarīga vēsture.

1 Fihtes metode atšķiras no Hēgeļa dialektiskās metodes. Fihte neatvasina

antitēzi no tēzes, bet liek to līdzās tēzei kā tās pretstatu. Tieši tāpēc Fihte savu

metodi nosauca par antitētisko metodi.



246

Fihtes «praktiskajā filozofijā» — viņa

ētikā, mācībā par tiesībām un valsti, mā-

cībā par audzināšanu — centrālais jē-
dziens ir brīvības jēdziens. Kad Fihtem veidojās šis jēdziens, viņu
tieši iespaidoja 1789.—1794. gada franču buržuāziskās revolūcijas
notikumi, feodālās sistēmas sabrukums Vācijā, Vācijas militārā un

politiskā sagrāve un tai sekojošā buržuāziskā nacionālā kustība.

Teorētiski šo jēdzienu bija sagatavojusi Kanta ētika un Ruso so-

ciālās idejas.
Par ētikas galveno problēmu Fihte uzskatīja pretrunu starp

nepieciešamību un brīvību. Spinozas ietekmē viņš atzina, ka cil-

vēka griba un visa viņa garīgā darbība vispār ir determinēta,

tāpat kā arī cilvēka fiziskā daba. Cilvēks ir pakļauts cēloniskās

nosacītības likumam ne tikai kā dabas daļa vai parādība, bet ari

kā pilsoniskās vēstures subjekts. Sī nosacītība ir tik nepiecie-
šama, ka viss, ko mēs saucam par nejaušu, ir tikai nejaušības
šķietamība un izskaidrojams ar nepietiekamu izziņu. Tomēr vēs-

turē pastāvošās nepieciešamības vispārējais raksturs neizslēdz,

pēc Fihtes ieskata, brīvības iespējamību. Brīvība ir nevis dabiskās

un vēsturiskās nepieciešamības likvidēšana, bet gan indivīda brīv-

prātīga pakļaušanās cilvēku sugas attīstības likumiem un mēr-

ķiem. Šī pakļaušanās ir pamatota uz pašas nepieciešamības izzi-

nāšanu.

Doma, ka brīvības nosacījums var būt nevis nepieciešamības
atcelšana, bet tikai uz nepieciešamības izzināšanu pamatota dar-

bība, nebija jauna. Fihtes priekšteči bija antīkajā senatnē stoiķi
un XVII gadsimtā Spinoza. Taču Spinoza jautājumu par brīvības

sasniegšanas nosacījumiem darīja atkarīgu tikai no nepiecieša-
mības Izzināšanas vien. Tāpēc brīvība tika aplūkota kā vienīgi
gudrajam piederoša. Fihte aplūkoja jautājumu par brīvību vēstu-

riski; viņš domāja, ka pastāv dažādas brīvības pakāpes, ko nosaka

vēstures laikmetu atšķirības.
Fihte domāja, ka zinātne par tiesībām, kas

noteic ārējās attiecības starp cilvēkiem,

stingri jānodala no ētikas, kuras uzdevums

ir brīvība cilvēka iekšējā sfērā. Pēc Fihtes domām, tiesību pamats
ir nevis tikumiskais likums, bet gan savstarpējības attiecības.

Savstarpējas vienošanās garantija ir katra cilvēka brīvprātīga
pakļaušanās sabiedrībā pastāvošajam likumam, un šās pakļauša-
nās priekšnoteikums ir līgums par pilsonisko kopdzīvi.

Fihte noraida teoriju par varas dalīšanu likumdošanas varā,

izpildu varā un tiesu varā un izslēdz no valsts tiesību sfēras jau-

tājumu par valsts iekārtas principiem kā praktiskās politikas
jautājumu. Valsts var prasīt no katra pilsoņa cita cilvēka tiesību

atzīšanu tikai tad, ja pati valsts organizācija spēj panākt, lai

katram būtu īpašums. Fihtes sociālā pasaule ir buržuāziskā privāt-

īpašuma pasaule. Cilvēce, apgalvoja Fihte, iedalās īpašniekos un

Fihtes ētika. Mācība

par brīvību

Fihtes mācība

par tiesībām
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neīpašniekos, un valsts ir īpašnieku organizācija. Šajā atzinumā

ietverta dziļa nojauta par valsts ekonomisko, šķirisko raksturu.

Tomēr Fihte nesaskatīja, ka šī īpašnieku organizācija būtībā no-

zīmē vienas šķiras politisku kundzību pār otru šķiru. Fihtes tie-

sību teorijas pamatā ir privātīpašuma attiecību buržuāziska idea-

lizācija. Par Fihtes prāta asumu liecina tas, ka viņš skaidri

saprata privātīpašuma nozīmi buržuāziskajā sabiedrībā un bur-

žuāziskajā valstī. Fihtes aprobežotība izpaudās šā privātīpašuma
idealizēšanā.

Fihtes izstrādātais vācu sabiedrības un valsts iekārtas pro-

jekts ietver vairākas reakcionāras iezīmes. Fihte dažkārt vēršas

pret kapitālistiskās sabiedrības vēsturiskās attīstības tendenci.

Viņš, piemēram, gribēja saglabāt viduslaiku nožogojumus starp
amatnieku cunftēm, starp feodālās vācu sabiedrības kārtām, nesa-

prazdams, ka kapitālistiskā attīstība nenovēršami iznīcina feodālo

valstu ekonomisko izolētību un rada starptautisku kapitālistisku
tirgu. Fihte sapņoja par sevī «noslēgtu», ekonomiski no visas pā-

rējās pasaules izolētu nacionālu vācu valsti. Sīs idejas viņš izteica

savā apcerējumā «Noslēgtā tirdzniecības valsts» (1800).
Savos vēlākajos darbos Fihte aplūkoja valsti un tiesības tikai

kā cilvēces tikumiskās eksistences iepriekšēju, kaut arī nepiecie-
šamu stadiju. Ar valsts organizāciju vien, pēc Fihtes ieskata, sa-

biedrībai vēl nepietiek, tā jāpapildina ar vispārpieejamu mācību

un audzināšanas iestāžu sistēmu, kuras uzdevums ir tikumiskā

gara attīstīšana. Kad tikumiskais likums kļūst par pilnīgu notei-

cēju, tiesības un valsts vairs nav vajadzīgas un tiek likvidētas.

Fihtes filozofiskās idejas veicināja vācu buržuāzijas radikālās

daļas politiskās pašapziņas attīstību. «Teorētiskās filozofijas»
sfērā Fihtem bija stipra ietekme uz vācu klasiskā ideālisma turp-
māko attīstību. Sevišķi liela ietekme bija viņa mācībai par apzi-
ņas attīstību, mēģinājumam sistemātiski atvasināt kategorijas, to

deducēšanas antitētiskajai metodei, teorētiskās izziņas tiesību pie-
šķiršanai prātam, mācībai par brīvību kā brīvprātīgu pakļaušanos
vēsturiskajai nepieciešamībai, balstoties uz šās nepieciešamības
izzināšanu.

4. §. Šellinga objektīvais ideālisms

Trešais izcilais vācu klasiskā ideālisma

pārstāvis ir Fridrihs Vilhelms Selllngs

(1775—1854). Viņš guva izglītību garīgajā
seminārā un Tībingenas universitātē. Viņa

pirmie darbi par dabas filozofiju saistīja dabas pētnieku un filo-

zofu uzmanību. 1798. gadā Šellings tika pieaicināts Jēnas univer-

sitātē par filozofijas profesoru. Jēnā viņš sarakstīja savus galve-

nos natūrfilozofiskos darbus. Vēlāk Engelss rakstīja par šo Sel-

Dabas filozofija —

Šellinga filozofijas
progresīvā puse
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linga darbības periodu: «No viņa nemiera pilnās galvas tolaik

lauzās uz augšu starojoši, Pallādai līdzīgi tēli, no kuriem daži

bija nozīmīgi vēl arī vēlākajās cīņās.»
1 Tomēr Šellings neattaisnoja

Vācijas jaunās progresīvās paaudzes cerības. Viņš nostājās poli-
tiskās reakcijas pusē. Viņš novērsās no dabas filozofijas un no

mācības par brīvību, kuru izstrādāšanā bija lietojis dialektikas

metodi, un sāka sludināt reakcionāro reliģiskās atklāsmes filozofiju
un restaurēt neoplatonisko mistiku.

Šellinga filozofiskajā evolūcijā vissvarīgākais posms bija da-

bas filozofijas izstrādāšana. Tā laika darbos ir svarīgs tiklab

Šellinga pētījumu priekšmets, kā arī viņa pētījumu metode. Fihte

aplūkoja dabu nevis pašu par sevi, bet tikai no ētikas viedokļa.
Fihtem visa dabas nozīme ir tā, ka daba darbojas pret tikumisko

•darbību un tikumiskā darbība uzvar cilvēkā viņa dabiskās tiek-

smes. Turpretī Šellingam daba ir patstāvīgs pētīšanas priekš-
mets. Sekojot savām filozofiskajām interesēm un savām interesēm

dabas zinātņu laukā, Šellings centās koncentrēt savu uzmanību

uz dabu.

Dabas pētīšanai Šellings pievērsās ne tikai aiz personiskām
interesēm. Šellinga darbības laiks sakrita ar laikmetu, kad tika

izdarīti svarīgi atklājumi fizikā, ķīmijā un fizioloģijā. Galvani

pētījumi lika pamatus elektrodinamikai. Fiziķu atklājumi ietekmēja
Šellingu, kad viņš izstrādāja savu mācību par dinamisko pro-

cesu. Lomonosova, Pristlija un Lavuazjē darbos tika atspēkota
flogistona teorija, kuras vietā nāca mācība par oksidēšanos. Izcili

panākumi tika sasniegti zinātnē par organisko dabu. Hallers un

Brauns ieviesa svarīgos uzbudinājuma un kairināmības jēdzienus.
Kīlmeijers šos jēdzienus saistīja ar sajušanas un reproducēšanās
spējām. Šellings uzņēma šīs idejas savā mācībā par dabu — «na-

tūrfilozofijā». Viņa uzskats par dabu bija ideālistisks: pati matē-

rija, pēc šellinga mācības, ir garīga. Bet reizē ar to viņš ievieš

mācībā par dabu attīstības ideju: daba, kurai nav apziņas, pastā-
vējusi pirms apziņas rašanās cilvēkā. Pāreja uz apziņu notiek

pakāpeniskas attīstības gaitā.
Šellinga dabas filozofija bieži vien nonāca pretrunā ar spe-

ciālo dabas zinātņu pētījumu rezultātiem. Tāpēc tās saturs, dabas

zinātnēm gūstot tālākus panākumus, drīz zaudēja nozīmi. Tomēr

Šellinga dabas izpratnei, kas būtībā bija ideālistiska, savā laikā

bija pozitīva nozīme: tā ierobežoja mehānicismu, kas valdīja
XVIII gadsimta dabas zinātnēs, un palīdzēja veidoties ieskatam

par dabas lietu un parādību vispārējo sakaru.

Svarīgākais Šellinga dabas filozofijas sasniegums bija dialek-

tikas ieviešana dabas un tās parādību aplūkošanā. Līdz Šellingam
dialektiskā pieeja dabas izpratnē tikai vēl iezīmējās; filozofi gan
atzina vispārīgo jēdzienu par dabas attīstību, bet pašu dabas at-

1 Ķ. MapKC h 4>. dmeAbc, H3 paHHHX npoH3BeAeHin"i, CTp. 442.
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tīstības gaitu saprata mehānistiski. Šellings atzina, ka dabas pētī-
šanā vispirms nepieciešams sameklēt dabā reālus dinamiskus

pretstatus. Līdz ar to Šellinga dabas filozofija pārvērtās par ideā-

listisku dabas dialektiku.

Mācību par dialektiskiem pretstatiem dabā Šellings papildināja
ar mācību par domāšanas formu dialektiku izziņā. Pēc Šellinga
uzskatiem, parastā loģiskā domāšana ir sapratnes domāšana. Tā

dod mums zemāku izziņu nekā prāta sniegtā izziņa. Prāta izziņas
formas ir nevis slēdzieni un pierādījumi, bet gan priekšmeta tiešs

(intuitīvs) vērojums. Prāts tieši saskata lietās pretstatu vienību.
Taču tādas izziņas subjekts var būt, pēc Šellinga ieskata, nevis

parastais prāts, bet gan tikai filozofijas vai mākslas ģēnijs.
Šellinga izstrādātajā sapratnes kritikā vienlaikus bija ietverta

gan racionāla jēga, gan arī iespēja tai pārvērsties par sapratnes,
un loģikas noliegumu. Šās kritikas racionālā jēga bija tāda, ka tā

sagatavoja dialektisko mācību par pretstatu vienību.

Gadsimta beigās Šellings nonāca pie atziņas, ka viņa izstrā-

dātā dabas filozofija filozofiskās sistēmas izveidošanā atrisina ti-

kai vienu uzdevuma pusi. Vajadzīga ne tikai dabas filozofija, kas

par primāro atzīst objektu, vajadzīga arī cita mācība: «Pamatojo-
ties uz subjektīvo kā primāro un absolūto», jāparāda, «kā no tā

rodas objektīvais». 1 Tā ir tā sauktā transcendentālā filozofija. Na-

tūrfilozofija un transcendentālā filozofija, pēc Šellinga ieskata, ir

divi vienīgie iespējamie filozofēšanas virzieni.

Transcendentālās filozofijas mācību Šellings izklāstīja grā-
mata «Transcendentālā ideālisma sistēma» (1800). Tajā subjektī-
vais aplūkots kā primārais un kā visas realitātes vienīgais pa-
mats. Turklāt Šellings paskaidro, ka viņa «transcendentālais ideā-

lisms» nav subjektīvā ideālisma mācība. Visam «Transcendentālā

ideālisma sistēmas» saturam vijas cauri doma, ka pretstatā pie-
ņēmumam par subjektīvā primaritāti ar tādām pašām tiesībām

jāatzīst, ka natūrfilozofijā primārais ir objektīvais. «Transcenden-

tāla ideālisma sistēmā» runa ir nevis par sajušanas vai domāša-

nas subjektīvo procesu, bet gan par īpašu izziņas līdzekli — par

pratu, kas tieši vēro pašu priekšmetu. Tādu izziņu Šellings no-

sauca par «intelektuālo intuīciju».
Šellinga dabas filozofijas un viņa «transcendentālā ideālisma»

priekšnoteikums bija doma par gara un dabas Identitāti. Šellinga
darbā «Manas filozofijas sistēmas izklāsts» (1801) šās identitātes

ideja kļūst par visas filozofijas pamatproblēmu. Sākotnējais jē-
dziens te ir absolūtā prāta jēdziens. Ārpus tā, pēc Šellinga mācī-

bas, nav nekā cita. Absolūtajā prātā subjekts un objekts ir nešķi-
rami saistīti, tie izveido «subjektīvā un objektīvā nešķiramu vese-

lumu». Prāts vairs nav kaut kas subjektīvs, un, tā kā objekts
iespējams tikai attiecībā pret domājošu subjektu, tad prāts vairs

1 0. UIeAAUHZ, CHcreivia TpaHcueHAeHTa/ibHoro Jl., 1936, CTp. 14.
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nav arī kaut kas objektīvs. Filozofija nonāk pie tā patiesā, kas

pastāv «par sevi», tā nonāk pie subjektīvā un objektīvā identi-

tātes.

Šajā absolūtajā sakrīt visi pretstati, tajā slēpjas arī nošķirša-
nās un izdalīšanās (diferenciācijas) princips kā tā īstenības pa-

mats. Prāta pašapziņa ir dieva pašapziņa, jo dievs, kā apgalv-o
Šellings, ir prāts. Tādējādi gara un dabas identitātes sistēma, kas

bija iecerēta kā galēja racionālisma mācība, ar šiem pēdējiem
apgalvojumiem tika nostādīta uz Iraclonālisma un mistikas ceļa.

Dievu Šellings uzskatīja vispirms par personību. Atšķirība
starp dievu un cilvēku ir tā, ka dievā viņa personība un brīvība

ir bezgalīga, bet cilvēkā ierobežota. Šellinga dabas filozofijai, kā

jau teikts, bija progresīva nozīme, bet visa viņa filozofijas sis-

tēma kopumā jau apmēram ar 1815. gadu pārvērtās par reakcio-

nāru mācību — par «mitoloģijas un atklāsmes filozofiju».
Izstrādājot «atklāsmes filozofiju», Šellings vērsās ne tikai pret

savu paša dabas filozofiju, viņš vērsās pat pret saviem agrīna-

jiem uzskatiem par reliģiju. 1803. gadā «Lekcijās par akadēmiskās

pētīšanas metodi» Šellings pamatoja vēsturiski kritiskās metodes

nepieciešamību bībeles pētīšanā. Tagad viņš noteikti vērsās pret
šo metodi. Viņš noraidīja jebkuru bībeles kritiku kā kaitīgu un

aplamu racionālismu.

Šellinga pozīcija šajā laikā bija tik reakcionāra, tik pretēja

progresīvās zinātnes centieniem, ka jaunās «atklāsmes filozofijas»
publiska propaganda, kas tika sākta 1841. gadā Berlīnes univer-

sitātē ļoti pretenciozi un svinīgi, piedzīvoja pilnīgu neveiksmi.

Šellings ne tikai neatrada piekritējus, bet saņēma arī enerģisku
pretsparu. Spoži sarakstītos pamfletos jaunais Engelss parādīja
Šellinga izdarīto pagriezienu uz reliģiju un mistiku, «mitoloģijas
un atklāsmes filozofijas» reakcionāro saturu, tās pilnīgo zinātnisko

nepamatotību, tās nespēju mest ēnu uz Hēgeļa filozofijas racio-

nālo saturu.

5. §. Hēgeļa dialektiskais ideālisms

Izcilākais vācu klasiskās filozofijas pārstāvis bija Hēgelis.
Georgs Vilhelms Fridrihs Hēgelis dzimis 1770. gadā nelielā

vācu valstī — Virtembergas hercogistē — Štutgartē, augsta

ierēdņa ģimenē. No 1788. līdz 1793. gadam Hēgelis studēja filo-

zofiju un teoloģiju Tībingenas universitātē. Pēc universitātes beig-
šanas Hēgelis kādu laiku bija mājskolotājs Bernē, pēc tam Frank-

furtē pie Mainas. 1801. gadā viņš aizstāvēja doktora disertāciju
un drīz vien kļuva par Jēnas universitātes profesoru. Pēc saviem

filozofiskajiem uzskatiem viņš tolaik pieslējās Šellinga «identitā-

tes filozofijai» un kopā ar Sellingu izdeva «Kritisko filozofijas
žurnālu». Pirmais izcilais un jau pilnīgi patstāvīgais Hēgeļa
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darbs bija «Gara fenomenoloģija» (1806), kas, pēc Marksa vērtē-

juma, ir Hēgeļa filozofijas «patiesais avots». Kad Napoleona
armija okupēja Jēnu un sakarā ar to mācības Jēnas univer-

sitātē tika pārtrauktas, Hēgelis pārcēlās uz Bambergu, kur redi-

ģēja vietējo avīzi. 1808. gadā Hēgelis kļuva par ģimnāzijas
direktoru Nirnbergā; tur viņš sarakstīja savu lielāko darbu —

«Loģikas zinātne». 1816. gadā viņu aicināja uz Heidelbergas
universitāti un 1818. gadā — uz Berlīnes universitāti, kur viņš
bija profesors (un kādu laiku arī universitātes rektors) līdz

pat savai nāvei 1831. gadā
Raksturodams Hēgeļa vēsturisko vietu fi-

lozofijas attīstībā, Engelss norādīja: «Savu

noslēgumu šī jaunākā vācu filozofija at-

rada Hēgeļa sistēmā, kura lielais nopelns
ir tas, ka viņš pirmoreiz attēloja visu dabas, vēstures un gara

pasauli kā procesu, t. i., nerimstošā kustībā, pārmaiņā, pārveidībā
un attīstībā, un mēģināja atklāt šās kustības un attīstības iek-

šējo sakaru
...

Ka Hēgeļa sistēma neatrisināja uzdevumu, ko bija
sev spraudusi, tas mums te ir vienaldzīgi; tās vēsturiskais nopelns
bija tas, ka tā izvirzīja šo uzdevumu.»1 Kā redzams no Engelsa
vārdiem, Hēgeļa filozofijas izcilā nozīme bija tā, ka tajā sistemā-

tiskā veidā bija izklāstīta dialektiskā pasaules izpratne un tai

atbilstošā dialektiskā pētīšanas metode. Hēgelis izstrādāja dialek-

tiku kā filozofisku zinātni, kas vispārina visu izziņas vēsturi un

pašus vispārīgākos objektīvās īstenības attīstības likumus. It se-

višķi Hēgelis centās izpētīt un vispusīgi pamatot dialektiskā, me-

tafizikai kardināli pretējā domāšanas veida svarīgākos principus.
Dziļi un pamatoti kritizējis metafizisko metodi, Hēgelis formu-

lēja — kaut arī ačgārnā ideālistiskā formā — dialektikas likumus

un kategorijas.
Balstīdamies uz Kanta, Fihtes un Šellinga dialektiskajām ide-

jām un tās attīstīdams, Hēgelis reizē ar to noraidīja daudzas

aplamas tēzes šo domātāju mācībās. Piekrizdams, piemēram, Kan-

tam jautājumā par nepieciešamību filozofiski pētīt cilvēku izzino-

darbības priekšnoteikumus, Hēgelis pamatoti novērtēja Kanta

mēģinājumu pētīt cilvēka izziņas spēju ārpus izziņas vēstures, ār-

pus ļtas reālās izmantošanas kā neauglīgu, sholastisku. Hēgelis
pareizi apgalvoja, ka «pētīt izziņu iespējams tikai izziņas procesā
un aplūkot tā saukto zināšanu instrumentu nenozīmē neko citu

ka to izzināt. Taču vēlēšanās izzināt pirms tam, kad mēs izzinām,
ir tikpat aplama kā tā sholasta gudrais nodoms, kurš gribēja iemā-

cīties peldēt pirms mešanās ūdeni.»2

Tikpat noteikti Hēgelis vērsās pret Kanta un Fihtes subjektī-
vismu. Daba, pēc Hēgeļa mācības, pastāv neatkarīgi no cilvēka,

Hēgeļa filozofija — vācu

klasiskā ideālisma

noslēgums

1
F. Engelss, Anti-Dīrings, 29. lpp.

2 reee.īb, CommeHHH, t. I, M—Jl., 1929, CTp. 27, 28.
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un cilvēka izziņai ir objektīvs saturs. Noraidot būtības un parādības
subjektīvistisko pretstatīšanu, kas bija raksturīga Kantam, Hēgelis
mācīja, ka parādības ir tikpat objektīvas kā būtība, ka būtība pa-

rādās, t. i., izpaužas parādībā, un ka tāpēc arī parādība ir būtiska.

Izzinādami parādības, mēs līdz ar to izzinām arī būtību, kurā nav

nekā tāda, kas tieši vai netieši neparādītos, t. i., pastāvētu bez

kādas attiecības pret citu, izolēti. Šķietamība arī nav nekas sub-

jektīvs, tā ir būtības specifiska izpausme.

Pamatojoties uz dialektisko tēzi par būtības un parādības vie-

nību, Hēgelis noraidīja Kanta mācību par «lietas par sevi» neizzi-

nāmību; lietu dabā izziņai nav nekādu nepārkāpjamu šķēršju.
«Visuma apslēptajā būtībā nav tāda spēka, kas spētu pretoties iz-

ziņas drosmīgajiem centieniem, tam jāatveras izziņas priekšā, jāiz-
vērš tās skatienam savas dabas bagātības un dziļumi un jādod
tai baudīt tos.»1

Pretēji Fihtem Hēgelis apgalvoja, ka daba un sabiedrība nav

atvasināmas no cilvēka «Es», no pašapziņas, tāpat kā nav reducē-

jamas uz to. Pats cilvēka «Es» jāsaprot kā visa pastāvošā iekšējās
būtības, pirmpamata augstākā izpausme. Ne mazāk asi Hēgelis
kritizēja arī Sellingu, it sevišķi par loģiskās domāšanas un vispār
loģikas nepietiekamu novērtēšanu, par intuitīvismu, kas galu galā
noveda Sellingu pie atklāta iracionālisma. Tomēr, būdams ideā-

lists, Hēgelis nespēja kritizēt savu tuvāko priekšteču galveno ideā-

listisko trūkumu: viņam, tāpat kā citiem ideālistiem, daba ir pār-
dabiskā gara atvasinājums. Tieši tāpēc Hēgelis nespēja atrisināt

tās lielās dialektiskās problēmas, ko bija izvirzījuši viņa priekš-
teči un viņa paša filozofija.
' ! Hēgelis, tāpat kā Šellings, domāja, ka ne

-natērija, ne cilvēka apziņa nav aplūko-
jama kā primāra, jo apziņu nav iespējams
loģiski atvasināt no matērijas un matērija

tāpat nav atvasināma no cilvēka apzinās,
kas pati ir jāizprot kā kāda absolūta substancionāla pirmpnn-

cipa visas iepriekšējās attīstības rezultāts.

Hēgelis noraidīja Šellinga apgalvojumu, ka pirmprincips jā-
domā kā subjektīvā un objektīvā absolūta identitāte, kas izslēdz

jebkādu atšķirību to starpā. Identitāte un atšķirība ir dialektiski

pretstati, kas nav šķirami viens no otra. Tāpēc Hēgelis apgal-
voja, ka «patiesā filozofija ir nevis identitātes filozofija, bet gan

tāda filozofija, kuras princips ir vienība, kas ir darbība, kustība,

atgrūšanās un kas tātad savā atšķirībā reizē ar to ir identiska ar

sevi». 2

Sākotnējā identitāte, kas izveido pasaules substancionālo pa-
matu, ir, pēc Hēgeļa mācības, esamības un domāšanas identitāte,

kurā tomēr sākotnēji pastāv atšķirība starp objektīvo un subjek-

Esamības un domāšanas

identitāte — Hēgeļa
filozofijas izejas

punkts

1 reeeJib, Comhhchhh, t. I, CTp. 16.
2 reeeAb, CoHHHeHHH, t. X, M., 1932, CTp. 252.
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tīvo, taču pati šī atšķirība pastāv tikai domāšanā. Domāšana, pēc

Hēgeļa ieskata, ir ne tikai cilvēka subjektīvā darbība, bet arī no

cilvēka neatkarīga objektīva visa pastāvošā būtība, pirmpamats,

pirmavots. Atbilstoši tam esamības un domāšanas, domas priekš-
meta un pašas domas vienība (un atšķirība) ir domāšanas būtības

nepieciešama izpausme; domāšana domā pati sevi, padarot sevi

par domāšanas priekšmetu, objektu, un līdz ar to tā sašķeļas, sa-

dalās subjektīvajā un objektīvajā.
Domāšana, apgalvoja Hēgelis, «atsvešina» savu esamību ma-

tērijas, dabas veidā, kura ir šās objektīvi pastāvošās domāšanas —

ko Hēgelis sauc par absolūto ideju — «citesamība». No šā vie-

dokļa prāts ir nevis cilvēka specifiskā īpatnība, bet gan pasaules

pirmpamats, un no tā izriet, ka pasaule savā pamatā ir loģiska,
pastāv un attīstās pēc likumiem, kuri iekšēji piemīt domāšanai,

prātam. Tādējādi domāšanu, prātu Hēgelis aplūkoja kā no cilvēka

un cilvēces neatkarīgu dabas, cilvēka un pasaules vēstures abso-

lūto būtību. Hēgelis centās pierādīt, ka domāšana kā substancio-

nāla būtība atrodas nevis ārpus pasaules, bet gan pašā pasaulē
kā tās iekšējais saturs, kas izpaužas visā īstenības parādību
daudzveidībā. Tāpēc Hēgelis uzskatīja sevi par panteistiskās filo-

zofiskās tradīcijas turpinātāju un apgalvoja, ka katra īsta filozo-

fija ir panteistiska.
Cenzdamies konsekventi turēties pie esamības un domāšanas

identitātes principa, Hēgelis aplūkoja domāšanu (absolūto ideju)
nevis kā nekustīgu, nemainīgu pirmbūtību, bet gan kā izziņas
procesu, kas nemitīgi attīstās, paceļoties no vienas pakāpes uz

citu, augstāku. Tāpēc absolūtā ideja ir ne tikai visa pasaules pro-
cesa princips, bet arī attīstībā esošais saturs. To izsaka Hēgeļa
pazīstamā tēze, ka absolūtais jāizprot ne tikai kā visa pastāvošā
priekšnoteikums, bet arī kā tā rezultāts, t. i., tā attīstības augstākā
pakāpe. Sī «absolūtās idejas» augstākā attīstības pakāpe ir «abso-

lūtais gars» — cilvēce, cilvēces vēsture.

Visus šos atzinumus Hēgelis pirmoreiz izteica un mēģināja
pamatot «Gara fenomenoloģijā». Sā darba pirmajā daļā Hēgelis
aplūko apziņas attiecību pret priekšmetu, kas tai pretstatīts no

ārienes kā izziņas priekšmets. Analizējot šo attiecību, Hēgelis
secina, ka priekšmets ir izzināms, tāpēc ka tā būtībai ir garīgs,
loģisks raksturs. Apziņa atklāj priekšmetā savu pašas būtību un

tapec paceļas līdz pašapziņai. Pašapziņa ir korelācijā vairs ne ar

arējiem priekšmetiem, bet gan ar citām pašapziņām, un no tā,
pec Hēgeļa ieskata, rodas dažādas sociālās attiecības (piemēram,
verga un kunga attiecības), kas tiek aplūkotas kā cilvēces pašap-
ziņas attīstības, bagātināšanās forma ceļā uz absolūto patiesību
un sapratīgu sabiedrisko iekārtu, kurā pilnīgi īstenosies un tiks

vispusīgi realizēta absolūtajai idejai iekšēji piemītošā bezgalīgā
satura bagātība.

Domāšana salīdzinājumā ar jutekliskajiem uztvērumiem ir aug-
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stāka ārējās pasaules izzināšanas forma. Mēs nevaram jutekliski
uztvert to, kā vairs nav (pagātni), un to, kā vēl nav (nākotni).
Jutekliskie uztvērumi ir tieši saistīti ar objektiem, ar priekšme-
tiem, kas iedarbojas uz mūsu sajūtu orgāniem; turpretī zinātne

atrod, atklāj parādības, kuras mēs neredzam, nedzirdam, nesa-

taustām. Tomēr, lai arī cik liela ir domāšanas nozīme, lai arī cik

neierobežotas ir teorētiskās izziņas iespējas, domāšana bāzējas
uz jutekliskās pieredzes datiem un bez tās nav iespējama. Hēgelis,
būdams ideālists, pietiekami nenovērtēja jutekliskos datus un tā-

pēc nesaskatīja dziļo dialektisko racionālā un empīriskā vienību,

nesaprata, kā no ārējās pasaules jutekliskajiem uztvērumiem do-

māšana smeļ savu saturu. Domāšanas saturs (zinātnes saturs),

pēc Hēgeļa domām, ir tikai tai vienai (tikai domāšanai vien!)

piemītošs saturs; tas nav saņemts no ārienes, bet ir domāšanas

radīts. No šā viedokļa izziņā mēs atklājam nevis to, kas pastāv

ārpus mums, ārpus domāšanas, bet atklājam, apzināmies pašas

domāšanas, zinātnes saturu. Tātad iznāk, ka domāšana, zinātne

izzina savu pašas saturu un izziņa ir gara pašapzināšanās. Galu

galā Hēgelis nonāk pie fatālistiskā secinājuma, ka cilvēka domā-

šana ir tikai kādas absolūtas, ārpus cilvēka pastāvošas domāša-

nas — absolūtās idejas, t. i., dieva, viens izpaudums (tiesa, zemes

virsū augstākais). Saprātīgais, dievišķīgais, īstenais, nepiecieša-
mais, pēc Hēgeļa mācības, sakrīt cits ar citu. No tā izriet viena

no svarīgākajām Hēgeļa filozofijas tēzēm: viss īstenais ir saprā-

tīgs, viss saprātīgais ir īstens.

Par īstenu Hēgelis sauca nevis visu to, kas pastāv, bet tikai

vissvarīgāko, būtisko, vēsturiski nepieciešamo. Tāpēc būtu nepa-

reizi domāt, ka Hēgeļa tēze par īstenības saprātīgumu nozīmē

visa pastāvošā apoloģiju. Tikai īstenība (nepieciešamība) ir sa-

prātīga un arī tad tikai tik ilgi, kamēr saglabājas apstākļi, kas

nosaka tās nepieciešamību. Hēgeļa tēzes otrā puse — viss saprā-
tīgais ir īstens — nozīmē, ka saprātīgajam ir pamats; visi saprā-
tīgie cilvēku ideāli ir nevis nesasniedzami sapņojumi, bet gan kaut

kas tāds, kas realizējas īstenībā.

Domāšana atspoguļo objektīvo realitāti, un, ciktāl tā atspo-
guļo to pareizi, var runāt par saprātīgu pasaules izpratni. Bet

Hēgelis identificē īstenības atspoguļojumu (prātu) un to, kas tiek

atspoguļots, — objektīvo realitāti. Tieši šo pasaules prāta identi-

tāti ar daudzveidīgo parādību pasauli, šo domāšanas procesu, kas

ietver sevī visu īstenības daudzveidību, viņš nosauca par «abso-

lūto ideju». Tādējādi «absolūtās idejas» jēdziens, no vienas puses,

aptver pilnīgi reālu dabas un vēstures saturu un, no otras puses,

tas ir rafinēts priekšstats par dievu, kas gan atbrīvots no cilvēka

iezīmēm, kuras tam parasti piedēvē reliģija.
Domāšanas pamatforma ir jēdziens. Tā kā Hēgelis absolutizēja

domāšanu, viņš nenovēršami piešķīra dievišķīgu raksturu arī jē-
dzienam. Jēdziens, pēc viņa mācības, «ir katras dzīves sākums»
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un «bezgalīga, radoša forma, kas ietver sevī jebkuru saturu visā

pilnībā un reizē ir tā avots».1 Vēršoties pret materiālistisko mā-

cību par jēdzienu kā objektīvās īstenības atspoguļošanas augstāko

formu, Hēgelis apgrieza otrādi īsteno attiecību starp domāšanu

un esamību: nevis domāšana, viņš teica, atspoguļo esamību, bet

gan esamība ir domāšanas, jēdziena, idejas iemiesojums. Tāpēc
Hēgelis rakstīja: «Jēdziens ir tas, kas dzīvo pašās lietās, tas, kāpēc
lietas ir tādas, kādas tās ir, un tātad izprast priekšmetu nozīmē

izprast tā jēdzienu.» 2 Lai arī cik fantastisks ir šis apgalvojums,
tajā ir dziļa un pareiza doma par jēdziena milzīgo nozīmi domā-

šanā, par tā relatīvo neatkarību no jutekliskajiem datiem, no ku-

riem tas izriet, līdz ar to tālu izejot ārpus to robežām.

Hēgeļa laikos zinātnē valdīja šaurs empīrisms, neticība teo-

rētiskajai domāšanai, tieksme ierobežot pētīšanu tikai ar jutekliski
novērojamiem faktiem. Zinātnieki empīriķi aplūkoja jēdzienus tikai

kā jutekliski uztvertu faktu kopumu nosaukumus, apzīmējumus
Pret šo teorētiskās domāšanas nepietiekamo novērtēšanu vērsās

Hēgelis. Taču viņš empīrismam pretstatīja nevis zinātnisku teo-

rētiskās domāšanas lomas izpratni (kas tolaik vēl nebija izstrā-

dāta), bet gan ideālistisko uzskatu par jēdziena, domāšanas, ide-

jas visvarenību. Tādējādi Hēgeļa ideālistiskajā mācībā svarīgā
tēze, ka jēdziens ir īstenības atspoguļošanas augstākā forma, tika

izprasta ačgārni: jēdziens pretstatīts jutekliski uztveramajai īste-

nībai. Faktu, ka jēdzienos tiek pārstrādāti jutekliskie dati un

rezultātā iegūti teorētiski secinājumi, kas nav pieejami tiešai ju-
tekliskai novērošanai, Hēgelis izskaidroja tādējādi, ka jēdziens (iz-
ziņa) pats rada jutekliski novērojamās parādības, sakarus, likum-

sakarības. No šā viedokļa katrs zinātnes sasniegums ir nevis

arvien dziļāks pasaules atspoguļojums, bet liecina tikai par to,
ka «absolūtā ideja» (kuras izpaudums ir zinātne) pašizziņas ceļā

noskaidrojusi tai iekšēji piemītošo saturu.

Tādējādi Hēgeļa filozofiskās sistēmas izejas punkts ir esamī-

bas un domāšanas ideālistiska identificēšana, visu procesu redu-

cēšana uz domāšanas procesu. īstenā vēsture tiek reducēta uz izzi-

ņas vēsturi, un izziņas process, kurā pieaug un padziļinās zināša-

nas par pasauli, tiek aplūkots kā pašas īstenības attīstība. Hēgelis
piešķir cilvēces realizētajam izziņas procesam dievišķīgu raksturu,

apgalvojot, ka tajā dievs izzina pats sevi un cilvēce izzina dievu

un līdz ar to sevi pašu. Cilvēku praktiskā, materiālā darbība arī

tiek reducēta uz izziņu, uz pašizziņu.
Šo Hēgeļa sistēmas izejas punktu Engelss raksturoja šādi:

«Hēgelis bija ideālists, t. i., viņam mūsu galvas domas nebija
vis īstenu lietu un procesu vairāk vai mazāk abstrakti atspogu-
ļojumi, bet gan otrādi, lietas un to attīstība Hēgelim bija tikai

1 rezeAb, CoHHHeHHH, t. I, ctd. 264, 265.
2 Turpat, 274. lpp.
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kaut kādas «idejas» iemiesoti attēli, kura eksistējusi kaut kur jau
pirms pasaules izcelšanās. Tādējādi viss bija nostādīts uz galvas
un pasaules parādību īstais sakars bija pilnīgi sagrozīts.» 1

Hēgeļa filozofiskās sistēmas galvenās da-

ļas ir loģika, dabas filozofija un gara filo-

zofija, kurai tieši pieslejas tiesību filozo-

fija, vēstures filozofija, estētika, reliģijas
filozofija un filozofijas vēsture. Loģika, kā tas izriet no Hēgeļa
filozofijas pamattēzes, ir viņa sistēmas svarīgākā daļa, tāpēc ka

domāšanas un esamības identitāte nozīmē, ka domāšanas likumi,
ar kuriem nodarbojas loģika, ir īstie esamības likumi: gan dabas,

gan cilvēku vēstures, gan izziņas likumi. Pirms Hēgeļa loģiku
uzskatīja par zinātni, kas pētī domāšanas subjektīvās (cilvēciskās)
formas. Nenoliegdams, ka šāda zinātniska disciplīna, t. i., for-

mālā loģika, ir nepieciešama kā zinātne par domāšanas elemen-

tārajām formām un pareizas domāšanas likumiem, Hēgelis izvir-

zīja loģikas zinātnei uzdevumu pētīt izziņas attīstības pašas vis-

pārīgākās likumsakarības.

Atbilstoši savam uzskatam par domāšanu kā visa pastāvošā
pirmpamatu Hēgelis pasludināja, ka loģika ir mācība par visu

lietu būtību. Tāpēc Hēgeja «Loģikas zinātnē» aplūkoti ne tikai pa-

rastie loģikas jautājumi par jēdzienu, spriedumu un slēdzienu, bet

arī tādi jautājumi, ar kuriem formālā loģika nekad nebija nodar-

bojusies: jautājumi par pašas īstenības likumsakarībām, par kvan-

titatīvu pārmaiņu pārvēršanos kvalitatīvās pārmaiņās, par mehā-

nisko, ķīmisko un dzīvības procesu dabu utt.

Ka Hēgelis šādā veidā bagātināja loģikas zinātnes problemā-
tiku un izvirzīja jautājumu par jaunas — dialektiskās loģikas ne-

pieciešamību, tas ir viņa izcils vēsturisks nopelns. Tomēr nedrīkst

aizmirst, ka Hēgeļa izpratnē dialektiskajai loģikai ir ideālistisks

raksturs, tāpēc ka Hēgelis identificē dabas likumus ar loģikas,
domāšanas likumiem. Nevar piekrist Hēgeļa izteiktajai domāša-

nas formu objektivitātes izpratnei, taču tā ietver dziļu nojautu par

to, ka dažādas domāšanas formas pēc pašas to struktūras ir ana-

loģiskas objektīvajā īstenībā esošajām attiecībām un procesiem.
Tāpēc V. I. Ļeņins uzsvēra: «Hēgelis tiešām ir pierādījis,
ka loģikas formas un likumi nav tukša čaula, bet objektīvās pa-

saules atspoguļojums. Pareizāk, nevis pierādījis, bet ģeniāli atmi-

nējis.» 2

«Loģikas zinātnē» Hēgelis aplūkoja vispārīgos jēdzienus, kas

vēsturiski izveidojušies cilvēku izziņas attīstības procesā, tādus

kā esamība, nekas, tapšana, kvalitāte, kvantitāte, mērs, būtība,

identitāte, atšķirība, pretruna, nepieciešamība un nejaušība, iespē-

jamība un īstenība utt., un parādīja, ka tie visi ir saistīti cits ar

Hēgeļa mācība par

loģisko procesu. Hēgeja
dialektikas pamatiezīmes

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 30. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 163. lpp.
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citu un tajos izpaužas izziņas procesa dažādas pakāpes, tai ar-

vien dziļāk izprotot visa pastāvošā būtību.

Jēdzieni, pēc Hēgeļa mācības, ir nemitīgā kustībā, tie pāriet,
«pārplūst», cits citā, mainās, attīstās, pārvēršas par savu pret-
statu, atklājot tiem iekšēji piemītošās pretrunas, kuras ir to attīs-

tības dzinējspēks. Jēdzienu, ideju attīstība iet no abstraktā uz

konkrēto, no jēdziena, kas ir vienpusīgs un satura ziņā nabadzīgs,
uz jēdzienu, kura saturs kļūst arvien bagātīgāks un kurš vienībā

aptver dažādas, pat pretējas puses. Analizējot, piemēram, kvanti-

tātes un kvalitātes jēdzienus, Hēgelis parādīja, ka kvantitatīvās

pārmaiņas noved pie kvalitatīvām pārmaiņām, kuras notiek lēcien-

veidīgi, pārtraucot nepārtrauktību, pārejot no viena kvalitatīva stā-

vokļa citā. Kā piemēru Hēgelis minēja ūdens pāreju cietā un

gāzveida stāvoklī kvantitatīvu temperatūras pārmaiņu ietekmē, kā

arī citus faktus.

Tādējādi Hēgeļa «Loģikas zinātne» atklāj zinātniski teorētis-

kās domāšanas pašu vispārīgāko pamatjēdzienu jeb kategoriju sav-

starpējo sakaru un savstarpējo pāreju. Hēgelis dziļi kritizēja me-

tafizisko identitātes un atšķirības, būtības un parādības, brīvības

un nepieciešamības utt. pretstatīšanu, uzsvērdams, ka pretstati
nav absolūti, bet ir relatīvi. Starp tiem nav nekādu absolūtu, ne-

pārkāpjamu robežu, viss ir relatīvs, t. i., viss pastāv tikai sakarā

ar citu, kustībā, pārmaiņā, attīstībā.

Hēgeļa mācība par domāšanas dialektiku, par jēdzienu sav-

starpējo sakaru un kustību netieši norāda uz to reālo materiālo

procesu saturu un attīstības likumsakarībām, kuri pretēji Hēgeļa
mācībai pastāv neatkarīgi no izziņas, no domāšanas. Hēgelis, pro-
tams, nevarēja «izdomāt» jēdzienu dialektiku: tās īstenais avots

bija lietu reālā dialektika dabā un sabiedrībā. «Hēgelis,» norādīja
šajā sakarā V. I. Ļeņins, «ir ģeniāli uzminējis visu jēdzienu
mijā, savstarpējā atkarībā, to pretstatu identitātē, viena jēdziena
pārejās otrā jēdzienā, jēdzienu mūžīgā mijā, kustībā tieši tādu

LIETU, DABAS ATTIECĪBU.»1

Raksturodams būtību kā filozofisku kategoriju, Hēgelis norā-

dīja, ka tajā jāietver gan tas, kas parādības atšķir citu no citas,

gan arī tas, kas parādībās ir vienāds, identisks. Taču pretēji me-

tafizikai Hēgelis apgalvoja, ka identitāte un atšķirība nepastāv
atsevišķi viena no otras, bet ir pretēji, savstarpēji saistīti būtības

momenti. Runājot par identitāti, mums vienmēr ir prātā atšķirība,
runājot par atšķirību, mēs pieņemam, ka pastāv identitāte.

Metafiziskajam priekšstatam par abstraktu identitāti, kas iz-

slēdz atšķirību, Hēgelis pretstatīja dialektisku priekšstatu par

konkrētu identitāti, kura ietver atšķirību. Abstraktās identitātes

jēdziena pamatā ir nemainīgu, vienmēr vienādu lietu eksistence.

Turpretī konkrētās identitātes jēdziens norāda, ka katra parādība

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 177. lpp.
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mainās, t. i., nepaliek ta pati, vienmēr vienāda, bet pārvēršas cita,
ietver sevi šo citu kā savu pretstatu, noliegumu, nākotnes iedīgli
utt.

Hēgelis uzskatīja, ka, izzinot identitātes un atšķirības attiecību,
tiek atklāta to pamatā esošā pretruna. Tēze par pretrunu kā kus-

tības, attīstības iekšējo avotu ir galvenais Hēgeļa mācībā par
būtību. Te Hēgelis noteikti vērsās pret metafiziku, kura atzīst, ka

pašās lietās pretruna nav iespējama, ka tā sastopama tikai nepa-
reizos spriedumos. «Pretruna patiesībā ir tā, kas virza pasauli,»
teica Hēgelis, «un jāsmejas, ja kāds apgalvo, ka pretrunu nevar

domāt.»1

Hēgelis uzsvēra, ka pretruna nav saprotama kā kaut kādas lie-

tas anomālija, defekts; tā ir pretēju pušu, noteiksmju savstarpē-

jais sakars, savstarpējā nosacītība, «katras paškustības princips».
Pretruna jebkurā parādībā liecina par tās attīstību. «Tātad kaut

kas ir dzīvs,» rakstīja Hēgelis, «tikai tiktāl, ciktāl tas ietver sevī

pretrunu un turklāt ir spēks, kas spēj ietvert sevī šo pretrunu un

izturēt to.»2

Ar Hēgeļa mācību par pretrunu ir organiski saistīta arī viņa
nolieguma un nolieguma nolieguma izpratne. Attīstība nepiecie-
šami izraisa parādības formas noliegumu, turklāt šis noliegums
nenāk no ārienes, bet ir attīstības sekas un, tā sakot, sakņojas
tajā. No tā izriet, ka noliegums ir attīstības procesa likumsakarīga
pakāpe, kas nav šķirama no šā procesa iekšējā satura.

Hēgelis atšķir abstrakto un konkrēto noliegumu: abstraktajam
noliegumam ir nihilistisks raksturs, turpretī konkrētais noliegums
nozīmē ne tikai vecā iznīcināšanu, bet ari tā dzīves spējīgo ele-

mentu saglabāšanu. Šo konkrēto noliegumu Hēgelis sauca par
«atcelšanu» (Aufhebung), tā raksturojot vēsturiskās pēctecības
būtību progresīvās attīstības procesā. Tā kā noliegums, pēc Hē-

geļa mācības, ir nepieciešama attīstības stadija, tad arī tas turp-
mākās attīstības gaitā tiek noliegts. Tas ir nolieguma noliegums,
kura rezultātā zināmā mērā tiek «atcelts» agrākais noliegums un

uz jauna pamata un jaunā formā tiek atjaunots tas, kas agrāk
tika noliegts. Taču tas nozīmē nevis vecā atkārtošanu, atgriešanos
izejas punktā, bet gan jaunu, augstāku attīstības pakāpi.

Savu mācību par nolieguma noliegumu Hēgelis shematiski

attēloja triādes jeb trīslocekļu shēmas veidā: tēze — antitēze (no-

liegums) — sintēze (nolieguma noliegums). Šajā, t. i., triādes,
veidā nolieguma noliegumu Hēgelis ļoti bieži izmantoja kā šab-

lonu, kuram viņš mākslīgi pakārtoja aplūkojamos procesus. Par

to Hēgeli vairākkārt kritizējuši Markss, Engelss un Ļeņins, kuri

izstrādāja šo Hēgeļa atklāto vispārīgo attīstības likumu, pamato-

joties uz konkrētiem datiem.

1 reeeAb, CoMHHeHUH, t. I, dp. 206.
2 feeeAb, CoMHHeHHH, t. V, M., 1937, cip. 521.



Pētīdams pašus vispārīgākos visa pastāvošā pārmaiņas un at-

tīstības likumus, Hēgelis deva smagu triecienu metafiziskajam
priekšstatam par nemainīgo būtību. Viņš parādīja, ka mainās ne

tikai ārējais, bet arī iekšējais, ne tikai parādība, bet arī būtība

ar visām tai piemītošajām noteiksmēm (cēlonība, nepieciešamība,
likums utt.). Tomēr būtības pārmaiņu Hēgelis izprata ideālis-

tiski — kā domāšanas, «absolūtās idejas» kustību, kā būtības pār-
vēršanos par jēdzienu.

Raksturodams jēdzienu, Hēgelis pareizi atzīmēja, ka tas nav

tikai vispārīgais vien. Vispārīgais pats par sevi, ārpus sakara ar

sevišķo, t. i., ar to, kas atšķir vienu parādību no citas, ir bez

satura. Reālajā īstenībā un tātad arī jēdzienā vispārīgais, seviš-

ķais un atsevišķais ir tikpat nešķirami kā identitāte un atšķirība

parādību būtībā. Atklādams jēdziena daudzpusību, dažādu pušu
vienību pašā īstenībā, Hēgelis nonāca pie secinājuma, ka patie-
sība tikai tiktāl ir patiesība, ciktāl tā ietver sevī vienībā dažādas,
arī pretējas, reālā puses. Šajā nozīmē Hēgelis apgalvoja: abstrak-

tas patiesības nav, patiesība vienmēr ir konkrēta. Jēdziens kā

vispārīgā, sevišķā un atsevišķā vienība dabū savu nepieciešamo
izteiksmi dažāda veida spriedumos un slēdzienos, par kuriem Hē-

gelis sacīja, ka tajos atklājas un realizējas radošais spēks, kas

piemīt «jēdzienam» kā visu dabā un sabiedrībā visā vēstures gaitā
novēroto procesu iekšējam pamatam.

Hēgelim jēdziens ir absolutizēts teorētiskās domāšanas pro-
cess. Cilvēku domāšanas un visas apzinīgās, mērķtiecīgās prak-
tiskās pasauli pārveidojošās darbības aktivitāti Hēgelis ideālis-

tiski saprata kā «absolūtās idejas» jaunradi, pašizziņu, tai atklā-

jot sevī visu, kas tieši, virspusē parādās kā dabas un sabiedrības

attīstība. Tādējādi, atzīdams attīstību un mēģinādams to attēlot,
Hēgelis parādīja to kā izziņas procesu, kas realizējas «absolūtās

idejas» klēpī.
Šis process, pēc Hēgeļa ieskata, norit ārpus laika un telpas,

un ta būtība ir esamības jēdziena pašattīstība; sākumā tas ir ab-

strakts un bez kāda satura, pēc tam tas kļūst arvien saturīgāks,
daudzpusīgāks, konkrētāks. Teorētisko zināšanu attīstība tiešām iet

no abstraktiem priekšstatiem uz arvien konkrētākiem, kuri atbilst

izziņas arvien dziļākajai priekšmetu būtības izpratnei. To apstip-
rina visa zinātnes vēsture; pietiek, piemēram, salīdzināt tos priekš-
status par atomiem un tukšumu, kādi bija sengrieķu materiālistam

Demokritam, ar mūsdienu zinātnes priekšstatiem par atomu un

ta struktūru, par vielu un elektromagnētisko lauku. Hēgeļa nopelns
bija tas, ka viņš atklāja šo teorētiskās domāšanas svarīgo īpat-
nību — tas kustību no abstraktām zināšanām uz konkrētām zinā-

šanām. Taču reizē ar to Hēgelis ideālistiski sagrozīja šo reālo

procesu, pārvērzdams to par dabas lietu izveidošanās un attīstī-

bas procesu, kaut gan patiesībā te dabas lietas tiek tikai teorētiski

reproducētas, izzinātas.
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Savā mācībā par izziņu Hēgelis izvirzīja arī jautājumu par
teorētiskās izziņas attiecību pret praktisko darbību, mēģinādams
atklāt teorijas un prakses vienību un mijiedarbību. Attīstīdams

Kanta un Fihtes tēzi par izzinošās domāšanas aktivitāti, Hēgelis
parādīja, ka īstenības pārveidošana un tās izzināšana būtībā ir

vienots process. Sajā ziņā Hēgelis gāja tālāk nekā XVII un XVIII

gadsimta materiālisti, kuri izziņas procesu aplūkoja kā vērošanas

procesu, t. i., galvenokārt kā priekšmeta iedarbību uz izzinošo

subjektu, kurš šo iedarbību tikai uztver. «Tātad Markss,» norādīja
V. I. Ļeņins, «pieslejas tieši Hēgelim, ievedot prakses kritēriju iz-

ziņas teorijā.» 1 Tomēr prakses marksistiskā izpratne ir kardināli

pretēja Hēgeļa izpratnei, tāpēc ka dialektiskajam materiālismam

prakse ir materiālu līdzekļu lietošana, lai pārveidotu un izzinātu

materiālo īstenību. Turpretī pēc Hēgeļa ieskata, prakse ir no-

teikta domāšanas darbība, gala iznākumā «absolūtās idejas» kos-

miskā darbība, kurā tā rada pasauli, izzinādama sevi pašu.
Loģiskā attīstības procesa noslēgums Hēgelim ir «absolūtās

idejas» jēdziens. Sākumā «absolūtā ideja» «atsvešina» savu esa-

mību, piešķir tai kustību, kuras rezultātā esamība kļūst saturīga.
Pēc tam tā atklāj sevi kā būtību, kā jēdzienu un, beidzot, jēdzie-
nam attīstoties, kā «absolūto ideju», kas parādās kā sistemātiska,

daudzveidīga vienība, kurā aptvertas visas puses, visas loģiskās
noteiksmes, kas raksturo pasauli kā veselumu un tās izziņu. «Mēs

tagad,» sacīja Hēgelis, «esam atgriezušies pie idejas jēdziena, ar

kuru sākām. Un reizē ar to šī atgriešanās ir kustība uz priekšu.
Mēs sākām ar esamību, ar abstraktu esamību. Tajā ceļa posmā,
kur mēs tagad esam nokļuvuši, mums ir ideja kā esamība. Bet šī

ideja, kurai ir esamība, ir daba.»2 Runājot par šo pēdējo Hēgeļa
frāzi, V. I. Ļeņins nosauca to par arhilielisku: «Loģiskās idejas
pāreja uz dabu. Ļoti tuvu materiālismam. Taisnība bija Engelsam,
ka Hēgeļa sistēma ir otrādi apgriezts materiālisms.»3 Šis Ļeņina

norādījums ļoti palīdz saprast racionālās idejas, minējumus, jau-

tājuma nostādnes Hēgeļa «Loģikas zinātnē». Tajā uzsvērts, ka

reālais saturs, kas ietverts visās Hēgeļa spekulatīvi attīstītajās
«absolūtās idejas» noteiksmēs, ir daba. Tādējādi Hēgeļa loģika
netieši norāda uz īstenības ideālistiskās izpratnes nepamatotību.

Svarīgu vietu «Loģikas zinātnē» ieņem dialektiskās loģikas
problēmu izstrādājums, kura izejas punkts ir ģeniālais minējums

par domāšanas likumu un objektīvās īstenības likumu vienību.

Kaut gan domāšanas likumi piemīt tikai subjektam, tiem vienlai-

kus ir objektīva nozīme; tie, kā norādīja V. I. Ļeņins, atspoguļo
lietu īstenās attiecības, ko nesaskatīja pirmsmarksistiskie mate-

riālisti, kuri apgalvoja vienīgi to, ka domāšana tikai pēc sava

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 191. lpp
2 reeeAb, CoHHHeHHH, t. I, CTp. 344.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 211. lpp
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satura atspoguļo ārējo pasauli. Izdalot racionālo kodolu Hēgeļa
ideālistiskajā mācībā par loģiku kā visu dabas procesu būtību,
V. I. Ļeņins rakstīja: «Loģika ir mācība nevis par domāšanas ārē-

jām formām, bet gan par «visu materiālo, dabisko un garīgo lietu»

attīstības likumiem, t. i., par visa pasaules konkrētā satura un

tās izziņas attīstības likumiem, t. i., pasaules izzināšanas vēstures

kopsavilkums, summa, secinājums.» 1

Loģika, pēc Hēgeļa mācības, ir «zinātne,

kas pētī ideju par sevi un sev», bet dabas

filozofiju viņš raksturoja kā «zinātni par ideju tās citesamībā».

Hēgelis neizskaidroja, kā notiek pāreja no «tīrās» loģiskās idejas
uz dabu, viņš vienkārši deklarēja, ka «absolūtā ideja», izzinājusi

savu pašas saturu, «nolemj no sevis pašas brīvi atlaist sevi kā

dabu»2. Vai tas nozīmē, ka bijis laiks, kad vēl neeksistēja daba

un «absolūtā ideja» pāstāvēja pati par sevi, tā sakot, tīrā, atklātā

veidā? Uz šo jautājumu Hēgelim nav kaut cik pārliecinošas at-

bildes. «Absolūtā ideja», pēc Hēgeļa ieskata, pastāv ārpus laika,

un tāpat arī dabai nav sākuma laikā. Kā tādā gadījumā var ap-

galvot, ka «absolūtā ideja» pastāvējusi pirms dabas? Arī pats

Hēgelis taču bija spiests atzīt, ka «gars ir gars tikai tad, kad

daba to pastarpina».
3 Un tomēr Hēgelis solidarizējās ar kristiā-

nisma dogmu, ka dievs radījis pasauli no nekā. Viņš tikai pārtai-

sīja to pēc savas modes, lai saskaņotu ar savas ideālistiskās

sistēmas pamattēzēm. Tāpēc Hēgelis rakstīja: «Pasaule ir radīta,
tiek radīta tagad un mūžīgi ir bijusi radīta; šis mūžīgums parādās
mūsu priekšā pasaules saglabāšanās formā.»4

«Absolūtās idejas» dabiskās (atsvešinātās) esamības galvenās
formas ir mehānika, fizika, organika. Raksturodams mehāniku,

Hēgelis aplūkoja telpu, laiku, matēriju, kustību un pasaules gravi-

tāciju. Ideālistiski izprotot šos mehānikas pamatjēdzienus, Hēgelis

mēģināja loģiski atvasināt matēriju no laika un telpas. Tomēr

viņš bija spiests atzīt, ka nepastāv tukšs, neaizpildīts laiks un

telpa, bet no tā pretēji viņa ideālistiskajam apgalvojumam izriet,

ka laiks un telpa ir matērijas eksistences formas.

Hēgelis atzina arī, ka matērija un kustība nav šķiramas viena

no otras. «Gluži tāpat kā nav kustības bez matērijas,» viņš rak-

stīja, «nav arī matērijas bez kustības.»5 Taču matērija Hēgelim
joprojām paliek tikai «absolūtās idejas» ārējs, jutekliskai uztverei

pieejams izpaudums. Un arī pašu matērijas kustību Hēgelis attēlo

nevis kā pārmaiņu, kas izraisa attīstību, bet gan kā vienkāršu

pārvietošanos telpā, kā riņķojumu, agrāk eksistējušā atkārtošanos.

Dabas filozofija

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 76. lpp.
2 reee.ib, COTHHemiH, t. I, CTp. 344.
3 Turpat, 295. lpp.
* reee.ib, Comhhchhh, t. 11, M.—Jl., 1934, dp. 22.
5 Turpat, 60. lpp.
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Fizikā Hēgelis aplūkoja debess ķermeņus, gaismu, siltumu, ķī-
mismu utt., mēģināja atklāt sakaru starp šiem procesiem un parā-
dīt, ka tie visi izveido to radītājas garīgās būtības secīgu hierar-

hisku izpaudumu rindu. Šajā Hēgeļa dabas filozofijas daļā ir

daudz patvaļīgu pieņēmumu, nepamatotu apgalvojumu, kas uzska-

tāmi liecina par ideālisma nespēju zinātniski vispārināt dabas

zinātņu faktus. Hēgelis, piemēram, noliedza tolaik jau pamatos

izveidojušos priekšstatu par ķīmisko procesu kā atomu mijiedar-
bību, viņš noliedza arī to faktu, ka ūdens sastāv no ūdeņraža
un skābekļa. Līdzās ar šiem nezinātniskajiem apgalvojumiem Hē-

gelis izteica arī dažus dziļus minējumus. Viņš, piemēram, tuvojās
elektrības kā matērijas kustības īpašas formas izpratnei un norā-,

dīja, ka ķīmiskajos procesos darbojas likums par kvantitatīvu pār-

maiņu pāreju kvalitatīvās pārmaiņās.
Dabas filozofijas trešā daļa — organika — veltīta ģeoloģijas,

botānikas un zooloģijas jautājumiem. Te Hēgelis cenšas parādīt,
ka pāreja no nedzīvā uz dzīvo ir dabas procesa noslēgums: «Tā-

dējādi gars iziet no dabas.» 1 Tas nozīmē, ka daba ir tikai zemākā

pakāpe «absolūtās idejas» izpausmē un pašizzināšanā; savu aug-

stāko, adekvāto iemiesojumu «absolūtā ideja» gūst tikai cilvēkā,
sabiedrības attīstībā. Tomēr Hēgelis neatzīst organiskās matērijas

un dzīvo būtņu attīstības reālo procesu: visas šīs dabas formas

nerodas, pēc viņa domām, cita no citas, bet katra no tām ir «abso-

lūtās idejas» radīta.

Tādējādi ideālistiskā koncepcija, pēc kuras matērija ir kaut

kas sastindzis, inerts, no gara atvasināts, lika Hēgelim noliegt
attīstību dabā par spīti dialektikai, kura viņu pacēla pāri metafi-

ziskajiem materiālistiem. Bet šie materiālisti, vismaz paši izcilā-

kie no viņiem, pierādīja sugu transformācijas, savstarpējas pār-
vēršanās iespēju, dzīvā rašanos no nedzīvā. Turpretī Hēgelis bija
noteikts pretinieks tām evolucionārajām (savā pamatā materiālis-

tiskajām) idejām, kuras tolaik izvirzīja progresīvie dabas pētnieki
un filozofi. Evolūcijas mācību par augstāk attīstīto dzīvo orga-

nismu izcelšanos no zemāk attīstītiem Hēgelis uzskatīja par mā-

cību bez satura, par mācību, kas neizraisa nekādu interesi. Dabā,

viņš rakstīja, «nekas nav jauns zem mēness, un šajā ziņā tās

formu daudzveidīgā spēle rada garlaicību. Jaunais rodas tikai

garīgajā sfērā notiekošajās pārmaiņās.»
2

Nenoliegdams dabā notiekošās daudzveidīgās pārmaiņas, Hēge-
lis tomēr apgalvoja, ka tās visas norit mūžīgi atkārtota, reiz uz

visiem laikiem noteikta riņķojuma ietvaros. Kā tad izskaidrojama
šī dabas parādību kvalitatīvā daudzveidība? Šī daudzveidība, pēc

Hēgeļa ieskata, atspoguļo «absolūtās idejas» gājienu cauri dabai,

tās pakāpenisku atbrīvošanos no tās tīrajam garīgumam neadek-

vātās materiālās formas, ar ko izskaidrojama matērijas zemāko

1 reaeAb, CoMHHeHHH, T. 11, CTp. 548.
2

reaeAb, ConHHeHHH, t. VIII, M.—Jl., 1935, cīp. 51—52
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un augstāko eksistences formu hierarhija. Tomēr šī hierarhija nav

matērijas attīstības produkts. «Metamorfoze notiek tikai ar

jēdzienu kā tādu, tāpēc ka tikai jēdziena pārmaiņas ir attīs-

tība.»1

Tādējādi, kaut gan Hēgeļa dabas filozofijā ietverti atsevišķi
dziļi dialektiski minējumi, tā tomēr ir ļoti tāla no patiesi dialek-

tiska uzskata par dabu kā vienotu saistītu veselumu, kas mainās

un attīstās uz tam iekšēji piemītošu pretrunu pamata. Pēc Hē-

geļa ieskata, kā norādīja Engelss, daba nespēj attīstīties laikā:

«... Tā kā tai lemts atkārtot vienus un tos pašus procesus, tā uz-

rāda visas tajā ietilpstošās attīstības pakāpes vienā laikā un vienu

otrai blakus. Un šo nejēdzību par attīstību telpā, bet ārpus laika, —

kas ir katras attīstības pamatnosacījums, — Hēgelis uztiepa da-

bai tieši tai laikā, kad ir ģeoloģija, ir embrioloģija, ir augu un

dzīvnieku fizioloģija, ir organiskā ķīmija jau bija ievērojami izvei-

dotas un kad visur uz šo jauno zinātņu pamata jau bija radusies

ģeniāla iepriekšēja nojauta par vēlāko attīstības teoriju (piemē-
ram, Gēte un Lamarks).»2

Ar savu ideālistisko raksturu Hēgeļa dabas filozofija bija viņa
sistēmas visvājākā daļa. Tajā sevišķi asi izpaudās pretruna starp
ideālismu un dabas zinātnēm, neiespējamība samierināt ideālis-

tisko dabas izpratni ar tās zinātnisku pētīšanu. Savas filozofi-

jas ideālistisko pamatpremisu dēļ Hēgelis bija spiests aplūkot
dabu kā «absolūtās idejas» eksistences «galīgo» sfēru, piedēvējot
dabai to ierobežotību, kas piemita tikai toreizējiem dabzinātnis-

kajiem priekšstatiem. Tāpēc Hēgelis nevarēja pārvarēt arī me-

tafizisko, mehānistisko dabas izpratni, kaut gan vairākos jautā-
jumos viņš bija ticis tālāk par sava laika dabas pētniekiem
un kritizēja viņus par šauro empīrismu un metafiziski mehānis-

tisko pieeju dabas parādībām.

Hēgeļa filozofiskas sistēmas treša daļa —

gara filozofija — veltīta «absolūtās ide-

jas» aplūkošanai tās attīstības noslēguma posmā, kad tā, aizejot
no dabas, «atgriežas» pie sevis kā «absolūtā gara», t. i., «absolū-

tas idejas», kas pārvarējusi savu «atsvešinātību», atcēlusi savu

noliegumu (dabu) un attīstās kā cilvēces pašapziņa visā pasaules
vēstures gaitā. Dabā, pēc Hēgeļa mācības, garīgais saturs ir pa-
stāvīga konfliktā ar ierobežoto un inerto materiālo formu. Citādi

tas ir cilvēces vēsturē: te «šī pati ideja ir esoša sev un topoša par
sevi un sev». Tādējādi Hēgeļa gara filozofija ir ideālistiska mācība

par individuālās un sabiedriskās apziņas attīstību, par cilvēces

garīgo attīstību vispār. Tāpēc cilvēces vēsture, kas reducēta uz

cilvēces garīgās attīstības vēsturi, galu galā ir izziņas un pašiz-
ziņas vēsture.

Gara filozofija

1 rezejib, CoMHHeHHH, t. 11, erp. 28.
2 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 350. lpp.
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Gara filozofija sastāv no mācības par subjektīvo garu (antro-
poloģija, fenomenoloģija, psiholoģija), mācības par objektīvo garu

(tiesības, tikumība, valsts) un mācības par absolūto garu kā
«absolūtās idejas» pašizziņas augstāko pakāpi (māksla, reliģija,
filozofija).

Antropoloģijā runa ir par cilvēka personības individuālo attīs-

tību, par dvēseles un miesas attiecību, par rasu atšķirībām, cil-

vēku vecuma atšķirībām, par cilvēka organisma veselību un sli-

mību, par raksturu, temperamentu utt. Raksturojot cilvēka atšķi-
rību no dzīvnieka, Hēgelis, sekodams franču apgaismotājiem, no-

rādīja uz stāvās gaitas pirmšķirīgo nozīmi, taču deva šim faktam

tīri ideālistisku izskaidrojumu. 1 Pareizi atzīmēdams, ka rasu atšķi-
rības nedod nekādu pamatu rasismam,2 Hēgelis tomēr domāja, ka

rases un nācijas izveido «absolūtā gara» pašnoteiksmes dažādas

pakāpes un ka tāpēc atšķirības starp tām kultūras attīstības

sfērā ir principā nepārvaramas. Pētīdams cilvēku vecumu, Hēgelis
nonāca pie nepareizā secinājuma, ka personības vēršanās pret
pastāvošo sabiedrisko kārtību ir jaunības aizraušanās, kas izzūd

brieduma gados. Pieaudzis cilvēks, vīrietis, pēc Hēgeļa ieskata,
«strādā lietas labad, bet nevis lai kaitētu tai, viņš ir ieinteresēts

saglabāt pastāvošo kārtību, bet nevis sagraut to .. .»
3
.

Šie miet-

pilsoniskie Hēgeļa prātojumi rāda, ka Hēgelis kā vājās vācu bur-

žuāzijas ideologs pamatoja sociālā progresa nepieciešamību «pa-

stāvošās kārtības», t. i., feodālās iekārtas ietvaros.

Turpmāko individuālās apziņas attīstību Hēgelis noskaidroja
fenomenoloģijā un psiholoģijā. Te viņš nonāca pie secinājuma, ka

individuālās apziņas pamatā ir «objektīvais gars». Šis jēdziens ap-

tver, pēc Hēgeļa mācības, tiesiskās un tikumiskās attiecības, pie
kurām šis vācu ideālists pieskaitīja arī ģimeni, pilsonisko sabied-

rību (ekonomiskās attiecības) un valsti. Tādējādi tikumība tiek

ideālistiski izskaidrota kā ne tikai tiesisko, bet arī materiālo un

politisko attiecību iekšējais saturs un dzinējspēks; šo attiecību

dažādās formas izskaidrotas kā objektīvā tikumiskā gara nepiecie-
šamas attīstības stadijas. Hēgelis arī te īstenās attiecības apgriež
otrādi. Tomēr Hēgeļa tikumības izpratnē neapšaubāmi bija ietverta

ari dziļa nojauta par tās attīstības objektīvo raksturu, par šā pro-

cesa sakaru ar visa sabiedrisko attiecību kopuma attīstību.

Tā kā gara būtība, pēc Hēgeja ieskata, ir brīvība, tad tiesības

viņš definēja kā brīvības realizāciju, tiešu esamību. No šā vie-

dokja viņš tiesības pretstatīja feodālajai patvaļai. Tomēr Hēgelis
nesaskatīja tiesisko attiecību šķirisko raksturu, to apstākli, ka tās

1
«...Cilvēks stāv tikai tāpēc un tikai tiktāl, ciktāl viņš grib stāvēt, un

tikai tik ilgi, kamēr viņš to neapzināti grib» (Teee.ib, Comineunn, t. lll.cip. 189).
2 «Cilvēks pats par sevi ir saprātīgs; šajā apstākli ietverta' visu cilvēku

vienlīdzības iespēja, no tā izriet, ka neatlaidīgi aizstāvētā cilvēku sugu šķiro-
šana privileģētās un beztiesiskās ir nederīga» (I eee.ib, Comiihchiih, t. 111,CTp.70).

3 reeeAb, t. 111, CTp. 89.
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atspoguļo valdošās šķiras gribu. Tiesību svarīgākā izpausme, pēc

Hēgeļa ieskata, ir privātīpašums, kuru viņš aplūkoja nevis kā sa-

biedrisko attiecību noteiktu vēsturisku formu, bet gan kā nepiecie-
šamu, substancionālu brīvības iemiesojumu.

Tādā pašā spekulatīvā ceļa Hēgelis no tiesību jēdziena seci-

nāja «pilsoniskās sabiedrības» pamatiezīmes, apgriežot otrādi īste-

nās attiecības starp ekonomisko iekārtu un virsbūvi. Valsti viņš
raksturoja kā objektīvā tikumiskā gara augstāko attīstību un eko-

nomisko attiecību patieso pamatu; arī te uzskatāmi izpaudās Hē-

gelim raksturīgā ideālistiskā sabiedriskās dzīves izpratne. Šās

ideālistiskās konstrukcijas ietvaros Hēgelis bieži vien izteica dziļus

minējumus par sabiedrisko attiecību īsteno būtību. Runādams, pie-

mēram, par sengrieķu valsts izcelšanos, Hēgelis atzīmēja, ka antī-

kajā sabiedrībā pieaudzis pretstats starp mantīgajiem un neman-

tīgajiem.
Cilvēces vēsturi Hēgelis attēloja kā progresu brīvības apzinā-

šanā; brīvība, pēc viņa ieskata, ir cilvēka iekšējā daba, bet tikai

pakāpeniski, daudzu vēstures gadsimtu gaitā, cilvēks to apzinās
un tāpēc arī īstenībā kļūst brīvs. Šās Hēgeļa tēzes vēsturiski pro-

gresīvā nozīme ir tā, ka tajā pamatota cīņa par demokrātiju, pret
feodālo patvaļu. Bet Hēgelis saprata brīvību galvenokārt kā gara,
domas brīvību, personības intelektuālo brīvību. Tāda brīvības iz-

pratne nozīmēja feodālās apspiestības ekonomisko un politisko
nosacījumu likvidēšanas nepietiekamu novērtēšanu.

Visu pasaules vēsturi Hēgelis iedalīja trijos pamatlaikmetos:
austrumu, antīkajā un ģermāņu laikmetā. Austrumu pasaulē cil-

vēks, pēc Hēgeļa mācības, vēl nebija apzinājies, ka brīvība ir viņa
būtība; tāpēc tur visi bija vergi. Antīkajā pasaulē (senajā Grie-

ķija un Romā) daži jau apzinājās, ka brīvība ir viņu būtība; tieši

viņi bija brīvi atšķirībā no tiem, kuri to neapzinājās un tāpēc jo-
projām palika vergi. Kā ideālists Hēgelis faktiski ignorēja verdzī-

bas sakaru ar noteiktiem ekonomiskiem apstākļiem. Viņš verdzību

secināja no cilvēku apziņas, apgalvodams, ka «pašapziņa, kas la-

bāk Izveļas dzīvību nekā brīvību, nokļūst verdzības attiecībā» 1.
Tātad verdzības pamatā ir verdzības apziņa; īstenā attiecība te

ir apgriezta otrādi, esamība secināta no apziņas. Tikai ģermāņu
jeb kristiānisma pasaulē visi, pēc Hēgeļa ieskata, apzinās savu

garīgo būtību, un tāpēc tur visi ir brīvi.

Pasludinādams, ka brīvību jau guvušas ģermāņu tautas un

vispirms vācieši, Hēgelis ne tikai sagrozīja brīvības jēdzienu, bet

arī ārkārtīgi ierobežoja sabiedrības buržuāziski demokrātiskās

pārveidošanas uzdevumus. Viņš domāja, ka vispārējas brīvības sa-

sniegšanai nav nepieciešams likvidēt feodālo īpašumu, kārtas, mo-

narhiju, ka pietiek likvidēt dzimtbūšanu, nodrošināt sirdsapziņas
brīvību un dažas pilsoniskas brīvības, kā ari ierobežot monarhiju

1 reee.ib, b (pH.iococpHK), M., 1927, ctp. 92.
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ar konstitūciju. Prūsijas konstitucionālās monarhijas radīšana Hē-

gelim šķita sabiedriskā progresa kalngali, un tas raksturīgi feo-

dālajai reakcijai pielāgojušās vācu buržuāzijas ideologam.
Hēgeļa vēstures filozofijas reakcionāra iezīme ir tā, ka pār-

mērīgi cildinātas ģermāņu tautas, it sevišķi vācieši, un noniecinā-

tas Austrumu tautas, kuras Hēgelis attēloja kā tādas, kas uz vi-

siem laikiem apstājušās savā attīstībā un ir bez nākotnes. Atkāp-
damies no dialektikas, kura noliedz absolūtu mieru un nemainību,

Hēgelis pūlējās pierādīt, ka «pasaules vēsture iet no Austrumiem

uz Rietumiem, jo Eiropa neapšaubāmi ir pasaules vēstures beigas
un Āzija tās sākums»1

. Šīs reakcionārās idejas vēlāk uztvēra im-

periālisma ideologi.
Valsti Hēgelis uzskatīja par brīvības augstāko iemiesojumu,

par dieva («absolūtās idejas») gājienu pa zemi. Kaut gan tāda

valsts izpratne bija vērsta pret feodālo patvaļu, separātismu un

partikulārismu, tomēr vienlaikus tā bija naidīga revolucionārajai
cīņai pret Vācijā pastāvošajām feodālajām valstīm. Tā kā valsts

tika pasludināta par sabiedriskās attīstības augstāko saprātīgo

spēku, tad līdz ar to tika nosodīta iedzīvotāju zemāko slāņu, tau-

tas masu revolucionārā iniciatīva vēsturē. Turklāt šī ideālistiskā

valsts būtības izpratne notušēja valsts šķirisko dabu. Šķiru kun-

dzības aparātu, ekspluatatorisko šķiru diktatūru Hēgelis idea-

lizēja.
Māksla, reliģija un filozofija, pēc Hēgeļa mācības, ir «absolūtā

gara» pašapzināšanās augstākās formas: tajās ir pasaules vēstu-

res noslēgums, un pasaules prāts tajās pilnīgi apzinās sevi un

gūst pašapmierinājumu. Filozofiju (un zināmā mērā arī zinātni

vispār) Hēgelis aplūkoja kā visdziļāko patiesības izpausmi, pret-
statot to šajā ziņā reliģijai. Tomēr arī reliģija, pēc Hēgeļa ieskata,

ietver sevī absolūto patiesību, bet tikai jutekliska, tā saķot, naiva,

tēlaina priekšstata formā. Tāpēc filozofijas saturs, kaut gan filo-

zofija, pēc Hēgeļa uzskatiem, ir pārāka par reliģiju, galu galā
sakrīt ar reliģiskās mācības saturu, tāpēc ka tiklab vienā, kā otrā

izziņas priekšmets ir «absolūtā ideja», kas Hēgeļa sistēmā izteic

gan dievu, gan pasauli visumā. Tātad Hēgelis ignorē zinātnes un

reliģijas pretstatu, nesaskata tās cīņas lielo progresīvo nozīmi,

kuru dabas zinātnes un progresīvā materiālistiskā filozofija izcī-

nīja pret reliģisko pasaules uzskatu. Tādējādi Hēgeļa ideālistis-

kajā pasaules uzskatā gan sastopami daži reliģijas kritikas ele-

menti, taču savos pamatos tas ir reliģijas attaisnojums.
Hēgeļa gara filozofiju sevišķi stipri ietekmēja šim domātājam

un tā laika vācu buržuāzijai vispār piemītošie konservatīvie un

daļēji pat tieši reakcionārie uzskati. Tomēr būtu nepareizi uz šā

pamata pilnīgi noliegt pozitīvu nozīmi šai Hēgeļa filozofiskas sis-

tēmas daļai un tādiem viņa darbiem kā «Vēstures filozofija», «Tie-

1 rezeAb, CoMHHeHHH, T. VIII, CTp. 98.
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sību filozofija», «Lekcijas par estētiku» utt. Arī šajos darbos ir

progresīvas idejas, tajos teorētiski pamatota Vācijas buržuāziskās

attīstības nepieciešamība un atrodamas ģeniālas dialektiskas atzi-

ņas. Engelss, runādams par Hēgeļa vēstures filozofiju, tiesību

filozofiju, filozofijas vēsturi un estētiku, atzīmēja, ka «katrā

no šīm dažādajām vēstures sfērām Hēgelis cenšas atrast un uz-

rādīt attīstības pavedienu» 1.
Hēgeļa filozofijā stingri jānorobežo viņa
dialektiskā metode (viņa mācības progre-

sīvā puse) un viņa sistēma, t. i., viņa mā-

cība par dabu un sabiedrību kā «absolūtās

idejas» eksistences formām, mācība, kura

izveido viņa filozofijas konservatīvo pusi. Kaut gan Hēgeļa me-

tode un viņa sistēma ir organiski saistītas, tomēr starp tām ir

neatrisināma pretruna, tāpēc ka Hēgeļa sistēma pretēji viņa dia-

lektikai novelk robežu sabiedrības attīstībai, izziņas attīstībai un

sagroza dialektisko dabas, sabiedrības un domāšanas izpratni.

Tāpat kā vairākums filozofu pirms Marksa, Hēgelis domāja,
ka filozofija atšķiras no citām zinātnēm ar to, ka tās uzdevums ir

dot pabeigtas, absolūtas īstenības izziņu. Citu zinātņu atzinumi

ir pamatoti uz novērojumiem, eksperimentiem, pierādījumiem, ku-

rus vienmēr var papildināt, grozīt un pat atspēkot. Turpretī filo-

zofija rīkojas nevis ar faktiem, bet gan ar jēdzieniem (kuri, pēc
viņa mācības, ir visa pastāvošā vispārīgā būtība); tāpēc tikai

filozofija ir zinātne par absolūto, tā dod absolūtu zināšanu sis-

tēmu. Hēgelis radīja savu filozofiju kā «zinātņu zinātni», t. i.,
kā absolūtu patiesību sistēmu, pretstatot dabas zinātnēm dabas

filozofiju, vēstures zinātnei — vēstures filozofiju, tiesību zināt-

nei — tiesību filozofiju utt.

No tā neizriet, ka Hēgelis pilnīgi būtu noliedzis pozitīvo zi-

nātņu saturu, atzinis, ka filozofijai ar tām nav jārēķinās. Viņš
atkārtoti uzsvēra, ka īstenības filozofiska vispārināšana «nav pat-
vaļa, kaprīza vēlēšanās pastaigāt kādreiz pārmaiņas pēc ar galvu
uz leju, pēc tam kad ilgi staigāts kājām . .

.»
2. Taču ideālistiskās

filozofijas pretstatīšana materiālistiskajai zinātnei par dabu neno-

vēršami izraisīja dabzinātnisko atziņu sagrozīšanu, sekojot
iepriekš pieņemtai ideālistiskai konstrukcijai.

Hēgeļa pretenzijai, ka viņš izveidojis visaptverošu filozofisku

absolūto zināšanu sistēmu, kura ne tikai rezumē citu zinātņu atzi-

ņas, bet arī principiāli anticipē visu nākotnē iespējamo zinātniskās

izziņas attīstību, nebija gluži nekāda pamata. Tas, ka zinātnes

par dabu un sabiedrību nedod absolūtu zināšanu sistēmu, nav šo

zinātņu trūkums. Gluži otrādi, tā ir zinātnes pozitīvā puse, —

zinātne neapmierinās ar sasniegto un apzinās iespēju un nepiecie-

Sistēma un metode

Hēgeļa filozofijā.
Hēgeļa dialektikas

racionālais kodols

1 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 341. lpp.
2 reeeAb, Comhhchhh, t. 11, ctp. 16.
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šamību tiekties pēc jauniem atklājumiem, pēc jaunu likumsakarību
izzināšanas. Un filozofija kā zinātne arī nedrīkst absolutizēt sa-

vus sasniegtos rezultātus un uzdot tos par absolūtām patiesībām
pēdējā instancē.

Kad Hēgelis runāja par filozofiskajām sistēmām, kas bija radī-

tas pirms viņa, viņš atzīmēja šo sistēmu vēsturisko aprobežotību,
pierādīja, ka filozofiskās zināšanas, tāpat kā zināšanas vispār,
attīstās, kļūst pilnīgākas; turpretī savu filozofisko sistēmu viņš uz-

skatīja par izņēmumu, aplūkodams to kā tā izziņas procesa noslē-

gumu, kurā «absolūtā ideja» izzina savu pašas saturu, kā pasaules
prāta attīstības pēdējo pakāpi. Tāpēc Hēgeļa filozofiskā sistēma

ieguva konservatīvu un daļēji pat reakcionāru raksturu. Tomēr

tas, kā norāda Engelss, «netraucēja Hēgeļa filozofijai aptvert ne-

salīdzināmi plašāku lauku, nekā to bija spējusi jebkura no iepriek-

šējām sistēmām, kā ari attīstīt šai laukā vēl tagad pārsteidzošu
domu bagātību» 1

.

Tādējādi Hēgeļa dialektika gan māca, ka attīstība ir vispārēja,

turpretī Hēgeļa filozofiskā sistēma noliedz attīstības vispārējību,
ciktāl daba, pēc Hēgeļa ieskata, neattīstās laikā, bet ir dažāda ti-

kai telpā. Sāda lielā mērā metafiziskā dabas izpratne izrietēja no

Hēgeļa sākotnējām ideālistiskajām tēzēm, no viņa filozofiskās sis-

tēmas.

Sī pati pretruna starp sistēmas saturu, struktūru, pamatseci-
nājumiem un dialektisko metodi pastāv arī gara filozofijā, kā arī

loģikā, kas speciāli veltīta dialektiskās metodes izklāstam, tāpēc
ka Hēgelis pasludina par absolūtu patiesību visu dogmatisko sa-

vas sistēmas saturu. Dialektika gan apgalvo, ka attīstībai nav ro-

bežu, bet Hēgeļa filozofiskā sistēma novelk robežu domāšanas

(tās formas, pēc Hēgeļa ieskata, itin visas parādītas «Loģikas
zinātnē») attīstībai, vispār izziņas attīstībai (kuras noslēgums ir

viņa filozofija), sabiedrības attīstībai. Par sabiedriskās attīstības

robežu Hēgelis uzskatīja konstitucionālas monarhijas nodibinā-

šanu un ar to saistīto sabiedrības, it sevišķi tās politisko insti-

tūtu, ierobežoto pārveidošanu buržuāziskā garā.
Tāda ir dziļā pretruna starp Hēgeļa filozofisko sistēmu un

viņa dialektisko metodi, starp viņa filozofiskās mācības konser-

vatīvo un progresīvo pusi. Šī pretruna vispirms ir pretruna starp

Hēgeļa filozofijas dogmatiskajiem, būtībā metafiziskajiem secinā-

jumiem un Hēgeļa metodes dialektiskajiem principiem. Taču ne

tikai tas vien. Pati Hēgeļa dialektika bija ļoti nekonsekventa, tā-

pēc ka bija ideālistiska. Engelss norādīja, ka Hēgeļa dialektika,

tāpat kā viņa sistēmā, sagrozītas īstenības reālās attiecības. Hē-

gelim kā nerevolucionārās vācu buržuāzijas ideologam nenovēr-

šami vajadzēja ierobežot un lielā mērā neitralizēt revolucionāras

1 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 341. lpp.
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prasības un secinājumus, kas loģiski izrietēja no konsekventi dia-

lektiskas pieejas pastāvošajam.
Marksisma-ļeņinisma klasiķi atzīmēja, ka Hēgelis pielāgojis

savu dialektiku pārmērīgi izvērstās konservatīvās sistēmas vaja-
dzībām. Sekas bija tās, ka Hēgeļa dialektika ietvēra dažas meta-

fiziskas iezīmes un nebija konsekventi nesamierināma pret meta-

fiziku. Hēgeļa dialektika atzina par pretrunu atrisināšanas vienīgo
paņēmienu domāšanu, izziņu, līdz ar to noniecinot pretstatu cīņas
nozīmi.

Hēgeļa ideālistiskā dialektika vienpusīgi izskaidroja pretstatu
vienību galvenokārt kā šo pretstatu savstarpēju pārvēršanos, iden-

titāti, korelativitāti. Tā tika notušēta pretstatu cīņa un revolucio-

nāra nolieguma nepieciešamība. Pareizi norādīdams, ka noliegums
neizslēdz veco, bet gan, gluži otrādi, ietver pēctecības attiecību,

Hēgelis ignorēja nolieguma revolucionāro raksturu, tā nešķiramo
sakaru ar pretstatu cīņu.

Kas tādā gadījumā ir Hēgeļa ideālistiskās dialektikas racionā-

lais kodols? Pie tā pieder vispirms Hēgeļa ģeniālie minējumi par

parādību savstarpējo sakaru, kustību, attīstību, par pretrunu kā

kustības, attīstības avotu, par kvantitatīvo pārmaiņu pārvēršanos
kvalitatīvās pārmaiņās, par teorētisko domāšanu un loģiskām for-

mām un kategorijām, ar kuru palīdzību tā realizējas. «Hēgelis,»
rakstīja V. I. Ļeņins, «jēdzienu dialektikā ir ģeniāli uzminējis
lietu (parādību, pasaules, dabas) dialektiku.» Un tālāk: «Tieši

uzminējis, ne vairāk.» 1

Ļoti vērtīga ir Hēgeļa izvirzītā zinātnes metodes izpratne. Hē-

gelis vērsās pret metafizisko priekšstatu par metodi kā mākslīgu
cilvēka izgudrotu paņēmienu kopumu. No Hēgeļa viedokļa, metode

nav mūsu patvaļas radīta, jo mūsu pieeja pētījamai parādībai ir

atkarīga no paša pētījamā priekšmeta formas. Bet tas nozīmē, ka

pētīšanas metode nav nekas neatkarīgs no pētīšanas priekšmeta,
nekas tīri subjektīvs, kas saistīts tikai ar cilvēka prātu. Metodei

jāatspoguļo objektīvās pasaules parādību reālais sakars, kustība,
attīstība — tāds svarīgs materiālistisks secinājums izriet no šiem

atzinumiem. Hēgelis, protams, netaisīja šādu secinājumu, tāpēc
ka teze par metodes objektīvo saturu gūst viņa mācībā mistisku

izteiksmi: izziņa tiek attēlota kā «absolūtās idejas» darbība, un

tapec arī metode definēta kā šim loģiskajam procesam piemītošā
tā satura paškustība.

Pretēji savai dogmatiskajai pretenzijai, ka viņš izteic absolūtu

patiesību pēdējā instancē, Hēgelis tomēr, kaut gan ideālistiski sa-

grozītā formā, parādīja, ka izziņa ir vēsturisks process un patie-
sība tāpēc nav reiz uz visiem laikiem dots, gatavs izziņas rezul-

tāts, ka arī izziņa attīstās, mainās. «Patiesību, kas filozofijai jāiz-
zina,» rakstīja Engelss, «Hēgelis vairs neiedomājās kā gatavu

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 177. lpp.



dogmatisku tēžu sakopojumu, kuras tikai jāiemācās no galvas, ja
tās ir atrastas; patiesība tagad bija pašā izzināšanas procesā,
zinātnes ilgajā vēsturiskajā attīstībā, kurā tā no zemākajām zinā-

šanas pakāpēm paceļas arvien augstākās . .Ideālistiski izprotot
loģisko izziņas procesu kā objektīvās īstenības pašattīstību, Hē-

gelis tomēr izvirzīja jautājumu par loģisko formu objektivitāti. In-

terpretējot Hēgeli materiālistiski, mēs varam teikt, ka cilvēkam

piemītošās loģiskās formas ir objektīvas tajā nozīmē, ka tās at-

spoguļo lietu attiecības, kas pastāv pašā objektīvajā realitātē.

Hēgelis, kā norādīja V. I. Ļeņins, «prasa loģiku, kurā formas būtu

gehaltvolle Formen (saturīgas formas. — Red.), dzīva, reāla sa-

tura formas, kas nesaraujami saistītas ar saturu.»2

Tādējādi Hēgeļa ideālistiskās dialektikas «racionālais kodols»

ir daudzas viņa idejas, kas attiecas uz dabas, sabiedrības un izzi-

ņas pašu vispārīgāko attīstības likumu izpratni, bet it sevišķi uz

izziņas teoriju un loģiku. Tomēr visus šos jautājumus, ko Hēgelis
izvirzīja no ideālisma pozīcijām, bija iespējams zinātniski atrisi-

nāt tikai materiālistiskajā filozofijā, kura dialektisko metodi lieto

materiālistiski.

Materiālistiski pārstrādājot Hēgeļa ideālistiskās dialektikas

racionālās idejas, marksisma klasiķi ideālistiskā esamības un do-

māšanas identitātes principa vietā lika materiālistisko principu,

pēc kura cilvēka apziņā tiek atspoguļota objektīva, ārpus cilvēka

apziņas un neatkarīgi no tās pastāvoša realitāte. Izmantojuši dia-

lektiku atspoguļošanas procesa pētīšanā, marksisma klasiķi radīja
dialektiski materiālistisku izziņas teoriju un loģiku, kas norāda

patiesos ceļus un līdzekļus, kā izzināt dabā un sabiedrībā valdošo

objektīvo dialektiku. Bet tas nozīmēja, ka bija radīta jauna īste-

nības izziņas metode, kas kardināli pretēja Hēgeļa metodei.

1 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 339. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 76. lpp.
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IX nodaļa

KLASISKĀ VĀCU FILOZOFIJA.

L. FEIERBAHA ANTROPOLOĢISKAIS MATERIĀLISMS

Pēdējais lielais klasiskās vācu filozofijas pārstāvis bija L. Feier-

bahs. Viņa izcilais vēsturiskais nopelns bija tas, ka viņš dziļi
kritizēja Kanta, Hēgeļa un citu filozofu ideālismu un atdzīvināja,
turpināja XVIII gadsimta materiālisma progresīvās tradīcijas. At-

šķirībā no citiem klasiskās vācu filozofijas pārstāvjiem, kuri bija
ideālisti, Feierbahs bija karojošs materiālists. Tomēr Feierbaha

materiālisms nav izprotams ārpus sakara ar klasiskās vācu filo-

zofijas iepriekšējo attīstību.

Revolucionārā situācija, kas Vācijā nobrieda jau XIX gadsimta
30.—40. gados, nenovēršami pastiprināja ideoloģisko cīņu starp
buržuāziju un feodālo reakciju. Tiesa, Vācija vēl arvien bija eko-

nomiski un politiski sadrumstalota zeme un vācu buržuāzija ne-

bija apvienota nacionālā mērogā. Tomēr pretrunu saasināšanās

starp augošo kapitālismu un novecojušajām feodālajām sabiedris-

kajam attiecībām stimulēja buržuāzisko opozīciju pret feodālo re-

žīmu, pret absolūtismu. Tādā pašā virzienā Vāciju ietekmēja eko-

nomiskajā un politiskajā ziņā vairāk attīstītās kaimiņu zemes, it

sevišķi Francija, franču apgaismība. Vācijas buržuāziskajai attīs-

tībai bija vajadzīgs, lai tiktu likvidētas daudzās karaļu un firstu

valstis, lai tiktu radīta vienota Vācijas valsts. Tādējādi vācu bur-

žuāzijas ideologi kā Vācijas apvienošanās sludinātāji izteica

visparnacionālās intereses. Tomēr vācu buržuāziskie ideologi pa-

neuzdrošinājās vērsties tieši pret feodālo valsti un tās reak-

cionārajiem institūtiem. Opozīcija pret absolūtismu izpaudās
galvenokārt kā ortodoksālā kristiānisma filozofiska kritika.

Taču kristiānisma kritika būtībā nozīmēja politiskās reakcijas
kritiku, tāpēc ka reliģija bija valdošā ideoloģija un feodālo valsti

oficiāli sauca par kristīgo valsti.

Pretrunu padziļināšanas starp buržuāziju

un valdošajām feodālajām kārtām atspo-

guļojās Hēgeļa filozofiskās skolas sairumā.

Pretrunai starp metodi un sistēmu Hēgeļa filozofijā bija dziļas
sociāli ekonomiskas saknes. Tāpēc nebija nekāds brīnums, ka drīz

Hēgeļa filozofiskās
skolas sairums
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vien pēc Hēgeļa nāves radās konflikts starp viņa filozofijas kon-

servatīvajiem un radikālajiem piekritējiem.
Hēgeja skolas labējie pārstāvji, tā sauktie vechēgelieši (Gab-

lers, Hinrihss, Hešelis, Daubs), aizstāvēja Hēgeja konservatīvo
sistēmu. Viņa skolas kreisie pārstāvji (D. Strauss, B. Bauers,
M. Stirners v. c), tā sauktie jaunhēgelieši, aizstāvēja galvenokārt
Hēgeja dialektisko metodi.

Jaunhēgelieši centās no Hēgeja filozofijas atvasināt ateistiskus

un revolucionārus secinājumus. Pamatojoties uz Hēgeļa tēzi, ka

filozofija atšķirībā no reliģijas izteic patiesību jēdziena formā, t. i.,

zinātniski, un tāpēc izveido absolūtā gara pašapzināšanās aug-

stāko formu, jaunhēgelieši sistemātiski kritizēja kristīgo ticību.

Atšķirībā no Hēgeļa jaunhēgelieši izvirzīja pirmajā vietā Hēgeļa
filozofijā esošo fihteānisko ideju par īstenību pārveidojošās paš-

apziņas visvarenību. Sajā nozīmē viņi apzīmēja savu mācību par
«darbības filozofiju». Taču drīz vien noskaidrojās, ka jaunhēge-
liešu aicinājums darboties ir adresēts nevis tautas masām, kuras

viņi aplūkoja kā pasīvu vēstures elementu, bet gan valsts varai,

no kuras jaunhēgelieši gaidīja vēsturisko iniciatīvu buržuāziski

demokrātisku pārveidojumu realizēšanā.

Hēgeļa skolas šķelšanās sākums bija saistīts ar D. Strausa

publicēto grāmatu «Jēzus dzīve» (1835—1836). Tajā Strauss kri-

tiski pētīja evaņģēliju leģendu izcelšanos un noraidīja dogmu par
šo leģendu pārdabisko pirmavotu (dieva atklāsmi). Tomēr Strauss

neaplūkoja kristiānisma leģendas kā vienkāršus izdomājumus, kas

radušies bez kāda sakara ar vēsturisko nepieciešamību un sa-

biedrības īstenajām vajadzībām. Evaņģēliju brīnumi, no viņa vie-

dokļa, ir mīti, neapzināta tautas jaunrade, vergturu sabiedrības

visdziļākās krīzes un sairuma apstākļos tapušo pirmo kristiešu

kopienu folkloras darinājumi. Sie mīti, rakstīja Strauss, ir nevis

atsevišķas personas apzināts un tīšs izdomājums, bet gan vispā-

rējās apziņas, veselas tautas vai reliģiskas kopienas kolektīvas

jaunrades produkts.
Izskaidrojot reliģisko mītu rašanos, Strauss pamatojās uz Hē-

geļa uzskatu par substanci, kas vēsturiski attīstās un izpaužas
kā tautas gars. Tā vai cita reliģiskās apziņas forma ir saistīta ar

noteiktu tautas gara attīstības stadiju un tātad ir objektīvi nosa-

cīta. Kaut gan Strauss nenoliedza Jēzus vēsturisko eksistenci un

uzskatīja kristiānismu pēc tā iekšējās nozīmes par identisku ar

augstāko filozofisko patiesību, tomēr viņa grāmata veicināja ide-

jiskās cīņas aktivizāciju pirmsrevolūcijas Vācijā.
Daudz tālāk par Strausu kristīgās reliģijas kritikā gāja

B. Bauers, kurš drīz vien kļuva par jaunhēgeliešu kustības atzītu

līderi. Bauers pamatojās nevis uz Hēgeļa mācību par tautas gara

substanci, bet gan uz viņa mācību par pašapziņu. Pašapziņa ir

visspēcīga, apgalvoja B. Bauers, visa cilvēces vēsture ir pašapzi-

ņas radošās darbības izpausme, un visi šķēršļi cilvēces ceļa pastāv
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nevis pasi par sevi, bet tikai tiktāl, ciktāl pašapziņa nav apzinā-
jusies savu bezgalīgo varu. Pašapziņa rada garīgo īstenību, kas

atbilst tās attīstības līmenim, un pēc tam iznīcina to, paceldamās

jaunā, augstākā pakāpē. Šo Fihtes subjektīvā ideālisma koncepciju
Bauers izmantoja, lai kritizētu reliģiju.

Savos darbos «Jāņa evaņģēliskās vēstures kritika» (1840) un

«Sinoptiķu evaņģēliskās vēstures kritika» (1841 —1842) Bauers

noliedza Kristus vēsturisko eksistenci un aplūkoja kristiānismu

kā vēsturiski savu laiku nodzīvojušu pašapziņas «atsvešinātības»

formu. Bauers, tāpat kā Strauss, domāja, ka kristiānisms (un reli-

ģija vispār) ir nepieciešami radies cilvēces garīgās attīstības pro-
cesā. Taču kristīgo leģendas Bauers uzskatīja nevis par neapzinā-
tiem mītiem, bet gan par apzinātiem izdomājumiem, kuru nepie-
ciešamība noteiktā pašapziņas attīstības pakāpē izrietējusi no pa-
šas pašapziņas.

Bauers un viņa piekritēji reliģiju uzskatīja par galveno spēku,
kas cilvēku nomāc. No reliģiskās apspiestības viņi secināja ekono-

misko un politisko apspiestību, feodālās tiesības un tikumību. Tā-

pēc jaunhēgelieši visus sociālos pārveidojumus reducēja uz reli-

ģisko emancipāciju, uz baznīcas šķiršanu no valsts, uz reliģiskās
apziņas pārvarēšanu, uz reliģijas un reliģisko aizspriedumu kri-

tiku. Jaunhēgeliešu kustība, kurai 30. gados bija progresīva loma,
40. gadu pirmajā pusē sāka pakāpeniski izbeigties.

Ludvigs Feierbahs (1804 —1872) dzimis

pazīstama vācu jurista ģimenē. Sākumā

Feierbahs gribēja kļūt par teologu un šajā
nolūkā 1823. gadā iestājās Heidelbergas
universitātes teoloģijas fakultātē. Tomēr

jau pec gada viņš aizgāja no teoloģijas fakultātes un pārcēlās
uz Berlīni, kuras universitātē klausījās Hēgeļa lekcijas. 1827. un

1828. gadā viņš sāka šaubīties, vai Hēgeļa mācība par dabas lo-

ģisko pamatu ir patiesa. Tomēr savā disertācijā «Par vienoto, vis-

pārējo un bezgalīgo prātu» (1828) viņš vēl arvien bija objektīvā
ideālisma pozīcijās. 1828. gadā Feierbahs kļuva par pasniedzēju
Erlangenas universitātē, bet jau pēc diviem gadiem viņu atbrī-

voja no darba par grāmatas «Domas par nāvi un nemirstību» pub-
licēšanu, kurā viņš noraida personisko nemirstību un apgalvo, ka

nemirstīgi ir tikai cilvēka prāta lielie veikumi. Kopš 1830. gada
Feierbahs dzīvoja vientulīgu dzīvi (galvenokārt laukos) un publi-
cēja savus filozofiskos darbus, kuros pamazām attālinājās no Hē-

geļa filozofijas. Viņa mērķis, tāpat kā Strausam un Baueram, bija
reliģijas kritika, cilvēka atbrīvošana no reliģiskās apziņas, kas

to nomāc. 1839. gadā Feierbahs galīgi atteicās no ideālisma. Darbā

«Kritiskas piezīmes par Hēgeļa filozofiju» viņš jau materiālistiski

risināja filozofijas pamatjautājumu un aplūkoja dabu, esamību,

matēriju kā realitāti, kas nepieciešami rada domājošo prātu. 1841.

gadā iznāca Feierbaha galvenais darbs «Kristiānisma būtība». Šās

L. Feierbaha

materiālisms — Hēgeļa
skolas sairuma

svarīgākais rezultāts
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grāmatas radītais iespaids bija milzīgs. Turpmākajos gados viņš
publicēja «lepriekšējas tēzes sakarā ar filozofijas reformu» (1842)
un «Nākotnes filozofijas pamatprincipus» (1843). 1848. gada revo-

lūcijā viņš aktīvi nepiedalījās un atteicās balotēties uz Nacionālo

(Frankfurtes) sapulci.
Pēcrevolūcijas periodā Feierbahs publicēja vairākus jaunus dar-

bus, kas tomēr nesaistīja publikas uzmanību. Buržuāzija novērsās

no sava izcilā domātāja. Turpretī proletariāts atbilstoši savam ap-

zinīgumam un organizētībai jau stājās zem Marksa un Engelsa
idejiskā karoga.

Mūža beigās Feierbahs pievērsās zinātniskajam sociālismam.

Viņš studēja Marksa «Kapitālu» un 1870. gadā kļuva par sociāl-

demokrātu, taču pāriet dialektiskā un vēsturiskā materiālisma po-

zīcijās tā arī nespēja. Līdz mūža galam viņš bija un palika lielisks

pirmsmarksistiskā materiālisma un ateisma pārstāvis.
Feierbahs savu filozofiju uzskatīja par

Hēgeļa un tā priekšteču mācības noslē-

gumu un reizē pārvarējumu. «Jaunā filo-

zofija» jeb «nākotnes filozofija», kā Feier-

bahs sauca savu mācību, pretēji Hēgelim, kurš atrauj prātu, do-

māšanu no cilvēka, no viņa jutekliskas darbības un vajadzībām,

pamatojas uz to, ka prāta reālais subjekts ir cilvēks un tikai cil-

vēks. Bet cilvēks savukārt ir dabas produkts.
Noraidīdams spekulatīvās filozofijas pretstatīšanu empīriska-

jām zinātnēm, Feierbahs aizstāvēja tēzi, ka arī filozofijai jāpa-

matojas uz jutekliskajiem datiem. Sajūtu orgāni ir filozofijas

orgāni. Filozofijai jānoslēdz savienība ar dabas zinātnēm; šī uz

mīlestību dibinātā laulība būs auglīgāka nekā filozofijas un teolo-

ģijas mezalianse, kas bija pastāvējusi gadsimtus.
Reliģija sola cilvēkam pestīšanu pēc nāves. Filozofija ir aici-

nāta zemes virsū īstenot to, ko reliģija sola viņpasaulē, kuras taču

nemaz nav. Filozofija aizstāj reliģiju, tā dod cilvēkiem nevis šķie-
tamu mierinājumu, bet apziņu, kādas ir viņu reālās iespējas lai-

mes sasniegšanā.
Nosodīdams ideālistisko uzskatu par domāšanu kā ārpus dabas

esošu un pārcilvēcisku būtību, Feierbahs nonāca pie secinājuma,
ka jautājums par domāšanas attiecību pret esamību ir jautājums
par cilvēka būtību, jo domā tikai cilvēks. Tātad filozofijai, ciktāl

tā risina jautājumu par domāšanas attiecību pret esamību, jabut

antropoloģijai, t. i., mācībai par cilvēku, kura eksistencē un dar-

bībā šis jautājums atrod savu faktisko, reālo risinājumu. «Esamī-

bas un domāšanas vienība ir patiesa un tai ir jēga tikai tad»,

rakstīja Feierbahs, «kad par šās vienības pamatu, subjektu ņem

cilvēku.» 1

Feierbahs par «jaunās

filozofijas» uzdevumiem

un priekšmetu

1 Jl. oeuep6ax, H36paHHt>ie (pHJiococpcKHe npoH3Be,neHHH b ;ißyx tom3x, t. I,

M., 1955, CTp. 199.



Zinātnes, kas pētī cilvēka darbību, dod iespēju pilnīgi parādīt,
ka spekulatīvi ideālistiskais priekšstats par domāšanu un garīgo
vispār ir nepamatots. Šīs zinātnes, it sevišķi fizioloģija, parāda
domāšanas nešķiramo sakaru ar materiāliem procesiem, kuri no-

liek cilvēka organismā, ar ārējās pasaules juteklisko uztveri, utt.

Cilvēks nav nošķirams no dabas, tātad arī garīgo nevar pretstatīt
dabai kā īstenību, kas paceļas tai pāri. «Jaunā filozofija,» rak-

stīja Feierbahs, «pārvērš cilvēku, ieskaitot ari dabu kā cilvēka bāzi,

par vienīgo, universālo un augstāko filozofijas priekšmetu, pārvēr-
šot tātad antropoloģiju, tās ietvaros ari fizioloģiju, par universālu

zinātni.»1

Tādējādi Feierbahs centās izstrādāt materiālistisku uzskatu

sistēmu, pamatojoties uz zinātnisko cilvēka fizioloģiju un psiho-

loģiju. Protams, tādai materiālistiskās filozofijas priekšmeta iz-

pratnei ir vienpusīgs raksturs, taču cīņā pret Hēgeļa ideālistisko

mācību par domāšanas dievišķīgo raksturu tai bija progresīva
loma.

Feierbahs iebilda pret to, ka viņa mācību raksturoja kā mate-

riālistisku, it sevišķi tāpēc, ka XIX gadsimta 50. un 60. gados vācu

buržuāziskajā filozofijā rosījās tā sauktie vulgārie materiālisti

(L. Bīhners, K. Fogts, J. Molešots), kuri aplūkoja domāšanu kā

īpaša veida vielu, ko izdala smadzenes. Norobežodamies no šiem

materiālistiskās filozofijas vulgarizētājiem, Feierbahs atteicās arī

no paša nosaukuma «materiālisms», un tas liecināja par viņa ne-

konsekvenci cīņā pret ideālismu. Tomēr viņš uzsvēra, ka viņa mā-

cība balstās uz iepriekšējo materiālistisko filozofiju.
Feierbaha antropoloģiskā materiālisma raksturīga īpatnība ir

tā, ka viņš noliedz miesas un dvēseles duālismu, atzīst un pamato
materiālistisko tēzi par garīgā un ķermeniskā, subjektīvā un ob-

jektīvā, psihiskā un fiziskā, domāšanas un esamības vienību.

Feierbaha antropoloģisms nav reducējams tikai uz filozofijas
pamatjautājuma noteiktu izvirzi un atrisinājumu. Antropoloģiskā
principa būtisks saturs un uzdevums ir, pēc Feierbaha domām,
zinātniski izskaidrot sabiedrisko apziņu, kurā viņš saskata cilvēka

būtības atspoguļojumu. Bet kas ir šī būtība? Tā, pēc Feierbaha

ieskata, vispirms ir jutekliskums, prāta un sirds dzīve, tāda indi-

vīda pārdzīvojumu daudzveidība, kurš mīl, cieš, tiecas pēc laimes

utt. Tātad runa ir par to, lai sabiedriskās apziņas dažādas formas,
pirmām kārtām reliģiju, aplūkotu no tajās ietvertā dzīves satura

viedokļa. Šajā ziņā Feierbahs gāja tālāk nekā iepriekšējie mate-

riālisti, kuri apgalvoja, ka reliģijai, ciktāl tā ir fantastisku priekš-
statu kopums, nav reāla satura. Turpretī Feierbahs reducēja pār-
dabisko uz dabisko, fantastisko — uz reālo, pārjuteklisko — uz

juteklisko; tā ir viņa antropoloģiskās metodes pamatiezīme.
Feierbaha antropoloģisms ietver vēstures materiālistiskās

1 JI. oeuep6ax, H36paHHbie (pHJiococpcKHe npoH3BeaeHHH b abvx TOMax,

t. I, M., 1955, dp. 202.
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izpratnes iedīgļus, mēģinājumus materiālistiski izskaidrot reliģiju
kā cilvēku reālās dzīves atspoguļojumu. Taču šo cilvēku reālo

dzīvi, cilvēka būtību Feierbahs saprata abstrakti, ārpus sakara ar

noteiktām vēsturiskām sabiedriskām attiecībām, ar sabiedrības

šķirisko iedalījumu utt. Tāpēc viņš parasti aprobežojās ar norā-

dījumu uz cilvēka juteklisko dabu, cilvēka darbības juteklisko rak-

sturu, uz visu cilvēku antropoloģisko vienību.

Feierbahs bija lielisks ideālistiskās filozo-

fijas kritiķis. Viņš pārliecinoši atspēkoja
pret materiālismu izvirzīto apsūdzību «ne-

kritiskā», dogmatiskā attieksmē pret sajūtu orgānu liecinājumiem;
šo apsūdzību izvirzīja un mēģināja pamatot ideālistiskās filozofi-

jas pārstāvji. Feierbahs parādīja, ka ideālistu prasība loģiski seci-

nāt (deducēt) ārējās pasaules, dabas eksistenci no domāšanas,

apziņas utt. izriet no nekritiska ideālistiski reliģiska priekšstata
par pārdabiska pirmprincipa pastāvēšanu. Tādējādi iznāk, ka spe-
kulatīvais ideālisms noliedz no apziņas neatkarīgu dabas eksis-

tenci, tāpēc ka pāri dabai tas noliek pārdabisku garu. Tātad dog-
matisms ir nevis materiālistiskā ārējās pasaules atzīšana, bet gan

filozofijas pamatjautājuma ideālistiskais atrisinājums, kas ar teo-

rētisku argumentu palīdzību atkārto reliģiskos uzskatus par pa-
sauli.

Feierbahs pierādīja, ka ideālisms pamatojas nevis uz reālo

īstenību, bet gan nepamatoti abstrahējas no jutekliskajiem datiem

un tātad no īstenajiem priekšmetiem, ko uztver mūsu sajūtu or-

gāni. Feierbahs te vērsās nevis pret abstrakciju vispār, bet tikai

pret abstrahēšanas ačgārnu ideālistisku izmantošanu.

Kritizējot Kanta tēzi, ka pastāv principiāli neizzināmas «lietas

par sevi», Feierbahs atzīmēja, ka šā agnostiskā secinājuma pa-

matā ir tā pati ideālistiskā abstrakcija, t. i., spekulatīva abstra-

hēšanās no visa jutekliski uztveramā.

Kritizēdams ideālismu, Feierbahs secināja, ka ideālistiskā filo-

zofija ir racionalizēta jeb spekulatīva teoloģija. Filozofs, kas runā

par absolūto prātu kā apslēptu visa pastāvošā pamatu, būtībā

tikai izsmalcinātā veidā izteic reliģiskos priekšstatus par dievu un

pasaules radīšanu. Tomēr Feierbahs nebūt nelika vienlīdzības zīmi

starp spekulatīvo ideālistisko filozofiju un reliģiju. Viņš pareizi
norādīja, ka, racionālistiski izprotot reliģiju, ideālisms nonāk pret-
runā ar reliģijas dogmām, kas savā būtībā ir nesamierināmas ar

zinātni, prātu, loģiku. Teisms saprot dievu kā juteklisku būtni,

personu, kas atrodas ārpus pasaules; turpretī spekulatīvā filozofija

pārvērš dievu par bezpersonisku garu un aplūko to kā pašas īste-

nības iekšējo būtību. Tādējādi spekulatīvā filozofija attīra ceļu

panteismam, t. i., dieva identificēšanai ar dabu un tātad teisma

noliegšanai. Šajā nozīmē Hēgeļa filozofija ir ideālistisks pan-

teisms, bet Spinozas filozofija — materiālistisks panteisms.

Marksisma-ļeņinisma klasiķi, augstu novērtēdami Feierbaha iz-

Ideālistiskās

filozofijas kritika
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teikto ideālistiskās filozofijas, it sevišķi klasiskā vācu ideālisma

kritiku, reizē ar to atzīmēja, ka šai kritikai piemīt liels trūkums:

tā visumā izteikta no metafiziskā materiālisma pozīcijām, un tā-

pēc Feierbahs kopā ar Hēgeļa ideālismu noraidīja ari Hēgeļa
dialektiku. Feierbahs nespēja izdalīt Hēgeļa dialektikas «racionālo

kodolu», nesaprata, ka nepieciešama jaunas, materiālistiskas dia-

lektikas radīšana.

Tiesa, Feierbaha mācībā ir dialektikas elementi. Viņš, piemē-
ram, atzīst nolieguma objektīvo raksturu, runā par cīņu starp

jauno un veco, par nolieguma noliegumu tādā nozīmē, kā šo pro-
cesu izprata Hēgelis. Tomēr tās visas ir tikai atsevišķas piezī-
mes, ciktāl parādību attīstības un vispārējā sakara problēma bū-

tībā nesaistīja viņa uzmanību. Vēl mazāk Feierbahs izprata dia-

lektiku kā loģiku un īsti zinātnisku pētīšanas metodi. Dialektika

Feierbaha izpratnē ir tikai jau antīkajā pasaulē pazīstamais filo-

zofiskas diskusijas paņēmiens, metode, kā atrast pretrunas opo-

nenta spriedumos. Šajā nozīmē Feierbahs rakstīja: «Patiesa dia-

lektika nav vientuļa domātāja monologs ar sevi pašu, tā ir dia-

logs starp Es un Tu.»x

Tādējādi Feierbahs atmaskoja ideālisma noslēpumu — reli-

ģiju, taču viņš nespēja pretstatīt dialektiskajam ideālismam jaunu,

augstāku materiālistiskā pasaules uzskata formu — dialektisko

materiālismu. Lielo uzdevumu radīt šo augstāko materiālisma

formu atrisināja tikai Markss un Engelss.

Reliģijas kritiku Feierbahs uzskatīja par

savas dzīves svarīgāko uzdevumu. Viņš iz-

strādāja reliģijas būtības antropoloģisko izpratni, attīstīdams tā-

lāk un padziļinādams buržuāzisko ateismu. Jau XVII un XVIII

gadsimta materiālisti pierādīja, ka reliģisko jūtu cēlonis ir bailes

no dabas stihiskajiem spēkiem. Feierbahs piekrita šim atzinumam,
taču gāja tālāk: reliģijā atspoguļojas ne tikai bailes, bet arī visas

cilvēka grūtības, ciešanas, kā arī tieksmes, cerības un ideāli. Dievs,
teica Feierbahs, dzimst vienīgi cilvēka ciešanās. Tikai no cilvēka

dievs patapina savas noteiksmes: dievs ir tas, kas cilvēks grib
būt. Tieši tāpēc reliģijā ir reāls dzīves saturs, tā nav tikai ilūzija
vai bezjēdzība vien.

Feierbahs saistīja reliģijas izcelšanos ar to agrīno cilvēces

vēstures pakāpi, kad cilvēkam vēl nevarēja būt pareiza priekš-
stata par apkārtējām dabas parādībām, par visu to, no kā bija
tieši atkarīga viņa eksistence. Dabas parādību reliģiska pielūg-
šana («dabas reliģija»), tāpat kā jaunajos laikos reliģiskais cil-

vēka kults («gara reliģija»), liecina, ka cilvēks pielūdz visu to,

no kā viņš ir atkarīgs reāli vai vismaz savā iztēlē. Taču reliģija

Reliģijas kritika

1 Jl. <Peuep6ax, H36paHHbie cpHJioco(pcKHe npoioßeAeHHH b nsyx TOMax, t. I,

dp. 203.
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nav cilvēkam iedzimta, citādi vajadzētu atzīt, ka cilvēks nāk pa-
saulē, apveltīts ar māņticības orgānu.

Tiesa, dzīvnieki vēl lielākā mērā nekā cilvēki ir atkarīgi no

apkārtējās vides. Bet viņiem nav garīgās dzīves, domāšanas, iztē-

les. Turpretī reliģijas priekšnoteikums ir abstraktas domāšanas

spēja, kaut gan savu saturu reliģija gūst galvenokārt no cilvēka

jūtām, emocijām. Šajā sakarā Feierbahs apgalvoja, ka reliģijas
būtība ir cilvēka sirds, kura tieši ar to atšķiras no skaidrās un

aukstās sapratnes, ka tiecas ticēt un mīlēt. Taču reliģijas būtība

nav reducējama uz kādu atsevišķu cilvēka spēju: reliģijā ačgārnā
veidā izpaužas viss cilvēks — tā ir antropoloģiskā ateisma pamat-
tēze. «Cilvēks,» rakstīja Feierbahs, «tic dieviem ne tikai tāpēc, ka

viņam ir fantāzija un jūtas, bet arī tāpēc, ka viņam ir tieksme

būt laimīgam. Viņš tic svētlaimīgai būtnei nevis tikai tāpēc, ka

viņam ir priekšstats par svētlaimību, bet arī tāpēc, ka viņš pats
grib būt svētlaimīgs; viņš tic pilnīgai būtnei tāpēc, ka viņš pats
grib būt pilnīgs; viņš tic nemirstīgai būtnei tāpēc, ka viņš pats
negrib mirt.» 1

Tādi ir Feierbaha izvirzītie reliģijas antropoloģiskā izskaidro-

juma pamatprincipi, pie kuriem viņš turas, aplūkojot atsevišķas
kristiānisma dogmas. Tā, piemēram, dieva trīsvienības noslēpums,
pēc Feierbaha ieskata, ir parastās cilvēka ģimenes dzīves noslē-

pums; reliģiskais priekšstats par dieva varenajiem darbiem ir cil-

vēka mistiskais priekšstats par savu atšķirību no dzīvniekiem un

dabas vispār utt. Tomēr cilvēka būtību Feierbahs saprata abstrakti,

antropoloģiski. Cilvēka būtība, viņš teica, ir prāts, griba, sirds,

t. i., viņš runāja par nemainīgu indivīda dabu, kas ir vienāda

visos vēstures laikmetos. Šis ierobežotais, metafiziskais un naturā-

listiskais priekšstats par cilvēku izraisīja nevēsturisku reliģijas

izpratni, kaut arī Feierbahs mēģināja noskaidrot tās vēsturisko

attīstību un vēsturiskās formas. Galvenais, kas palika ārpus šā

vācu domātāja redzes loka, bija tas, ka reliģijā atspoguļojas šķiru

sabiedrības antagonistiskās pretrunas, cilvēka pakļautība sabied-

riskās attīstības stihiskajiem spēkiem.
Cilvēka dzīves nevēsturiskā izpratne neļāva Feierbaham līdz

galam izprast reliģijas vēsturiski pārejošo raksturu, tāpat arī re-

liģijas pārvarēšanas patiesos ceļus. Viņš bieži runāja par to, ka

reliģiski fantastiskais priekšstats par pasauli nenovēršami izzu-

dīs, cilvēks noraidīs mistisko priekšstatu par savu būtību, panāks
zemes virsū to, ko reliģija viņam sola mītiskajā pēcnāves pa-

saulē. Taču, tā kā reliģija, pēc Feierbaha ieskata, atspoguļo, kaut

arī izkropļotā formā, kaut ko cilvēkam no laika gala piemītošu,

reliģiskās jūtas ir nepārvaramas, un Feierbahs deklarēja, ka cil-

vēka mīlestība pret cilvēku, bet it sevišķi dzimummīlestība, ir reli-

1 Jl. oeuep6ax, H36paHHbie cpn;ioco(pcKHe b ,zißyx TOMax, t. 11,

M., 1955, CTp. 713.
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ģiskas jūtas. Un, tā kā mīlestība tika deklarēta par patieso reliģi-

jas būtību, ateismu viņš uzlūkoja par patieso reliģiju, par reliģiju
bez dieva. Šī ārkārtīgi plašā reliģijas izpratne ir Feierbaha antro-

poloģisma visvājākais punkts; tā notušē reliģijas kā masu garīgās
pakļaušanas līdzekļa lomu, tā pamudina īpatnējā veidā attaisnot

reliģiskās jūtas un pārāk augstu novērtēt reliģijas vēsturisko

lomu — Feierbaha darbos reliģija parādīta gandrīz vai kā galvenā
cilvēku garīgās dzīves forma. Tādējādi ateists Feierbahs pasludi-

nāja sevi par reliģijas reformatoru; pārejā no fantastiski reliģiskās
apziņas uz reliģiju bez dieva — uz reliģiju, kura pielūdz cilvēka

augstākās potences, viņš saskatīja ceļu uz sabiedrības atjauni-
nāšanu, demokratizāciju, uz tautas masu nabadzības pārvarē-
šanu utt.

Analizējot reliģijas reālo saturu, Feierbahs spēra soli uz

priekšu salīdzinājumā ar franču materiālistiem, turpretī reliģijas
sabiedriskās lomas novērtēšanā, mēģinājumā radīt jaunu reliģiju
Feierbahs atpalika no saviem izcilajiem priekštečiem. Viņš ne-

saprata, ka zinātniskā reliģijas kritika nebeidzas ar reliģisko

priekšstatu reducēšanu uz to pasaulīgo saturu. Reliģijas zinātnis-

kās kritikas svarīgākais uzdevums ir pasaules reliģiskās divkār-

šošanas materiālo cēloņu analīze, jo tikai tāda veida analīze at-

klāj reliģijas sociālo būtību un palīdz atrast patiesos vēsturis-

kos ceļus tās pārvarēšanai.
Feierbaha filozofiskas antropoloģijas pa-

mats ir materiālistiskā mācība par dabu.

Pretstatā ideālismam un reliģijai Feier-

bahs mācīja, ka daba ir vienīgā realitāte un cilvēks — tās aug-
stākais produkts, izpausme, noslēgums. Cilvēkā un ar cilvēka

palīdzību daba sajūt sevi, vēro sevi, domā par sevi. Vērsdamies

pret dabas ideālistiski reliģisko noniecināšanu, Feierbahs apgal-
voja, ka nav nekā augstāka par dabu, tāpat kā nav nekā zemāka

par to. «Vērojiet dabu, vērojiet cilvēku! Te jūsu acu priekšā ir

filozofijas mistērijas.» 1

Jēdzieni «esamība», «daba», «matērija», «īstenība», «realitāte»,
no Feierbaha viedokļa, apzīmē vienu un to pašu. Dabas parādību
daudzveidība nav reducējama uz kaut kādu kopēju, vienveidīgu
pirmmatēriju. Būtība ir tikpat daudzveidīga kā eksistence. Daba

ir mūžīga: tapšana laikā attiecas tikai uz atsevišķām parādībām.
Daba ir bezgalīga arī telpā: tikai cilvēka ierobežotība novelk ro-

bežas tās izplatībai. Telpa un laiks, teica Feierbahs, «ir pamat-

nosacījumi jebkurai esamībai un būtībai, jebkurai domāšanai un

darbībai, jebkuram uzplaukumam un panākumiem» 2. Nav nekādas

Dabas materiālistiskā

izpratne

1 Jl. <Peūep6ax, H36paHHbie (pnJiococpcKHe npoH3BeaeHHH b abvx TOMax, t. I,

CTp. 129.
2 Jl. &eūep6ax, H36paHHbie (pHJioco(pcKHe npoH3BeaeHHH b AByx TOMax, t. 11,

CTp. 492.
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realitātes ārpus laika un telpas, bet nav arī laika un telpas ārpus
•dabas. Tāpēc ir pilnīgi nepamatoti reliģiski ideālistiskie priekš-
stati par pasaules sākumu.

Telpas un laika vispārējo raksturu, pēc Feierbaha ieskata, pie-
rāda visa cilvēces dzīve un izziņa. Nav nekā viņpusēja, jo dabas

parādībām, kā par to liecina pieredze, nav divkāršas eksistences.

Lai gūtu zinātnisku priekšstatu par telpas vispārējību, vispirms
jutekliski jāuztver vieta, ko ieņem ķermenis. Jēdzienu loģiskā no-

dalīšana nav iespējama bez lietu nodalījuma telpā; bet tas nav

šķirams no lietu secības laikā. Tas viss atspēko Kanta mācību par
laika un telpas un vispār jebkuras vispārējības aprioritāti. «Da-

bai,» rakstīja Feierbahs, «nav ne sākuma, ne gala. Viss tajā ir

mijiedarbībā, viss ir relatīvs, viss vienlaikus ir darbība un cēlonis,

viss tajā ir vispusīgs un savstarpējs.» 1 Tā ir dziļa dialektiska

nojauta, taču vācu materiālists to neattīstīja tālāk; viņš neaplū-
koja parādību savstarpējā sakara un savstarpējās atkarības dažā-

dās formas, nerunāja par kategorijām, kas tik daudz vietas ieņēma

Hēgeļa «Loģikas zinātnē», un tāpēc Feierbaha priekšstatam par
dabas parādību universālo vienību bija ļoti vispārīgs, abstrakts

raksturs.

Balstīdamies uz iepriekšējā materiālisma sasniegumiem, Feier-

bahs aizstāvēja tēzi par matērijas un kustības nešķiramo sakaru.

Tomēr viņam nebija skaidra priekšstata par matērijas kustības

formu kvalitatīvo daudzveidību, par šo formu savstarpējām pār-

ejām, un tāpēc tēze par matērijas paškustību, kuru Feierbahs at-

balstīja, sekodams franču materiālistiem, bija tikai secinājums no

dievišķīgā pirmprincipa nolieguma. Tāda jautājuma nostādne bija
nenovēršama XVIII gadsimtā, kad dabas zinātnes vēl nedeva ne-

pieciešamos datus par matērijas kustības nemehāniskajām for-

mām, turpretī XIX gadsimta vidū šī tēze, izteikta tik vispārīgā

formā, vairs nevirzīja uz priekšu materiālistisko teoriju.
Feierbahs gan neaprobežojās ar to vien, ka atzina kustības vis-

pārējību, viņš runāja arī par attīstību. «Zeme,» viņš teica, «ne

vienmēr ir bijusi tāda, kāda tā ir tagad; drīzāk gan tā sasniegusi
savu tagadējo stāvokli attīstības un daudzu revolūciju rezultātā.»2

Feierbahs atzina, ka viss dzīvais radies no nedzīvā un, ja mūsu

dienās nerodas primitīvas dzīvas būtnes no nedzīvās matērijas,
tad tas liecina tikai, ka tagad uz Zemes nav to objektīvo apstākļu,
kādi pastāvēja pirms miljoniem gadu. Tomēr visumā Feierbaham

bija raksturīga attīstības procesa metafiziskā izpratne, jo viņš
noliedza dialektisko pretrunu objektivitāti un pretstatu vienību

un cīņu kā attīstības iekšējo avotu.

Atšķirībā no XVIII gadsimta materiālistiem Feierbahu vairs

1 Jl. oeuep6ax, H3ČpaHHbie (pmiococpcKHe b RByx TOMax, t. 11,

CTp. 602.
2 Turpat, 435. lpp.
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neapmierināja mehānistiskā dabas izpratne. Viņš dažkārt mēģi-
nāja to pārvarēt. Viņš, piemēram, vērsās pret matērijas augstāka
eksistences formu reducēšanu uz zemākajām formām. Redze un

dzirde nav reducējamas tikai uz optikas un akustikas likumsaka-

rībām, psihiskie akti būtiski atšķiras no sava fizioloģiskā pamata.

Subjektīvā un objektīvā, psihiskā un fiziskā vienības pastāvēšana
nenovērš iekšējās atšķirības to starpā. Kaut gan savā sākotnējā
veidā dzīvais nevar rasties no kaut kā cita kā tikai no nedzīvā,
tas nedod pamatu noliegt dzīvības kvalitatīvo savdabīgumu.

Noraidot mehānistisko dzīvības izpratni, Feierbahs noteikti no-

raidīja arī vitālismu. Viņa uzskats par dzīvību kā dabas esamības

augstāko formu bija vērsts galvenokārt pret vulgāro materiālismu,,

kas faktiski noliedza apziņas eksistenci. Apziņu visās tās formās

Feierbahs aplūkoja kā subjekta un objekta vienības tiešu izpausmi.
Cilvēka sajūtu daudzveidība, apgalvoja Feierbahs, atbilst da-

bas kvalitatīvajai daudzveidībai, ir tās nosacīta un principiāli
neiespējama bez tās. Tāpēc cilvēka sajūtu saturu nedrīkst pretsta-
tīt jutekliski uztveramo parādību kvalitatīvajai noteiktībai. Tomēr

Feierbaha uzskatam par subjekta un objekta, cilvēka un dabas vie-

nību ir ierobežoti naturālistisks, antropoloģisks raksturs, tāpēc ka

Feierbahs nesaskatīja šās vienības reālo pamatu un svarīgāko'
formu — sabiedrisko ražošanu.

Materiālistiski risinādams jautājumu par dzīvās un nedzīvās

dabas savstarpējo attiecību, Feierbahs kritizēja ideālistisko teleo-

loģisko koncepciju, pēc kuras visa daba kā veselums pauž predesti-
nētu (dieva noteiktu) harmoniju. Feierbahs parādīja, ka mērķtie-
cība dzīvnieku un augu valstī ir nevis parādībām iekšēji piemī-
toša mērķa realizācijas rezultāts, bet gan materiālās pasaules vie-

nības likumsakarīgas sekas. Atšķirībā no XVII—XVIII gadsimta
materiālistiem Feierbahs nenoliedza objektīvu mērķtiecību dzīvajā
daba. Viņš pareizi norādīja uz šās mērķtiecības relatīvo raksturu,
bet nevarēja izskaidrot šo faktu, tāpēc ka gandrīz nemaz nepie-
versās dabas zinātņu atziņām, piemēram, Č. Darvina mācībai.

Tādējādi, kaut gan Feierbaha mācībā par dabu bija sastopami
atsevišķi dialektiski minējumi un dziļāka dabas vienības un daudz-

veidības izpratne nekā iepriekšējiem materiālistiem, visumā tā ne-

izgāja ārpus metafiziskā materiālisma robežām. Tas izpaužas,
piemēram, Feierbaha dotajā dabas definīcijā: «Ar dabu es saprotu
visu juteklisko spēku, lietu un būtņu kopumu, ko cilvēks atšķir no>

sevis kā tādu, kas nav cilvēcisks ... Jeb — vārda praktiskajā no-

zīmē — daba ir viss tas, kas cilvēkam — neatkarīgi no teistis-

kas ticības pārdabiskajiem iegalvojumiem — parādās tieši, jutek-
liski, kā viņa dzīves pamats un priekšmets. Daba ir gaisma, elek-

trība, magnētisms, gaiss, ūdens, uguns, zeme, dzīvnieks, augs,

cilvēks, ciktāl tā ir būtne, kas rīkojas nepatvaļīgi un neapzi-
nīgi, — ar vārdu «daba» es nesaprotu neko vairāk, neko mistisku,
neko miglainu, neko teoloģisku.» Citējis šos Feierbaha vārdus,
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konspektējot «Lekcijas par reliģijas būtību», V. I. Ļeņins

atzīmēja: «Iznāk, ka daba = viss, atskaitot pārdabisko. Feier-

bahs ir spilgts, bet nav dziļš. Engelss dziļāk formulē materiā-

lisma atšķirību no ideālisma.» 1

Turpinot XVIII gadsimta materiālistiskās

tradīcijas, Feierbahs daudz paveica mate-

riālistiski sensuālistiskās izziņas teorijas
izstrādāšanā. Vispirms viņš noteikti vēr-

sās pret to, ka ideālisti noniecina juteklisko vērojumu kā kaut ko

zemu, virspusēju, tālu no patiesības. Reālā pasaule ir jutekliski
uztveramā īstenība, tātad tikai jutekliskie uztvērumi dod iespēju
to izzināt.

Feierbahs kategoriski noliedza ar sajūtām principiāli neuztve-

ramu objektu eksistenci. Jutekliskais uztvērums, kas pēc savas

dabas ir tiešs, var būt arī pastarpināts, t. i., var dot netiešus lie-

cinājumus par to, ko mēs neredzam, nedzirdam, nesataustām.

«Tādējādi ne tikai ārējais, bet arī iekšējais, ne tikai ķermenis, bet

arī gars, ne tikai lieta, bet ari es ir sajūtu priekšmeti. Tāpēc viss

ir jutekliski uztverams, ja ne tieši, tad pastarpināti, ja ne ar pa-

rastajām, rupjām sajūtām, tad ar izsmalcinātām, ja ne ar anatoma

vai ķīmiķa acīm, tad ar filozofa acīm, tāpēc empīrisms gluži liku-

mīgi saskata mūsu ideju avotu sajūtās.» 2 Feierbahs vērsās arī

pret juteklisko uztvērumu skeptisko, agnostisko kritiku, viņš ap-

galvoja, ka šie uztvērumi, būdami tieši saistīti ar lietām, nekad

mūs nemaldina.

V. I. Ļeņins augstu novērtēja pazīstamo Feierbaha tēzi, ka ar

tiem sajūtu orgāniem, kādi ir cilvēkam, pilnīgi pietiek, lai izzinātu

jebkuras parādības.3 Tomēr Feierbahs nevarēja pamatot šo tēzi,

tāpēc ka nezināja, ka cilvēka sajūtu orgānu spēja pareizi un vis-

pusīgi atspoguļot īstenību ir šo orgānu gadu tūkstošiem ilgas at-

tīstības rezultāts. Tāpēc minētā tēze drīzāk ir dziļš minējums nekā

uz cilvēku attiecināts secinājums, kas izriet no attīstības teorijas.
Feierbaha uzskatam par juteklisko atspoguļojumu bija vēl arī

tas trūkums, ka viņš jutekliskos priekšstatus nesaistīja ar praktisko,
materiālo darbību. Sakarā ar to Markss rakstīja: «Neapmierināts
ar abstrakto domāšanu, Feierbahs apelē pie jutekliskās vērošanas;

bet viņš neuztver jutekliskumu kā cilvēka praktisko juteklisko
darbību.»4

Raksturojis redzes, dzirdes un citu sajūtu orgānu lomu ārē-

jās pasaules izzināšanā, Feierbahs gāja tālāk un norādīja uz visas

Izziņas teorija.
Sensuālisma tālākā

attīstība

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 51. lpp.
2 Jl. oeūep6ax, H36paHHbie (pu.iococpCKHe npoH3Be,aeHHH b ,HByx TOMax, t. I,

CTp. 190.
3 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 38. sēj., 55. lpp.
4 K. Markss un F. Engelss, Vācu ideoloģija, 558. lpp.
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cilvēka emocionālās dzīves un darbības nozīmi izziņā. Taču viņš
neietvēra savā jutekliskās darbības izpratnē pašu galveno — ma-

teriālo ražošanu, kurā cilvēks pārveido dabu.

Cilvēka sajūtas kvalitatīvi atšķiras no dzīvnieka sajūtām; tās

iziet tālu ārpus cilvēka tiešajām fizioloģiskajām vajadzībām, un

tām ir daudzveidīga garīga, arī estētiska nozīme. Dažas sajūtas
dzīvniekiem ir asākas nekā cilvēkam, taču tas nav pretrunā ar

tēzi par cilvēka sajūtu universalitāti, jo šīs sajūtas dzīvniekiem

ir šauri specializētas, turpretī cilvēka sajūtas paceļas līdz garīga
un, kā teica Feierbahs, zinātniska akta līmenim. Būtu nepareizi,

viņš apgalvoja, cēloni cilvēka sajūtu orgānu atšķirībai no dzīv-

nieku sajūtu orgāniem saskatīt tajā apstāklī, ka cilvēks ir saprā-

tīga būtne. Nē, ja cilvēks neatšķirtos no dzīvnieka sajušanā, tad

viņš neatšķirtos no tā arī domāšanā. «Dzīvniekam ir dzīvnieka sa-

jūtas, cilvēkam — cilvēka sajūtas.» 1 Šajā atzinumā nav izskaid-

rota cilvēka pasaules uztveres kvalitatīvā atšķirība no dzīvnieka

pasaules uztveres, jo Feierbahs nesaprata patiesos cēloņus, kāpēc
cilvēkveidīgais pērtiķis pārvērties par cilvēku. Un tomēr viņa no-

rādījumam uz kvalitatīvo savdabīgumu, kas piemīt ārējās pasaules
jutekliskajam atspoguļojumam cilvēka galvā, bija liela principiāla
nozīme sensuālistiskās izziņas teorijas pamatošanā.

Tas apstāklis, ka Feierbahs augstu novērtēja juteklisko izziņu
un kritizēja spekulatīvo sapratni, kas neņem vērā jutekliskos datus,

nenozīmē, ka viņš neatzina teorētiskās domāšanas īpašo funkciju
izziņā un tās spēju dziļāk izzināt īstenību. Domāšanas uzdevums

ir vākt, salīdzināt, atšķirt, klasificēt jutekliskos datus, apzināties,

saprast, atklāt tajos apslēpto saturu, kas tieši neparādās. «Ar

sajūtām,» viņš rakstīja, «mēs lasām dabas grāmatu, bet sajūtas
nav tas, ar kurām to izprotam.»2 Domāšana spriež par jutekliski
uztvertiem faktiem, novērtē, analizē un izskaidro tos. Feierbahs

saprata, ka atšķirībā no ārējās pasaules jutekliskās atspoguļoša-
nas domāšanai ir pastarpināts raksturs, tāpēc tas, par ko mēs

domājam, ne vienmēr var būt tiešas uztveres objekts. Kā tādā ga-

dījumā noteikt, vai mūsu jēdzieni ir patiesi, vai tie atbilst objek-
tīvajai īstenībai? Tas veicams, salīdzinot jēdzienus, teorētiskos

secinājumus ar jutekliskajiem datiem. Tādējādi par domāšanas pa-
tiesuma kritēriju Feierbahs uzskatīja juteklisko vērošanu. Tas no-

zīmē, ka domāšanai jāsaskan ar jutekliskajiem uztvērumiem. To-

mēr tada saskaņošana ne vienmēr ir iespējama, tāpēc ka cilvēks

ar domāšanu izzina gan to, kā vairs nav (pagātni), gan arī to,
ka vel nav (nākotni). Attiecībai starp domāšanu un pasaules ju-
teklisko atspoguļošanu ir dialektiski pretrunīgs raksturs, un to

Feierbahs nesaskatīja. Pareizi uzsvērdams sajušanas un domāša-

1 Jl. <Peūep6ax, H36paHHbie cpHjiococbcKHe b ,hbvx TOMax, t. I,

CTp. 231.
2 Turpat, 271. lpp.
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nas vienību izziņas procesā, viņš neredzēja, ka pārejai no ārējās

pasaules jutekliskās atspoguļošanas uz tās atspoguļošanu ab-

straktā teorētiskā domāšanā, zinātnes jēdzienos un kategorijās, if

sarežģīts, lēcienveidīgs raksturs. Kategoriju problēma, kas ieņēma
tik ievērojamu vietu Kanta un Hēgeja filozofijā, Feierbahu būtībā

neinteresēja. Maz viņa uzmanību saistīja arī loģikas problēmas.

Hēgeļa dziļā ideja par teorētiskās domāšanas virzīšanos no ab-

straktā uz konkrēto, tātad par to, ka abstraktajā iespējams kon-

krētais, saskaņā ar pašu viņa domāšanas dabu palika viņam
sveša.

Kritizēdams domāšanu, kas atraujas no sava jutekliskā pa-

mata, Feierbahs nesaskatīja teorētiskās izziņas sakaru ar praksi.
Viņš gan dažkārt runāja par praksi un pat mēģināja to ieslēgt

izziņas procesā, apgalvodams, piemēram, ka prakse atrisina jau-
tājumus, ko nevar atrisināt teorija. Bet viņam nebija prakses
zinātniskas izpratnes. Materiālā prakse viņam šķita kaut kas filo-

zofijai un teorētiskajai domāšanai vispār svešs un pat naidīgs.
Un tomēr Feierbaha izvirzītais jautājums par jutekliskās darbības

izšķirošo lomu izziņas procesā ietvēra sevī iespēju pareizi atrisi-

nāt šo gnozeoloģijas pamatproblēmu.

Feierbaha socioloģiskie un ētiskie uzskati

ir viņa mācības vismazāk izstrādātā un

vismazāk oriģinālā daļa. Tāpat kā visi ma-

teriālisti pirms Marksa, Feierbahs nespēja materiālistiski izprast
sociālo dzīvi, sabiedrisko apziņu un tātad arī tikumību. Tiesa, viņš

gan vērsās pret sabiedriskās dzīves reliģiski ideālistisko izpratni,
taču tas viņu nenoveda pie vēstures materiālistiskās izpratnes, tā-

pēc ka viņš vēstures mistisko dzinējspēku vietā lika cilvēku jūtas
un kaislības, t. i., kaut ko gan gluži reālu, taču ne materiālu. Reli-

ģiski ideālistiskajai pasaules vēstures izpratnei Feierbahs pret-
statīja naturālistisku koncepciju, kuras izejas punkts bija antro-

poloģiski raksturots cilvēka jutekliskums kā galvenais spēks, kas

noteic katra indivīda un visas sabiedrības izturēšanos.

Noraidot Kanta priekšstatu par aprioru, pirms jutekliskuma
un neatkarīgi no tā pastāvošu kategorisku imperatīvu, Feierbahs

apgalvoja, ka cilvēks darbojas, jutekliskuma mudināts. Juteklis-

kuma formas ir daudzveidīgas: dzīves mīlestība, tieksme pēc lai-

mes, egoisms, intereses, vajadzība apmierināt cilvēka juteklisko
dabu, bauda šā vārda visplašākajā nozīmē utt. Sekodams savai

dabiskajai tieksmei pēc laimes, cilvēks seko nepieciešamībai un

reizē ar to rīkojas brīvi. īstena brīvība nav iespējama ārpus laika

un telpas, ārpus attiecības pret jutekliski uztveramām lietam. Tā-

pēc nav pamatots arī Hēgeļa priekšstats par brīvību kā domāša-

nas būtību: «Tikai jutekliska brīvība ir garīgās brīvības patiesība,
tikai tieksme pēc laimes saista brīvību ar nepieciešamību, t. i.,

nepieciešamus aktus padara par vēlamiem, brīviem. Kad cilvēks

Feierbaha socioloģiskie
un ētiskie uzskati
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rīkojas brīvi? Tikai tad, kad viņš rīkojas nepieciešami.» 1 Šī Feier-

baha izteiktā brīvības definīcija savās pamatiezīmēs sakrīt ar

Spinozas viedokli. Taču atšķirībā no Spinozas Feierbahs uzsvēra

indivīda jutekliskās dzīves intelektuālo nozīmi, turpretī Spinozam
brīvība lielā mērā nozīmēja prāta varu pār jūtām.

Noraidot Hēgeļa ideālistisko brīvības izpratni, Feierbahs nesa-

skatīja arī to racionālo, kas bija Hēgeļa mācībā par brīvības vēs-

turisko attīstību. Feierbaham brīvība ir cilvēka vienība ar apstāk-

ļiem, kuros izpaužas viņa būtība. Putns ir brīvs gaisā, zivs —

ūdenī, cilvēks ir brīvs tur un tad, kur un kad viņa dzīves apstākļi
dod viņam iespēju apmierināt viņa dabisko tieksmi pēc laimes,
tieksmi realizēt savas spējas. Feierbaha abstraktā, naturālistiskā

cilvēka brīvības koncepcija ir analoģiska buržuāzisko apgaismo-

tāju prasībai saskaņot cilvēka dzīves apstākļus ar cilvēka dabu, pa-
darīt šos apstākļus cilvēciskus.

Antropoloģiskajai koncepcijai socioloģijā ir skaidri izteikts

buržuāziski demokrātisks raksturs; galvenais tajā ir visu cilvēku

antropoloģiskās vienības atzīšana. Ja visi cilvēki no dabas ir vien-

līdzīgi, tad kārtu un jebkuras citas privilēģijas ir pretrunā ar

cilvēka dabu un ir noraidāmas. Šāda vienlīdzības izpratne, pro-

tams, ir tikpat aprobežota kā buržuāziski demokrātiskā brīvības

izpratne. Feierbahu gandrīz nemaz neinteresēja sabiedrības reālā

sociāli ekonomiskā struktūra, kurai raksturīga vienas šķiras kun-

dzība pār otru šķiru, viņš neredzēja sakaru starp apspiešanu un

ekspluatāciju, no vienas puses, un privātīpašumu, no otras puses.

Aplūkodams cilvēku kā dabas būtni, Feierbahs centās buržuā-

ziskās sabiedrības ietvaros noskaidrot cilvēka eksistences dabiskos

nosacījumus, t. i., tādus nosacījumus, kas dod iespēju indivīdam

vairāk vai mazāk netraucēti realizēt savu tieksmi pēc laimes. Te

Feierbahs nonāca pie secinājuma, ka «visas lietas — izņemot
pretdabiskus gadījumus — labprāt atrodas tur, kur tās ir, un

labprāt ir tās, kas tās ir». Šis Feierbaha secinājums, kā atzīmēja
Engelss, neatkarīgi no paša filozofa nodoma ietver buržuāziskās

sabiedrības apoloģiju.
Subjektīvi Feierbahs, protams, nebūt nedomāja attaisnot darba-

ļaužu nabadzību un ekspluatāciju. Viņš dziļi ticēja iespējai iznīci-

nāt nabadzību un beztiesību. Viņš pat sauca sevi par komunistu,
gan neietverot komunisma jēdzienā noteiktu sociāli politisku sa-

turu. Un tomēr objektīvi Feierbahs nevarēja pacelties pāri buržuā-

ziski demokrātiskiem priekšstatiem par sabiedrību. Jau Markss

un Engelss norādīja, ka Feierbahs «tagadējos dzīves apstākļus
neaplūko kritiski .. . nekad nespēj izprast juteklisko pasauli kā

šo pasauli veidojošo indivīdu kopīgu, rosīgu, juteklisku darbību,

un tāpēc viņš, ieraugot, piemēram, veselīgu cilvēku vietā skrofu-

lozu, pārpūlējušos un diloņslimu bada cietēju pūli, ir spiests runāt

1 L. Feuerbach, Sāmtliche Werke, Bd. V, S. 227.
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par «augstāku vērošanu» un ideālu «izlīdzināšanos sugā», tātad

no jauna ieslīdēt ideālismā tieši tur, kur komunistiskais materiā-

lists saskata tiklab ražošanas, kā arī sabiedriskās iekārtas pār-
veidošanas nepieciešamību un reizē ar to nosacījumu» 1

.

Feierbaha ideālisms sabiedriskās dzīves izpratnē it sevišķi at-

klājas tur, kur viņš mēģina izveidot savus socioloģiski humānis-

tiskos uzskatus uz tīri ētiska pamata. Līdzīgi franču XVIII gad-
simta materiālistiem, viņš domāja, ka saprātīgs egoisms, t. i., pa-

reizi saprastas katra atsevišķa cilvēka intereses, galu galā sakrīt

ar sabiedriskajām interesēm un tātad starp tiem nav un nevar

būt nekāda konflikta. Bet, ja egoisms un altruisms izveido antro-

poloģisku vienību (bez egoisma, sacīja Feierbahs, tev nav galvas,
un bez altruisma tev nav sirds), tad mīlestība kļūst par līdzekli,
kā realizēt harmonisku kopdzīvi sabiedrībā. Cilvēks, kas mīl, ne-

var būt laimīgs viens pats par sevi, viņa laime ir nešķirami sais-

tīta ar tā cilvēka laimi, kuru viņš mīl.

Tādējādi patiesas laimes daba ir tāda, ka tā dara laimīgus
visus, neprasa nekādu atteikšanos vai pienākuma pretstatīšanu

jūtām. Visas grūtības, kas, pēc Kanta un Hēgeļa ieskata, rodas,

kad cilvēks sāk īstenot morāles prasības, no Feierbaha viedokļa
būtībā nemaz neeksistē. «... Mīlestība,» rakstīja šajā sakarā En-

gelss, «visur un arvien Feierbaham ir... brīnumdare ... sabiedrībā,

kas saskaldīta šķirās ar diametrāli pretējām interesēm! Ar to viņa

filozofija zaudē sava revolucionārā rakstura pēdējās atliekas, un

paliek tikai vecā dziesmiņa: mīliet viens otru, krītiet viens otra ap-

kampienos bez dzimuma un kārtas izšķirības — vispārējs samie-

rināšanās reibonis!»2

Ciktāl Feierbahs mīlestību aplūkoja kā cilvēka dzīves būtību

un mērķi, tiktāl viņš tieši mīlestībā saskatīja sabiedriskā un tātad

arī tikumiskā progresa izšķirošo spēku. Feierbaha ētiskais opti-

misms nenovēršami sadūrās ar vēstures un ikdienas īstenības fak-

tiem, kas bija ar to pretrunā. Un Feierbahs mēģināja pacelties pāri
šiem faktiem, balstīdamies uz savu idealizēto priekšstatu par cil-

vēka individuālās būtības identitāti ar viņa sugas būtību.

1848. gada revolūcijas laikā Feierbahs teica saviem klausītā-

jiem — studentiem un strādniekiem: «Kur vēsturē sākas jauns
laikmets? Tikai visur tur, kur pret kādas nācijas vai kastas eks-

kluzīvo egoismu apspiestā masa vai vairākums liek lietā savu

pamatoto egoismu, kur cilvēku šķiras vai veselas nācijas no nici-

nāmās proletariāta tumsības pēc uzvaras pār patriciešu minori-

tātes augstprātīgo uzpūtību iznāk vēsturiskās rosības gaismā. Ta

arī tagad apspiestā cilvēces vairākuma egoismam vajag tikt un

tas arī tiks pie savām tiesībām un nodibinās jaunu vēstures laik-

1 K. Markss un F. Engelss, Vācu ideoloģija, 46. un 47. lpp.
2 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 360. lpp.
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metu.» Izrakstījis šo Feierbaha atzinumu, V. I. Ļeņins piezīmēja:
«Vēsturiskā materiālisma iedīglis, sal. Černiševski.»1

Kādā citā vietā, konspektējot tās pašas «Lekcijas par reliģijas
būtību», V. I. Ļeņins izrakstījis šādu Feierbaha apgalvojumu: «Ir

ne vien singulārs jeb individuāls, bet arī sociāls egoisms, ģimenes

egoisms, korporācijas egoisms, kopienas egoisms, patriotisks ego-
isms.» Arī šo Feierbaha domu Ļeņins novērtējis tāpat: «Vēsturiskā

materiālisma iedīglis!»
2 Ja Feierbahs būtu sapratis, ka cilvēku

sugas antropoloģiskā vienība neizslēdz vēsturiski radušos sociālo

atšķirību būtisko nozīmi, ja viņš par savas pētīšanas priekšmetu
būtu padarījis šīs atšķirības un tātad «sociālo egoismu», pretēju
šķiru intereses, tad viņš, protams, būtu pārvarējis antropoloģisko
koncepciju. Bet, palikdams antropoloģisma un buržuāziskās de-

mokrātijas pozīcijās, Feierbahs, dabiski, nevarēja attīstīt tās atse-

višķās materiālistiskajai vēstures izpratnei tuvās idejas, kuras

viņš dažkārt izteica. Vēl vairāk, viņš centās antropoloģiski pama-

tot šos savus atzinumus, un tas nepavisam nepalīdzēja tos attīstīt

tālāk, padziļināt. Viņš, piemēram, rakstīja: «Pilī domā citādi nekā

būdiņā, kuras zemie griesti it kā nospiež smadzenes. Brīvā dabā

mēs esam citādi nekā istabā; šaurība saspiež, plašums paplašina
sirdi un galvu.»3 Šādā veidā naturālistiski, antropoloģiski «izskaid-

rojot» kardinālo pretstatu starp sociālajiem «augšslāņiem» un

ekspluatētajiem «apakšslāņiem», šis pretstats būtībā tiek notu-

šēts.

Feierbaha socioloģisko un ētisko uzskatu visumā vēsturiski

progresīvā nozīme bija tā, ka tie noliedza sabiedrības un morāles

ideālistiski reliģisko koncepciju. Feierbahs iznīcinoši kritizēja ideā-

listu
un teologu mēģinājumus ar reliģijas palīdzību «pamatot»

buržuāzisko tiesību un morāles principus. Līdzīgi XVIII gad-
simta franču materiālistiem, viņš uzskatīja, ka reliģija nevar būt

ne tiesību, ne morāles pamats: «Kur morāle tiek balstīta uz teo-

loģiju un tiesības — uz dieva lēmumiem, tur var attaisnot un

pamatot visnetikumiskākās, visnetaisnīgākās un visapkaunojošā-
kas lietas.» 4 Kopā ar tiesību un tikumības reliģisko «pamatojumu»
viņš atmeta arī liekulīgo ētisko rigorismu, kas tikumisko, taisnīgo
pretstata cilvēka reālajām, dabiskajām vajadzībām. Morāle ir bez-

spēcīga pret cilvēka dabu, sacīja Feierbahs, norādīdams uz morā-

les priekšrakstu relativitāti un izsmiedams tikuma absolūtu pret-
statīšanu netikumam. Nav tādu tieksmju un juteklisku vajadzību,
kas butu netikumiskas pašas par sevi, pēc savas dabas, tāpat kā

nav iedzimta grēka; mūsu netikumi ir neizdevušies tikumi; tie

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 61. lpp.

2 Turpat.
3 Jl. oeuep6ax, H36paHHbie (pH.ioccKpcKHe npoH3Be/ieHHH b abv.k TOMax, t. I,

dp. 224.
4 Jl. <Peūep6ax, H36paHHbie (pHJiocotpCKHe b flßyx TOMax, t. 11,

CTp. 312.



kļūtu par tikumiem, ja cilvēka dzīves apstākļi vairāk atbilstu cil-

vēka dabas prasībām.
Feierbaha sociāli politiskie uzskati ir buržuāziskās demokrā-

tijas teorētisks pamatojums un nav brīvi no buržuāziskās demo-

krātijas ilūzijām. Tas «dabiskais» un «normālais» cilvēks, par
kuru viņš pastāvīgi runāja kā par nākotnes cilvēku, kurš brīvs no

visa, kas kropļo cilvēka individualitāti, — šis abstraktais, ārpus
šķirām esošais, tīri antropoloģiski raksturotais subjekts galu galā
ir tas pats buržuāziskās sabiedrības cilvēks, tikai idealizēts. «Lai

no Feierbaha abstraktā cilvēka nonāktu pie īsteniem, dzīviem cil-

vēkiem,» norādīja Engelss, «vajadzēja pētīt, kā viņi darbojas vēs-

turē. Bet Feierbahs tam pretojās, un tāpēc 1848. gads, kuru viņš

nesaprata, nozīmēja viņam tikai galīgu atteikšanos no īstenās pa-

saules un aiziešanu pilnīgā vientulībā. Seit atkal galvenokārt vai-

nojamas Vācijas sabiedriskās attiecības, kas viņu noveda pie tāda

nožēlojama gala.
Bet soli, ko nespēra Feierbahs, tomēr vajadzēja spert. Abstraktā

cilvēka kultu — šo Feierbaha jaunās reliģijas kodolu — vajadzēja
aizstāt ar zinātni par īsteniem cilvēkiem un viņu vēsturisko attīs-

tību.» 1 Atrisināt šo uzdevumu nebija pa spēkam Feierbaham kā

buržuāziskam domātājam, tas kļuva iespējams tikai no marksisma

pozīcijām. Tomēr Feierbaham bija liela ietekme uz Marksu un

Engelsu viņu filozofisko uzskatu veidošanās periodā.
Ar Feierbaha filozofiju noslēdzās vācu buržuāziskās klasiskās

filozofijas attīstība. Šī klasiskā filozofija bija vēsturiski nozīmīga
ar to, ka tā izstrādāja, gan balstīdamās uz ideālistiska pamata,
dialektiskās pasaules izpratnes un metodes sistēmu. Tieši tāpēc
vācu klasiskā filozofija kļuva par vienu no marksisma un tā filo-

zofijas — dialektiskā un vēsturiskā materiālisma — teorētiskajiem
avotiem.

1 Ķ. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 361. lpp.
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Xnodaļa

REVOLUCIONĀRO DEMOKRĀTU FILOZOFIJA KRIEVIJĀ UN

CITĀS ZEMĒS (XIX gs.)

1. §. Filozofiskā un socioloģiskā doma Krievijā XIX gs. 40.—60.

gados. Revolucionāro demokrātu materiālisms un viņu cīņa pret
ideālismu

Pēc dekabristu sacelšanās apspiešanas un nežēlīgas izrēķinā-
šanās ar tās dalībniekiem Krievijā uz ilgiem gadiem nostiprinājās
politiska reakcija, kas visiem spēkiem pūlējās nomākt atbrīvošanās

kustības asnus, izdzēst no sabiedrības apziņas atmiņas par dekab-
ristiem un notikumiem Senāta laukumā. Taču feodāli dzimtbūtnie-
ciskā sabiedriskā sistēma šajā periodā pārdzīvoja dziļu krīzi, un

jautājums par tās nenovēršamo galu kļuva arvien aktuālāks. Gadu

no gada, it sevišķi XIX gadsimta 40. un 50. gados, arvien aug-
stāk cēlās zemnieku sacelšanās vilnis. Atbrīvošanās kustībā iesais-

tījās labākie raznočincu un muižnieku inteliģences pārstāvji. Krie-

vijas buržuāzija atšķirībā no franču XVIII gadsimta beigu bur-

žuāzijas nebija revolucionāra šķira. Krievijas, kā arī Rietumu re-

volucionārās kustības iebiedēta, tā gāja patvaldības pavadā un

bija pret tautas masu atbrīvošanās cīņu.
Centrālais politiskās un ideoloģiskās cīņas jautājums Krievijā

tolaik bija jautājums par attieksmi pret dzimtbūšanu un tās se-

kām. «Nedrīkst aizmirst,» atzīmēja V. I. Ļeņins, «ka tajā laikā,
kad rakstīja XVIII gadsimta apgaismotāji (kurus, pēc visu atzī-

tiem uzskatiem, pieskaita buržuāzijas vadītājiem), kad rakstīja
mušu apgaismotāji no 40. līdz 60. gadiem, visi sabiedriskie jau-
tājumi saistījās ar cīņu pret dzimtbūšanu un tās paliekām.» 1

Dzimtbūtnieciskās nometnes ideologi bija
S. Uvarovs, M. Pogodins, S. Ševirjovs
v. c. Viņi atklāti sludināja reakcionāras

politiskas un reliģiski mistiskas idejas, kuru uzdevums bija at-

taisnot un nostiprināt dzimtbūšanas iekārtu Krievijā.
30. gadu sākumā izglītības ministrs Uvarovs izvirzīja reak-

cionāros «pareizticības, patvaldības un tautiskuma» principus,
kuru mērķis bija pierādīt, ka krievu tauta pēc savas dabas ir reli-

ģiozi mistiska, paklausīga, uzticīga caram, pareizticīgajai baznīcai

un muižniekiem. Sekojot Uvarovam, šīs idejas cītīgi propagandēja

Dzimtbūtnieciskās
reakcijas ideoloģija

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 2. sēj., 455. lpp.
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Pogodins, Ševirjovs, Bulgarins, Grečs v. c. Dzimtbūtnieciskās no-

metnes ideologi pasludināja patvaldību par vislabāko valsts varas

formu Krievijā, izvirzīja reakcionāro koncepciju par krievu tautas

vēsturiskā ceļa savdabīgumu, pēc kuras Krievijai ir svešas šķiru
pretrunas un revolucionāri pārveidojumi un krievu tautu raksturo

pazemība un bezgalīga uzticība patvaldībai.
Šās nometnes filozofi Karpovs, Novickis, Jurkevičs un citi

propagandēja arhaiskas ideālistiskas un teoloģiski mistiskas teo-

rijas, vērsās pret materiālismu un ateismu, lika filozofiju teoloģi-
jas kalpībā, sludināja mācību par dvēseles nemirstību, par cil-

vēka gribas brīvību, par dieva gudrību un radītāja ceļu neizdi-

bināmību. Viņi centās pakļaut zinātni reliģiskajām dogmām, ra-

dīt neticību cilvēka prātam.
Līdzās oficiālajai dzimtbūtnieciskās nomet-

nes ideoloģijai kopš 40. gadiem Krievijas
sabiedriskajā domā pastāvēja slavofilu virziens. Tā ievērojamākie
pārstāvji bija Aleksejs Homjakovs (1804—1860), Konstantīns Ak-

sakovs (1817—1860), Ivans Klrejevskls (1806—1856), Jurljs Sa-

marlns (1819 —1876) v. c. Slavofili kritizēja atsevišķas parādības
feodāli dzimtbūtnieciskajā īstenībā, izvirzīja tēzi, ka «varas

spēks — caram, domas spēks — tautai», izteicās par vārda brī-

vību un atklātu tiesu, par zemes sapulces sasaukšanu un padom-
devējas tiesību piešķiršanu tai, par zemnieku atbrīvošanu «no aug-

šas» ar izpirkšanu un nelielu iedalītās zemes gabalu. Patvaldību

viņi visumā uzskatīja par krievu tautas tradicionālu valdības

formu, kuras pamatā ir vienošanās starp tautu un valdību un kura

izslēdz pretrunas un naidu, šķiru cīņu un revolūcijas. Slavofili

aplam iedomājās, ka krievu tautai no laika gala piemīt reliģiozi-
tāte, misticisms un askētisms, pazemība un padevība carismam.

Viņi idealizēja Krievzemi, kāda tā bija pirms Pētera Lielā, zem-

nieku patriarhālo kopienu un metafiziski pretstatīja Krievijas sa-

biedrisko attīstību Rietumeiropas vēsturiskajam ceļam jaunajos
laikos. Viņi apgalvoja, ka vēsturiskā attīstība Krievijā pamatota
uz brīvprātīgu vienošanos un mīlestību, bet Rietumeiropā — uz

pretrunām un naidu; Krievijā tā izslēdz šķiru cīņu un revolūci-

jas, Rietumeiropā — loģiski noved pie tām; Krievijā tās pamatā
ir patiesa kristiānisma mācība, Rietumeiropā — brīvdomība un

ateisms.

Filozofijā slavofili bija ideālisti un mistiķi, pareizticīgās baz-

nīcas piekritēji, «kristīgās» filozofijas sludinātāji, filozofijas un

reliģijas, prāta un ticības samierinātāji. Pasludinādami atklāsmi

par augstāko izziņas formu, daži slavofili slavināja ŠelHnga reli-

ģiski mistisko filozofiju un no labējās puses kritizēja Hēgeļa filo-

zofiju un pozitīvismu. Pēc viņu ieskata, pasaules radītājs ir dievs

un viņa saprātīgā griba, cilvēks ir radīts pēc dieva ģīmja un lī-

dzības un apveltīts ar dievišķīgu prātu un nemirstīgu dvēseli. Viņi

neatlaidīgi cīnījās pret materiālismu un ateismu. Slavofilu kustība

Slavofili



bija viena no formām, kura izpaudās mēreni muižnieciska liberā-

lisma ideoloģija, kas sāka'izveidoties Krievijā.
_

30.—40. gadu idejiskajā ciņa ievērojama
vieta bija muižnieciskajiem apgaismotā-

jiem Pjotram Čaadajevam (1794 —1856),

Nikolajam Stankevičam (1813 —1840) un Tlmofejam Granovsklm

(1813—1855).
Līdz 1825. gadam Caadajevs bija saistīts ar dekabristiem un

piekrita viņu pret dzimtbūšanu vērstajām idejām; tas atspoguļojas
viņa pirmajā «Filozofiskajā vēstulē». Caadajevs arī pēc dekabristu

sagrāves palika uzticīgs viņu politiskajiem ideāliem.

1836. gadā Caadajevs publicēja pirmo «Filozofisko vēstuli»

žurnālā «Teleskops». Šai vēstulei bija liktenīga ietekme tiklab uz

pašu Caadajevu, kā arī uz žurnālu un tā redaktoru. Pēc Nikolaja I

pavēles Caadajevs tika pasludināts par vājprātīgu, «Teleskops»
slēgts un redaktors izsūtīts. Tādas izrēķināšanās cēlonis bija tas,
ka šajā vēstulē Caadajevs kritizēja dzimtbūšanas iekārtu kā ap-

kaunojošu un neģēlīgu Krievijas īstenības Vienlaikus

viņš nosodīja pareizticīgo baznīcu un pretstatīja tai katoļu baz-

nīcu, kuru viņš maldīgi uzskatīja par izglītības un brīvības aiz-

stāvi Rietumos.

Filozofijā Caadajevs bija ideālists. Par pasaules pamatu viņš

uzskatīja pasaules prātu; reālo esamību viņš aplūkoja kā «garī-

gās būtības» sava veida emanāciju, kā dievišķīgā prāta «izstaro-

jumu». Esamība izpaužas materiālā (daba), vēsturiskā (sabied-
rība) un garīgā (absolūtais prāts) formā. Caadajevs mēģināja
savienot zinātni un filozofiju ar reliģiju, kas pārveidota pēc saprā-

tīgiem principiem, ar ticību dievam. Šajā filozofijas saplūšanā ar

ticību viņš saskatīja «cilvēces galveno interesi», sava laikmeta gal-
veno filozofisko jēgu, savas dzīves galveno mērķi. Caadajeva filo-

zofijā bija misticisma elementi, it sevišķi izziņas teorijā un socio-

loģijā.

Nenoliegdams empīrisko un racionālo zināšanu nozīmi īstenī-

bas izzināšanā, Caadajevs uzskatīja šīs zināšanas par nepietieka-
mam un nepilnīgām, tāpēc ka tās nedod cilvēkiem priekšstatu par

visaugstāko spēku, par absolūto prātu, par dievu. Tos cilvēks iz-

zina ar atklāsmi, kuru Caadajevs pasludināja par augstāko izzi-

ņas formu. Cilvēces vēstures pamatā, pēc viņa pārliecības, ir dieva

darbība, providence, absolūtais prāts.
Uz 1848. gada revolūciju Caadajevs atsaucas, sarakstīdams

lapiņu «Mīļajiem brāļiem, bēdu brāļiem, pareizticīgajiem krievu

ļaudīm», kurā stāstīja par tautas revolucionāro cīņu Rietumos

pret «cariem valdniekiem», pret apspiešanu un izmantošanu. La-

piņa beidzās ar vārdiem: «Negribam citu caru, gribam tikai dc-

Muižnieciskie

apgaismotāji

1 «JluTepaTvpHoe HacjiejļCTßO», N° 22—24, M., 1935, CTp. 680.
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Stankevičs, būdams students, organizēja Maskavas universitātē

pulciņu Šellinga, Fihtes un Hēgeļa filozofijas studēšanai. Šajā
pulciņā darbojās Beļinskis, Botkins, Bakuņins v. c. Pulciņa dalīb-

nieki noraidīja dzimtbūšanu un oficiālo ideoloģiju, aicināja uz

izglītību un humānismu, uz personības tikumisku pilnveidošanu.
Problēmu par tautas atbrīvošanu no dzimtbūšanas viņi saistīja ar

jautājumu par muižnieku izglītošanu, intelektuālu un tikumisku

pilnveidošanu.
Stankevičs un viņa draugi — pulciņa dalībnieki bija objektīvie

ideālisti. Apkārtējo pasauli viņi pasludināja par absolūtā gara

darbības rezultātu. Filozofija viņiem bija «gājiens no galīgā uz

absolūto», un viņi to pasludināja par «visaugstāko» no visām zi-

nātnēm, kas dod viņiem metodi, kura norāda cilvēcei «dzīves

mērķi» un ceļu uz šo mērķi.
Stankeviča pulciņam bija svarīga loma vācu ideālistiskās filo-

zofijas propagandā tālaika Krievijas sabiedrībā, un zināmā mērā

tas palīdzēja izplatīties dialektiskajam uzskatam par pasauli.
Mūža beigās Stankeviča uzmanību saistīja Feierbaha filozofija.
Feierbahu viņš novērtēja kā «varenu raksturu», kuram sveša Šel-

linga fantastika, taču par materiālistu Stankevičs nekļuva.
Vēsturnieks Granovskis, Maskavas universitātes profesors, kri-

tizēja slavofilu vēstures filozofijas koncepciju, viņš apgalvoja, ka

vēstures procesu noteic attīstībā esošais pasaules gars un ka katra

tauta var iesaistīties «pasaules vēstures dzīvē». Granovskis atzina

ģeogrāfiskās vides svarīgo lomu sabiedrības vēsturē, kā arī atzina,

ka liela nozīme ir izcilu personību darbībai, jo tās uzmin sava

laika vēsturiskās vajadzības. Sabiedrībā, pēc Granovska ieskata,

nemitīgi un likumsakarīgi notiek progresīvo spēku cīņa pret reak-

cionārajiem spēkiem. Granovskis, būdams liberāļu ilūziju gūstā,
izteicās par pakāpenisku progresu, par izglītību un reformām.

XIX gadsimta 40.—60. gados Krievijā iz-

veidojās muižnieciski buržuāziskā liberā-

lisma ideoloģija. Kā liberālisma ideologi

Krievijā aktīvi darbojās Vasilijs Botkins (1811 — 1869), Pāvils

Annenkovs (1812—1887), Konstantīns Kaveļlns (1818—1885),
Aleksandrs Družlņlns (1824—1864), Mihails Katkovs (1818—1887)
un citi. 40. gados liberāļi vēl nebija galīgi norobežojušies no revo-

lucionārajiem demokrātiem un daudzos jautājumos kritizēja dzimt-

būšanu un reakciju, piemēram, par to, ka nav vārda un preses

brīvības, utt. Tomēr liberāļu cīņa pret muižniekiem bija cīņa val-

došo šķiru ietvaros. Liberāļiem bija domstarpības ar dzimtbūša-

nas aizstāvjiem, kā norādīja V. I. Ļeņins, tikai par to, cik tālu

un kādā veidā piekāpties zemnieku dzimtcilvēku priekša, bet muiž-

nieku īpašumu un muižnieku varu viņi atzina par_ neaizskaramu.

Viņus bija pārbaidījušas 1848. un 1849. gada revolūcijas Rietumos

un pieaugošā atbrīvošanās kustība 50. un 60. gados Krievija, un

tāpēc viņi ar sašutumu nosodīja jebkādas domas par muižnieku

Muižnieciski

buržuāziskie liberāļi
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īpašuma iznīcināšanu, par jebkādiem revolucionāri demokrātis-

kiem pārveidojumiem.
Liberāļi verdziski pielūdza Rietumeiropas buržuāzisko iekārtu

un saskatīja savu ideālu buržuāziskajā parlamentārismā. Viņi de-

dzīgi atbalstīja 1861. gada zemnieku reformu, kas tika realizēta

«no augšas» par labu muižniekiem un par ļaunu zemniekiem, viņi
cildināja caru un muižniekus par «gudrību» zemnieku jautājuma
atrisināšanā. «Liberāļi,» rakstīja V. I. Ļeņins, «gribēja «atbrīvot»

Krieviju «no augšas», nesagraujot ne cara monarhiju, ne muiž-

nieku zemesīpašumu un varu, pamudinot viņus tikai uz «piekā-
pību» laika garam.»

1

Botkins, Aņņenkovs un Katkovs jaunībā draudzējās ar Beļin-
ski, Hercenu un Bakuņinu, bet pēc tam viņu ceļi šķīrās. Reizē ar

politisko evolūciju mainījās arī viņu filozofiskie un estētiskie uz-

skati. Viņi sludināja ideālistiskas mācības, uzbruka sociālistiska-

jām teorijām, vērsās pret revolucionāro demokrātu materiālistisko

estētiku, pret «sabiedrisko reālismu» un aizstāvēja reakcionāro

ideālistisko «artistiskās» jeb «tīrās mākslas» teoriju. Katkovs pro-

pagandēja Šellinga «atklāsmes filozofijas» reliģiski mistiskās ide-

jas, kopā ar Kaveļinu nikni nopēla materiālismu un ateismu, va-

jāja Hercenu, Cerniševski un Dobroļubovu un 60. gadu sākumā

pagriezās, kā atzīmēja V. I. Ļeņins, «uz nacionālismu, šovinismu

un traku melnsimtnieciskumu» 2
.

Socioloģijā liberāļi parasti sekoja Konta, Bokla un Milla

pozitīvistiskajiem uzskatiem un atzina, ka viņu mācības pauž so-

ciālās zinātnes pēdējo vārdu.

Revolucionārā demokrātisma ideoloģijas
veidošanās un attīstība Krievijā saistīta ar

Beļinska, Hercena, Ogarjova, Cerniševska,

Dobroļubova, Pisareva un citu izcilu Krie-

vijas atbrīvošanās kustības darbinieku vārdiem. Parādījušies sa-

biedriskajā arēnā dzimtbūšanas sistēmas asas krīzes un sagrūša-
nas periodā, revolucionārie demokrāti aizstāvēja apspiesto zem-

nieku — dzimtcilvēku un citu darbaļaužu slāņu intereses.

Revolucionārie demokrāti cīnījās par patvaldības un dzimtbū-

šanas likvidēšanu, asi nosodīja muižnieciski buržuāziskos liberā-

ļus. Viņi aizstāvēja un sludināja utopiskā zemnieku sociālisma

idejas. No Hercena, Ogarjova, Cerniševska un Dobroļubova vie-

dokļa sociālismam vajadzēja izaugt tieši pēc revolucionārajiem
pārveidojumiem no zemnieku kopienām un «darbinieku arteļiem».
Viņi labi pārzināja Rietumeiropas utopisko sociālistu mācības. Kri-
tiski pārstrādājot šīs mācības, viņi nonāca pie secinājuma, ka so-

ciālisma nodibināšanai nepieciešami kardināli sociāli pārveido-
jumi un ka to var īstenot revolucionārā ceļā ar revolucionāriem

Revolucionārā
demokrātisma veidošanās

un attīstība Krievijā

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 17. sēj., 92. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 18. sēj., 241. lpp.
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līdzekļiem. Tādējādi viņu mācībās utopiskā sociālisma idejas sa

plūda ar revolucionāro demokrātismu. No visiem utopiskajiem
sociālistiem viņi vistuvāk piegāja zinātniskajam sociālismam un

bija Krievijas sociāldemokrātijas priekšteči.

Revolucionārajiem demokrātiem bija izcila loma sabiedriskās

domas, materiālistisko un ateistisko teoriju attīstības vēsturē, viņ

izvirzīja progresīvas idejas socioloģijā, estētikā un ētikā. Viņ

ieņēma konsekventa filozofiskā materiālisma pozīcijas, attīstīja
Krievijā materiālistisko, ateistisko un dialektisko tradīciju. Bal

stīdamies uz iepriekšējo periodu un sava laika filozofisko un dab-

zinātnisko domu, viņi cīnījās par materiālistiskās filozofijas savie-

nību ar dabas zinātnēm, ar progresīvo mākslu un revolucionāro

kustību.

Revolucionārie demokrāti daudz veica, attīstot dialektiku un

kritizējot oficiālās nometnes ideologu, slavofilu un muižnieciski

buržuāzisko liberāļu metafiziskās teorijas. Ar savu dialektiku viņi

pamatoja revolucionāru pārveidojumu nepieciešamību. Revolucio-
nārie demokrāti piegāja cieši klāt dialektiskajam materiālismam

un apstājās vēsturiskā materiālisma priekšā. Viņu rakstos atro-

dami materiālistiski minējumi vairākos socioloģijas jautājumos,
taču vēstures izpratnē viņi vēl nekļuva par vēsturiskā materiā-

lisma paudējiem.
Estētikā revolucionārie demokrāti kvēli sludināja mākslas tau-

tiskumu, tās iedarbīgo lomu un augsto idejiskumu. Cīnīdamies par

patiesīgu, reālistisku mākslu, viņi principiāli kritizēja ideālistis-

kās «tīrās mākslas» un naturālisma teorijas.
Visarions Beļinskis (1811 — 1848) nāca no

raznočinciem. Mācījās Cembaras apriņķa
skolā un Penzas ģimnāzijā, pēc tam Mas-

kavas universitātē. Būdams students, viņš

sarakstīja pret dzimtbūšanu vērstu drāmu

«Dmitrijs Kaļiņins» un par to tika izslēgts no universitātes. Be-

ļinskis nodevās literatūras kritikai un savus darbus publicēja
žurnālos.

Beļinska pasaules uzskatā norisinājās dziļas pārmaiņas. 30._g-
ados viņš turējās pie ideālisma un apgaismības pozīcijām. Drāmā

«Dmitrijs Kaļiņins» (1830) viņš, nosodīdams dzimtbūšanu, visas

savas cerības saistīja ar izglītību, humānismu un cilvēku tikumisku

pāraudzināšanu. Darbā «Literāri sapņojumi» (1834) Beļinskis cen-

tās pierādīt, ka visa pasaule ir tikai «vienīgās, mūžīgas idejas

elpojums». Taču jau te viņš bija ideālistiskās dialektikas piekri-

tējs; ideja, viņš apgalvoja, nepazīst miera, tā dzīvo un

nemitīgi rada'jauno un sagrauj veco; dzīve ir nemitīga darboša-

nās un cīņa.

Jautājumu par mākslas uzdevumu Beļinskis šaja perioda risi-

nāja ideālistiski. Mākslas uzdevums un mērķis, viņš rakstīja, ir

«attēlot, atveidot vārdos, skaņās, līnijās un krāsās dzīves vispā-

V. Beļinskis. Viņa
pasaules uzskata

veidošanās un viņa
darbība
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rējo ideju»; māksla ir «radošā gara neapzināta izpausme» (t. i.,

intuīcija), un tās mērķis ir viņā pašā. Reizē ar to Beļinskis jau
30. gados drosmīgi vērsās pret patvaldības un dzimtbūšanas no-

metnes reakcionāro rakstnieku Bulgarina, Greča, Senkovska, Se-

virjova v. c. obskurantismu. Jau šajā laikā, atkāpdamies no ideā-

lisma, viņš aizstāvēja reālismu un tautiskumu mākslā, augstu

novērtēja Puškinu, Gogoli un Krilovu, pierādīja, ka «mūsu tau-

tiskums ir krievu dzīves ainavu attēlojuma pareizība».
1837.—1839. gadā, apstākļos, kad Krievijā pēc carisma izrēķi-

nāšanās ar dekabristiem un pēc pārejošiem zemnieku kustības at-

plūdiem valdīja nikna reakcija, Beļinskis nonāca pie aplamā seci-

nājuma, ka nepieciešams «samierināties ar neģēlīgo īstenību». Sās

«piespiedu samierināšanās» teorētiskais avots bija Hēgeļa konser-

vatīvo sociāli politisko uzskatu ietekme. Hēgeļa pazīstamo tēzi

«Viss īstenais ir saprātīgs, viss saprātīgais ir īstens» Beļinskis
tolaik izprata ļoti vienpusīgi, kā tādu, kas attaisno patvaldību
Krievijā tāpēc, ka tā vēsturiski vēl nebūtu sevi izsmēlusi un spētu
veikt vēl izglītošanas funkcijas. Savu samierināšanos ar īstenību

Bejinskis nosauca par «piespiedu», joprojām piekrizdams dialek-

tiskajai idejai, ka jaunais noliedz veco; noliegumu viņš atzina par

nepieciešamu attīstības momentu, bet domāja, ka šim noliegumam
jābūt vēsturiski sagatavotam. «Piespiedu samierināšanās» ar īste-

nību tomēr nemudināja viņu attaisnot dzimtbūšanu un Krievijas
sabiedrības iedalījumu kārtās; principā viņš arī šajā laikā neno-

republikas nodibināšanas iespēju Krievijā, bet atvirzīja tās

realizāciju tālā nākotnē.

Ilgstošie strīdi ar draugiem par filozofijas jautājumiem un

Krievijas vēsturiskajiem likteņiem, Krievijas sabiedriski politiskās
iekārtas un augošās atbrīvošanās kustības pilnīgāka un dziļāka
pētīšana, iepazīšanās ar politisko un idejiski teorētisko cīņu Rie-

tumeiropā jau 30. gadu beigās un 40. gadu sākumā lika Beļinskim
revidet savu aplamo pozīciju — samierināšanos ar īstenību. 1840.

gada sakumā viņš kritizēja Hēgeļa filozofijas konservatīvās puses
un vērsās pret Hēgeļa izvirzīto konstitucionālās monarhijas kon-

cepciju, norādīdams, ka Hēgeļa politiskais ideāls ir «šaurs» un

nedara godu lielajam domātājam.
Ne mazāk asi Beļinskis nosodīja arī savas paša kļūdas, kate-

goriski versdamies pret samierināšanos «ar neģēlīgo krievisko

.stenību». Kopš šā laika viņš turējās pie pārliecības, ka patval-
dība Krievijā vēsturiski savu laiku nodzīvojusi jau Pētera I laikā

un pec tam darbojas vairs tikai kā reakcionārs spēks, kas bremzē

vēstures progresu. Nostājies revolucionārā demokrātisma pozīci-
jas, Beļinskis pirmajā vietā izvirzīja jautājumu par dzimtbūšanas

un patvaldības likvidēšanu. Sīs idejas izteiktas viņa vēstulēs drau-

giem, arī «Vēstulē Gogolim».
40. gados Beļinski ietekmēja revolucionārie notikumi Rietumos

un Krievija, ka arī franču utopiskā sociālisma idejas, un viņš sāka



296

sludināt sociālistiskas idejas. Atšķirībā no utopiskajiem sociālis-

tiem Sensimona, Furjē un Ovena Beļinskis domāja, ka sociālisms

sasniedzams ar tautas sacelšanos. «.. .Ir smieklīgi pat domāt, ka

tas var notikt pats no sevis, ar laiku, bez varmācīgiem apvērsu-
miem, bez asinīm.» 1

Tomēr Beļinska sludinātajam sociālismam bija nezinātnisks,
utopisks raksturs, jo viņš neredzēja patiesos ceļus uz sociālismu,

nezināja tos sabiedriski vēsturiskos spēkus, kuri var uzcelt sociā-

lismu, nesaprata proletariāta vēsturisko lomu, kaut gan juta tam

līdzi.

Būdams «visrevolucionārākais raksturs» 40. gadu Krievijā, Be-

ļinskis grāva ne tikai dzimtbūšanas aizstāvjus, bet arī liberāļus,

atmaskoja nežēlīgo kapitāla varu Rietumos, atbalstīja revolucio-

nārās proletāriešu akcijas Francijā 30. gados un dedzīgi apsveica
revolūcijas sākumu Eiropā 1848. gadā. Kā dialektiķis Beļinskis
augstu novērtēja ideju, ka progresīvā attīstība notiek, jaunajam
noliedzot veco. «Noliegšana,» viņš rakstīja, «ir mans dieveklis»,

noliegšana ir «vēsturiskās attīstības likums», jo bez noliegšanas
nav dzīves, nav attīstības un progresa, bez noliegšanas jaunais
nenāk vecā vietā. «Vēsturē mani varoņi ir vecā sagrāvēji.»

2 Tādē-

jādi Beļinskis izmantoja dialektiku revolucionārās demokrātijas
interesēs tās cīņā pret savu laiku nodzīvojušo absolūtisma un

dzimtbūšanas iekārtu Krievijā.
Cīņa pret patvaldību, dzimtbūšanu un tās

reliģiski mistisko ideoloģiju 40. gadu sā-

kumā loģiski noveda Beļinski materiālisma

, un ateisma nometnē. Zināma loma te bija

L. Feierbaha grāmatai «Kristiānisma būtība», ar kuru viņu iepa-

zīstināja Ogarjovs. 40. gados Beļinskis visiem spēkiem kvēli vēr-

sās pret ideālistiskajām un metafiziskajām abstrakcijām, kas at-

rautas no dzīves vai uzspiestas tai patvaļīgi. Tā laika zinātnes

vājumu viņš saskatīja tās nepietiekamajā sakarā ar dzīvi, ar

praksi, tās noslēgtībā un sausajā akadēmismā. Viņš aicināja dzī-

vot nevis pagātnē, bet nākotnē, raudzīties nevis atpakaļ, bet uz

priekšu, pētīt dzīvi visās tās daudzveidīgajās īpatnībās, formās

un izpausmēs un bezbailīgi iejaukties dzīves norisē.

Beļinskis, atzīdams Hēgeļa dialektiku, vienlaikus asi kritizēja

Hēgeļa mācību par absolūto ideju, kuru viņš nosauca par «asins-

kāru molohu». Hēgeļa ideālismā, viņš rakstīja, «tik daudz kastrā-

tiska, t. i., vērojoša jeb filozofiska, kas pretējs un naidīgs dzīva-

jai īstenībai»3. Viņā radīja sašutumu tas, ka personības un pat
veselu tautu likteni Hēgelis upurē absolūtajai idejai. Te viņš ne

bez pamata saskatīja kaut ko Hēgeļa ideālistiskajai filozofijai un

reliģijai kopēju. N

Beļinska filozofiskie

un socioloģiskie
uzskati 40. gados

1 V. Beļinskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., LVI, 1954, 475. lpp.
2 Turpat, 474. lpp.
3 B. r. BeMiHCKUŪ, FlojiHoe cočpaHue coMHHeHHu, t. XII, M., 1956, crp. 3o-
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Beļinskis drosmīgi aizstāvēja personību un tās brīvību, tās

vispusīgu intelektuālo un fizisko attīstību. Lai atbrīvotu perso-

nību, nepieciešams, pēc Beļinska ieskata, iekarot brīvību un nodi-

bināt patiesi demokrātisku sabiedrības iekārtu. Personības brī-

vību, labklājību un laimi viņš neiedomājās ārpus sabiedrības

brīvības, labklājības un laimes. «Manī attīstījusies kaut kāda me-

žonīga, neganta, fanātiska mīlestība, kuras objekts ir cilvēka per-

sonības brīvība un neatkarība, kas iespējama tikai sabiedrībā, kura

dibināta uz taisnību un drošsirdību.» 1

Domātājs kritizēja subjektīvistisko viedokli, kas vēsturē gal-
veno lomu piedēvē cariem, karaļiem, karavadoņiem. Viņš neno-

liedza, ka izcilām personībām, kas saprot sava laikmeta vajadzī-
bas un cenšas tās īstenot, ir liela nozīme vēsturē. Taču par galveno
sabiedriski vēsturiskā progresa virzītāju, par galveno dzinējspēku
kardinālu sociālu pārveidojumu īstenošanā viņš pasludināja tautu,
kuru nav iespējams vadīt patvaļīgi kā «vecu laivu». Beļinskis

ticēja tautas veselajam saprātam, tās radošajiem spēkiem. Tomēr

viņš redzēja, ka tauta, kas tiek nežēlīgi apspiesta, dzīvo tumsībā

un vēl nav pietiekami aktīva.

Beļinskis atzīmēja, ka buržuāzija, kas stājusies feodāļu vietā,

gan ir spērusi soli uz priekšu, taču savās savtīgajās interesēs iz-

manto varu pret tautu. Viņš rakstīja: «... Nav labi, ja valsts atro-

das kapitālistu rokās, bet tagad papildināšu: vai! tai valstij, kas
atrodas kapitālistu rokās, tie ir cilvēki bez patriotisma, bez jebkā-
dām cēlām jūtām. Viņiem karš vai miers nozīmē tikai fondu celša-

nos vai krišanu
— tālāk par to viņi nekā neredz.»2

Reizē ar to Beļinskis izteica dziļo minējumu par «materiālo

vajadzību» un «materiālā trūkuma» lomu cilvēku sabiedrības at-

tīstībā, pasludinot to par tikumiskās darbības diženu virzītāju.
Ja cilvēkam nebūtu bijis vajadzīgs uzturs, apģērbs, dzīvoklis,
dzīves ērtības, viņš uz visiem laikiem būtu palicis dzīvnieka stā-

voklī.

Tāpat kā citiem revolucionārajiem demokrātiem, Beļinskim
piemita vēsturisks optimisms, kas izrietēja, pirmkārt, no viņa
ticības tautas radošajiem spēkiem un, otrkārt, no viņa dialektiskā
uzskata par dzīvi. Viņš neatlaidīgi uzsvēra domu par cilvēces ne-

mitīgu un bezgalīgu attīstību un pilnveidošanos. «Dzīvība ir tikai

kustībā; mierā ir nāve.»3 Cilvēces sabiedriski vēsturiskajā dzīvē

nekad nebeigsies attīstības spēks, nemitēsies progresīvā kustība.

Sabiedrības attīstība notiek nevis pa taisni, bet gan pa spirāli, no

zemākām un primitīvām formām uz tādām formām, kas ir sarež-

ģītākas un bagātākas pēc sava satura, rakstura, virziena un no-

zīmes.

1 B. r. Be.iuHCKUū, rincbMa, t. 11, Cn6., 1914, crp. 246.
2 V. Beļinskis, Filozofisko rakstu izlase, II sēj., LVI, 1955, 422. lpp
3 Turpat, 114. lpp.
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Ticēdams cilvēka prāta spēkam un jaunrades spējai, Beļinskis

nosodīja sava laika filozofisko skepticismu. Tomēr, vēsturiski pie-
ejot šim filozofijas virzienam, viņš augstu novērtēja un attaisnoja
skepticismu, kas bija vērsts pret viduslaiku sholastiķu un teolo-

ģiju. «Tādu cilvēku skepticisms nenoliedz patiesību, bet noliedz
tikai nepatieso un aprobežoto, ko cilvēki var būt piejaukuši patie-
sībai.» 1 Turpretī cilvēka izziņas patiesuma apšaubīšanu viņš uzska-

tīja par maldīgu un izteica apmierinātību ar to, ka īstu zinātnieku

vidū šāda veida skepticismam nav panākumu, nav piekrišanas.
30. gados Beļinskis dažkārt negatīvi izturējās pret sensuālis-

tisko izziņas teoriju, dodot priekšroku spekulatīvajai izziņai, tur-

pretī 40. gados viņš revidēja šos savus aplamos spriedumus un iz-

teicās par empīriskā un racionālā savienošanu īstenības izzinā-

šanā.

Beļinska materiālisms ir vērtīgs krievu revolucionārās demo-

krātijas iekarojums. Cilvēka garīgā dzīve, pēc Beļinska ieskata,

nav nekas patstāvīgs, primārs attiecībā pret fizisko pasauli. Gluži

otrādi, cilvēka prāta darbību ir radījusi organiskā matērija savas

attīstības augstākajā fāzē. Zināšanu avots meklējams liecināju-
mos, ko dod sajūtu orgāni, kad uz tiem iedarbojas apkārtējie
priekšmeti. Tā kā domāšanas pamats ir materiālā substance jeb
smadzenes, tad loģiskās kategorijas ir radušās nevis pārdabiskā
ceļā, bet gan dabas attīstības rezultātā.

«Prāta likumiem,» rakstīja Beļinskis, «jābūt novērojamiem
prāta darbībā. Tas ir uzdevums, kas jāveic loģikai, zinātnei, kas

tieši seko fizioloģijai, "tāpat kā fizioloģija seko anatomijai. Pie

velna metafiziku (t. i., ideālismu. — Aut.): šis vārds nozīmē kaut

ko pārdabisku, tātad aplamību, bet loģika jau pēc savas etimolo-

ģiskās nozīmes ir gan doma, gan vārds. Tai jāiet savs ceļš, bet

tikai ne mirkli nav jāaizmirst, ka tās pētīšanas objekts ir zieds,

kura sakne ir zemē, t. i., garīgais, kas nav nekas cits kā fiziska

darbība.» 2

1845. gadā Beļinskis iepazinās ar «Vācu-Franču Gadagrāma-
tām», kur bija .publicēti Marksa un Engelsa raksti. Vēstulē Herce-

nam viņš izteica nožēlu, ka nevar publiski izsacīt visu, ko domā

par reliģiju, t. i., nevar atklāti popularizēt materiālistiskas un

ateistiskas idejas, jo, kā viņš rakstīja, «vārdos dievs un reliģija

redzu tumsonību, atpalicību, važas un pātagu» 3.
Beļinska revolucionāri demokrātiskie, materiālistiskie un ateis-

tiskie uzskati sevišķi spilgti un dziļi izteikti vēstulē Gogolim

(1847). Tajā viņš pauda nesamierināmi naidīgu attieksmi pret pat-
valdību, dzimtbūšanu, pret valdošo šķiru reakcionāro ideoloģiju.
Progresīvajiem krievu sabiedriskajiem darbiniekiem viņš izvirzīja

1 V. Beļinskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 368. lpp.
2 V. Be[inskis, Filozofisko rakstu izlase, II sēj., 408. lpp.
3 Turpat, 404. lpp.
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vitāli svarīgus un vēsturiski neatliekamus uzdevumus: dzimtbūša-

nas iznīcināšanu, cīņu pret pareizticību, patvaldību un oficiālo

tautiskumu, pret mistiku, piētismu un askētismu.

Ļeņins, cīnīdamies pret muižnieciski buržuāziskā liberālisma

kontrrevolucionāro ideoloģiju, ko pauda krājums «Vehi», uzsvēra,
ka Beļinska vēstulei Gogolim ir milzīga nozīme, atmaskoja «ve-

hiešus», kuri mēģināja iztēlot šo revolucionāro dokumentu par

«inteliģentiska noskaņojuma izpausmi», un parādīja, ka būtu nejē-
dzība iedomāties, ka «Beļinska noskaņojums vēstulē Gogolim ne-

bija atkarīgs no dzimtbūšanas zemnieku noskaņojuma»
1.

Rakstā «No Krievijas strādnieku preses pagātnes» V. I. Ļeņins,
nosaucot Beļinski par tā perioda priekšgājēju, «kur razno-

činci pilnīgi izstūma no mūsu atbrīvošanās kustības muižniekus»,
rakstīja: «Viņa slavenā «Vēstule Gogolim», kas rezumēja Be-

ļinska literāro darbību, bija viens no necenzētās demokrātiskās

preses labākajiem darbiem, kas saglabājis milzīgu, aktuālu

nozīmi līdz pat šim laikam.»2

Izcils Beļinska nopelns bija tas, ka viņš

izvirzīja jaunā veidā jautājumu par māk-

slu un tās sabiedrisko nozīmi, par litera-

tūru un tās lomu sabiedriskajā dzīvē. Apskatos par krievu 1846.

un 1847. gada literatūru, rakstos par Puškinu, Gogoli un citos

40. gadu darbos viņš mākslu aplūkoja kā īstenības atveidojumu
mākslinieciskos tēlos. Cīnīdamies par reālistisko mākslu un tās

augsto sabiedrisko uzdevumu, viņš kritizēja ideālistisko «tīrās

mākslas» teoriju un pierādīja, ka māksla cēlusies nevis debesīs, bet

gan uz zemes, ka tajā izteikta tautas garīgā dzīve noteiktā vēstu-

riskā attīstības posmā, tautas vajadzības, cerības un ilgas. «Tā

ka māksla pēc sava satura izteic tautas vēsturisko dzīvi, tad šai

dzīvei attiecībā uz mākslu ir liela ietekme, tā attiecas pret mākslu
ka eļļa pret uguni, kuru tā uztur lampā, vai, vēl vairāk, kā aug-
sne pret augiem, kuriem tā dod barību.»3

Pamatojoties uz to, ka «dzīve vienmēr stāv pāri mākslai», Be-

ļinskis saskatīja mākslā pašas dzīves atspoguļojumu. Viņš bija
pārliecināts, ka māksla rodas no vēsturiskajām vajadzībām, bet

pašu vajadzību pēc mākslas nojauš cilvēki, kas dzīvo savas tautas

dzīvi, iet sava laikmeta avangardā, atsaucīgi uzklausa sabiedrisko

vajadzību balsi. Šajā ziņā mākslai un zinātnei ir daudz kopēja:
kā viena, tā otra balstās uz īstenību, uz tās prasībām un vajadzī-
bām. Bet dzīvi tās atspoguļo specifiskā formā: zinātne — jēdzie-
nos un kategorijās; māksla — tēlos un mākslinieciskās gleznās;
zinātnieks runā siloģismos, mākslinieks — tēlos.

Māksla, tāpat kā dzīve, nemitīgi mainās un attīstās. Mākslas

Beļinska estētiskie

uzskati

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 16. sēj., 105. lpp.
2

V. I. Ļeņins, Raksti, 20. sēj., 219. lpp.
3 B. f. BeAUHCKUū, riojiHoe cočpaHHe coHHHenHii, t. VI, M., 1955, dp. 611.
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attīstība un pilnveidošanās, tāpat kā dzīves attīstība, nepazīst
robežu. Beļinskis noraidīja ideālistisko tēzi, ka mākslas saturs ir

skaistuma ideja. Protams, skaistums ir viens no mākslas nepiecie-
šamiem nosacījumiem, bez tā nav mākslas, taču īstas mākslas

pienākums ir izvirzīt aktuālus jautājumus un atbildēt uz tiem, tai

jābūt dziļi laikmetīgai. Mākslas darbā ļoti svarīga nozīme ir māk-

slinieciskajai formai, taču šai formai jābūt saturīgai, sociāli un

emocionāli piesātinātai, tai jāatspoguļo daudzveidīgie dzīves pro-

cesi, jānes sabiedrībā laikmeta progresīvās idejas, tās jāpropa-
gandē un jāaizstāv. Šai prasībai neatbilst «tīrā māksla». Tāpēc
«mūsu laikmets ir sevišķi naidīgs tādam mākslas virzienam. Tas

noteikti noliedz mākslu mākslas dēļ un skaistumu skaistuma

dēļ». Vērsdamies pret «tīrās mākslas» piekritējiem, Beļinskis aiz-

stāvēja domu, ka mākslas attīstību nosaka attiecīgās zemes sa-

biedriskā dzīve, ka ikviens mākslinieks, dzejnieks, rakstnieks ir

sava laikmeta atbalss vai «sava laikmeta kliedziens», ka «poli-
tiskie apstākļi arī ietekmē mākslas attīstību un raksturu» 1

.
«Tīrās

mākslas» aizstāvju atsaukšanās uz Homēru, Šekspīru, Gēti, Šilleru,
Puškinu kā uz «tīrās mākslas» paudējiem ir pilnīgi nepamatota, jo
šo rakstnieku jaunrade bija tās sabiedrības dzīves savdabīga
enciklopēdija, kurā viņi dzīvoja, viņu darbos spilgti atspoguļotas
viņu laikmeta cilvēku un sociālo grupu idejas, jēdzieni un pasau-
les uzskats.

Beļinskis tuvojās mākslas šķiriskā rakstura, rakstnieku jaun-
rades šķiriskās nosacītības izpratnei. Šo viedokli viņš sevišķi
spilgti uzsvēra, analizējot Puškina, Skota, Bairona un Gētes jaun-
radi. Viņš, piemēram, atzīmēja, ka Puškins uz visu raugās hu-

māna muižnieka acīm, ka V. Skota jaunradē izpaužas iezīmes, kas

raksturīgas torijam, konservatoram, aristokrātam pēc pārliecības
un paražām.

Lielais kritiķis izvirzīja jautājumu par mākslas tautiskumu,

pasludinot to par ikviena mākslas darba pārbaudes akmeni, aug-

stāko kritēriju. Mākslas tautiskuma, patiesīguma un reālisma jē-
dzieni Beļinska izpratnē organiski saplūst. Patiesīga māksla ir

tautiska. Tautisks ir tas darbs, kurā mākslinieciskiem līdzekļiem
attēlota tautas dzīve, tautas domas, cerības un tieksmes, tās pa-
saules uzskats; tas dzīvi nekopē, bet reālistiski atveido, atmetot

visu nejaušo un parādot tipisko tā tapšanā un attīstībā. Tipiska

problēmai, formas un satura problēmai Beļinskis pievērsa lielu

uzmanību.

Tautiskums mākslā, apgalvoja Beļinskis, vienlaikus nozīmē

arī mākslas nacionālo savdabīgumu. Taču mākslas darba nacio-

nālā forma neizslēdz vispārcilvēcisku iezīmju, īpašību atspoguļo-

jumu tajā, bet ir šāda atspoguļojuma priekšnoteikums, tāpēc ka

1 V. Beļinskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 371. lpp.
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rakstniekam vai māksliniekam, kas mīl savu tautu un tēvzemi,
līdz ar to jāmīl arī cilvēce.

Beļinskis aicināja rakstniekus godam izpildīt savu pilsoņa pie-
nākumu pret tautu, saukt to uz priekšu, audzināt tajā nesamieri-

nāmu attieksmi pret visu novecojušo, reakcionāro. Mākslas uzde-

vums ir izglītot tautas masas, atbalstīt progresīvos spēkus, propa-

gandēt un iedvest augstus tikumiskus ideālus, cīnīties pret sa-

biedrisko ļaunumu un sociālo netaisnību.

Beļinska estētiskajām idejām bija izcila loma progresīvās
krievu literatūras, kā arī PSRS tautu un ārpus PSRS dzīvojošo
slāvu tautu literatūras tālākajā attīstībā.

Beļinskis ir viens no XIX gadsimta krievu materiālistiskās

filozofijas klasiķiem, izcils revolucionāri demokrātiskās ideoloģijas
pārstāvis, Krievijas sociāldemokrātijas priekštecis.

Aleksandrs Hercens (1812—1870) un Niko-

lajs Ogarjovs (1813 —1877) visu mūžu dar-

bojās kā domubiedri, Radiščeva un dekab-

ristu cīņas turpinātāji. Viņi bija revolucio-

nāri demokrātisko ideju un Krievijas
sociālistiskas atdzimšanas izcili sludinātāji.

Hercens un Ogarjovs nāca no muižnieku vides, viņi kopā mācī-

jās Maskavas universitātē. Viņu pasaules uzskata veidošanos ietek-

mēja dekabristu sacelšanās, Radiščeva grāmatā «Ceļojums no

Pēterburgas uz Maskavu» paustās revolucionārās idejas, franču

utopisko sociālistu idejas, kā arī 30.—40. gadu revolucionārie no-

tikumi Rietumos.

Jau mācīdamies Maskavas universitātē, Hercens un Ogarjovs
organizēja politisku pulciņu, studēja 1789.—1794. gada franču

revolūcijas vēsturi, aizrautīgi lasīja Sensimona darbus, sludināja
naidu pret patvaldības un muižnieku patvaļu, piedalījās studentu

«nekārtībās». Drīz vien pēc universitātes beigšanas, 1834. gadā,
Hercens, Ogarjovs, Satins un citi pulciņa dalībnieki tika arestēti,

apsūdzēti par bīstamu brīvdomību un revolucionāru domāšanas

veidu. Hercenu izsūtīja uz Vjatku, Ogarjovu — uz Penzas gu-

berņu. Trimda nesalauza ne Hercenu, ne Ogarjovu. Atgriezušies
no trimdas, viņi iesaistījās cīņā pret slavofilu un oficiālās nomet-

nes pārstāvju reliģiski mistisko ideoloģiju un kļuva par aktīviem

līdzstrādniekiem žurnālā «Otečestvennije zapiski». 1840. gadā
pret Hercenu tika vērstas jaunas vajāšanas: viņu izsūtīja uz Nov-

gorodu. 1847. gadā Hercens no Krievijas, kļuva par po-
litisku emigrantu un līdz pat mūža beigām nodzīvoja ārzemēs —

Francijā, Itālijā, Šveicē, Anglijā.

Emigrācijā Hercens izvērsa kūsājošu darbību, nodibināja sa-

karus ar citu zemju revolucionāriem, organizēja Brīvo krievu tipo-
grāfiju, sarakstīja darbus, kuros izvirzīja un risināja tālaika svarī-

gākos vēsturiskos, politiskos un filozofiskos jautājumus.

Hercena un Ogarjova
revolucionārā

demokrātisma veidošanās

un attīstība
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Kopā ar Ogarjovu, kurš emigrēja uz ārzemēm 1856. gadā, Her-

cens izdeva rakstu krājumu «Poļarnaja Zvezda», izdevumus «Ko-
lokol» un «Obščeje Veče». «Rakstu krājums «Poļarnaja Zvezda»,»

rakstīja Ļeņins, «cēla dienas gaismā dekabristu tradīciju. Žurnāls

«Kolokol» (1857—1867) ar visu krūti nostājās par zemnieku atbrī-

vošanu. Verdziskā klusēšana tika pārtraukta.» 1

Liels vēsturisks Hercena un Ogarjova nopelns bija viņu cīņa
pret tolaik Krievijā valdošo dzimtbūšanas iekārtu un patvaldību,
kurā viņi pamatoti saskatīja galveno sociālo ļaunumu, galveno
šķērsli dzimtenes politiskā, ekonomiskā un garīgā progresa ceļā.
Tomēr līdz 1861. gada zemnieku reformai Hercens un Ogarjovs
svārstījās starp revolucionāro demokrātismu un liberālismu, un

tas radīja tajā laikā domstarpības starp viņiem un Cerniševski.

Viņi dažreiz «Kolokolā» publicēja atklātas vēstules Aleksandram II

un muižniekiem, cenzdamies tos pārliecināt, lai tie brīvprātīgi at-

brīvo zemniekus no dzimtbūšanas un atdod zemniekiem viņu lie-

tošanā esošo zemi, saglabājot zemnieku kopienu. Šo svārstību cē-

lonis bija tas, ka līdz zemnieku reformai Hercens un Ogarjovs
vēl nesaskatīja pašā Krievijā tautu, kas cīnās. Bet arī tad viņi

uzskatīja, ka zemnieki jāatbrīvo, ievērojot trīs principus: ikviena

tiesības uz zemi, tās piederību kopienai, tās kopēju pārvaldīšanu.
«Uz šiem principiem, un tikai uz tiem, var attīstīties nākamā

Krievzeme,» 2 rakstīja Hercens. Tomēr, par spīti minētajām svārstī-

bām, arī tajā laikā revolucionārais demokrātisms Hercena un

Ogarjova uzskatos izpaudās stiprāk nekā liberālās ilūzijas. Her-

cens, piemēram, 50. gados izteicās, ka, pēc viņa pārliecības, Krie-

vijā iespējama tikai zemnieku revolūcija, kas darīs galu caru un

muižnieku despotismam; ka labāk iet bojā ar revolūciju, nekā

glābties reakcijas nabagmājā.
1861. gada zemnieku reformas izraisītā zemnieku aplaupīšana,

šās reformas radītais zemnieku nemieru vilnis, carisma un muiž-

nieku nežēlīgā izrēķināšanās ar dumpīgo tautu, Cerniševska un

viņa domubiedru piekoptā varenā tautas revolūcijas propaganda

Krievijā palīdzēja Hercenam un Ogarjovam galīgi atbrīvoties no

liberālisma ilūzijām, pārliecināties par revolūcijas nepieciešamību

Krievijā. Raksturojot 1861. gada zemnieku reformu, Ogarjovs de-

klarēja: «Vecā dzimtbūšana nomainīta ar jaunu. Vispār dzimtbū-

šana nav atcelta. Cars tautu piekrāpis!» 3 «Nav Hercena vaina,

bet viņa nelaime,» rakstīja V. I. Ļeņins, «ka viņš nevarēja saska-

tīt revolucionāro tautu pašā Krievijā 40. gados. Kad viņš to ierau-

dzīja 60. gados — viņš bezbailīgi nostājās revolucionāras demo-

krātijas pusē pret liberālismu. Viņš cīnījās, lai tauta gūtu uzvaru

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 18. sēj., 11. lpp.
2 A. H. repiļen, CočpaHHe coqHHeHiiii b TpHAiiaTH Toiuax, t. XIV, M., 1958,

CTp. 183.
3 H. īl. Oeapee, H36paHHbie comia.ibHO-nojiHTHHecKiie h <pHJioco(pcKiie npon3-

BcneHHH, t. I, M., 1952, dp. 478.
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pār carismu, un nevis par liberālās buržuāzijas izlīgšanu ar muiž-

niecisko caru. Viņš pacēla revolūcijas karogu.» 1 Šis V. I. Ļeņina

sniegtais raksturojums pilnīgi attiecas arī uz Ogarjovu.
Hercens un Ogarjovs stājās sakaros ar Cerniševski un viņa

idejiskajiem cīņas biedriem, aktīvi piedalījās nelegālās revolucio-

nārās organizācijas «Zemļa i voļa» izveidošanā. Šās grupas gal-
venās politiskās prasības formulēja Ogarjovs proklamācijā «Kas

vajadzīgs tautai?». Tās bija šādas: tautai nepieciešama zeme, brī-

vība un izglītība; iekarot brīvību tauta var tikai pašas rokām. Uz-

saukums tautai beidzās ar aicinājumu organizēti gatavot sacel-

šanos.

1848. gada Rietumeiropas revolūciju būtisko raksturu Hercens

un Ogarjovs nesaprata. Vēl vairāk, revolūcijas sakāve izraisīja
Hercenā garīgu drāmu, iznīcināja viņa utopiskās cerības, ka šās

revolūcijas uzvaras rezultātā sabiedrība tiks sociālistiski pārvei-
dota. Šajā sakarā V. I. Ļeņins rakstīja: «Hercena garīgā drāma

bija tā vispasaules vēsturiskā laikmeta darinājums un atspoguļo-
jums, kad buržuāziskās demokrātijas revolucionārisms jau mira

(Eiropā), bet sociālistiskā proletariāta revolucionārisms vēl nebija
nobriedis.»2

Zaudējuši cerību, ka no 1848. gada revolūcijām Rietumos var

tieši izaugt sociālisms, Hercens un Ogarjovs arvien vairāk pie-
vērsa uzmanību zemnieku kopienai, meklējot tajā sociālisma iedīg-
ļus. Runādams par Hercena un Ogarjova zemnieku kopienas so-

ciālismu, V. I. Ļeņins rakstā «Hercena atcerei» parādīja, ka šajā
mācībā «nav ne grana sociālisma», ka tajā izteikts buržuāziskās

zemnieku demokrātijas revolucionārisms, ka «ideja par «tiesībām

uz zemi» un par «zemes vienlīdzīgu sadalīšanu» nav nekas cits kā

pēc vienlīdzības tiecošos zemnieku revolucionāro centienu formu-

lējums, zemnieku, kas cīnās par muižnieku varas pilnīgu gāšanu,
par muižnieku zemes īpašumu pilnīgu iznīcināšanu»3. Hercena un

Ogarjova mācībai par krievu kopienas sociālismu piemītošās vā-

jas puses vēlāk uztvēra revolucionārie narodņiki.
.Mūža beigās Hercens sāka revidēt savu agrāko nepietiekamo

Rietumeiropas strādnieku kustības novērtējumu. Strādnieku jau-
tājums, kā arī Pirmās Internacionāles darbība arvien vairāk sais-

tīja viņa uzmanību, un tas atspoguļojas viņa vēstulēs «Vecajam
biedram» (1869). Noraidot Bakuņina uzskatus un nosodot viņa
anarhistisko taktiku, Hercens neatteicās izmantot valsti revolū-

cijas un tautas interesēs. Kaut gan viņš teica, ka nepieciešama
«propaganda, kura būtu vienlīdz pievērsta strādniekam un uzņē-
mējam, zemkopim un sīkpilsonim», taču par galveno viņš uzska-

tīja nevis šo propagandu, bet gan sociālo revolūciju, kas darīs

galu kapitāla valstībai. Hercens apsveica Marksa darbu tulkošanu

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 18. sēj., 13. lpp.
2

Turpat, 9. lpp.
3 Turpat, 10. un 11. lpp.
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krievu valoda, viņš paskaidroja Ogarjovam, ka «viss mans naids

ar marksistiem ir Bakuņina dēļ» 1.
40. gadu sākumā Hercens un pēc tam

arī Ogarjovs ieņēma filozofiskā materiā-

lisma un ateisma pozīcijas, sāka cīņu pret

■ ;
ideālismu un misticismu filozofijā un da-

bas zinātnēs. Hercena un Ogarjova materiālistisko un ateistisko

ideju veidošanās procesā liela loma bija dabas zinātņu panāku-
miem, kuriem viņi uzmanīgi sekoja un uz kuriem balstījās, kā arī

tam apstāklim, ka viņi kritiski apguva iepriekšējo Krievijas un

Rietumeiropas domātāju materiālistiskās idejas, un it sevišķi
Feierbaha darbam «Kristiānisma būtība».

Attīstīdami materiālistisko tradīciju Krievijā, Hercens un Ogar-
jovs centās savienot filozofiju ar sociālismu, viņi nosodīja to

starpā pastāvošo nošķirtību, tāpēc ka par galveno XIX gadsimta
filozofijas problēmu, par tās centrālo revolucionāro ideju viņi

uzskatīja sociālismu. «Turpretī mums duālisms ir pretīgs. Sociā-

lisms mums šķiet visdabiskākais filozofiskais siloģisms, loģikas

attiecinājums uz valsti.» 2 Pamatojoties uz šo principu, viņi izvir-

zīja jautājumu par filozofijas un vispār zinātnes lomu un nozīmi

cilvēku sabiedrības progresīvajā attīstībā. Šajā ziņā sevišķi inte-

resants ir Hercena darbs «Diletantisms zinātnē» (1842 —1843),
kur principiāli kritizēta ideālistiskā filozofija un nosodīta tās ig-

norējošā attieksme pret dabu un sabiedrisko dzīvi.

Raksturodams ideālistus kā dīkdieņus, kuri klīst pa zinātnes

auglīgajām druvām, Hercens aizstāvēja domu, ka'zinātnē par pa-

matu jāņem nevis aprioras shēmas, bet gan faktiskā pasaule, ne-

vis iedomātais «tīrais prāts», bet gan reālā īstenība, kura vienīgā
ir jebkuru zināšanu, jebkuras zinātnes pamatu pamats. Zinātne,

kas nebalstās uz dabu, ir «diletantu miglainā zinātne», transcen-

dentālisma vai spirituālisma izpausme. Ideālistu neauglība zi-

nātnē izskaidrojama ar to, ka viņi nesajūt «vajadzību iziet dzīvē»,

pārtiek no mirāžām, priekšmetu ēnas pieņem par pašiem priekš-
metiem. Zinātnes attīstībai būs drošs pamats, ja tā salauzīs kabi-

neta noslēgtību un kā varena straume ieplūdīs dzīvē. Zinātne un

filozofija nedrīkst palikt tikai abstraktas domas sfērā vien, tām

jāatrod ceļš, kā iegūtās atziņas izmantot praksē. Hercens vērsās

arī pret dogmatismu jeb «budismu» kā tādu parādību, kas zināt-

nei laupa attīstības iespēju, iznīdē tās radošo raksturu un nomāc

meklējumus pēc jaunām atziņām.

Patiesību Hercens izprata nevis kā kaut ko uz visiem laikiem

dotu, sastingušu, bet gan kā procesu, kā kāpšanu augšup no ne-

Hercena un Ogarjova
filozofiskais

materiālisms

1 A. H. repu,eH, Coāpamie comiHemiii b Tpii/maTH tom3x, t. XXX, KHHra

nepßaa, M., 1964, crp. 201.
2 A. H. repu,eH, CočpaHiie comiHemiii b TpHfluaTH TOMax, t. VII, M., 1956,

CTp. 252.
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pilnīgām zināšanām uz arvien pilnīgākām un dziļākām. Turklāt

viņš uzsvēra būtības un parādības, satura un formas, cēloņa un

darbības savstarpējo dialektisko attiecību.

«Vēstulēs par dabas pētīšanu» (1844 —1845), ko augstu novēr-

tēja V. I. Ļeņins, Hercens attīstīja tālāk materiālistisko filozofiju
un dialektiku. Te viņš tieši izvirzīja filozofijas pamatjautājumu
par domāšanas attiecību pret esamību, apziņas attiecību pret ma-

tēriju un kritizēja ideālismu par to, ka tas pretēji reālās pasaules

faktiem, pretēji īstenībai aplūko «dabu un vēsturi kā pielietojamo
loģiku un nevis loģiku kā dabas un vēstures abstrahētu saprātī-

gumu»1. Reālo esamību ideālisti secina no neesamības vai «tīrās

esamības», t. i., no «absolūtā prāta», no idejas. Bet mācība par

«tīro esamību», par «absolūto prātu» ir izdomājums, tāpēc ka «ne

tikai neesamības nemaz nav, bet arī tīrās esamības nemaz nav, ir

tikai esamība, kas noteic sevi, kas realizējas mūžīgi darbīgā pro-

cesā»2
.

Nevis idejas loģiskā attīstība notiek pirms dabas reālās

attīstības, kā apgalvo ideālisti, bet gan, gluži otrādi, loģiskais
nav domājams bez dabas un pirms dabas, «idejas loģiskā attīstība

iet caur tādām pašām fāzēm kā dabas un vēstures attīstība; tā,

tāpat kā zvaigžņu aberācija debesīs, atkārto mūsu planētas —

Zemes — kustību»3.

Ideālistiskajai tēzei, ka objektīvā pasaule ir tikai absolūtās

idejas, tīrā prāta vai mūžīgā dieva atblāzma, Hercens pretstatīja
materiālismu («reālismu»), būdams pārliecināts, ka atsevišķi

priekšmeti un daba visumā ir objektīvi reāla, ka daba pastāvējusi
pirms cilvēka. Cilvēks ar savām sajūtām, emocijām, apziņu rodas

organiskās matērijas ilgstošas attīstības rezultātā, veidojoties tai

no visvienkāršākajām formām līdz visaugstākajai formai. No tā

izriet, ka apziņa nepastāv mūžīgi, ka tā ir matērijas, smadzeņu
produkts.

Hercens un Ogarjovs izvirzīja jautājumu par esamības un do-

māšanas vienību, uzsvērdami domāšanas aktīvo, darbīgo pusi; tas

bija liels ieguldījums filozofiskā materiālisma attīstībā. Tāpat kā

Hercens, arī Ogarjovs sacēlās pret vācu ideālistisko filozofiju,
pret piētismu un reliģiski mistiskajām teorijām, aizstāvēdams ma-

teriālistiskus uzskatus par apkārtējo pasauli.
Ogarjovs apgalvoja, ka pasaule ir lietiska, neierobežota un

atrodas mūžīgā un nebeidzamā kustībā, pārmaiņā un attīstībā, ka

matērijas un kustības («spēka») daudzums dabā paliek viens un

tas pats un ka «pati vispārīgākā redzamās pasaules iezīme ir tās

eksistence telpā» 4
. Viņš noraidīja mācību par gribas brīvību. Kaut

gan viņš nespēja tikt skaidrībā par absolūtās patiesības un

1 A. Hercens, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 115. lpp.
2 Turpat, 144. lpp.
3

Turpat, 123. lpp.
4 H. 17. Oeapee, H36paHHbie coiina.ibHO-nojiHTHHecKHe h cpn;ioco(pCKHe npou3-

BeAeHHH, t. 11, M., 1956, CTp. 155.



306

relatīvās patiesības dialektiku, tomēr viņš noraidīja Kanta un tā

piekritēju agnosticismu.
Hercena un Ogarjova izziņas teorijai ir materiālistisks rak

sturs. Par izziņas sākuma punktu viņi uzskatīja cilvēka sajūtu
orgānus, kas atrodas mijiedarbībā ar ārējiem priekšmetiem. No

ārējiem priekšmetiem saņemtos iespaidus cilvēka prāts pārstrādā
par jēdzieniem un idejām. No tā, ka zināšanu avots ir pieredze
jutekliskie uztvērumi, nepavisam neizriet, ka prāts ir pasīvs. Izzi

ņas procesā aktīva loma ir gan empīriskajam, gan racionālajam
izziņas momentam, sajūtām un prātam, analīzei un sintēzei. «Pie

redze un spekulācija,» rakstīja Hercens, «ir divas nepieciešamas
patiesas, reālas vienas un tās pašas zināšanas pakāpes; spekulā
cija nav vairāk nekas kā augstākā, attīstītā empīrija; ja tās tiks

ņemtas pretstatā, ekskluzīvi un abstrakti, tās tāpat nekā nedos kā

analīze bez sintēzes vai sintēze bez analīzes. Pareizi attīstoties

empīrijai katrā ziņā jāpāriet spekulācijā, un tikai tā spekulācija
nebūs tukšs ideālisms, kura būs dibināta uz pieredzi.» 1

Par patiesības kritēriju Hercens un Ogarjovs izvirzīja gan
prātu, gan esamību un domāšanu. Tomēr viņi arvien vairāk tuvo

jās atziņai, ka cilvēka darbība, ciktāl cilvēks ir ne tikai domājoša
bet arī darbīga būtne, «ir teorijas un prakses dzīvā vienība»2.

Hercens un Ogarjovs atzina, ka filozofijas un dabas zinātņu
sekmīgā attīstībā liela nozīme ir to ciešai savienībai, savstarpē
jam sakaram. Filozofija, teica Hercens, bez dabas zinātnēm

ieslīgst kailās abstrakcijās, un dabas zinātnes bez filozofijas ap

jūk faktu drūzmā, pārvēršas par aprakstošu morfoloģiju.
Savā literārajā jaunradē Hercens un Ogarjovs attīstīja revolu-

cionāri demokrātiskās un materiālistiskās estētiskās idejas, cīņā
pret ideālistiskajām «tīrās mākslas» teorijām aizstāvēja idejis
kuma, reālisma un tautiskuma principus. Uzsvērdams literatūras

milzīgo nozīmi, Hercens rakstīja: «Tautai, kurai nav sabiedriskas

brīvības, literatūra ir vienīgā tribīne, no kuras tā var likt dzirdē

sava sašutuma un savas sirdsapziņas balsi.» 3

Hercens un Ogarjovs bija dialektiķi. Viņ

augstu vērtēja Hēraklita, Aristoteļa, Bruno

un it sevišķi Hēgeļa dialektiku, dabas

zinātņu iegūtās dialektiskās idejas. Dabu viņi aplūkoja kā mūžīgu

atjaunināšanās procesu. Daba nemīl sastingumu. Viss sastingu
šais lemts bojā ejai. Dabas dzīve ir nemitīga attīstība, kas ir šās

dzīves varenais kodols. Šī attīstība notiek laikā un telpā, tā ir

neiznīcināma, tāpat kā neiznīcināma ir pati matērija.
Darbā «Pārrunas ar jauniem cilvēkiem» (1858) Hercens aiz

stāvēja vielas un kustības nezūdamības likumu dabā. Ar atseviš-

Dialektika —

«revolūcijas algebra»

1 A. Hercens, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 93. lpp.
2 Turpat, 69. lpp.
3 A. H. tepiļen, CoČpaHue coMHueHHH b Tpn;m.aTH TOMax, t. VII, dp. 198.
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ķiem piemēriem viņš parādīja viena matērijas stāvokļa pāreju citā

stāvoklī, vienas kustības formas pāreju citā formā. Šo likumu viņš
nosauca par «vislielāko dabas likumu», par lielisku zinātnes at-

klājumu, kas apstiprina ne tikai zinātnisko matērijas un kustības

neiznīcināmības principu, bet arī tēzi, ka «pasaules rodas nemi-

tīgi», ka «vienas eksistē tagad, citas tikko veidojas un trešās jau
izbeidz savu dzīvi šajā formā» 1. Dabas augstākais produkts ir

cilvēks, kas apzinās dabas vēsturisko ceļu, tās pakāpenisko kāp-
šanu augšup no visvienkāršākajām formām līdz visaugstākajām.

Raksturojot Hēraklitu kā ģeniālu domātāju, Hercens apgal-
voja, ka «praktiski mēs tieši ar Hēraklita acīm skatāmies uz lie-

tām», tāpēc ka viss dzīvais ir tikai «mūžīga rūgšana», viss, kas

dzīvo, atrodas pastāvīgā mijiedarbībā un mūžīgā pārmaiņā. Taču

attīstība nav vienmērīgs un nesāpīgs process, tā notiek pretēju
principu cīņā; «cīņa nozīmē būt mūžīgi beigās un mūžīgi sākumā»,

tas ir dzīves likums, attīstības likums. Pretējo principu cīņa bei-

dzas ar to, ka tiek noliegta viena puse un triumfē otra; bez nolie-

guma nav dzīves, nav attīstības un progresa. Ja jaunais noliegtu

veco, atmetot pagātnes sasniegumus un pozitīvās puses un to no-

zīmi tagadnei un nākotnei, tad vēsture būtu bez jēgas, tāpēc ka

attīstības gaitā zaudē nozīmi tikai aplamais, novecojušais, nebū-

tiskais.

Dialektikā Hercens un Ogarjovs saskatīja «revolūcijas al-

gebru», t. i., uzlūkoja to par pamatojumu revolucionāru pārveido-
jumu nepieciešamībai. «Teoriju ar praksi noliegšanas procesā sa-

mierina revolūcija. Tajā noliegums ir nevis personisks, nevis

ekskluzīvs, nevis pēc izvēles, nevis novirzīšanās, bet gan atklāta

pretdarbība vecajam un jaunā nodibinājums.» 2 Viņi redzēja pret-
runu starp Hēgeļa filozofijas dialektiskajiem principiem un tās sis-

tēmu un pārmeta Hēgelim, ka viņš pats no savas dialektikas taisa

konservatīvus secinājumus, lai saglabātu konstitucionālo monar-

hiju. Pēc Hercena un Ogarjova ieskata, dialektikas uzdevums ir

savienot filozofiju ar sociālismu, pierādīt, ka nepieciešams iznī-

cināt Krievijā patvaldību un dzimtbūšanu un Rietumeiropā bur-

žuāzisko iekārtu, ka nepieciešama sociālā revolūcija, kas novestu

pie sociālisma uzvaras. «Jaunais laikmets prasa, lai tiktu izdarīts

revolucionārs apvērsums īstenajā notikumu pasaulē», tāpēc ka pa-
stāvošā sociālā pasaule ir nesaprātīga, neatbilst tautas kardinā-

lajām interesēm un tāpēc katrā ziņā ir atjaunināma. Šo atjauni-
nājumu dos sociālisms.

Hercens un Ogarjovs pamatoja revolucionāra apvērsuma ne-

pieciešamību, propagandēja sociālismu, un tam bija milzīga no-

1 A. H. repi\en, CočpaHHe co4HHeHHH b TpnaiiaTH TOMax, t. XIII, M., 1958,

CTp. 53.
2 A. H. Tepiļeti, CočpaHHe coHHHeHHH b Tpn,a,iiaTH TOMax, t. XX, KHnra bto-

paa, M., 1960, CTp. 603.
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zīme Krievijas revolūcijas sagatavošanā. Šajā sakarā V. I. Ļeņins

rakstīja, ka «pašaizliedzīga uzticība revolūcijai un revolūcijas slu-

dināšana tautai nezūd pat tad, kad veseli gadu desmiti šķir sēju
no pļaujas» 1.

Ļeņins augstu vērtēja Hercena filozofiju. «XIX gadsimta
40. gadu dzimtbūtnieciskajā Krievijā,» rakstīja Ļeņins par Her-

cenu, «viņš prata pacelties tādā augstumā, ka nostājās vienā

līmenī ar sava laika lielākajiem domātājiem. Viņš apguva Hēgeļa
dialektiku. Viņš saprata, ka tā ir «revolūcijas algebra». Viņš gāja
tālāk par Hēgeli, pie materiālisma, līdz ar Feierbahu. Pirmā no

«Vēstulēm par dabas pētīšanu» — «Empīrija un ideālisms», kas

uzrakstīta 1844. gadā, rāda mums domātāju, kurš pat tagad stāv

galvas tiesu augstāk par neskaitāmiem tagadējiem dabas pētnie-
kiem empīriķiem un bezgala daudziem tagadējiem filozofiem, ideā-

listiem un pusideālistiem. Hercens bija pavisam tuvu dialektiska-

jam materiālismam un apstājās — vēsturiskā materiālisma

priekšā.»2

Hercens un Ogarjovs atstāja dziļas pēdas Krievijas atbrīvo-

šanās kustībā, krievu kultūras vēsturē, revolucionāro ideju, mate-

riālistiskās filozofijas un dialektikas attīstībā. Viņu bagātīgais

idejiskais mantojums ir liels ieguldījums pasaules kultūrā.

Svarīga loma filozofiskās un sabiedriski

politiskās domas attīstībā Krievijā bija

Beļinska un Hercena piekritējiem petra-
ševskiešu pulciņa dalībniekiem Mihailam

Butaševičam-Petraševsklm (1821—1866), Nikolajam Spešņevam

(1821 — 1882), Nikolajam Grlgorjevam (1822—1886), Dmltrljam
Ahšarumovam (1823—1910), Nikolajam Kaškinam (1829 —

1914) v. c.

Petraševskiešu pulciņš aktīvi darbojas 1848. gada un 1849.

gada sākumā. 1849. gada aprīlī cara valdība pēc provokatora

denunciācijas šo pulciņu sagrāva; daudziem tā dalībniekiem tika

piespriesta nošaušana, kuru pēdējā brīdī nomainīja ar «pilsonisko
nāves sodu» un tam sekojošu katorgu.

Petraševskiešu pulciņš nebija vienveidīgs, tajā bija divi spārni:
revolucionārais un mērenais. Pie revolucionārā spārna piederēja

Butaševičs-Petraševskis, Spešņevs, Grigorjevs, Fiļipovs, Kaškins,

Ahšarumovs; pie mērenā — Bekļemiševs, Lamanskis, brāļi Mai-

kovi un citi, kas par svarīgāko uzskatīja izglītību un no augšas
izdarāmas reformas.

Petraševskiešu revolucionāri demokrātiskais spārns sev izvir-

zīja uzdevumu iznīcināt Krievijā dzimtbūšanu un patvaldību, no-

dibināt republikāniski demokrātisku iekārtu un īstenot sociālismu.

Tāpēc tas lika pirmajā vietā uzdevumu sagatavot tautas un ka-

Petraševskiešu

filozofiskie

un sociālie uzskati

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 18. sēj., 14. lpp.
2 Turpat, 8. un 9. lpp.



309

reivju sacelšanos, kaut gan neatteicās arī no reformu izmanto-

šanas. Petraševskieši izteicās par nolīdzinošu zemes lietošanu un

sabiedrisku zemes un rūpniecības uzņēmumu īpašumu. Viņi norai-

dīja rasismu, nacionālo naidu, koloniālismu, citu tautu apspiešanu.
Nosodīdami lielo privātīpašumu, ražošanas anarhiju un iekārtu,
kur cilvēks apspiež cilvēku, petraševskieši pasludināja, ka viņi
piekrīt Furjē sociālistiskajām idejām, un par godu Furjē rīkoja
sanāksmes, rakstīja referātus, teica runas. Atšķirībā no Furjē
petraševskiešu revolucionārais spārns atzina šķiru cīņu un masu

revolucionāro darbību, galvenās cerības sociālisma īstenošanā

lika uz tautu un cīnījās par tautvaldību. Un tomēr petraševskieši
neizgāja ārpus utopiskā sociālisma ietvariem.

Petraševskiešu filozofiskie un sociāli politiskie uzskati vispil-
nīgāk izteikti Petraševska «Svešvārdu kabatas vārdnīcā» (1845 —

1846), Spešņeva «Vēstulēs Hoeckim» (1847) un Kaškina «Runā

par sabiedrisko zinātņu uzdevumiem» (1848).

Runājot par ideālistiskajām mācībām, vārdnīcas sastādītāji
tās dēvēja par «metafiziku», kas balstās uz «nepierādāmām hipo-

tēzēm», kur priekšmetu būtība jau iepriekš «pakļauta domāšanas

loģikai un nevis saviem pašas dabiskajiem likumiem». Materiā-

listi «ir domājuši vienlīdz gan par matēriju, gan par garu un

ir pārliecinājušies, ka pasaulē nav nekā cita kā tikai matērija»
1
.

Daba ir satura ziņā vienots, bet formas ziņā daudzveidīgs mate-

riāls process, kas norit pēc saviem iekšējiem likumiem. Daba un

sabiedrība atrodas nemitīgā attīstībā un pārmaiņā, vienas formas

nemitīgi stājas citu formu vietā.

Izziņas izejas punkts ir sajūtas, bez tām nav izziņas. īstenības

izzināšanas process, patiesības atklāšana notiek pakāpeniski zi-

nātnes attīstības gaitā, izdarot analīzi un sintēzi; šim procesam
nav gala. Patiesības kritērijs ir pieredze un prāts. Kaut gan pa-
saulē daudz kas vēl nav izzināts, taču tajā nav nekā pārdabiska
un neizzināma. Spešņevs un daži citi petraševskieši norādīja uz

ideālisma radniecību ar reliģiju, viņi apgalvoja, ka «Visumā nav

nekā absolūta, bet ir tikai vairāk vai mazāk nosacīti spēki. Nav

dieva un nav dievu, ir tikai neabsolūtas (t. i., materiālas. —

Aut.) būtnes.» 2

Materiālistiski noskaņotie petraševskieši atzina, ka reliģija ir

ne tikai cilvēku nezināšanas rezultāts, bet ka tā ir «pasaules iz-

pratne, kas atbilst dažādu tautu garīgās attīstības dažādām pakā-
pēm»

3
.

«Runā par sabiedrisko zinātņu uzdevumiem» Kaškins pie-
radīja, ka reliģijas mācība, it kā pasauli radījusi un pārvaldītu
dievišķīgā providence, ir nepamatota. Pasaulē pastāv nabadzība

1

OiiJiococpcKiie H o6mecTBeHHO-no/iHTHMecKiie npon3Be,neHHH neTpauießueß,M.,
1953, CTp. 126.

2 Turpat, 496. lpp.
3 Turpat, 221. lpp.
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un apspiestība, netaisnība un cilvēku ciešanas, un tas liecinātu

pret dieva gudrību, cilvēkmīlestību un žēlsirdību pat tad, ja dievs

eksistētu. Spešņevs, kas pats sevi dēvēja par komunistu, apgal-
voja, ka kristiānisma dievs izveidots pēc cilvēka ģīmja un līdzī-

bas, bet viss ķermeniskais atkritis un palikušas tikai tās īpašības,
funkcijas un darbība, ko dēvē par «dvēseli».

Petraševskieši iegājuši krievu filozofiskās un sabiedriskās do-

mas vēsturē kā pārliecināti utopiskā sociālisma ideju propagan-
disti un daži no viņiem kā materiālistiskā pasaules uzskata pie-
kritēji. «Petraševskieši,» rakstīja Hercens, «bija mūsu jaunākie
brāļi, tāpat kā dekabristi bija mūsu vecākie brāļi.» 1

Nikolajs Černiševskis (1828—1889) bija
Krievijas XIX gadsimta 50. un 60. gadu
revolucionāri demokrātiskās kustības ide-

jiskais iedvesmotājs un vadonis, karojošs
materiālistiskais filozofs, dižens utopiskā sociālisma pārstāvis un

lielisks literatūras kritiķis. Černiševskis un viņa līdzgaitnieki ieva-

dīja jaunu posmu revolucionārā demokrātisma un materiālisma

attīstībā Krievijā.
Cerniševska un viņa piekritēju sabiedriski politiskā darbība iz-

vērsās periodā, kad tika sagatavota un realizēta 1861. gada re-

forma. Šajā laikā dzimtbūšanas iekārta tika iedragāta pašos pa-
matos: cariskā Krievija bija cietusi sakāvi Krimas karā, dienu no

dienas cēlās augstāk zemnieku masu kustības vilnis un veidojās
revolucionāra situācija. Sākās asa idejiska cīņa starp revolucio-

nārajiem demokrātiem Cerniševska vadībā, no vienas puses, un

dzimtbūšanas aizstāvjiem un liberāļiem, no otras puses.
Černiševskis dzimis Saratovā garīdznieka ģimenē. Sākumā mā-

cījās turpat garīgajā seminārā, pēc tam Pēterburgas universitātē

(1846 —1850). Jau studiju laikā Černiševskis aizrautīgi sekoja po-

litiskajai un idejiskajai dzīvei Krievijā un Rietumos, Beļinska un

Hercena rakstiem, studēja Hēgeļa, Feierbaha, Furjē un citu Rie-

tumeiropas domātāju darbus. Pabeidzis universitāti, Černiševskis

strādāja par skolotāju Saratovas ģimnāzijā (1851 —1853), kur

viņš iedvesa skolēniem naidu pret Krievijā valdošo iekārtu. 1853.

gadā viņš pārcēlās uz Pēterburgu, kur sākumā bija žurnāla

«Otečestvennije zapiski» līdzstrādnieks, bet vēlāk kļuva par žur-

nāla «Sovremeņņik» galveno redaktoru un publicēja tajā daudzus

savus filozofiskos, socioloģiskos un literārās kritikas darbus. Ak-

tīvā piedalīšanās idejiskajā cīņā pret patvaldību un muižnieciski

buržuāziskajiem liberāļiem, darbaļaužu kardinālo interešu aizstā-

vēšana un 1861. gada reformas izraisītās zemnieku aplaupīšanas

nosodīšana, tautas revolūcijas, materiālisma un ateisma ideju pro-

paganda, nelegālu revolucionāru proklamāciju sastādīšana, — tas

N. černiševskis.

Revolucionārā darbība

un pasaules uzskats

1 A. H. repiļen, CočpaHue coHHHeHiiu b Tpii/maTH TOMax, t. X, M., 1956,

CTp. 318.
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viss izraisīja valdības niknas represijas pret revolucionāro demo-

krātu nometni vispār un arī pret Cerniševski.

1862. gadā Cerniševski arestēja un ieslodzīja Pētera-Pāvila

cietoksnī. 1864. gadā viņu notiesāja uz septiņiem gadiem katorgā
un nometināšanu Sibīrijā uz visu mūžu. Sibīrijas trimdā viņš bija
spiests pavadīt pavisam 19 gadu. Visi cara valdības mēģinājumi
salauzt Cerniševski, piespiest viņu iesniegt apžēlošanas lūgumu
bija veltīgi. Pēc Cerniševska tuvinieku lūguma 1883. gadā viņš
tika pārcelts no Sibīrijas uz Astrahaņu. Dažus mēnešus pirms nā-

ves viņam atjāva dzīvot Saratovā.

Pētera-Pāvila cietoksnī Černiševskis sarakstīja romānu «Ko

darīt?», kuram bija izcila loma revolucionārās jaunatnes ideolo-

ģijas veidošanā Krievijā un ārzemēs. Daudzas revolucionāru pa-
audzes ar godbijību izteikušās par šo romānu, kas tām palīdzēja
stāties uz revolucionārās cīņas ceļa. Un, kaut gan Cerniševskim

un viņa piekritējiem neizdevās savus sapņus realizēt, izraisīt tau-

tas sacelšanos un uzvaru pār revolucionāriem guva liberāļu at-

balstītā reakcija, «īstenībā tieši viņi bija šā laikmeta lielie dar-

binieki, un, jo tālāk mēs no tā aizejam, jo skaidrāks mums viņu
diženums, jo acīm redzamāka ir toreizējo liberālo reformistu no-

žēlojamība, kroplība» 1
.

Būdams nelokāms revolucionārs, Černiševskis ar savu pašaiz-
liedzīgo cīņu atstāja neizdzēšamas pēdas Krievijas atbrīvošanās

kustībā un ar saviem darbiem attīstīja tālāk savu priekšteču —

Beļinska, Hercena un Ogarjova revolucionāri demokrātiskās, filo-

zofiskās, socioloģiskās un literatūrkritiskās idejas. V. I. Ļeņins
uzskatīja Cerniševski par izcilu revolucionāro demokrātu, par
vienu no Krievijas sociāldemokrātijas priekštečiem, kurš vistuvāk

piegājis zinātniskajam sociālismam. Viņš nemitīgi propagandēja
konsekventu filozofisko materiālismu un dialektiku un nesamieri-

nāmi cīnījās pret visām ideālisma, mistikas un reakcijas formām.

Černiševskis konsekventi aizstāvēja un at-

tīstīja materiālistisko virzienu filozofijā.
Viņa darbi «Mākslas estētiskās attiecības

pret īstenību» (1855), «Apcerējumi par Gogoļa periodu krievu

literatūrā» (1855 —1856), «Kritika par filozofiskiem aizspriedu-
miem pret kopienas īpašumu» (1858), «Antropoloģiskais princips

filozofijā» (1860), «Cilvēka zināšanu raksturs». (1885) un daudzi

citi ir vērtīgs ieguldījums progresīvās teorijas izstrādāšanā, ma-

teriālistiskās un dialektiskās tradīcijas attīstībā Krievijā.
Analizējot idejisko dzīvi, idejiskās strāvas, Černiševskis nonāca

pie secinājuma, ka ne tikai politikā, bet arī filozofijā, socioloģijā,
politiskajā ekonomijā un estētikā notiek asa cīņa starp dažādiem

virzieniem, partijām. Viņš redzēja filozofijas, politiskās ekonomi-

jas utt. sakaru ar politiku, politisko ideju ietekmi uz filozofiskās,

Filozofiskais
materiālisms

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 17. sēj., 96. lpp.
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ekonomiskās, estētiskās un ētiskās domas attīstību. Viņš atzina,
ka domātāja piederība pie vienas vai otras sabiedrībā karojošās
partijas ietekme viņa darbus, atspoguļojas tajos. «Politiskās teo-

rijas,» rakstīja_Cerniševskis,_«kā arī vispār jebkuras filozofiskas

mācībasvienmēr ir radītas tā sabiedriskā stāvokļa stiprā ietekmē,
kuram tās atbilda, un katrs filozofs ir pārstāvējis kādu no poli-
tiskajām partijām, kuras viņa laikā cīnījās par pārsvaru sabied-

rība, pie kuras piederēja filozofs.» 1

Černiševskis dzēlīgi izsmēja tos rakstniekus, kuri mēģināja
pieradīt, ka filozofiem, ekonomistiem un sociologiem jābūt tāliem

no politikas, un kuri apgalvoja, ka viņu traktāti esot neatkarīgi
no politiskajām partijām, kuras cīnās sabiedrībā. Viņš pats savu

filozofiju apzinīgi izmantoja revolucionārās demokrātijas intere-

sēs, veltīja nesaudzīgai cīņai pret tautai naidīgiem idejiskiem vir-

zieniem. Černiševskis uzskatīja, ka filozofijas uzdevums ir risināt

zinātnes vispārīgās problēmas, jautājumus par domāšanas attie-

cību pret esamību, gara attiecību pret matēriju, par cilvēka gribas
brīvību, par dvēseles nemirstību utt. Viņš kritiski iztirzāja Kanta,
Šellinga, Hēgeļa, Prudona, pozitīvistu Konta, Milla, Karpentera,
Jurkeviča tipa mistiķu-piētistu v. c. ideālismu. Pats sevi viņš pie-
skaitīja pie tā filozofijas virziena, kuru pārstāv materiālisti Lei-

kips, Dēmokrits, Lukrēcijs Kārs, Holbahs, Didro, Feierbahs, Be-

ļinskis un Hercens.

Pēc Cerniševska ieskata, daba pastāv neatkarīgi no apziņas
un pirms katras apziņas. Uz dabu jāraugās tā, «kā liek raudzī-

ties ķīmija, fizioloģija un citas dabas zinātnes. Dabā nav ko mek-

lēt idejas; tajā ir daudzveidīga matērija ar daudzveidīgām īpa-
šībām; tās saduras — sākas dabas dzīve.»2 Visas daudzveidīgās
formas fiziskajā pasaulē Černiševskis pakārtoja vispārīgajam ma-

tērijas jēdzienam. Priekšmeti pasaulē atrodas pastāvīgā mijiedar-
bībā.

Matērijas eksistences pamatformas ir laiks un telpa; «jēdzieni
par kustību, par matēriju paši no sevis izzūd no mūsu domāšanas,
kad no tās izzuduši jēdzieni par telpu un laiku»3

. Matērija un kus-

tība ir neiznīcināma. Matērija var tikai pāriet no viena stāvokļa
citā bet vielas un kustības («spēka») daudzums paliek
viens un tas pats. Priekšvārdā un piezīmēs Karpentera grāmatai
«Enerģija dabā» Černiševskis parādīja, ka Visuma siltuma nāves

ideālistiskā un metafiziskā koncepcija ir nepamatota, viņš apgal-
voja, ka kustība nav šķirama no matērijas, ka tā pārvēršas no

vienas formas citā formā un ka šis process ir bez sākuma un bez

gala.

1 H. r. tJepHbiiueecKuū, rio.iHoe cočpamie coHHHemiH b TOMax,

t. VII, M., 1950, dp. 223.
2 N. černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., LVI, 1951, 176. lpp.
3 N. Černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, 111 sēj., LVI, 1953, 419. lpp.
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Balstoties uz fizioloģijas, ķīmijas un antropoloģijas datiem,
Černiševskis aizstāvēja un attīstīja domu par «cilvēka organisma
vienību», par to, ka «nekāds duālisms cilvēkā nav saskatāms»,

tāpēc ka cilvēks sastāv no vienotas materiālas substances, no «vie-

notas dabas», un visu viņa garīgo darbību ir radījis materiālais

substrāts noteiktā attīstības pakāpē.
Materiālistiskā garā Černiševskis attīstīja izziņas teoriju. Viņš

nesaudzīgi kritizēja jūmiešu skepticismu un kantiešu agnosti-
cismu. Viņam zināšanu avots ir pieredze, sajūtas, kas atspoguļo

ārējo priekšmetu iedarbību. «Sajūtas pēc pašas savas dabas obli-

gāti prasa divus domas elementus, kas saistīti vienā domā: pirm-
kārt, te ir ārējais priekšmets, kas rada sajūtu; otrkārt, būtne, kura

jūt, ka tajā rodas sajūta; juzdama savu sajūtu, tā sajūt savu zi-

nāmo stāvokli; un, kad tiek sajusts kāda priekšmeta stāvoklis,
tad, protams, tiek sajusts arī pats priekšmets.» 1

Noteiktā organiskās dzīves attīstības pakāpē sajušana pāraug
par apziņu. Černiševskis domāja, ka primitīvas apziņas elementi

ir arī dzīvniekiem, bet cilvēkā šī apziņa sasniedz savas attīstības

augstāko formu. Cilvēks spēj izzināt apkārtējo pasauli, atklāt tajā
jaunas parādības un likumus, izprast priekšmetu noslēpumus.

Jāatzīmē, ka Cerniševska materiālisms ietver antropoloģisma
elementus, ciktāl cilvēku viņš aplūkoja nevis kā sabiedriski vēstu-

risku attiecību kopumu, bet gan kā dabas augstāko izpausmi. Cer-

niševska antropoloģiskā principa ierobežotība it sevišķi izpaudās,
analizējot sabiedriskās attiecības. Runājot, piemēram, par šķiru
cīņu sabiedrībā, Černiševskis dažreiz mēģināja to secināt no cil-

vēka dabas rakstura un īpatnībām. V. I. Ļeņins norādīja uz antro-

poloģiskā principa šaurību Cerniševska un Feierbaha filozofijā.
Tomēr savu darbu lielākajā daļā Černiševskis gāja tālāk par

antropoloģisko principu, it sevišķi tad, kad viņš runāja par cil-

vēku šķirisko piederību un par šķiru cīņu sabiedrībā, kad kritizēja
rasistiskās un maltusiskās teorijas un izvirzīja jautājumu par so-

ciālo revolūciju. Antropoloģisko principu viņš izmantoja, lai at-

spēkotu ideālismu un reliģiju, kuri sludināja cilvēka dievišķīgo
izcelšanos, un lai aizstāvētu vienkāršo cilvēku, viņa brīvību un

intereses.

It sevišķi Černiševskis aizstāvēja Hēgeļa tēzi, ka nav abstrak-

tas patiesības, ka patiesība vienmēr ir konkrēta, vietas, laika un

apstākļu nosacīta. Mūsu priekšstati par ārējiem priekšmetiem, pēc
Cerniševska pārliecības, parasti ir pareizi, tie ir priekšmetu sava

veida atspoguļojumi. Kaut gan cilvēka zināšanas ir relatīvas un

patiesību cilvēki neizzina uzreiz, tomēr sajūtas un racionālā do-

māšana dod pareizu priekšstatu par pasauli. Skeptiķu apgalvo-
jumu, ka cilvēks zina tikai savus priekšstatus par priekšmetiem,

1 H. r. HepHbimeecKuū, rio.iHoe cočpamie coHHHeinni b nfiTHa;m,aTii To.\iax,

t. VII, dp. 280.
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bet nevis pašus ārējos priekšmetus, Černiševskis sauca par «sho-

lastisku pļāpāšanu».
Černiševskis kritizēja Kantu un pozitīvistus par agnosticismu

un subjektīvismu, pareizi uzsvērdams, ka agnostiķi neprot atvasi-

nāt cilvēka zināšanas no objektīva avota, no attīstībā esošās ma-

tērijas. Liels viņa nopelns bija arī tas, ka, izvirzījis jautājumu

par cilvēka zināšanu patiesumu, viņš meklēja patiesības kritēriju
cilvēku praktiskajā dzīvē. ««Praksei», šim ikvienas teorijas negro-

zāmajam proves akmenim, arī šeit ir jābūt mūsu vadītājai.» 1

Tam, ka Černiševskis cilvēku dzīves praksi ietvēra izziņas teo-

rijā, bija dziļi principiāla nozīme filozofijas teorijā, kura pamatoja
revolucionāru pārveidojumu nepieciešamību sabiedrībā.

Černiševskis apgalvoja, ka teorētiskās zināšanas jāizmanto
praktiskajā dzīvē, praktiskiem mērķiem un uzdevumiem. Sapraz-
dams, kāda nozīme ir zinātniskajai teorijai, bez kuras nevar attīs-

tīties revolucionārā kustība, Černiševskis, tāpat kā citi Krievijas
revolucionārie demokrāti, uzsvēra, cik svarīgs ir teorētisko pro-

blēmu pareizs risinājums, jo «teorētiska nepareizība vienmēr no-

ved pie praktiska ļaunuma»2.
Sekojot Beļinskim un Hercenam, Černi-

ševskis izstrādāja un attīstīja dialektiku

tālāk. Hēgeļa dialektiku viņš uzskatīja par jauno laiku filozofis-

kās zinātnes svarīgu iekarojumu, par asu ieroci cīņā pret reakciju
un sastingumu. Taču reizē ar to Černiševskis, tāpat kā Beļinskis

un Hercens, asi kritizēja Hēgeli par konservatīvajiem secināju-
miem, pie kuriem savā dialektikā nonāca šis vācu domātājs, daž-

kārt upurējot dialektisko principu savai filozofiskajai sistēmai.

No mācības par attīstības progresīvo raksturu, par jaunu, pro-

gresīvāku formu stāšanos novecojušo formu vietā Černiševskis

guva revolucionārus secinājumus. Viņš izmantoja dialektiku, lai

teorētiski pamatotu šķiru cīņas, tautas revolūcijas, sociālistisku

ideālu īstenošanas un vispār vēsturiskā progresa nepieciešamību.
Attīstību Černiševskis izprata kā pašattīstību. Dzīve ir «spēku po-

larizācija», «spēku sašķelšanās», un tas ir nemitīgas kustības un

attīstības avots. Kustība iekšēji piemīt ķermeņiem, tā rada ķer-
meņu pašattīstību. Ķīmiskos procesus Černiševskis, piemēram,
izskaidroja kā kvantitatīvu pārmaiņu pārvēršanos kvalitatīvās

pārmaiņās, tuvojoties to izpratnē Engelsam. Bioloģiskos procesus

viņš aplūkoja dzīvās dabas evolucionāras attīstības aspektā, kur

no zemākajām formām rodas augstākas formas, no vienkāršām —

komplicētākas. Černiševskis augstu vērtēja C. Darvina_ zinātnis-

kos atklājumus, bet noraidīja viņa mācības maltusiskās idejas.

Runājot par sabiedrības attīstību, Černiševskis uzsvēra, ka tā

notiek nevis vienmērīgi, bet gan asā cīņā starp nabagiem un ba-

Dialektika

1 N. Černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 127. lpp.
2 N. černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, 111 sēj., 183. lpp.
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gātiem, mantīgiem un nemantīgiem. No viņa viedokļa, iedalījumu
šķirās radījis nevienmērīgais ekonomisko bagātību sadalījums.
Šķiru cīņas ideju viņš attīstīja līdz atzinumam, ka veco, savu

laiku nodzīvojušo sabiedriskās iekārtas formu vietā jāstājas jau-
nām formām, līdz prasībai pēc tautas revolūcijas, kuras uzdevums

ir iznīcināt politisko un mantisko nevienlīdzību, iznīcināt iekārtu,
kurā cilvēks apspiež cilvēku, un īstenot sociālismu. Sakarā ar to

V. I. Ļeņins norādīja, ka Cerniševska darbos jūtams šķiru cīņas

gars.
Lielu nozīmi sabiedriskajā attīstība Černiševskis piešķīra no-

lieguma nolieguma likumam. Darbā «Kritika par filozofiskiem aiz-

spriedumiem pret kopienas īpašumu» viņš meistarīgi izmantoja šo

dialektikas likumu, lai pamatotu pāreju no vienas īpašuma for-

mas uz citu, kolektīvās īpašuma formas nenovēršamo uzvaru pār
privātīpašumu. Černiševskis pierādīja, ka ne katrai attīstībai, kas

norit nolieguma nolieguma ceļā, jāiziet visas nolieguma stadijas
un ka attīstības gaitā apstākļi var izveidoties tā, ka šā procesa

vidējais moments var pilnīgi atkrist vai samazināties līdz mini-

mumam. Viņš, piemēram, domāja, ka Krievijā, kur saglabāju-
sies zemnieku kopiena, pēc demokrātiskās revolūcijas ir iespē-

jama pāreja no dzimtbūšanas uz sociālisma realizāciju, izlaižot

mokpilno kapitālistiskās attīstības stadiju. Taču šis Cerni-

ševska uzskats biia utopisks.
Estētikā Černiševskis attīstīja Beļinska
formulētos mākslas tautiskuma, sabied-

riskā uzdevuma un idejiskuma principus. Viņš asi kritizēja ideā-

listisko «tīrās mākslas» teoriju. ««Māksla mākslai»,» viņš rak-

stīja, «mūsu laikos tā ir tikpat dīvaina doma kā «bagātība bagā-
tībai», «zinātne zinātnei» utt. Visiem cilvēka darbiem jānāk par
labu cilvēkam, ja tie negrib būt tukšas un bezmērķa nodarbības;

bagātība pastāv tādēļ, lai to izmantotu cilvēks, zinātne tādēļ, lai

tā būtu cilvēka vadītāja; arī mākslai jāsagādā kaut kāds svarīgs
labums un nevis neauglīga izprieca.»

1

Māksla izaug ne tikai no estētiskajām vajadzībām vien, bet

vispirms no sabiedriskajām vajadzībām, tās rašanos izraisa tau-

tas praktiskās dzīves vēsturiskie apstākļi. Atzinums par īstenību

kā mākslas izejas punktu ir Cerniševska materiālistiskās estēti-

kas stūrakmens. Rakstnieka, mākslinieka uzdevums, pēc Cerni-

ševska ieskata, ir vissvarīgāko vēsturisko īpatnību un dzīves ten-

denču patiesīga un vispusīga atveidošana, kuras mērķis ir modi-

nāt lasītājā tieksmi pārveidot īstenību uz saprātīgākiem pamatiem.
Kad māksla reālistiski atveido īstenību, tai jābūt nevis na-

turālistiskai kopēšanai, bet gan īstenības tipisko iezīmju atveido-

šanai tipiskos tēlos. Mākslas uzdevums ir plašāks nekā tikai īste-

nības atveidošana. Tai arī jāizskaidro dzīve, jānes tautā progre-

Estētika

1 jV. Černiševskis, Filozofisko rakstu izlase I sēj., 226. lpp.
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sīvas idejas, jāaudzina cilvēki humānu ideālu gara, jācīnās pret
reakcionārām idejām.

Bez dzīves atveidošanas un izskaidrošanas Černiševskis māk-

slai izvirzīja arī trešo uzdevumu — novērtēt dzīves parādības.
Patiesā mākslas darbā šie trīs uzdevumi nepastāv atsevišķi, bet

saplūst kā mākslas trīsvienīgs mērķis, kas pamudina mākslu ak-

tīvi iejaukties dzīvē, izteikt par to savu spriedumu, noliegt veco

un apliecināt jauno. No tā izriet, ka mākslai jābūt dziji idejiskai.
Un, tā kā pašus māksliniekus, tāpat kā filozofus, ekonomistus,
vēsturniekus un citus, ietekmē sava laikmeta politiskās idejas, tad

māksla vienmēr ir tendencioza, tā propagandē vai nu progresīvas,
vai konservatīvas, vai reakcionāras idejas atkarībā no tā, pie
kāda virziena pieder vai kādai sabiedriskajai grupai simpatizē
mākslinieks. Tāpēc tendence mākslā ir nenovēršama. «Literatūrai,»

viņš rakstīja, «katrā ziņā ir jākalpo vienam vai otram ideju vir-

zienam . . . Cilvēki, kas piekrīt tīrās mākslas teorijai..., arvien ir

kalpojuši vienīgi kā aizsegs, lai cīnītos pret tiem virzieniem lite-

ratūrā, kuri šiem cilvēkiem nav patikuši, — cīnītos ar nolūku likt

tai kalpot citam virzienam, kurš šiem cilvēkiem bija vairāk pa

prātam.» 1

Ideālisti apgalvoja, ka patiesi skaistais vai nu vispār nav sa-

stopams reālajā dzīvē, vai arī, ja ir sastopams, tad ļoti reti un uz

īsu mirkli. Tāpēc mākslas uzdevums aizpildīt šo robu — aizstāt

skaistuma neesamību pašā īstenībā. No šās teorijas izrietēja, ka

māksla, kas izteic skaistā ideju, ir pārāka par skaisto īstenībā,
dzīvē. Černiševskis pierādīja šā viedokļa nepamatotību. Māksla

aptver visas esamības puses, visu, kas interesē cilvēku; tā atveido

un atspoguļo viņa domas un ilgas, priekus un bēdas, parāda sa-

biedrības dzīves daudzveidīgās puses, sabiedrības trūkumus un

slimības un arī līdzekļus un ceļus, kā atbrīvoties no tiem.

Tādējādi mākslas uzdevums sniedzas tālu pāri skaistā idejas
ietvariem, tā ir pati īstenība, uztverta un atspoguļota ar mākslas

līdzekļiem un paņēmieniem, tā nekompensē skaistā neesamību

dzīvē, bet atveido skaisto, kas ir pašā īstenībā; tā nav absolūtās

idejas iemiesojums, tā atspoguļo to, kas ir pašā dzīvē. Tātad

«skaistais ir dzīve», dzīve vienmēr ir pārāka par mākslu, tāpēc ka

tā ir mākslas avots, tās augsne, tās galvenais balsts. Skaisto

rada īstenība, un, ja tā nebūtu objektīvajā pasaulē, tad skaistuma

ideja nevarētu parādīties arī mākslā.

No tēzes «skaistais ir dzīve» neizriet, ka jebkura dzīve būtu

skaista, arī patvaldība un dzimtbūšana. Ar savu tēzi «skaistais ir

dzīve» Černiševskis gribēja tikai uzsvērt, ka skaistais netiek ņemts
no tīrā prāta, bet sakņojas pašā dzīvē, kaut arī ne viss tajā ir

skaists. «Skaista ir tā būtne, kurā mēs redzam dzīvi tādu, kādai

1 N. Černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 585. un 586. lpp.
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tai ir jābūt pēc mūsu priekšstatiem.» 1 Skaista ir dzīve, ko apgaro
cildenas tieksmes un centieni un kas pārveidota atbilstoši tautas

interesēm.

Skaistais jāaplūko no sava objektīvā avota un satura puses

un no subjektīvās puses, tāpēc ka cilvēks skaisto uztver «subjek-
tīvi», — par vienu un to pašu priekšmetu vai parādību taču bieži

vien izteikti spriedumi un novērtējumi, kas viens otru izslēdz.

Taču tas nebūt neatspēko tēzi, ka skaistuma patiesā daba slēpjas
pašā īstenībā, bet tikai liecina par tās dažādu izpratni.

Šāds skaistā traktējums ne tikai attaisnoja cīņu par dzīves

pārveidošanu «pēc mūsu priekšstatiem», t. i., uz revolucionāriem

pamatiem, bet arī tieši aicināja uz šo cīņu. Tieši šajā apstāklī
vispirms ir Cerniševska estētikas revolucionārā nozīme.

Jaunās ētikas, «saprātīgā egoisma ētikas» principus, kuri sa-

vieno indivīda intereses un sabiedrības intereses un kuri noraida

egocentrismu, parazītismu, dīkdienību un cilvēka apspiešanu, Čer-

niševskis izklāstīja pazīstamajā romānā «Ko darīt?» un citos sa-

vos darbos. Viņš izvirzīja sev uzdevumu audzināt jauno cilvēku,
revolucionāru un humānistu, cilvēku ar augstiem tikumiskiem ideā-

liem. Šajā sakarā Černiševskis attīstīja revolucionāras pašuzupu-
rēšanās un pilsoniskas varonības ideju.

Cerniševska, tāpat kā citu revolucionāro

demokrātu socioloģiskajiem uzskatiem bija
raksturīgs vēsturisks optimisms. Viņš dziļi ticēja, ka, par spīti
visiem šķēršļiem, līču ločiem un pat atkāpēm, sabiedrība tomēr

virzās uz priekšu un nevis mīņājas uz vietas. «Vēstures ceļš,»
rakstīja Černiševskis, «nav Ņevas prospekta trotuārs; tas viss iet

cauri laukiem, gan putekļainiem, gan dubļainiem, gan caur pur-

viem, gan caur biezokņiem.» Tāpēc tas, «kurš baidās noputēt un

nosmērēt zābakus, lai neķeras pie sabiedriskas darbības»2.
V. I. Ļeņins vairākkārt atgādināja šos vārdus tiem darbiniekiem,
kurus mulsināja vēstures procesa pretrunīgums un komplicētība
un kuri apjuka sarežģītos apstākļos un baidījās ikdienas melnā

darba.

Cerniševska uzskatos par sabiedrību bija ne mazums dziļu ma-

teriālistisku minējumu. Černiševskis noraidīja Hēgeļa ideālistisko

tēzi, ka pasaules vēsture ir «process, kurā attīstās sevi pašu rea-

lizējošā ideja, proti, brīvības ideja, kas eksistē tikai kā brīvības

-apziņa.. .»
3
,

un norādīja, ka sabiedriskā dzīve attīstās nevis pēc
«absolūtās idejas» gribas, bet gan pēc savām pašas likumsakarī-
barm Černiševskis noraidīja arī reakcionāro koncepciju par atse-

višķām izredzētām tautām, kuru sludināja Šellings, slavofili,

Socioloģiskas idejas

1 N. černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 43. lpp.
2 H. r. HepHbiuieecKuū, rio.iHoe cofipaHHe co<iiiHeHHft b nHTHa,zuiaTH TOMax,

t. VII, CTp. 923.
3 reeeAb, CoHHHeHHH, t. VIII, CTp. 422.
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oficiālās ideoloģijas pārstāvji, un kritizēja eiropocentriskās, ra-

sistiskās un maltusiskās teorijas.
Daži domātāji (Sensimons, Feierbahs) par sabiedriski vēstu-

riskā progresa galveno spēku uzskatīja mīlestību un nesaprata
ekonomisko apstākļu nozīmi dzīvē un politiskajā cīņā. Černišev-

skis pierādīja, ka tas, kurš nepietiekami novērtē ekonomisko ne-

vienlīdzību un politisko cīņu, nevar cerēt uz tautas atbrīvošanu no

apspiestības, no nabadzības, no beztiesības. Šķiru cīņu sabiedrībā

viņš uzskatīja par pilnīgi likumsakarīgu.
Sabiedrībā, kas sadalīta kārtās vai šķirās, pēc Cerniševska

vārdiem, neviena šķira nav sasniegusi labāku stāvokli, labprātīgi
piekāpjoties citai šķirai, bet ir panākusi to tikai ar savu cīņu.

Šķiru cīņas idejas Černiševskis balstīja uz ticību tautas rado-

šajiem spēkiem, uz pārliecību, ka tauta ir galvenais sabiedriski

vēsturiskā progresa spēks, savas dzimtenes likteņu lēmēja. Čer-

niševskis iebilda pret vēstures reducēšanu uz caru un karavadoņu
biogrāfijām, uz anekdošu krājumu, kas tikko aizmaskēts ar zināt-

nisku formu. Nenoliegdams lielu personību lomu vēsturē, viņš no-

rādīja, ka pašas šīs izcilās personības radījusi vēsturiska nepie-
ciešamība.

Černiševskis kritizēja Herderu, Kantu, Hēgeli un citus par
viņu nepietiekamo uzmanību pret cilvēku dzīves materiālajiem ap-

stākļiem, kuriem, pēc viņa pārliecības, ir ārkārtīgi liela nozīme

sabiedrības dzīvē. Viņš apgalvoja, ka materiālajiem dzīves ap-

stākļiem (dzīvoklim, uzturam, iztikas līdzekļu iegūšanai) ir «gan-

drīz vai pirmā loma dzīvē» un ka tie ir «galvenais cēlonis gandrīz
visām parādībām arī citās, augstākās dzīves sfērās» 1

.
Nebūdams

vēsturiskā materiālisma piekritējs un nenokļuvis līdz atzinumam

par materiālās ražošanas veida izšķirošo lomu, Černiševskis to-

mēr atzina tautas darba milzīgo lomu un sevišķi svarīgu nozīmi

piešķīra rūpniecības attīstībai.

Černiševskis nenoliedza ģeogrāfiskās vides ietekmi uz sabied-

rības attīstību, bet cēla iebildumus pret angļu vēsturnieku un so-

ciologu Boklu, kurš uzskatīja ģeogrāfisko vidi par vēsturiskā pro-

gresa galveno faktoru. Pēc Cerniševska domām, vēsturiskā attīs-

tība un darbs izlīdzina ģeogrāfiskās vides ietekmi.

Par lieliem sabiedriski vēsturiskā procesa notikumiem Černi-

ševskis uzskatīja lēcienus sabiedrības attīstībā jeb politiskās revo-

lūcijas. Par tām viņš runāja ar sajūsmu, tajās viņš saskatīja
drošu ceļu cilvēces atbrīvošanai no politiskās, ekonomiskās un

garīgās apspiestības, tās viņš atzina par sociālo atsperi, kura pa-
līdz pārvarēt vislielākos šķēršļus sabiedriskā progresa ceļā. Re-

volūcijas izraisa cīnītāju spēku dziļu norobežošanos un reizē ar

to ir vislabākā un visdrošākā tautas masu apmācības un izglīto-
šanas skola.

1 N. Černiševskis, Filozofisko rakstu izlase, II sēj., LVI, 1952, 16. lpp.
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Černiševskis kvēli ilgojās pēc sociālistiskiem pārveidojumiem.
Tiesa, viņa sociālistiskajām idejām vēl bija utopisks raksturs, viņa
sociālisms bija zemnieku, kopienas sociālisms, taču šis sociālisms,
kā atzīmēja V. I. Ļeņins, viņam organiski saplūda ar revolucio-

nāro demokrātismu. Černiševskis sludināja, kā Ļeņins teica, «zem-

nieku revolūcijas ideju, masu cīņas ideju par visu veco varas or-

gānu nogāšanu» 1
. Černiševskis uzskatīja, ka sociālistiskus pārvei-

dojumus Krievijā iespējams panākt ar tautas sacelšanos, iznīcinot

ražošanas rīku un līdzekļu privātīpašumu, likvidējot algoto darbu,

parazītismu un nodibinot kopienas īpašumu un kolektīvu darbu.

Sarunā ar revolucionāro narodņiku H. Lopatinu Markss teicis, ka

«no visiem tagadējiem ekonomistiem Černiševskis esot vienīgais
patiešām oriģinālais domātājs ... Viņa sacerējumi esot pilni ori-

ģinālas, spēcīgas un dziļas domas.» 2

Cerniševska revolucionārais demokrātisms, viņa filozofiskie,
estētiskie un socioloģiskie uzskati liecina, ka viņš bija dziļi oriģi-
nāls domātājs, klasisks pirmsmarksistiskā materiālisma pārstāvis
Krievijā. «Černiševskis,» rakstīja V. I. Ļeņins, «ir vienīgais īsti

lielais krievu rakstnieks, kas prata, sākot ar 50. gadiem līdz pat
88. gadam, palikt viengabalaina filozofiskā materiālisma līmenī

un atmest nožēlojamās neokantiešu, pozitīvistu, mahistu un pārējo
jaucēju blēņas. Bet Černiševskis neprata, pareizāk: nevarēja Krie-

vijas dzīves atpalicības dēļ pacelties līdz Marksa un Engelsa dia-

lektiskajam materiālismam.»3

Nikolajs Dobroļubovs (1836—1861) bija
Cerniševska idejisks līdzgaitnieks, dziļš

domātājs materiālists un lielisks literatūras kritiķis. Viņš dzimis

Ņižņijnovgorodā garīdznieka ģimenē. Sākumā mācījās garīgajā

seminārā, pēc tam Galvenajā pedagoģiskajā institūtā Pēterburgā
(1853—1857). Pēc institūta beigšanas Dobroļubovs, Cerniševska

un Ņekrasova aicināts, kļuva par žurnāla «Sovremeņņik» līdzstrād-

nieku, kur viņam bija jāstrādā literatūras kritikas nodaļā. Tur

viņš drīz vien ieņēma vadošo vietu.

Dobroļubova pasaules uzskats izveidojās Beļinska, Hercena,

Ogarjova un Cerniševska darbu ietekmē. Viņš vērīgi studēja arī

Bēkona, Ruso, Monteskjē, utopisko sociālistu, Hēgeļa, kreiso hē-

geliešu un Feierbaha darbus.

Tāpat kā Černiševskis, Dobroļubovs patvaldību, dzimtbūšanu

un liberālismu uzskatīja par galvenajiem atbrīvošanās cīņas ienaid-

niekiem. Kopā ar Cerniševski un citiem revolucionārajiem demo-

krātiem viņš cīnījās par revolucionāriem pārveidojumiem Krievijā
un sapņoja par sociālismu.

N. Dobroļubovs

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 17. sēj., 93. lpp.
2

K. Marksa un F. Engelsa sarakstīšanās ar krievu politiskajiem darbinie-

kiem, LVI, 1953, 200. lpp.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 339. lpp.
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Turpinot materiālistisko tradīciju Krievijā,
. , . Dobroļubovs kritizēja ideālistiskās, agnos-
tiskās un duālistiskās teorijas zinātnē. Viņš noraidīja ideālistu uz-

skatus, kas apziņu atrāva no materiālās substances kā apziņas
avota un redzamos priekšmetus mēģināja iztēlot par «augstākās
abstraktās idejas atspoguļojumu». Zinātniekus un filozofus Dobro-

ļubovs mēģināja pārliecināt, ka «būtu laiks atteikties arī no ab-

straktām idejām, saskaņā ar kurām veidojoties dzīve, gluži tāpat
kā cilvēki ir beidzot atteikušies no teleoloģiskām fantāzijām, kuras

tik ļoti bija modē sholastikas laikos» 1.
Rakstā «Cilvēka organisma attīstība sakarā ar viņa intelek-

tuālo un morālo darbību» (1858) Dobroļubovs vulgārā materiā-

lisma apgalvojumu, ka «cilvēka dvēsele sastāv no kaut kādas vis-

smalkākās matērijas», nosauca par smieklīgu un nožēlojamu pre-

tenziju, ko sagrāvuši dabas zinātņu sasniegumi. Reizē ar to viņš
sacēlās arī pret «sapņotājiem ideālistiem», kuri par sākotnējo at-

zina apziņu vai idejas un aizmirsa, ka par cilvēka «dvēseles»

īpašībām var spriest tikai pēc to izpausmes viņa organismā. «An-

tropoloģija mums ir skaidri pierādījusi,» viņš rakstīja, «ka vis-

pirms visas mūsu pūles iedomāties abstraktu garu, kam nav ne-

kādu materiālu īpašību, vai noteikti definēt, kas šāds gars savā

būtībā ir, arvien ir bijušas un arvien paliks pilnīgi neauglīgas.»
2

Tāpat kā viņa skolotājs Černiševskis, Dobroļubovs aplūkoja
cilvēku kā vienotu organismu, kurā ķermeniskais rada garīgo,
smadzenes ir apziņas materiālais pamats un līdz ar ķermeņa nāvi

izbeidzas jebkāda jutekliska un psihiska darbība. Mums apkārt

esošajā dabā, pēc Dobroļubova pārliecības, darbojas no cilvēkiem

neatkarīgi likumi. Tāpēc daba ir nevis nejaušu sablīvējumu haoss,

bet gan likumsakarīgs process. Cilvēks šos likumus nemaina, bet

atklādams izmanto savā praktiskajā darbībā.

Recenzijā par grāmatu «Eksperimentālās psiholoģijas pamati»

(1859) Dobroļubovs vērsās pret kustības («spēka») atraušanu no

matērijas, jo kustība netiek piešķirta matērijai no ārienes, bet ir

katras matērijas neatņemama īpašība un nav domājama bez tās.

Tāpēc visi dabā notiekošie daudzveidīgie materiālie procesi ir vie-

nas materiālās substances procesi; šo procesu būtība ir materiālo

ķermeņu mijiedarbība un to attīstība. «Dabā viss pakāpeniski at-

tīstās no vienkārša uz komplicētāku, no nepilnīga uz pilnīgāku;
taču visur ir viena un tā pati matērija, tikai dažādās attīstības

pakāpēs.»3

Konsekventi materiālistisku līniju Dobroļubovs ieturēja arī iz-

ziņas teorijas jautājumos, kritizēdams ideālistu mācību par iedzim-
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1 N. A. Dobroļubovs, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., LVI, 1956, 95. lpp.
2 Turpat, 183. lpp.
3 Turpat, 385. lpp.
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tām idejām, kā arī skeptiķus un agnostiķus, kuri apšaubīja iespēju
izzināt objektīvo īstenību vai tieši noliedza šo iespēju. Cilvēku

psihiskās darbības avots ir priekšmetiskā pasaule un jutekliskie
uztvērumi. Bet šie uztvērumi tikai tad pārvēršas par jēdzieniem
un idejām, kad normāli funkcionē smadzenes, kad jutekliskie
iespaidi ar nervu palīdzību nonāk smadzenēs un iedarbojas uz

tām. Doma bez priekšmeta, bez objekta nav iespējama. Loģikas
kategorijām — jēdzieniem, spriedumiem, slēdzieniem utt. — ir

pamats nevis «tīrajā prātā», bet gan apkārtējās īstenības priekš-
metos, tās izteic reālus dzīves procesus. Dobroļubovs izteica dziļas
dialektiskas idejas. Viņš kritizēja metafiziskāg «dzīves mūžīgo un

nemainīgo principu» teorijas un apgalvoja, ka visas parādības
dabā un sabiedrībā ir pārejošas. «Kas savu laiku jau nodzīvojis,
tam vairs nav jēgas,» viņš teica. Dabas priekšmetu un parādību

dzīvotspēja slēpjas to ciešajā sakarā ar visu apkārtējo īstenību.

Pretrunu cīņa ir attīstības avots.

Rakstos «Budisms, tā dogmas, vēsture un literatūra» (1858),
«Muhameda dzīve» (1858), «Aleksandrs Havaci un viņa sprediķi»
(1861) Dobroļubovs parādās kā karojošs ateists. Reliģijas mācībā

viņš saskatīja obskurantismu, garīgas važas, kas saista tautas

apziņu. Garīdzniekus viņš atmaskoja kā reakcijas pakalpiņus.
Dobroļubova socioloģiskie uzskati attīstījās
tajā pašā gultnē kā Cerniševskim. Viņš

atzina, ka sabiedrībā ir «nemainīgi vēsturiskās attīstības likumi»,
kas nav atkarīgi no atsevišķu cilvēku gribas. Cilvēkiem jārēķinās
ar šiem likumiem un jāsaskaņo ar tiem sava darbība. Izskaidrojot
sabiedrības dzīvi, Dobroļubovs izteica vairākus materiālistiskus

minējumus. Tāpat kā citi revolucionārie demokrāti, Dobroļubovs
bija optimists vēsturisko notikumu izpratnē, viņš runāja par no-

zīmi, kāda ir šķiru cīņai starp darbaļaudīm un liekēžiem (t. i.,

apspiedējiem), starp demokrātiju un aristokrātiju, cīņai, kura no-

tiek, lai iznīcinātu vai saglabātu ekonomisko nevienlīdzību. Defi-

nējis, ka «aristokrātijas cīņa ar demokrātiju ir viss vēstures sa-

turs», viss tās patoss, viņš domāja, ka ar laiku, kad darbs būs celts

goda un ekonomiskā nevienlīdzība iznīcināta, kritīs arī dažādās

parazītisma formas un līdz ar tām izzudīs šķiru cīņa.
Par sabiedriski vēsturiskās attīstības dzinējspēku Dobroļubovs

uzskatīja tautas masas. Lai gūtu pareizu priekšstatu par vēsturi,

viņš rakstīja, tā jāizskaidro, pamatojoties uz ideju «par visas val-

sti veidojošās tautas piedalīšanos notikumos». Vēsturisko perso-
nību darbību, uz kuru sociologi ideālisti reducēja vēstures procesu,

viņš salīdzināja ar dzirksteli, kas spēj uzspridzināt pulveri, bet

nespēj aizdedzināt akmeņus. Vēsturiskās personības ietekme ir jo
sajūtamāka, jo labāk tā izpratusi sabiedrībā nobriedušās vajadzī-
bas un jo enerģiskāk tā rīkojas to apmierināšanas labā. «Lielu

vēsturisku darbinieku nozīmi var salīdzināt ar nozīmi, kāda ir

lietum, kurš svētīgi atsvaidzina zemi, bet kurš tomēr rodas no

Socioloģiskas idejas
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izgarojumiem, kas paceļas no tās pašas zemes.»
1 Dobroļubovs

runāja arī par «materiālo faktoru», par «ekonomisko pusi» kā

parādībām, kurām ir liela loma sabiedrības dzīvē, un ar to viņš
saprata mantiskās attiecības, mantisko nevienlīdzību.

Dobroļubovs atzina, ka kapitālistiskās iekārtas stāšanās dzimt-

būšanas iekārtas vietā ir progresīva parādība. Tomēr viņš redzēja,
ka arī jaunajā iekārtā «strādājošo šķiru» stāvoklis palicis smags,
vēl vairāk, «strādājošo tautu nospieda divkārši spaidi: tiklab ve-

cais feodālisms, kurš vēl dažādos veidos un ar dažādiem nosauku-

miem pastāvēja visā Rietumeiropā, kā arī sīkpilsoņu šķira (t. i.,
kapitālisti. — Aut.), kas savās rokās bija sagrābusi visu rūpnie-
cību»2

. Viņš redzēja arī to, ka «proletārieši», t. i., darbaļaudis,
sāk labāk apzināties savu stāvokli, ka rūgtā pieredze viņiem daudz

ko iemāca, un bija pārliecināts, ka ar laiku viņi iznīcinās arī šo

kapitālistisko apspiešanas formu.

Filozofiskā materiālisma un dialektikas

principus Dobroļubovs lieliski izmantoja
estētikā un literatūras kritikā. Dobroļubova darbi cīnās par reā-

lismu un tautiskumu, par augstu mākslas idejiskumu. Viņš attīs-

tīja un bagātināja Beļinska, Hercena un Cerniševska estētiskās

idejas un principus, uz tiem balstīdamies Ostrovska, Gončarova,

Turgeņeva, Ņikitina, Dostojevska un Saltikova-Ščedrina mākslinie-

ciskās jaunrades analīzē, kā arī mākslas reakcionāro virzienu kri-

tikā.

Dobroļubova estētikas pamatprincips bija tēze «nevis dzīve

norīs saskaņā ar literatūras teorijām, bet literatūra mainās atbil-

stoši dzīves virzienam»3
,

nevis dzīve veidojas pēc literatūras pro-

grammām, bet gan literatūra ir ikdienas dzīves atbalss. Literatūra,
māksla neiegūst savas idejas un tēlus no «tīrā prāta», bet gan
izteic idejas, kuras dzīvo un izplatās sabiedrībā. Mākslinieks, rakst-

nieks tikai tad gūst panākumus, ja viņš savā darbā patiesīgi, dziļi
un mākslinieciski izteic nobriedušās sabiedriskās intereses un tiek-

smes. Māksla nav pašmērķis, bet progresīvu ideju un teoriju pro-

pagandētāja, zinātnes un progresa aizstāve. Mākslinieciskā ta-

lanta mēraukla ir, pirmkārt, dzīves patiesība mākslinieka daiļradē,

reālisms; otrkārt, viņa dzīves aptveres pakāpe un plašums, viņa
radīto mākslas tēlu nozīmīgums; treškārt, dziļums, ar kādu rakst-

nieks izprot attēloto parādību, mākslinieciskā apjēguma un attē-

lojuma spilgtums, kas izraisa lasītājā atzinību vai dusmas un kas

iededz viņā jaunas idejas.
Lai atbildētu uz jautājumiem, ko izvirzījusi dzīve, lai iedves-

motu cilvēkus cīņai par labāku nākotni, rakstniekam vajadzīgs ne

Estētika

1 H. A. Jļo6poAK>6oe, CočpaHiie coMimeHiiii b a6bhth tom3.\, t. 3, M.—Jl.,

CTp. 16.
2 N. Dobroļubovs, Filozofisko rakstu izlase, II sēj., LVI, 1956, 139. lpp.
3 N. Dobro[ubovs, Filozofisko rakstu izlase, I sēj., 95. un 96. lpp.
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tikai mākslinieka talants, bet arī prasme filozofiski apjēgt notie-

košo, nošķirt galveno no mazsvarīgā, būtisko no nebūtiskā. Tādēļ
māksliniekam jābūt arī domātājam, jo «pēc būtības domātāja
spēks un radītāja spējas vienlīdz piemīt un ir vienlīdz nepiecie-
šami kā filozofam, tā dzejniekam. Kā filozofējošā prāta diženums,
tā arī dzejnieka ģēnija diženums ir, uzskatot priekšmetu, tūlīt

prast atšķirt tā būtiskās īpašības no nejaušajām, pēc tam tās

pareizi organizēt savā apziņā un prast tā apgūt, lai rastu iespēju
tās brīvi veidot daždažādās kombinācijās.» 1

Dobroļubovs bija pret formālistisko virzienu mākslā, noraidīja
«tīrās mākslas» teoriju kā pretsabiedrisku un prettautisku teoriju,
kas mēģina padarīt mākslu vienaldzīgu pret to, kas sabiedrību

dziļi interesē, par ko tā cīnās un kas to iedvesmo.

Mākslas stiprā puse, pēc Dobroļubova ieskata, ir tās idejis-
kums, ko viņš dēvēja par «tendenciozitāti». Progresīvs rakstnieks

ir nevis auksts dzīves liecinieks, bet gan cīnītājs par tautas kar-

dinālajām interesēm, par cildeniem principiem dzīvē. Tāpēc progre-

sīvajiem rakstniekiem pretstatā reakcionārajiem un konservatīva-

jiem jāizveido literatūrā «tautas partija».

Analizējot Ostrovska daiļradē attēloto «tumsas valsti» un Tur-

geņeva romānā «Priekšvakarā» jūtamās atbrīvošanās vēsmas, pē-
tījot «oblomovismu», iztirzājot Dostojevska un citu rakstnieku

darbus, Dobroļubovs rādīja lielisku paraugu, kā jāizmanto revo-

lucionārās demokrātijas filozofiskie, estētiskie un literatūrkritis-

kie principi, lai konkrēti noskaidrotu sociālos cēloņus, kas radījuši
gan tumsas valsti, gan oblomovismu, gan pazemotos un aizvai-

notos.

Marksisma-ļeņinisma klasiķi augstu vērtēja Dobroļubovu.
Markss rakstīja, ka Dobroļubovu kā rakstnieku viņš uzskata par

«līdzvērtīgu Lesingam un Didro»2. Engelss dēvēja Dobroļubovu
un Cerniševski par «sociālistiskiem Lesingiem». Ļeņins saskatīja
Dobroļubovā nelokāmu cīnītāju pret patvaldības un dzimtbūšanas

iekārtu Krievijā. «Visai izglītotajai un domājošajai Krievijai,»
Ļeņins rakstīja, «bija dārgs rakstnieks, kas kvēloja naidā pret
patvaļu un kvēli gaidīja tautas sacelšanos pret «iekšzemes tur-

kiem» — pret patvaldniecisko valdību.»3

Pie revolucionāri demokrātiskās nometnes

izcilajiem domātājiem piederēja Dmitrijs
Pisarevs (1840—1868). levērojami domā-

tāji materiālisti bija Nikolajs Šelgunovs
(1824—1891) un Maksims Antonovičs (1835 —1918) — Cernišev-

ska idejiski politiskie līdzgaitnieki.

D. Pisarevs,
N. Šelgunovs,
M. Antonovičs

1
N. Dobroļubovs, Filozofisko rakstu izlase, II sej., 16. lpp.

2 K. Marksa un F. Engelsa sarakstīšanās ar krievu politiskajiem darbinie-
kiem, 84. lpp.

3 V. I. Ļeņins, Raksti, 5. sēj., 288. lpp.
.



324

D. Pisarevs bija žurnāla «Russkoje Slovo» idejiskais vadītājs;
šajā žurnālā viņš publicēja visus savus galvenos darbus. 1862.

gadā Pisarevs tika arestēts un ieslodzīts uz četrarpus gadiem Pē-

tera-Pāvila cietoksnī par revolucionāro rakstu «Krievijas valdība

Šedo-Ferroti aizgādnībā», kura galvenais saturs bija revolūcijas
sludināšana, aicinājums iznīcināt galīgi satrunējušo patvaldību.

Cenzūrai pakļautajos rakstos Pisarevs izteica revolucionāri de-

mokrātiskas idejas, ietvertas aizplīvurotā un pat alegoriskā formā.

Tautas revolūcijas viņš atzina par likumīgām un nenovēršamām,

par tādām, kas izšķir sociālo grupu vai partiju cīņas iznākumu

sabiedrībā. Kopā ar citiem revolucionārajiem demokrātiem viņš

kritizēja liberāļus, uzskatīdams tos par neuzticamiem sabiedrota-

jiem un frāžu varoņiem. Pisarevs apgalvoja, ka darbs ir absolūts

cilvēku dzīves nosacījums, nepieciešams cilvēku baudas un laimes

priekšnoteikums, materiālās labklājības un garīgās bagātības
avots. Darbs, šķiru cīņa, zināšanu uzkrāšana un izplatīšana
tautā — tas, pēc Pisareva ieskata, ir sabiedriski vēsturiskā pro-

gresa pamats.
Pisarevs, Šelgunovs un Antonovičs dedzīgi piekrita sociālistis-

kajām idejām, kas bija izteiktas Cerniševska romānā «Ko darīt?».

Sakarā ar šo romānu Pisarevs publicēja speciālu rakstu «Domā-

jošais proletariāts», kurā pierādīja, ka «gaišā nākotne», t. i., sociā-

lisms, katrā ziņā atnāks ne tikai varoņiem un sevišķiem rakstu-

riem, bet arī visiem «parastajiem cilvēkiem».

Šelgunovs aktīvi piedalījās 60. gadu revolucionārajā pagrīdes
kustībā, sacerēja proklamācijas, kas aicināja uz revolucionāru cīņu

pret patvaldnieciski muižniecisko iekārtu. Par revolucionāro dar-

bību viņu arestēja un izsūtīja trimdā. 1861. gadā Šelgunovs pub-

licēja žurnālā «Sovremeņņik» rakstu «Strādājošais proletariāts

Anglijā un Francijā», kurā ļoti prasmīgi popularizēja Engelsa

grāmatu «Strādnieku šķiras stāvoklis Anglijā». Krievijas proleta-
riāta pieauguma ietekmē viņš mūža otrajā pusē arvien vairāk uz-

manības sāka pievērst strādnieku jautājumam un kritizēja kapi-
tālismu.

Pisarevs, Antonovičs un Šelgunovs bija pārliecināti materiā-

listi, Cerniševska filozofiskās skolas pārstāvji. Darbā «Platona

ideālisms» Pisarevs kritizēja ideālistiskās un teoloģiskās mācības,

kas iztēloja dabu par pilnīgi atkarīgu no gara vai idejām, nevē-

rīgi izturējās pret jutekliski uztveramo pasauli, atzina gara pri-
mātu pār matēriju, formas primātu pār saturu. «XIX gadsimta
sholastikā» Pisarevs norādīja, ka filozofijā pastāv divas nomet-

nes, divas pretējas partijas, kas cīnās viena pret otru un izveido

«lielo sašķeltību mūsdienu filozofiskajā pasaulē». Ideālisma raša-

nās cēloni viņš saskatīja fantāzijas atrautībā no īstenības. Pisa-

reva spilgto domu par fantāzijas lomu augstu novērtēja Ļeņins.
Pisarevs, Antonovičs un Šelgunovs asi nosodīja Jurkeviča un

slavofilu ideālismu, kā arī Dostojevska reliģiski mistiskas idejas
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un pretstatīja tām «materiālistu skaidro pasaules uzskatu». Pisa-

revs pierādīja, ka «neviena filozofija pasaulē neiesakņosies krievu

prātā tik paliekoši un tik viegli kā mūsdienu veselīgais un svai-

gais materiālisms» 1
.

Cerniševska piekritēji atzina ne tikai dabas un tās likumu

objektīvu eksistenci, bet arī to izzināšanas iespēju. Atzīdami, ka

teorija jāsavieno ar praksi, viņi apgalvoja, ka idejas un jēdzieni,
zinātniskās atziņas, kas atspoguļo priekšmetisko pasauli un tās

likumsakarības, ar katru dienu iegūst arvien lielāku nozīmi sa-

biedrības dzīvē un tās progresīvajā attīstībā. Viņi noraidīja agnos-
tiskās un skeptiskās teorijas filozofijā un dabas zinātnēs. Ticība

cilvēka prāta spēkam un tā spējai izprast dabas noslēpumus, at-

klāt lietu būtību kā sarkans pavediens vijas cauri visiem viņu
darbiem.

Antonovičs, Pisarevs un Šelgunovs aizstāvēja domu par pa-
saules materiālo vienību, kas izpaužas gan fiziskajā, gan garī-
gajā sfērā. Kosmoss, apgalvoja Antonovičs, ir neierobežots, pa-

sauļu skaits ir bezgalīgs, bet visas šīs pasaules «sastāv no vie-

nādas matērijas, tādas pašas, kādu mēs redzam mūsu pasaules
stūrītī, vismaz ar tām pašām būtiskajām īpašībām, kādas tai pie-
mīt mūsu pasaulē» 2

. Spektrālā analīze ir pierādījusi, ka arī uz

citām planētām un zvaigznēm sastopams dzelzs, kālijs, magnijs,

kalcijs, bismuts, dzīvsudrabs, ūdeņradis un citi elementi. «Tādē-

jādi visas varbūtības liecina par labu tam, ka neierobežotais kos-

moss, visas tā zvaigžņu pasaules, kas izvietotas cita no citas bez-

galīgos attālumos, viss, kas eksistē tajā un ir pieejams mūsu sa-

jūtām, ir savstarpēji saistīts radnieciskā vienībā; kosmisko tālo

pasauļu eksistencei raksturīga tā pati materialitāte, kādu mēs

redzam savā tuvumā; ne tikai matērijas vispārīgās īpašības, bet

arī tās individuālie veidi un izpaudumi ir vienādi visā Visumā.»3

Pisarevs, Šelgunovs un Antonovičs bija pārliecināti, ka dzīves

izpausmes pamatā ir viena materiāla substance, kas attīstās «ne-

mitīgā progresijā no zemākā uz augstāko». Balstoties uz dabas

zinātņu jaunākajiem atklājumiem par matērijas kustības vienas

formas pārvēršanos citā formā, viņi apgalvoja, ka kustība

(«spēks») ir nešķirama no matērijas un ir tās pastāvīgas izpaus-
mes forma, ka vielas un kustības daudzums dabā ir nemainīgs.
Atsaukdamies uz bagātīgu faktu materiālu, viņi parādīja, ka ma-

tērijas viena kustības forma pārvēršas par citu kustības formu,
piemēram, mehāniskā kustība pārvēršas par siltumu, gaismu, elek-

trību.

Atzīdami objektīvu likumsakarību pastāvēšanu dabā, šie domā-

tāji noraidīja mistisko mācību par mērķtiecību pasaulē. Viņi

1 Jl. H. Ilucapee, CcmHHeHHH b MeTt>ipex TOMax, t. I, M., 1955, dp. 118.
2 M. A. Ahtohobuh, H36paHHbie (pHJiocotpcKHe cohhhchhh, M., 1945, CTp. 291.
3 Turpat, 294. lpp.
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novilka krasu robežu starp zinātni un reliģiju pasaules izskaidro-

šanā un uzsvēra, ka zinātnes viedoklis ar reliģijas viedokli nav

savienojams.
Svarīga vieta Pisareva un Antonoviča jaunradē bija C. Dar-

vina mācības aizstāvēšanai un propagandēšanai. Pisareva rakstā

«Progress dzīvnieku un augu valstī», Antonoviča rakstā «Čarlzs

Darvins un viņa teorija» tika noliegta Kivjē metafiziskā katastrofu

teorija un antidarvinistu koncepcijas. Pisarevs sevišķi pārliecinoši

aizstāvēja organismu attīstības bioģenētisko likumu.

Estētikā un literatūras kritikā Pisarevs un Antonovičs, kuriem

vairākos jautājumos gan bija domstarpības, kā arī Šelgunovs at-

tīstīja tālāk Beļinska, Hercena un Cerniševska idejas. Līdzīgi sa-

viem skolotājiem viņi cīnījās par mākslas tautiskumu un reā-

lismu, par tās iedarbīgumu un idejiskumu un nesaudzīgi kritizēja
ideālistisko «tīrās mākslas» teoriju. Viņi lielas cerības saistīja ar

progresīvo mākslu, ar kuras palīdzību rakstnieks izteic savu pār-
liecību, mēģinādams mākslas tēlu formā ieviest lasītāja apziņā
savas idejas, mudinādams vinu cīņai par labāku nākotni.

XIX gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu
sākumā Krievijā izveidojās revolucionāro

narodņiku ideoloģija, kuras priekšteči bija
Hercens, Ogarjovs, Černiševskis un citi

revolucionārie demokrāti. Galvenie narodņicisma ideologi bija
P. Lavrovs, M. Bakuņins un P. Tkačovs. Pēc paņēmiena, ar kādu

revolucionārie narodņiki domāja sasniegt savu mērķi, viņus var

iedalīt trijos virzienos: narodņiki propagandisti Lavrova vadībā;

narodņiki anarhisti, kuru vadonis bija Bakuņins, un narodņiki sa-

zvērnieki (blankisti) Tkačova vadībā. Pirmā virziena piekritēji
atzina, ka pamatlīdzeklis, kā tautu sagatavot sociālajai revolū-

cijai, ir revolucionāro ideju propaganda tautas vidū. Otrā virziena

piekritēji uzskatīja, ka tauta jau ir gatava revolūcijai un ka tā

visur jāaicina uz dumpi un sacelšanos. Trešā virziena piekritēji
visas cerības saistīja ar šauru sazvērniecisku organizāciju, kuras

uzdevums ir izdarīt apvērsumu un saņemt varu savās rokās, lai

atbrīvotu tautu no caru, muižnieku un kapitālistu tirānijas un

īstenotu sociālus pārveidojumus visā zemē.

Narodņicisma sociālā bāze, pēc Ļeņina atzinuma, bija sīkra-

žotāju šķira, kas Krievijā pēc zemnieku reformas bija pārsvarā;
šie sīkražotāji cieta, pirmkārt, no feodālisma un dzimtbūšanas

paliekām un, otrkārt, no topošā kapitālisma. Pēc 1861. gada refor-

mas laukos paātrinājās diferenciācijas process, izputot zemnieku

pamatmasām un pieaugot lauku buržuāzijai. Revolucionārie narod-

ņiki nostājās zemnieku masu pusē un izteica pēc reformas radušās

zemnieku, t. i., sīkburžuāziskās, demokrātijas intereses.

Kritizēdams 60.—80. gadu narodņicismu par subjektīvo metodi

socioloģijā un puspatriarhālās zemnieku kopienas idealizāciju, par

anarhismu un sazvērnieciskumu, par individuālā terora taktiku

Revolucionāro narodņiku
filozofiskie

un socioloģiskie uzskati
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un citām kļūdām, Ļeņins atzinīgi izteicās par revolucionāro narod-

ņiku karojošo demokrātismu, par viņu pašaizliedzīgo cīņu pret
patvaldību, pozitīvi novērtēja viņus par to, ka viņi bija radījuši
nelegālu revolucionāru organizāciju un izvirzījuši jautājumu par

kapitālisma attīstības likteņiem Krievijā.

Pjotrs Lavrovs (1823—1900) bija viens no

ievērojamākajiem krievu revolucionāro na-

rodņiku darbiniekiem un teorētiķiem. 50. gadu beigās un 60. gadu
sākumā viņš pieslējās Cerniševskim, piedalījās slepenajā organi-

zācijā «Zemļa i voļa», nodibināja sakarus ar Hercenu un Ogarjovu
un publicēja «Balsīs no Krievijas» («Kolokola» pielikums) pret
valdību vērstus dzejoļus. 1870. gadā Lavrovs aizbēga no trimdas

uz ārzemēm un tur izvērsa kūsājošu revolucionāru darbību. Viņš
piedalījās Parīzes Komūnā, Pirmajā Internacionālē, cieši saistījās
ar Marksu un Engelsu, rediģēja narodņiku izdevumus, piedalījās
Otrās Internacionāles pirmā kongresa darbā.

Lavrova filozofiskie uzskati attīstījās galvenokārt antropolo-
ģisma gultnē, to papildinot ar evolucionisma idejām un ar mehā-

nistisku mācību par pasauli un ierobežojot ar būtisku piekāpšanos
pozitīvisma priekšā izziņas teorijā. Pēc Lavrova ieskata, daba,
visa ārējā pasaule pastāv objektīvi: «Mums ir reāls iemesls do-

māt, ka ārējība pastāv neatkarīgi no mūsu domas, ka, gluži otrādi,
mūsu apziņa ir ārējo procesu produkts, ka ārējība ir eksistējusi
ilgu laiku pirms mūsu apziņas procesa sākuma un eksistēs ilgu
laiku pēc tam, kad tā būs izbeigusies.»

1

Atzīdams par vulgārā materiālisma pārstāvju Bīhnera, Fogta
un Molešota nopelnu apstākli, ka viņi par izejas punktu ņem matē-

riju, Lavrovs kritizēja viņus par to, ka viņi identificē apziņu un

matēriju, nezinātniski salīdzina smadzeņu darbību ar aknu dar-

bību, nepietiekami novērtē apziņas aktīvo lomu, ievieš jēdzienus
«ķīmiskais spēks», «elektriskais spēks» un «domājošais spēks»,
kuri, pēc viņa domām, ir «nezināšanas patvērums», vecās metafi-

zikas piederums. Pamatoti kritizēdams vulgāros materiālistus,
Lavrovs tomēr pie tādiem pašiem metafiziskiem jēdzieniem nepa-
reizi pieskaitīja arī matērijas filozofisko jēdzienu.

Lavrovs viens no pirmajiem Krievijā materiālistiski izskaid-

roja pozitīvismu, it sevišķi tā idejas par dzīvās dabas evolucio-

nāro attīstību. Viņš kritizēja pozitīvista Kaveļina mācību par gri-
bas brīvību, nosodīja reliģisko elementu Konta filozofijā, pozitī-
vistu politisko ideālu reakcionāro raksturu un viņu izvairīšanos

risināt praktiskos jautājumus, kurus filozofijai izvirza dzīve. «Šā

(filozofiskā. — Aut.) principa trūkums,» rakstīja Lavrovs, «pie-
šķir pozitīvismam to empīrisko raksturu, kurš tam dod iespēju

P. Lavrovs

1 n. Jl. Jlaepoe, Ohjiococphh h coiinojioniH. H3ČpaHHbie npon3Be,aeHHH b ,nßyx
TOMax, t. I, M., 1965, CTp. 479.
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tikai aplinkus atbildēt uz galvenajiem jautājumiem par savu me-

todi un par savu tiesību pastāvēt... Tāpēc tas aprobežojas ar to,
ka izvirza prasības nākotnes filozofijai, bet pats nedod šo filozo-

fiju. Tāpēc pozitīvisti nezina, kā izturēties pret praktiskiem jautā-
jumiem.» 1 Reizē ar to Lavrovs nekritiski uztvēra pozitīvistu agnos-
tisko tēzi, ka lietu būtība mums nav pieejama, ka mēs izzinām

tikai parādības. Par šo piekāpšanos pozitīvisma priekšā viņu kri-

tizēja revolucionārie demokrāti. Par aplamu metodoloģisku ievirzi,

kas izpaudās tieksmē savienot nevienveidīgas teorijas, viņu kriti-

zēja Engelss. 2

Lavrovs mēģināja radīt savu sistēmu, kurā dabas filozofija
aplūko ārējo pasauli, gara filozofija — cilvēka iekšējo, garīgo pa-
sauli un vēstures filozofija — personu darbību, augstus tikumiskus

principus. Šajā sakarā viņš izteica savu filozofisko mācību trijos
aspektos — kā filozofiju Izziņā, filozofiju jaunradē, filozofiju
dzīvē.

«Filozofija Izziņā» balstās uz empīrismu, tā aptver un sagrupē
konkrētus faktus, piešķir tiem stingru vienību, zinātnes formu,

atklāj sakaru un atkārtošanos dabā. Taču filozofija nevar aprobe-
žoties tikai ar empīrismu un faktu konstatēšanu; tā dabiski pāriet
jaunā kvalitatīvā stāvoklī — kļūst par «filozofiju jaunradē», kurā

centrālo vietu ieņem jaunrade, radošā fantāzija, pasaules vienības

jēdziena iemiesošana tēlā. «Filozofija jaunradē» ietver arī kritiku,

kuras uzdevums ir papildināt jaunradi, veicināt sastinguma un

rutīnas pārvarēšanu. Ar kritikas palīdzību filozofija pāriet aug-

stākā pakāpē — kļūst par «filozofiju dzīvē», kuras galvenais sa-

turs ir augstāko tikumisko ideālu izstrādāšana un cīņa par šo

ideālu īstenošanu praktiskajā dzīvē.

«Filozofija izziņā,» rakstīja Lavrovs, «ir visu zināšanu sakār-

tošana harmoniskā sistēmā, tā izprot visu esošo kā vienotu, tā ir

vienība Izpratnē. Filozofija jaunradē ievieš pasaules un dzīves

izpratni radošajā darbībā, saprasto visa esošā vienību iemieso

tēlā, harmoniskā formā, tā ir domas un formas vienība. Filozofija
dzīvē apjēdz ikdienas darbību, ievieš visa esošā vienības izpratni
mūsu darbībā, iemieso saprasto visa esošā vienību praktiskā
ideālā, tā ir domas un darbības vienība.»3 Lavrovs cīnījās par

jaunu filozofiju, kas būtu izziņas, jaunrades un darbības sintēze

un pārmestu tiltu no teorijas uz praktisko dzīvi.

«Vēsturiskajās vēstulēs» (1868—1869) un citos socioloģiskajos
darbos Lavrovs koncentrēja uzmanību uz jautājumiem par vēstu-

risko progresu, kuru, pēc viņa pārliecības, noteic cilvēku sadzīves

attīstības pakāpe, brālības, kolektīvisma un solidaritātes tiku-

misko principu attīstība. Te viņš arī izstrādāja savu subjektīvo

1 77. Jl. Jīaepoe, On.iocotpHH h coiuiojionin, t. i, cip. 621.
2

Sk. Ķ. Mapnc h 0. dmeAbc, t. 18, CTp. 518.
3 77. Jl. Jīaepoe, OiuiococpHH H comiojionia, t. 1, CTp. 571.
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socioloģijas metodi. Pēc Lavrova mācības, dabā valda objektīvi
likumi un dabas pētnieki lieto objektīvu metodi tās pētīšanā, tur-

pretī sabiedrībā nav objektīvu likumu, te darbojas kritiski domā-

jošas personas, kuras dod subjektīvus vēsturiskā progresa novēr-

tējumus un katru reizi izvirza sev un sabiedrībai tikumiskus (arī

politiskus) mērķus un ideālus, kas noteic sabiedriskās dzīves pro-

gresa līmeni. Šie mērķi un ideāli vienmēr ir subjektīvi, un to iemie-

sošana dzīvē tieši ir tas, par ko notiek cīņa. Tātad, secināja Lav-

rovs, socioloģijā atšķirībā no dabas zinātnēm valda subjektīvā
metode. Kā redzams, vēsturisko progresu sabiedrībā Lavrovs re-

ducēja uz notikumu subjektīviem novērtējumiem no kritiski domā-

jošu personību tikumisko ideālu viedokļa. Lavrova koncepcija bija
subjektīvi ideālistiska un metafiziskā. Viņš nezināja sabiedrības

attīstības likumus un runāja par sabiedrību vispār, par valsti vis-

pār, par progresu un personību vispār. Tiesa, tajās pašās «Vēs-

turiskajās vēstulēs» viņš nosodīja sociālo ļaunumu un iekārtu, kur

cilvēks apspiež cilvēku, nacionālo naidu un laupīšanas karus, iz-

virzīja ideju par inteliģences neatmaksāto parādu tautai, kura nes

uz saviem pleciem visu dzīves smagumu un rada apstākļus, lai

kritiski domājošās personības varētu darboties un lai tās varētu

sludināt augstākos tikumiskos ideālus. Šajā pašā darbā Lavrovs

izvirzīja jautājumu par kritiski domājošo personību partijas radī-

šanu un par sociālistisko ideju propagandu tautā. Tas viss sa-

skanēja ar revolucionāro narodņiku prasībām, kuri drīz vien uz-

sāka «iešanu tautā».

Strādnieku kustība Rietumos, Pirmās Internacionāles darbība,
Parīzes Komūna, Marksa un Engelsa darbi stipri ietekmēja Lav-

rovu. Par to liecina viņa darbi «Sociālā revolūcija un tikumības

uzdevumi» (1884), «Valsts elements nākotnes sabiedrībā» (1875—

1876), «Parīzes Komūna» (1875) un citi raksti, kuros tikumības

problēmas aplūkotas ciešā sakarā ar sociālās revolūcijas uzdevu-

miem. Šo darbu uzmanības centrā ir jautājums par sociālistisko

tikumību, kas tiek pretstatīta feodālajai un buržuāziskajai tiku-

mībai. «Sociālistiskās tikumības» augstākie principi, pēc Lavrova

ieskata, ir «zinātniskā sociālisma» pasludinātā «patiesā brīvība»,

«patiesā vienlīdzība» un «patiesā brālība», «vispārējs darbs vispā-

rējai labklājībai», «vispārēja kooperācija vispārējai attīstībai», šo

principu realizēšana iespējama «uz ekonomisko pamatinterešu»,
uz «industriālās attīstības» pamata sociālajā revolūcijā, kura jā-
izdara «strādnieku šķirai» — jauno ideālu nesējai. «Rūpniecības
strādnieku šķirai» jābūt bruņotai ar vienotu «starptautiskā strād-

nieku sociālisma teoriju» un ar tādu organizāciju kā Internacio-

nāle, tai vajadzīga sava «sociālās revolūcijas partija», tai jā-
meklē sabiedrotie un jānoteic revolūcijas pagaidu līdzgājēji. Vēr-

šoties pret anarhistiem, Lavrovs runāja par nepieciešamību radīt

jaunu valsti un izmantot to «strādnieku sociālisma» uzvaras no-

stiprināšanai. Tādi vispārīgos vilcienos bija Lavrova uzskati par
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sociālās revolūcijas un tikumības problēmām augsti attīstītajās
Eiropas zemēs.

Attiecībā uz Krieviju Lavrovs izstrādāja narodņicisma dok-

trīnu. Viņš idealizēja zemnieku kopienu, saskatot tajā sociālisma

iedīgļus, viņš bija pret kapitālisma attīstību laukos, viņš nepie-
tiekami novērtēja strādnieku šķiras lomu Krievijā, atzīdams, ka

Krievijā vēl nav nobrieduši rūpniecības proletariāta un sociālde-

mokrātiskās partijas vēsturiskie priekšnoteikumi, kaut gan prin-
cipā viņš to nozīmi nākotnē nenoliedza. «Krievu revolucionāri,»
teica Lavrovs, «nav atmetuši nevienu zinātniskā sociālisma uzde-

vumu: tautas triumfu viņi tomēr sagaida no tautas iniciatīvas,

no kolektīvā darba un kolektīvā īpašuma principu iekļūšanas strād-

nieku masās, kuras vienīgās var izdarīt sociālo revolūciju Krie-

vijā tāpat kā citās zemēs.» 1

V. I. Ļeņins kritizēja Lavrova subjektīvistiskās utopijas
un maldus, viņa narodņicisko doktrīnu un reizē augstu novērtēja
viņa revolucionāro pārliecību, viņa cīņu pret patvaldību, viņa
revolucionāro ideju propagandu un nosauca viņu par «revo-

lucionārās teorijas veterānu»2.

levērojamākais sazvērnieciskā virziena na-

rodņiks bija Pjotrs Tkačovs (1844 —1885).
No 1862. līdz 1871. gadam Tkačovs par piedalīšanos atbrīvošanās

kustībā vairākas reizes tika arestēts un ieslodzīts cietumā. 1873.

gadā viņš slepeni aizbrauca no Krievijas un pilnīgi nodevās re-

volucionārajai narodņiku kustībai. Savā žurnālā «Nabat» (1875—

1881) Tkačovs propagandēja sazvērnieciskas idejas. Ar sazvērnie-

ciskas revolucionāri noskaņotu inteliģentu grupas spēkiem viņš

domāja gāzt Krievijā patvaldību, iznīcināt muižnieku un kapitā-
listu varu, atbrīvot tautu. Pēdējos gados viņš aktīvi darbojās
Blankī avīzē «Nedz dieva, nedz kunga» un sauca Blankī par savu

politisko skolotāju. Būdams sazvērnieciskās taktikas aizstāvis cīņā

pret patvaldību, Tkačovs uzbruka narodņikiem propagandistiem
un it sevišķi viņu ideologam P. Lavrovam, nepamatoti apsūdzot
viņu liberālismā.

Tā kā tauta, apgalvoja Tkačovs, ir atpalikusi un iebiedēta,

inerta, neorganizēta un apveltīta «verdziskiem paradumiem», ko

tai iepotējusi despotiskās varas gadsimtu kundzība, tad tā šajā

posmā vēl nespēj patstāvīgi revolucionāri darboties. Tāpēc tautas

atbrīvošana no apspiestības, nabadzības un gara tumsības jāuz-

ņemas visprogresīvākajai revolucionārās inteliģences daļai, iz-

mantojot tautas masu «graujošo spēku». Pēc patvaldības gāšanas

un varas pārņemšanas revolucionārajam mazākumam jāizdara re-

formas ekonomikas, politikas un tiesību sfērā. Šajā nolūkā zem-

nieku kopiena pakāpeniski jāpārveido par «komūnas kopienu»,

P. Tkačovs

1 77. Jl. Jīaepoe, OmioccKpHH h coiiHO/iornH, t. 2, CTp. 484.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 2. sēj., 306. lpp.
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kuras pamatā ir zemes un ražošanas līdzekļu kopējais īpašums un

kopējais darbs; jāekspropriē ražošanas rīki un jāpārņem tie no

privātīpašuma sabiedriskajā īpašumā; ar laiku jāpanāk fiziskās,

garīgās un tikumiskās nevienlīdzības novēršana cilvēku starpā;
sabiedriskā audzināšana jābalsta uz «mīlestības, vienlīdzības un

brālības» principiem; jāiznīcina politiskā nevienlīdzība starp vī-

riešiem un sievietēm, sieviešu verdziskā atkarība un pakļautība
vīriešiem; jāattīsta kopienas pašpārvalde un jāpanāk «valsts varas

centrālo funkciju likvidēšana» 1.
Runādams par strādnieku šķiras stāvokli Rietumeiropā, Tka-

čovs atzina, ka nekāda šķiriska samierināšanās starp strādnie-

kiem un kapitālistiem nav un nevar būt, ka strādnieku šķiras dzīve

var radikāli uzlaboties tikai pēc mūsdienu kapitālistiskās iekārtas

revolucionāras pārveidošanas, kad buržuāzijai tiks atņemta poli-
tiskā vara un ekonomiskā bagātība. Tkačovs diezgan precīzi no-

teica Prudona mācības buržuāzisko raksturu, un viņa novērtējums
bija līdzīgs tam, kādu Prudonam deva Markss.

Tkačovs noraidīja Spensera izvirzīto organisko sabiedrības teo-

riju un Konta izvirzīto politisko sabiedriskās iekārtas koncepciju,

pirmo no tām raksturodams kā neauglīgu un nedzīvu teoriju, ku-

ras uzdevums ir attaisnot buržuāziskās iekārtas mūžīgu pastāvē-
šanu, otro — kā reakcionāru koncepciju, kas aizvaino cilvēka

cieņu.

Tkačovs zināja dažus Marksa un Engelsa darbus, to skaitā

Marksa darbu «Par politiskās ekonomijas kritiku». Viņš savā veidā

uztvēra un novērtēja sabiedriskās dzīves, arī apziņas rašanās iz-

skaidrošanas «ekonomisko principu». Tā ietekmē viņš uzrakstīja
vairākus rakstus. Vienā no tiem viņš apgalvoja: «Es domāju, ka

visas politiskās, tikumiskās un intelektuālās pasaules parādības
pēdējā analīzē reducējas uz ekonomiskās pasaules parādībām un

sabiedrības «ekonomisko struktūru», kā saka Markss. Ekonomisko

pamatu attīstība un virziens vispār nosaka politisko un sociālo at-

tiecību attīstību un virzienu, ietekmē pat sabiedrības intelek-

tuālo progresu, tās morāli, tās politiskos un sabiedriskos uzska-

tus.»2

No tā paša viedokļa viņš kritizēja Lavrova «Vēsturiskās vēs-

tules». Tomēr tas nedod pamatu uzskatīt Tkačovu par vēsturiskā

materiālisma piekritēju, tāpēc ka «ekonomiskā principa» lomu

viņš saprata vienkāršoti, «ekonomiskā materiālisma» garā un ne-

saistīja to ar ražošanas spēku un ražošanas attiecību attīstības

raksturu. Turklāt viņš nesaprata valsts un inteliģences sociālo

dabu, — par to viņu kritizēja Engelss. Bet tas, ka atpalikušās
Krievijas apstākļos Tkačovs pievērsa uzmanību marksisma eko-

1 77. 77. Tnanee, H36paHHbie coMHneHHH Ha couHaJībHO-no.iHTHHecKHe TeMbi,

t. 3, M., 1933, dp. 227.
2 «JJejio», q. 2, (peßpajib 1869, crp. 63, 64.
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nomiskajai mācībai un augstu novērtēja šo mācību, bez šaubām,
bija liels viņa nopelns.

Tkačovs uzskatīja sevi par antropoloģiskā materiālisma jeb,
pēc viņa terminoloģijas, par «reālisma», «reālistiskās filozofijas»
piekritēju. Viņš bija vienis prātis ar Darvina mācības pamattēzēm
par sugu izcelšanos, bet iebilda pret to, ka principu «cīņa par
eksistenci» attiecina uz sabiedrības dzīvi.

Tkačovs asi kritizēja Jurkeviča un V. Solovjova reliģiski mis-

tisko filozofiju, Kozlova personālismu, Šopenhauera un Hartmaņa
subjektīvo ideālismu, Kaveļina, Ļeseviča un Avenāriusa pozitī-
vismu, Langes, Paulsena un Geringa neokantismu. Ideālistisko

mācību galvenais trūkums, pēc Tkačova ieskata, bija tas, ka

vienas no tām sakļaujas ar reliģiju un atjauno «mistisko meta-

fiziku», bet citas mēģina cilvēci novirzīt no asu neatliekamu

jautājumu risināšanas. Tomēr jāatzīmē, ka Tkačovs dažkārt

piekāpās pozitīvisma priekšā un estētikas jautājumos nebija
brīvs no psiholoģisma ietekmes.

Narodņiku-anarhistu galvenais ideologs
bija Mihails Bakuņins (1814 —1876). Ba-

kuņins piedalījās Stankeviča pulciņā, draudzējās ar Beļinski un

Hercenu. 1840. gadā viņš aizbrauca uz ārzemēm. 1848. un 1849.

gadā viņš bija tautas sacelšanās dalībnieks Prāgā un Drēzdenē.

Pēc tam kad viņu izdeva Krievijas valdībai, viņu ieslodzīja Pētera-

Pāvila cietoksnī un Šliselburgas cietoksnī, kur viņš uzrakstīja
Nikolajam I adresētu «Grēksūdzi», kurā «nožēloja» savus maldus,
un pēc tam uzrakstīja vēstuli Aleksandram II no Sibīrijas (kurp

viņš uz mūžu bija izsūtīts) ar lūgumu viņu apžēlot. 1861. gadā
Bakuņins aizbēga no Sibīrijas. Viņš darbojās Hercena izdevumā

«Kolokol». 1864. gadā viņš pārcēlās uz Itāliju un sāka dibināt

anarhistiskas organizācijas, kuras 1868. gadā apvienoja «Starp-

tautiskajā sociālistiskās demokrātijas aliansē». lestājies Pirmajā
Internacionālē, Bakuņins izvērsa niknu cīņu pret Marksu, Engelsu
un viņu piekritējiem, pretstatot marksismam anarhisma mācību.

Par to 1872. gadā viņu izslēdza no Internacionāles.

Bakuņins bija viens no vadošajiem starptautiskā anarhisma

ideologiem. Viņa anarhistiskās idejas izteiktas galvenokārt dar-

bos «Valsts un anarhija» (1873) un «Federālisms, sociālisms un

antiteoloģisms» (1876). Anarhisms kā sabiedrisks virziens pauda

ideoloģiju, kas bija raksturīga sīkburžuāziskajām šķirām un

skrandu proletāriešiem, kuri cieta no lielkapitāla attīstības un

meklēja izeju no smagā stāvokļa stihiskos dumpjos un valsts

sagraušanā. Bakuņins un viņa piekritēji Krievijā un Rietumos

nesaprata rūpniecības proletariāta un lielrūpniecības vēsturisko

nozīmi uzvarošas sociālās revolūcijas nosacījumu sagatavošanā.
Vēršoties pret buržuāzisko valsti un prasot tās sagraušanu, Ba-

kuņins kategoriski noliedza proletariātam iespēju radīt savu val-

sti un to izmantot un saglabāt, lai apspiestu valdošo šķiru preto-

M. Bakuņins
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šanos un lai uzceltu sociālismu. Viņš nesaskatīja principiālu kva-
litatīvu atšķirību starp buržuāzisko valsti un proletārisko valsti,
starp buržuāzijas diktatūru un proletariāta diktatūru un vienlīdz

noraidīja kā vienu, tā otru. Pēc Bakuņina ieskata, katra valsts

sargā reakciju, apspiež personību, nomāc tautas masas un ir nai-

dīga darbaļaudīm. Lai atbrīvotu masas no ekspluatācijas, ap-

spiestības un varmācības, jāsagrauj valsts. Proletariāta diktatūru

Bakuņins identificēja ar inteliģentiskā mazākuma varu pār visiem

darbaļaudīm.
Sociālo revolūciju Bakuņins iedomājās kā vispasaules dumpi,

ko īsteno apspiestās zemnieku masas un skrandu proletariāts. Re-

volūcijai jāsākas tādās zemēs kā Krievija, Itālija, Spānija un

Latīņamerikas zemes, kur pārsvarā ir nevis rūpniecības proleta-
riāts, bet gan visnabadzīgākās zemnieku masas un melnstrād-

nieki. Sludinādams sociālo revolūciju, Bakuņins reizē ar to nepie-
tiekami novērtēja politiskās revolūcijas un politisko propagandu.
Pēc viņa pārliecības, tauta jau sen ir gatava dumpoties un sacel-

ties. Tāpēc revolucionāra uzdevums ir nevis propaganda, bet gan

«visas tautas dumpja organizēšana», «revolucionārās domas, gri-
bas un darbības dzīvās strāvas» radīšana starp kopienām. Atbrī-

votās kopienas organizējamas, pamatojoties uz brīvprātīgiem fe-

derālisma un pašpārvaldes principiem.
Kritizēdams anarhisma utopiskās, sīkburžuāziskās ilūzijas, Ļe-

ņins norādīja, ka «anarhisms savas pastāvēšanas 35—40 gados
(Bakuņins un Internacionāle 1866.—) (bet kopš Stirnera daudz

vairāk gadu) nav devis nekā vairāk kā vienīgi vispārīgas frāzes

pret ekspluatāciju.
Sīs frāzes ir apgrozībā vairāk nekā 2000 gadu. Trūkst (a) eks-

pluatācijas cēloņu izpratnes; (p) izpratnes par sabiedrības attīs-

tību, kas ved uz sociālismu; (y) izpratnes par šķiru ciņu kā ra-

došu spēku, kas realizē sociālismu.» 1 Markss, Engelss un Ļeņins

nemitīgi cīnījās pret anarhismu, kas nesaprata proletariāta orga-
nizēšanas un audzināšanas lomu, kas noliedza politiskās cīņas

nozīmi buržuāziskajā sabiedrībā un līdz ar to pakļāva strādnieku

šķiru buržuāziskajai politikai. «Anarhisms,» rakstīja V. I. Ļeņins,
«ir otrādi apgriezts buržuāziskais individuālisms. Individuā-

lisms kā visa anarhisma pasaules uzskata pamats ... (Anarhisms
ir izmisuma auglis. No sliedēm izsistā inteliģenta vai baskāja, bet

ne proletārieša psiholoģija.)»2 Ar to arī izskaidrojams, ka anar-

hisms diezgan stipri ietekmēja krievu revolucionāros narodņikus,
kuri to uztvēra kā aicinājumu iznīcināt patvaldību un muižnieku

un buržuāzijas īpašumu, kā aicinājumu uz sociālo revolūciju.
Bakuņina filozofiskie' uzskati veidojās sarežģītas evolūcijas

ceļā. 30. gados Bakuņins bija ortodoksāls hēgelietis, 40. gados —

kreisais hēgelietis, bet 60.—70. gados — materiālisma un ateisma

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 5. sēj., 292. lpp.
2

Turpat.
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piekritējs, kaut arī nekonsekvents. Filozofiskās idejas, ko viņš
sjudināja pēdējā periodā, vispilnīgāk izteiktas darbos «Pātagu
Vācijas impērija», «Antiteoloģisms», «Dievs un valsts». Tajos viņš
asi kritizēja ideālistiskās un teoloģiskās sistēmas, baznīcu un

misticismu, uzskatīja dievu par «absolūtu tukšumu», «nedzīvu

abstrakciju» un «neesamību», bet baznīcu — par apspiedēju valsts

kalponi. Pasauli, apgalvoja Bakuņins, neviens nav radījis, tā ir

mūžīga, visu dzīvo — no visvienkāršākajiem augiem līdz cilvēkam

ar tā garīgo pasauli — radījusi materiālā pasaule ilgstošas evo-

lūcijas procesā.
Aizstāvot materiālismu, Bakuņins rakstīja: «Materiālisms pa-

matojas uz dzīvnieciskumu, lai nodibinātu cilvēciskumu; ideālisms

pamatojas uz dievišķīgumu, lai nodibinātu verdzību un iegrūstu
masas dzīvnieciskumā bez izejas. Materiālisms noliedz brīvu gribu
un rezultātā nodibina brīvību; ideālisms cilvēka cieņas vārdā pa-

sludina brīvu gribu un uz jebkuras brīvības drupām nodibinavaru.

Materiālisms noraida varas principu, jo uzlūko to pilnīgi pama-

toti par dzīvnieciskumā radītu, un arī tāpēc, ka cilvēciskuma tri-

umfs, kas, pēc viņa ieskata, ir galvenais vēstures mērķis un jēga,
ir turpretī realizējams tikai brīvībā. Vārdu sakot, jebkurā jautā-

jumā jūs vienmēr atklāsiet, ka ideālisti praksē realizē materiā-

lismu. Turpretī materiālistus jūs redzēsiet vienmēr aizstāvam

un īstenojam visideālākās tieksmes un domas.» 1

Par sevi Bakuņins teica, ka viņš piekrīt Marksa un Engelsa
«ekonomiskajam materiālismam», viņu tēzei, ka sabiedriskā esa-

mība noteic apziņu.
Tomēr būtu nepareizi uzskatīt Bakuņinu par vēsturiskā mate-

riālisma piekritēju. Minēto Marksa un Engelsa tēzi viņš traktēja

vulgārā ekonomisma garā un idejas atvasināja tieši no sabiedrī-

bas ekonomikas. Viņš aplūkoja cilvēku nevis kā noteiktu sabied-

risko attiecību kopumu, bet gan kā «dzīvnieciskā principa visaug-
stāko izpausmi». Dažkārt, aizmirstot «ekonomisko materiālismu»,

Bakuņins izšķirošo lomu vēsturiskajā progresā piedēvēja «cilvēka

dzīvnieciskumam», «domai», «dumpim». Viņš nekritiski izturējās

pret XIX gadsimta otrās puses vulgāro materiālistu mācību un

pārāk augstu novērtēja pozitīvistisko filozofiju, nesaskatīdams tās

ideālistisko raksturu.

2. §. PSRS tautu filozofiskā un socioloģiskā doma

XIX gs.

Dzimtbūšanas iekārtas krīzes un sabrukuma ietekme, pieaugot
atbrīvošanās kustībai, XIX gadsimta otrajā pusē attīstījās Ukrai-

nas, Baltkrievijas, Aizkaukāza, Kazahijas un Vidusāzijas, Baltijas

un citu PSRS tautu progresīvā kultūra un sabiedriskā doma.

IM. EūKļļHUH, H36paHHbie comiHemiH, t. 11, M., 1919, dp. 185, 186.
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PSRS tautu filozofiskās un sabiedriski politiskās domas vēs-

ture XIX gadsimtā ir nešķirami saistīta ar lielās krievu tautas

atbrīvošanās kustības un progresīvās kultūras vēsturi. Krievu pro-

gresīvā, it īpaši revolucionāri demokrātiskā ideoloģija un mate-

riālistiskā filozofija līdz ar katras tautas sabiedriskās domas pro-

gresīvajām tradīcijām bija PSRS tautu progresīvo domātāju pa-
saules uzskata veidošanās idejiskais avots. Reizē ar to PSRS tautu

sabiedrisko domu ietekmēja citzemju tautu progresīvā filozo-

fiskā un socioloģiskā doma.

XIX gadsimts iezīmēja jaunu posmu uk-

raiņu tautas progresīvās kultūras attīs-

tībā. Cīņā pret dzimtbūšanu un carismu radās sabiedriskās domas

revolucionāri demokrātiskais virziens. Sā virziena . pārstāvji
T. Sevčenko, Ļesja Ukrainka, I. Franko, P. Grabovskis un M. Ķoc-

jubinskis bija pārliecināti materiālisti un ateisti, viņi cīnījās pret
valdošo dzimtbūšanas ideoloģiju, pret reliģiju un filozofisko ideā-

lismu.

Revolucionāri demokrātiskās kustības idejiskais vadonis un iz-

cils filozofiskās domas pārstāvis Ukrainā XIX gadsimta vidū bija
Tarass Sevčenko (1814 —1861), kura «darbiem, kas pauda dziļu
naidu pret apspiedējiem», bija «milzīga loma ukraiņu tautas na-

cionālās un sociālās pašapziņas attīstībā» 1
.

Cīņā pret muižnieciski buržuāzisko liberāļu un nacionālistu re-

liģiski deistisko ideoloģiju Sevčenko aizstāvēja materiālistiskās

filozofijas pamattēzi, ka pasaule ir objektīvi reāla un matērija —

mūžīga un neiznīcināma. Sevčenko teica, ka daba ir «nemirstīga»,

bezgalīgi daudzveidīga un ka tajā visi procesi un parādības atro-

das mūžīgā kustībā un pārmaiņā.
2 Cilvēks, pēc Sevčenko pārlie-

cības, spēj izzināt pasauli, un zināšanu avots ir reālā dzīve, īste-

nība. Viņš noliedza reliģijas mācību par dievu, dvēseles nemir-

stību un pēcnāves pasauli. Poēmā «Sapnis» viņš, uzrunādams

tautu, tieši izsaucās: «Nav debesīs dieva!», «Pēc nāves nav para-
dīzes!»3

— un aicināja ticīgos mosties, neticēt mācītājiem un

nelūgt dievu. Sevčenko saprata, ka reliģija kalpo valdošo šķiru
interesēm, ka tā attaisno dzimtbūšanas slogu un citas sociālās

netaisnības.

Ukraina

Ir visur netaisnības žņaugi,
Klus tauta, kuru nomāc jūgs,
Bet apustuļu krēslā, raugi.
Sēž trekni nobarojies mūks.

Ar asinīm kā krogā tirgo
Un paradīzi iznomā!

4

' Te3HCbi o 300-JieTHH-BoecoeAHHeHHH SftcpdHHH c Poccneiī (1654—1954), M.,

1954, cip.l3.
2 Sk. T. UleeneHKO, Co6paHne comiHemni b nam TOMax, t. 4, M., 1956,

CTp. 173.
3 T. llleenenKo, CočpanHe coHHHeHnū b njmi tom3.x, t. 1, M., 1955, CTp. 317.

4 Tarass Sevčenko, Izlase, LVI, 1954, 154. lpp



336

Tomēr Sevčenko ateisms bija aprobežots, apgaismotāju ateisms.

Viņš nesaskatīja reliģijas šķiriskās saknes un tās pārvarēšanas
ceļus.

Savos darbos Sevčenko nesamierināmi vērsās pret dzimtbūšanu

un patvaldību. Tāpat kā Černiševskis, Sevčenko aicināja zemnie-

kus sacelties, aicināja ķerties pie «cirvja» — vienīgā līdzekļa, kā

atbrīvoties no dzimtbūšanas sloga. 1858. gadā viņš rakstīja:

... Uz labu neceri

Un neceri uz brīvi gurdu —

Tā snauž: cars Nikolajs
Tai aizmigt licis. Lai tā mostos,
Ir visiem kopus jāķer cirvis,
Tas jānorūda, jātrin ass ■—
Un tad gan jāmodina brīve. 1

Sabiedrisko parādību izskaidrošanā Sevčenko bija ideālists, taču

viņa spriedumos bija arī vēstures materiālistiskās izpratnes ele-

menti. Propagandējot zemnieku utopisko sociālismu, viņš, piemē-
ram, norādīja uz tautas masu milzīgo lomu sabiedrības dzīvē, uz

milzīgo nozīmi, kāda ir darbaļaužu cīņai pret ekspluatāciju.
Visspilgtāk Sevčenko materiālistiskie uzskati izpaudās estētikā.

Par sākotnējo, primāro mākslā viņš uzskatīja skaisto dabā, dzīvē

un nevis «skaistā ideju», kā apgalvoja ideālisti. Vērsdamies pret
teoriju «māksla mākslai», Sevčenko centās panākt, lai literatūra

un māksla kalpotu vienkāršajai tautai, cīnījās par mākslas tau-

tiskumu un demokrātisku idejiskumu.
Izcilais ukraiņu rakstnieks un domātājs Ivans Franko (1856—

1916) mācījās Ļvovas universitātē un 1893. gadā Vīnē ieguva filo-

zofijas doktora zinātnisko grādu. Kopš studiju gadiem Franko

aktīvi piedalījās revolucionārajā kustībā un par to vairākkārt tika

ieslodzīts cietumā un pastāvīgi atradās policijas uzraudzībā.

Franko — ukraiņu literatūras klasiķis — bija vienlaikus izcils

zinātnieks, ekonomists un filozofs. Savos darbos viņš aizstāvēja
un propagandēja materiālistisko pasaules uzskatu. Pasaules pa-

matā, viņš apgalvoja, atrodas mūžīgā attīstībā esoša matērija,
kuru neviens nav radījis un kura ir neiznīcināma; to Franko bieži

vien dēvēja par «dabas māti». «Tikai viena lieta ir mūžīga, nesa-

graujama un bez robežas — tā ir matērija
._.

.»
2 Par matērijas

svarīgāko īpašību Franko uzskatīja kustību. «īstenībā, dabā,» viņš

rakstīja, «viss ir pakļauts nemitīgām pārmaiņām, matērijas kus-

tībai un apmaiņai.» Tomēr kustību un attīstību Franko saprata
ierobežoti. Viņš, piemēram, neatzina lēcienus dabas un sabiedrī-

bas attīstībā un aplūkoja attīstību kā pakāpenisku pārmaiņu pro-

cesu.

1 T. UJeeneHKO, Co6paHHe cohhhchhh b nāra tom3x, t. 2, M., 1955, CTp. 284,

2 H. <PpūHKO, H36paHHbie t. 1, M., 1945,CTp. 265.
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Pretstatā ideālistiem un agnostiķiem Franko pierādīja, ka ma-

teriālās pasaules attīstības likumi ir izzināmi. Izziņas priekšmets
ir daba, jo «ārpus dabas nav izziņas, nav taisnības» 1.

Franko bija karojošs ateists, jebkuras reliģijas pretinieks. Do-

mādams, ka reliģijas vara sakņojas ignorancē, dabas un vēstures

īsteno likumu nezināšanā, viņš vienlaikus atzīmēja, ka reliģiskie
ticējumi ir atkarīgi no cilvēku dzīves sociālajiem apstākļiem.

Franko pats izjuta marksistiskās ideoloģijas labvēlīgo ietekmi.

Kopš 70. gadu beigām viņš sāka interesēties par zinātnisko

sociālismu, studēja Marksa un Engelsa darbus, pārtulkoja ukraiņu
valodā dažas nodaļas no Marksa «Kapitāla» un Engelsa «Anti-

Dīringa», uzrakstīja rakstus par «Komunistiskās partijas mani-

festu».

Franko pasaules uzskatā spilgti izteikti vēstures materiālistis-

kās izpratnes elementi. Vēsturi viņš uzskatīja par likumsakarīgu
procesu, kurā vissvarīgākā loma ir materiālajiem faktoriem. Kri-

tizēdams subjektīvā ideālisma uzskatus par vēsturi, Franko rak-

stīja: «...Tautu vēsture ir nevis «Oblomovu kungu» vēsture, bet

gan tautas masu vēsture un to sociālo, ekonomisko un garīgo vir-

zienu vēsture, kuri ar nepārvaramu stihisku spēku izpaužas tautas

masu dzīvē.»2

Vairākos savos darbos Franko uzsvēra materiālās ražošanas

lomu sabiedrības dzīvē. «Materiālistiskā ekonomija,» viņš rakstīja,
«skaļi pasludināja un skaisti motivēja to tēzi, ka sabiedriskie un

politiskie institūti ir attiecīgās sabiedrības ražošanas attiecību

ārējā izpausme jeb, tēlaini izsakoties, virsbūve.. .»
3

Kaut gan Franko akceptēja vairākas marksisma tēzes

un propagandēja dažas marksisma idejas, tomēr viņš nekļuva

par tā apzinīgu piekritēju.

Progresīvās sabiedriskās domas ievēro-

jams pārstāvis un zemnieku atbrīvošanās

cīņas vadītājs Baltkrievijā bija Konstantīns (Kastuss) Kaļinovskis
(1836—1864), kura pasaules uzskats izveidojās krievu revolucio-

nāro demokrātu ietekmē.

Kaļinovskis bija pārliecināts, ka baltkrievu tauta var panākt
savu atbrīvošanos tikai bruņotā cīņā pret carismu un muižnie-

kiem. Viņš propagandēja uz brīvības un vienlīdzības principiem
celtas demokrātiskas republikas ideju. Kaļinovska pasaules uz-

skatā bija materiālisma un ateisma elementi. Viņa revolucionārā

darbība un demokrātiskās idejas stipri ietekmēja atbrīvošanās kus-

tības un progresīvās sabiedriskās domas tālāko attīstību Balt-

krievijā.

Baltkrievija un Lietuva

1 H. opaHKo, TBopu, t. 11, Kiieß, 1952, cip. 50
2 H. &PŪHKO, TBOpH, T. 16, CTp. 351.
3

H. <PpaHKO, TBOpH, T. 19, CTp. 148.
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levērojama loma lietuviešu tautas vēsturē un atbrīvošanās cīņā
bija revolucionārajam demokrātam Antanam Mackevičam (1826—
1863). Viņš parādīja, ka 1861. gada reforma aplaupa zemniekus,
viņš aizstāvēja zemniekus, kuri prasīja zemi un brīvību. Kopā ar

poju revolucionārajiem demokrātiem Serakovski un Kaļinovski
Mackevičs vadīja 1863. gada zemnieku sacelšanos Lietuvā.

XIX gadsimta otrajā pusē progresīvās
, -. krievu kultūras ietekmē Aizkaukāzā attīs-

tījās materiālistiskā filozofija. Tās izcilākie pārstāvji bija M. Nal-

bandjans (Armēnija), I. Cavčavadze (Gruzijā), M. Ahundovs

(Azerbaidžāņa).
Izcilais armēņu dzejnieks un domātājs Mikaels Nalbandjans

(1829 —1866) propagandēja materiālisma idejas. Būdams krievu

revolucionāro demokrātu domu biedrs, viņš kritizēja vācu ideālis-

tisko filozofiju. Darbā «Hēgelis un viņa laiks» viņš kritizēja Hē-

geli par mēģinājumu visu materiālās pasaules daudzveidību atva-

sināt no absolūtās idejas, pasaules gara attīstības un, augstu vēr-

tēdams šā vācu domātāja nopelnus dialektikas likumu atklāšanā

(un nodalīdams šos likumus no viņa ideālistiskās sistēmas), norā-

dīja uz viņa dialektiskās metodes ierobežotību un nekonsekvenci.

«Filozofija,» viņš rakstīja, «ja tā savas mācības metodi un sistēmu

aplūko kā absolūti neapstrīdamas un nemainīgas, tad tāda filozo-

fija, pat ja tā sludina brīvību, jau kļūst par brīvības ienaidnieci,

pati sev paraksta nāves spriedumu.» 1

Nalbandjans vērsās pret abstraktu, spekulatīvu filozofiju, kas

atrauta no dzīves. Filozofija viņam bija darbaļaužu atbrīvošanas

ierocis. Attīstības, progresa ideja vijas cauri visam Nalbandjana
pasaules uzskatam. «Daba nepazīst mieru,» viņš rakstīja, «tā atro-

das nemitīgā kustībā. Kustība ir dabas dzīvība.»2

Sabiedrisko dzīvi Nalbandjans uzskatīja par cīņu starp pro-

gresīviem un reakcionāriem spēkiem, kurā jāuzvar jaunajam, pro-

gresīvajam, jo «dzīve plūst tikai vienā virzienā — uz priekšu» 3.
Viņš atzina tautas masu noteicošo lomu vēsturē. «Lai arī cik

daudz nācijai ir ievērojamu cilvēku,» viņš rakstīja, «tomēr tās

virzošais spēks paliek vienkāršā tauta — tieši tā ir šās mašīnas

stāvs, ass un svira.»4 Tomēr viņš nenonāca pie vēstures materiā-

listiskās izpratnes.

Nalbandjans bija utopiskais sociālists. Nesapratis proletariāta
vēsturisko lomu, viņš nepareizi iedomājās, ka zemnieki var pat-

stāvīgi iegūt varu, un uzskatīja par iespējamu Krievijā (un arī

Armēnijā) pāreju uz sociālismu ar lauku kopienas starpniecību.

Armēnija

1 M. HaAČaHČHH, H36paHHbie (pHJiococpcKHe ii ofimccTßeHHO-nojiHTHiccKßfc

npoii3BeAeHHH, M., 1954, CTp. 460.
2 M. Nalbandjans, Kopoti raksti, 1. sēj., 358. lpp. (armēņu vai.).
3 Turpat, 391. lpp.
4 Turpat, 332. lpp.



Progresīvo sabiedriski politisko un filozo-

fisko domu Gruzijā XIX gadsimta vidū un

otrajā pusē pārstāvēja tādi izcili darbinieki kā /. Čavčavadze,
A. Cereteli, G. Cereteli, N. Nlkoladze un Važa-Pšavela. Visievēro-

jamākais no viņiem bija lija Čavčavadze (1837 —1907) — gru-
zīnu literatūras klasiķis, viens no populārākajiem nacionālās

atbrīvošanās kustības vadītājiem Gruzijā XIX gadsimta otrajā

pusē.

Čavčavadze mācījās Pēterburgas universitātes juridiskajā fa-

kultātē. Atgriezies Gruzijā, viņš nodibināja žurnālu «Gruzijas Vēs-

tis» — pirmo Gruzijas revolucionāri demokrātisko preses orgānu,
kas apbruņoja Gruzijas progresīvo inteliģenci ar materiālistiskām

un demokrātiskām idejām.
Pēc saviem filozofiskajiem uzskatiem Čavčavadze bija mate-

riālists. Viņa uzskati izteikti viņa daudzajos literatūrkritiskajos
rakstos. Viņš nešaubījās par pasaules objektīvu eksistenci un kri-

tizēja savus pretiniekus no žurnāla «Ciskari» («Ausma») par to

ideālistiskajiem uzskatiem. Skarot jautājumu par apziņas un da-

bas savstarpējo attiecību, Čavčavadze rakstīja: «Tāpat kā no ze-

mes izauguši augi dod augļus, kuri nogatavojas un atdod zemei

atpakaļ sēklas, lai rastos jaunas saknes un no tām izaugtu jauni
stumbri, tā arī zinātne un māksla, kas izaug no dzīves, dod dzī-

ves augļus un atdod dzīvei atpakaļ sēklas, lai rastos jauna dzīve.

Tāda ir apziņas attiecība pret dzīvi un savukārt dzīves attiecība

pret apziņu.»1

Cīņā pret gruzīnu ideālistiem mistiķiem, kuri mēģināja pie-
rādīt izziņas dievišķīgo izcelšanos, Čavčavadze apgalvoja, ka cil-

vēka zināšanu pamats ir nevis «dievišķīgais gars» vai ideja, bet

gan cilvēka jutekliskā uztvere.

Viena no dabas (dzīves, kā izteicās Čavčavadze) pamatīpašī-
bām ir kustība. Kustība un attīstība, pēc viņa ieskata, notiek, da-

žādiem viedokļiem cīnoties, saduroties. Cīņu starp veco un jauno
Čavčavadze uzskatīja par vispārēju attīstības likumu, it sevišķi
sabiedriskajā dzīvē. «Domas attīstības gaitā, tāpat kā visā pa-

saulē, cits citam neatdod vietu bez kara, bez cīņas .. .

Pats jau-
nais, kam jānomaina vecais, ne uzreiz ir nobriedis no pašas dzim-

šanas. Tiklab vecā tīklus, kā arī jaunā asnus ir grūti saskatīt.

Sim nolūkam ir vajadzīgs ļoti vesels un ass prāts.»
2

Materiālisma un revolucionārā demokrātisma idejas Čavčava-

dze aizstāvēja arī literatūrā un mākslā. Čavčavadze, gruzīnu reā-

listiskās prozas un gruzīnu literārās valodas radītājs, vērsās pret
reakcionāro teoriju «māksla mākslai».

Gruzijā

1 /. Čavčavadze, Kopoti raksti, 111 sej., Tbilisi, 62. un 63. lpp. (gruzīnu
vai.).

2 /. Čavčavadze, Kopoti raksti, VI sēj., Tbilisi, 117.—119. lpp. (gruzīnu
vai.).
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Čavčavadzem bija liela loma Gruzijas filozofiskās un sabied-

riski politiskās dzīves vēsturē XIX gadsimtā. Kopā ar A. Cereteli

un citiem progresīviem domātājiem viņš attīrīja ceļu mar-

ksisma izplatīšanai Gruzijā.
Gandrīz vienā laikā ar Nalbandjanu un

Cavčavadzi darbojās M. F. Ahundovs —

izcils rakstnieks, apgaismotājs demokrāts, materiālisma un

ateisma pamatlicējs Azerbaidžānā.

Mirza, Fūtūli Ahundovs (1812 —1878) dzimis Nuhas pilsēta,
mācījies musulmaņu reliģiskajā skolā — medresē. Azerbaidžāņu
dzejnieka apgaismotāja M. S. Vazeha ietekmē viņš aizgāja no

medreses un iestājās krievu skolā, lai mācītos krievu valodu un

laicīgās zinātnes.

Ahundova filozofisko uzskatu pamatā ir mācība par esamību

kā vienotu materiālu substanci. Pastāv, teica Ahundovs, vienota

vesela, varena, pilnīga un visaptveroša esamība; tā ir absolūta,

savdabīga, un tās eksistencei nav vajadzīgs cits cēlonis. Šī esa-

mība ir matērija, visu lietu pirmcēlonis. Ahundovs atzina arī tel-

pas un laika objektīvo realitāti. «Tiklab laiks, kā arī telpa ir atri-

būti», pašas matērijas «nepieciešami piederumi». 1 Viņš noraidīja
mācību, ka katra kustība un pārmaiņa dabā notiek pēc dieva gri-
bas. Daba attīstās pēc saviem pašas likumiem. Tajā nav vietas

nejaušībai, visur valda stingra likumsakarība un cēlonība.

Apziņa, gars vai dvēsele, kā to dēvēja Ahundovs, ir matērijas
produkts, tā nevar pastāvēt neatkarīgi no matērijas. «Dvēsele, lai

arī kas tā būtu, nevar noturēties bez ķermeņa, t. i., bez organisma,

tāpat kā prāts nevar noturēties bez smadzenēm.»2 Ahundovs, da-

biski, vērsās pret reliģisko mācību par dvēseles nemirstību un

pēcnāves dzīvi. Ahundovs neatlaidīgi cīnījās pret islamu. Viņa
filozofiski politiskais traktāts «Indijas prinča Kemal-ud-Dovles
trīs vēstules Persijas princim Dželal-ud-Dovlem» ir viens no labā-

kajiem ateistiskajiem darbiem Tuvajos un Vidējos Austrumos.

Tiesa, Ahundova ateisms bija ierobežots, tas bija apgaismotāju
ateisms. Viņš nespēja materiālistiski izskaidrot reliģijas izcelša-

nos un reliģijas sociālās saknes. Tomēr viņa cīņa pret reliģiju un

reliģisko fanātismu iedragāja vienu no austrumu despotisma gal-
venajiem balstiem.

Ahundovs izteica Azerbaidžānas darbaļaužu masu intereses; no

demokrātiskām pozīcijām viņš kritizēja feodālo Austrumu sabied-

risko un valsts iekārtu, sadzīvi un tikumus, vienu no visnežēlīgā-
kajām feodālā despotisma formām — austrumu despotismu.

Progresīvās krievu kultūras ietekmē Vidus-

āzijā, tolaik visvairāk atpalikušajā caris-

kās Krievijas nomalē, radās jauns sabiedriskās domas virziens -—

apgaismība. Pretēji reakcionāri feodālās ideoloģijas pārstāvjiem,

Azerbaidžāņa

Vidusāzija

1 M. 0. AxyHdoe, H3ČpaHHbie npoH3Be,n6HHH, M., 1962, dp. 90.

2 Turpat, 130. lpp.
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kuri aizstāvēja patriarhāli feodālās iekārtas neaizskaramību, slu-

dināja «predestinācijas» teoriju un mēģināja, izmantojot nacionā-

listiskās panislamisma un pantjurkisma teorijas, atraut Turkestānu

no Krievijas un pārvērst to par ārvalstu koloniju, apgaismotāji
vērsās pret patriarhāli feodālo attiecību saglabāšanu, cīnījās par

laicīgu zināšanu attīstību un izplatīšanu, aicināja darbaļaudis no-

stiprināt draudzību ar krievu tautu, studēt tās progresīvo kultūru.

Vidusāzijas progresīvās domas ievērojamākais pārstāvis šajā pe-
riodā bija A. Donišs.

Ahmads Donišs (1827—1897), tadžiku zinātnieks un filozofs

apgaismotājs, dzimis Buhārā un tur guvis sākotnējo izglītību. Viņš

sarakstījis grāmatu «Visretākie notikumi» un citus darbus. Pēc

saviem filozofiskajiem uzskatiem Donišs bija ideālists: par visa

esošā, par esamības cēloni viņš uzskatīja tīro, dievišķīgo garu.
Cilvēka individuālā dvēsele, pēc viņa ieskata, pastāv tikai ķer-
menī un ir mirstīga. No šā viedokļa viņš kritizēja mistisko mācību

par dvēseles ceļošanu pēc cilvēka nāves. Kaut gan viņš, kritizējot
mācību par individuālās dvēseles nemirstību, nebija konsekvents

(tāpēc ka atzina augstākā, absolūtā gara eksistenci), viņa kritikai

toreizējos Vidusāzijas apstākļos bija progresīva nozīme.

Doniša pasaules uzskatam piemita stihiskā materiālisma ele-

menti. Viņš nešaubījās par Visuma objektīvo eksistenci un centās

atklāt tā iekšējās likumsakarības. Donišs noraidīja ideālistisko

predestinācijas koncepciju, kas bija plaši izplatīta musulmaņu
Austrumos, arī Vidusāzijā. Cilvēka liktenis, pierādīja Donišs, ir

atkarīgs no viņa paša. Dievs nepalīdzēs badacietējam iegūt uz-

turu; eksistences līdzekļus cilvēks iegūst ar savu darbu. Tāpēc
Donišs aicināja savus līdzpilsoņus studēt dabas zinātnes, apgūt
profesijas, kas nepieciešamas iztikas līdzekļu iegūšanai, dzīvokļu
celšanai, pasaules labiekārtošanai.

Donišs viens no pirmajiem kritizēja Buhāras hana valsts sa-

biedrisko un valsts iekārtu. Sākumā viņš sludināja reformas, bet

mūža beigās nonāca pie secinājuma, ka tautas dzīves uzlabošanai

vajadzīgi radikālāki līdzekļi, arī varas līdzekļi. Taču viņš atklāti

neaicināja gāzt pastāvošo iekārtu.

levērojami kazahu domātāji XIX gadsimta

otrajā pusē bija zinātnieks Čokans Valiha-

novs (1835 —1865) un izcilais dzejnieks apgaismotājs Abajs Ku-

nanbajevs (1845—1904).
Abajs pats izjuta progresīvās krievu kultūras labvēlīgo ietekmi

un bija tās kvēls propagandists. Viņš pirmais pārtulkoja kazahu

valodā Puškina, Ļermontova un Krilova darbus, cīnījās par drau-

dzību ar lielo krievu tautu, runāja par nepieciešamību studēt krievu

zinātni un kultūru. «Galvenais ir iemācīties krievu zinātni. Zi-

nātne, zināšanas, pārticība, māksla — tas viss ir krieviem ... Jā-

zina krievu valoda un krievu kultūra.» 1

Kazahija

1 A6au KyHūH6aee, CočpaHHe comiHernifi b oahom TOMe, M., 1954, ctp. 363.
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Abaja pasaules uzskats bija pretrunīgs, nekonsekvents. Mate-

riālistiskas tendences tajā savijās ar ideālistiskām. Lai saprastu
Abaja filozofiskos uzskatus, kā sevišķi svarīgu un vērtīgu avotu

var izmantot viņa didaktiskās noveles. Tajās viņš iztirzā filozo-

fiskus jautājumus, izteic savu viedokli par pasaules izcelšanos.

Apgalvojumu, ka pasauli radījis dievs, Abajs atzina par patiesu,
bet viņš ierobežoja dieva lomu ar radīšanas aktu.

Visspilgtāk materiālistiskā tendence Abaja pasaules uzskatā

izpaužas izziņas teorijā. Viņš nešaubījās par iespēju izzināt dabu

un norādīja, ka cilvēka izziņa nav apriora, bet ka tā ir pastāvošo
lietu izzināšana. Izziņas avots ir objektīvā pasaule. Zināšanas

tiek iegūtas ar sajūtu un prāta palīdzību. Kaut gan sajūtas dod

pareizu priekšstatu par apkārtējiem priekšmetiem, tās var maldi-

nāt. Prāts ne tikai atšķir derīgo no kaitīgā, bet arī vada sajūtas
kā «dresētus zirgus» 1. Interesanti ir Abaja izteicieni par darba

lomu izziņas procesā. «Darbs attīsta izziņas sajūtu. Darbs dzir-

dēto nostiprina apziņā.» Darba procesā «cilvēks sakārto zināša-

nas, atšķir vajadzīgo no nevajadzīgā un kļūst gudrs» 2
. Abajam

kā apgaismotājam patiesības kritērijs galu galā ir prāts.

Abajs kritizēja patriarhāli feodālās sabiedrības ētiskās normas,

parādīdams, ka šajā sabiedrībā bagātības un personiskās labklā-

jības dēļ «dēls pārdod tēvu, brālis — brāli»3
.

Cilvēku vērtība, sa-

cīja Abajs, jānoteic nevis pēc bagātības, bet gan pēc viņu iekšējā

satura, pēc viņu attieksmes pret darbu. Abajs vērsās pret parazī-

tismu, kas raksturīgs ekspluatatoru šķirām, kuras nicina darbu.

Darba mīlestība ir cilvēku morāles pamats. Svarīgākie morāles

principi ir godīgums, vienkāršība, draudzība, uzticība, biedris-

kums, mērenība visās lietās.

Patriarhāli feodālās sabiedrības apstākļos Abaja apgaismības

idejām, kuras cildināja cilvēka prātu un nosodīja nezināšanu,

atpalicību, reakcionāros un reliģiskos paradumus un aizspriedu-

mus, bija progresīva nozīme.

Latvijas un Igaunijas pievienošanai pie

Krievijas XVIII gadsimtā bija progresīva
loma Baltijas tautu vēsturiskajos likteņos. Tā radīja apstākļus
ekonomikas un nacionālās demokrātiskās kultūras attīstībai.

levērojamākie Latvijas progresīvās domas pārstāvji XIX gad-
simtā bija P. Balodis, E. Veidenbaums un J. Rainis.

Pēteris Balodis (1839—1918) bija pārliecināts materiālists un

ateists, kopā ar krievu revolucionārajiem demokrātiem viņš cīnījās

pret patvaldību un par to tika izsūtīts uz Sibīriju. Vēlāk viņš palī-

dzēja latviešu sociāldemokrātiem.

Latvija un Igaunija

1 A6aū ĶtļHančaee, CoSpamie b oahom tome cip. 400.

2 Turpat, 398. lpp.
3 Abajs Kunanbajevs, Kopoti raksti, 1. sēj., Alma-Ata, 1950, 18. lpp. (kazahu

vai.).
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Jānis Rainis (1865—1929), lielais latviešu revolucionārais dzej-
nieks un domātājs, jau studiju laikā Pēterburgas universitātē no-

dibināja sakarus ar revolucionāro narodņiku pulciņu, studēja
krievu revolucionāro demokrātu darbus un aktīvi piedalījās revo-

lucionārajā kustībā. Savos darbos Rainis propagandēja materiā-

lismu un dialektiku. Kādā vēstulē viņš rakstīja, ka viņa simbolis-

kie tēli nav iztulkojami kā Hēgeļa abstraktais gars, kas nav labāks

par «veco dieviņu»; Hēgeļa dialektika «arī bij ar galvu uz leju»
1.

Attīstība, teica Rainis, notiek, jaunajam cīnoties ar veco, jauna-

jam pārvarot veco.

Vecais nemūžam vairs neaugs,
Tas nomirstot vien tik spēj vērsties;
Veco būs noārdīt nost,
Tad tikai jaunam būs ce|š.2

Strādnieku kustības attīstības un Marksa, Engelsa, Pļehanova
un it sevišķi Ļeņina darbu studēšanas ietekmē Rainis 90. gadu
pirmajā pusē pārgāja no revolucionārā demokrātisma uz proletā-
risko sociālismu; taču viņš nekļuva par pilnīgi konsekventu mar-

ksisma piekritēju, nespēja pacelties līdz konsekventam dialektiska-

jam materiālismam.

Igaunijā XIX gadsimtā progresīvas filozofiskās idejas izpla-
tīja apgaismotājs materiālists Kārlis Roberts Jākobsons (1841 —

1882) un izcilais rakstnieks, revolucionārais demokrāts Eduards

Vilde (1865 —1933). Savos darbos Vilde kritizēja kapitālistisko
iekārtu un aicināja attīstīt reālistisko mākslu, lai «izzinātu un

sniegtu zināšanas tiem, kuru dvēseles meklē patiesību». Tāpat kā

daudzi citi revolucionārie demokrāti, Vilde izjuta marksisma ideju
ietekmi, taču par marksistu nekļuva.

3. §. Austrumeiropas tautu filozofiskās un socioloģiskās
domas progresīvie virzieni XIX gadsimtā

Lielu ieguldījumu pirmsmarksistiskās filozofiskās un sociolo-

ģiskās domas attīstībā XIX gadsimtā līdz ar PSRS tautu progre-

sīvajiem domātājiem deva citu Austrumeiropas zemju — Polijas,
Bulgārijas, Serbijas un Horvātijas, Čehijas un Slovākijas, Rumā-

nijas, Ungārijas — progresīvie filozofi, it īpaši revolucionāri de-

mokrātiskā virziena piekritēji. Filozofiskā doma šajās zemēs at-

tīstījās apstākļos, kad pieauga zemnieku antifeodālā kustība un

nacionālās atbrīvošanās cīņa pret svešzemju kundzību. Austrum-

1 /. Rainis, Kopoti raksti, VII sēj., LVI, 1950, 553. lpp.
2 /. Rainis, Kopoti raksti, I sēj., LVI, 1947, 373. lpp.
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Eiropas XIX gadsimta filozofiskās, socioloģiskās un estētiskās do-

mas teorētiskie avoti bija XVIII un XIX gadsimta Rietumeiropas
domātāju materiālistiskā filozofija, klasiskās vācu filozofijas dia-

lektika, kritiski utopiskais sociālisms, vairākos gadījumos XIX gad-
simta krievu revolucionārās demokrātijas ideoloģija, tās filozofis-

kais materiālisms un reālistiskā estētika. Austrumeiropas zemju
domātāji droši balstījās uz savu tautu filozofiskā mantojuma.

Viens no idejiskajiem priekšnoteikumiem
poļu progresīvās domas attīstībai XIX gad-
simta vidū bija XVIII gadsimta beigu un

XIX gadsimta sākuma poļu apgaismotāju
materiālisms, kas attīstījās specifiskos so-

ciāli politiskos apstākļos. XVIII gadsimta
otrajā pusē Polija, ko savā starpā bija sadalījušas kaimiņu mon-

arhijas, pārdzīvoja nacionālās atbrīvošanās un antifeodālās kus-

tības uzplūdus. XVIII gadsimta beigās sāka veidoties Polijas pil-
sētu jaunās buržuāzijas un šļahtas (muižnieku) pārburžuāzisko-
jušos slāņu bloks. Par šā bloka ievērojamākajiem ideologiem kļuva
apgaismotāji materiālisti Staņislavs Stašics (1755 —1826) un Hugo

Kolontajs. (1750—1812). Viņi aktīvi piedalījās politiskajā dzīvē,

aicinādami uz antifeodālām sociālām reformām un uz cīņu par

neatkarīgas Polijas valsts atjaunošanu. Kolontajs bija viens no

Tadeuša Kostjuško nemiernieku valdības ministriem; šajā periodā
viņš turējās pie republikāniskiem uzskatiem par valsts iekārtu (pa-
kāpeniski pie buržuāziski republikāniskiem uzskatiem nonāca arī

Stašics). Pēc tam kad cara karaspēks bija sagrāvis 1794. gada
sacelšanos, Austrijas varas iestādes ieslodzīja Kolontaju uz vai-

rākiem gadiem cietoksnī, kur viņš sarakstīja savu galveno filozo-

fisko darbu «Fiziski morālā kārtība jeb Zinātne par cilvēka tiesī-

bām un pienākumiem, kuri izriet no mūžīgiem, nemainīgiem un

nepieciešamiem dabas likumiem» (1794 —1802). Stašica galvenais
filozofiskais darbs ir «Cilvēku suga» (1793—1817).

Kolontaja un Stašica filozofisko uzskatu raksturīgākā iezīme

ir tā, ka viņi no deisma pozīcijām kritizēja reliģiskos priekšstatus
par cilvēka vietu uz zemes un par viņa morālajiem pienākumiem.
Viņi aizstāvēja materiālistisko mācību par dabas likumu objektivi-
tāti un sensuālistisko izziņas teoriju. Kolontajs un Stašics mācīja,
ka filozofijai jābalstās uz konkrēto zinātņu atziņām un to vispā-

rinājumiem. Pirmais vispārīgais secinājums no dabas zinātņu atzi-

numiem ir tas, ka daba ir materiālu ķermeņu kopums, kurā tie

savstarpēji saistīti bezgalīgā cēloņu virknē. Ja dievs ari parādās
kā sākotnējais, radošais spēks, tad mainīt reiz noteikto lietu da-

bisko kārtību viņš nevar. Guvis no dabas spēju apmierināt savas

vajadzības, pamatojoties uz pasaules izzināšanu, cilvēks izziņas

procesā izmanto vispirms sajūtas kā «izziņas pirmās atslēgas»-
Pēc tam svarīga loma izziņā ir sapratnes spējām, kas «mijiedar-
bojas» ar cilvēka sajūtām,' emocijām, vajadzībām un interesēm.

Poļu domātāji
XVIII gadsimta beigās

un XIX gadsimta
pirmajā pusē
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Cilvēku morālais pienākums ir sekot dabiskajai lietu kārtībai un

turēties savā darbībā nevis pie māņticībām un garīdznieku melī-

gajiem sprediķiem, bet gan pie dabas likumiem.

Sabiedriskās dzīves izpratnē poļu apgaismotāji XVIII gadsimta
beigās ieņēma visumā ideālistiskas pozīcijas un saskatīja sociālā

progresa pamatu apgaismības un zinātniskās izziņas cīņā pret
obskurantismu.

Liela loma feodālās iekārtas kritikā un revolūcijas ideju un

utopiskā sociālisma propagandā bija izcilajam poļu dzejniekam
Ādamam Mickevičam, kaut gan filozofijā viņš palika visumā ideā-

lists.

XIX gadsimta 30. un 40. gados Polijā darbojās vairāki progre-

sīvi domātāji, kuri attīstīja dialektiskas, materiālistiskas, kā arī

antikatoliskas idejas. Revolucionāri demokrātiskās domas ievēro-

jams pārstāvis Polijā XIX gadsimta vidū bija Edvards Dembov-

skis (1822 —1846). Dembovska pasaules uzskatu tā tapšanas pro-

cesā ietekmēja Joahima Lelevela (1786—1861) idejas. Lelevels bija
ievērojams poļu vēsturnieks un politiskais darbinieks, kas attīstīja
domas par sociālā progresa pretrunīgumu un tautas masu notei-

cošo lomu tā īstenošanā, par poļu tautas senseno demokrātismu

un par poļu nacionālās atbrīvošanās cīņas sakaru ar citu nāciju
cīņu par atbrīvošanos no feodālisma un monarhistiskiem režī-

miem. 1846. gadā Dembovskis vadīja Krakovas nacionālās atbrī-

vošanās sacelšanās kreiso spārnu. Engelss rakstīja, ka Dembovska

grupa sacelšanās gaitā rīkojusies «gandrīz vai ar proletārisku
drosmi». Dembovskis krita sadursmē ar Austrijas karaspēku, kad

viņš mēģināja nodibināt sacēlušās Krakovas sakarus ar apkārtējo
sādžu zemniekiem, kuri bija sacēlušies pret saviem muižniekiem.

Viens no galvenajiem jēdzieniem Dembovska filozofijā bija
progresa jēdziens. Vēstures galvenais saturs, pēc Dembovska

ieskata, ir brīvības apzināšanās progress. Šai Hēgeļa tēzei viņš
piešķīra revolucionāri demokrātisku interpretāciju: sociālā progresa

rezultātā, pēc viņa ieskata, tautas masas iekaros politisko varu.

Progress, pēc Dembovska domām, notiek arī dabā. Dabas un sa-

biedrības attīstība risinās bezgalīgi, tai nav robežu. Sabiedrības

dzīves attīstības procesā, viņš rakstīja, «neviens nedrīkst teikt

cilvēcei: te, bet ne soli tālāk!» 1. Attīstības gaitā jaunais gūst uz-

varu pār to, kas jau novecojis un tāpēc lemts bojā ejai.
Jaunais sociālajā dzīvē — Dembovska izpratnē — vispirms ir

tautas spēki, kad tā saceļas pret «bagātnieku kastām». Tos, kas

mēģina samierināt progresa spēkus ar reakciju, Dembovskis sauca

par «eklektiķiem», t. i., par maskētiem reakcionāriem, kuri cenšas

«panākt, lai jaunais kalpotu vecajam». Pie «eklektiķiem» viņš,
piemēram, pieskaitīja kristīgos sociālistus, kas meklēja iespēju
savienot reliģiju ar sociālismu.

1 «Rok», t. VI, Poznan, 1844, str. 16.
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Jēdzienu «eklektisms» Dembovskis lietoja, lai apzīmētu meta-

fizisko domāšanas metodi, kuras būtiska iezīme ir pretstatu sa-

mierināšana, notušēšana, mehāniska summēšana. Viņš pārmeta

Hēgelim viņa paša dialektiskās metodes neievērošanu, formulējot
savu politisko ideālu. «Konstitucionālā monarhija,» rakstīja Dem-

bovskis, «kā tāda
...

ir eklektisma politiska personifikācija ... Mon-

arhistiski konstitucionāla valdība ne tikai nav labāka par despo-
tismu, bet ir pat vairāk viltota un satrunējusi nekā absolūtisms.» 1

«Eklektiskajai» mācībai par objekta pretējo pušu savstarpēju sa-

skaņošanu, kas noved pie pretrunu samierināšanas, Dembovskis

pretstatīja mācību par pretstatu cīņu, kas izcīnāma līdz galam.

Viņš definēja progresu kā sacensību starp spēkiem, kuri «savstar-

pējas cīņas rezultātā un atbilstoši viena spēka uzvarai pār otru

spēku izraisa [jauna] organisma rašanos un izveido progresu, dzīvi

tieši tāpēc, ka no jauna turpina nemitīgu cīņu ar jaunajiem ele-

mentiem»2. Atbilstoši šai tēzei Dembovskis aicināja zemniekus ar

varu iznīcināt iekārtu, kurā viņus ekspluatē «zvēriskā» un «vel-

nišķīgā» poļu šļahta.
Dembovskis nogāja sarežģītu evolūcijas ceļu no ideālisma uz

materiālismu. 1842. gadā viņš apsveica idejas, ko Engelss izteica

brošūrā «Šellings un atklāsme». Šajā laikā Dembovskis pēc sa-

viem uzskatiem pieslējās kreisajiem hēgeliešiem. Pēc tam viņš

izvirzīja savas paša filozofijas pamattēzes, pēc kurām pasaule ir

kaut kāda ideāla, ar neierobežotu radošu spēku apveltīta pirmprin-

cipa attīstības produkts. Līdzīgus filozofiskus uzskatus attīstīja
arī Dembovska brālēns revolucionārais šlahtičs Henriks Ķamen-

skis (1813—1865).
Pozitīvi ietekmēja Dembovski viņa iepazīšanas ar Feierbaha

reliģijas kritiku. Taču jau pirms Feierbaha darbu lasīšanas, 1842.

gadā, Dembovskis kļuva par ateistu un savos rakstos pasludināja
reliģiju par «krāpšanas, varmācības, muļķības un aizspriedumu»

savienojumu, par zemnieku garīgās pakļaušanas līdzekli. Tomēr

Dembovskis neatzina Feierbaha izdarīto sabiedriskās dzīves antro-

poloģizāciju.
1843. gada beigās Dembovskis nonāca pie secinājuma, ka Hē-

geļa sistēma ir pretrunā ar dialektisko metodi, kas ir revolucio-

nāra savā pamatā, un ka tās uzdevums ir samierināt ar pastāvošo

«ļaunumu». Pēc viņa domām, jārada jauna filozofija, kas norādītu

progresa ceļus. Tāda filozofija nevar būt vecais materiālisms sava

fatālistiskā rakstura dēļ. 1845. gadā rakstā «Domas par filozofijas
nākotni» Dembovskis izteica materiālistisko vispārfilozofisko se-

cinājumu, ka domāšana ir sekundāra attiecībā pret esamību. Reizē

ar to viņš joprojām augstu vērtēja Hēgeļa dialektiku, atzīdams,

ka materiālais pirmprincips attīstās pēc dialektikas likumiem.

Pēc saviem uzskatiem par sabiedrības iekārtu nākotnē Dembov-

1 Citēts pec «Bonpocbi <pH/ioco(pmi», t. 3, 1950, CTp. 351.
2

Turpat, 347. lpp.
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skis bija utopiskais sociālists un, tāpat kā demokrātiskais domā-

tājs Jans Cinskis, propagandēja Polijā furjerisma idejas, taču —

kā tas redzams no Dembovska rakstiem 1844. gadā un no viņa
uzsaukuma Gallcijas zemniekiem 1845. gada vasarā — atbrīvotas

no falanstēru principa un pārējiem mākslīgi sagudrotajiem pro-

jektiem. Dembovska utopiskais sociālisms bija organiski saistīts

ar prasību pēc tautas revolūcijas. Viņa revolucionārais demo-

krātisms izpaudās arī ētikā — «mīlēt vienkāršo tautu» un

viņa revolucionārā romantisma estētikā. «Komunistiskās partijas
manifestā» Markss un Engelss norādīja uz Dembovska grupu kā

uz to partiju, kura agrāro revolūciju padara par «nacionālās atbrī-

vošanās nosacījumu»
1

un kuras cīņu atbalsta Eiropas proletārieši.
Ar saviem mēģinājumiem radīt revolucionāru teoriju un metodi un

ar savu aktīvo cīņu par darbaļaužu pilnīgu sociālu atbrīvošanos

Dembovskis kļuva par marksistiskās filozofijas priekšteci Polijā.
Dembovska demokrātiskās tradīcijas turpināja 60. un 70. gadu
poļu revolucionārie demokrāti, no kuriem labākie, atrazdamies

emigrācijā pēc 1863. gada sacelšanās apspiešanas (Valerijs Vrub-

ļevskis v. c), sāka sadarboties ar Marksu un Engelsu un

bija Parīzes Komūnas dalībnieki.

Bulgārija XIX gadsimta vidū bija zem sul-

tāniskās Turcijas papēža. Bulgāru tauta

uz svešinieku zvērisko apspiešanu atbil-

dēja ar stihiskiem zemnieku nemieriem. 70. gadu sākumā šajā
zemē veidojās revolucionāra situācija. Nobriedusi buržuāziski de-

mokrātiskā zemnieku revolūcija apdraudēja turku, pēc bulgāru
marksista V. Kolarova apzīmējuma, «visbarbariskākā» feodālā ab-

solūtisma balstus.

levērojami atbrīvošanās kustības ideologi bija Vasils Ļevskis
(1837—1873) un apgaismotājs materiālists Ļubens Karavelovs

(1834—1879). Karavelovs bija XIX gadsimtā pirmais bulgāru do-

mātājs, kurš atklāti propagandēja materiālistisko filozofiju, pa-

matojot to uz Feierbaha un Cerniševska idejām.
Bulgāru revolucionārās demokrātijas vadonis 70. gados bija

izcilais domātājs materiālists Hristo Botevs (1848 —1876). Jau-

nībā viņš trīs gadus nodzīvoja Krievijā, kur mācījās Odesas ģim-

nāzijā. Tur viņš saistījās ar nelegālo revolucionāri demokrātisko

kustību, studēja Cerniševska un viņa līdzgaitnieku darbus. Par

brīvdomību izslēgts no Odesas ģimnāzijas un drīz pēc tam spiests
emigrēt no Bulgārijas, Botevs sāka izdot Rumānijā avīzes «Bul-

gāru Emigrantu Vārds» un «Karogs» un vadīja Bulgāru revolu-

cionāro centrālo komiteju. 1876. gadā, kad bulgāru zemnieki na-

cionālās atbrīvošanās cīņā sacēlās, Botevs krita no turku lodes.

H. Botevs centās saliedēt tautu masu cīņu pret turku svešzem-

nieku kundzību ar cīņu pret «savas pašu tautības ekspluatato-

Bulgāru domātāji.
H. Botevs

1 Ķ. Markss un F. Engelss, Komunistiskās partijas manifests, 1966, 77. lpp.
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rlem». Atzīdams revolūciju par «katras tautas triumfa arku» 1,
viņš pierādīja, ka «tūlītēja, barga tautas revolūcija» ir vienīgais
ceļš, kā bulgāriem atbrīvoties no visiem svešzemnieku un pašu
zemes apspiedējiem. Botevs reizē ar to bija utopiskais sociālists.

Idealizējot lauku kopienu un amatnieku cunftes, viņš maldīgi iedo-

mājās, ka bulgāru tauta, uzvarējusi revolūcijā, iznīcinās privāt-
īpašumu un attīstīs «sociālistiskos iedīgļus», kas, pēc viņa ieskata,

slēpjas šajās sociālās organizācijas formās.

1871. gadā Botevs, Parīzes Komūnas notikumu iespaidots, sa-

rakstīja tā saukto «Bulgāru komūnas ticības apliecinājumu». Tajā
ir šādi kvēli vārdi: «Ticu... vienotai komunistiskai sabiedriskai

iekārtai — visu tautu pestītājai no gadsimtu spaidiem un cieša-

nām ar brālīgu darbu, brīvību un vienlīdzību... Ceru, ka tautas

modīsies un nākotnē komunistiskā iekārta būs visā pasaulē.»
2

1874. gadā Botevs, pēc dažiem liecinājumiem, iepazinies ar

Marksa «Kapitāla» pirmo sējumu krievu valodā. Viņš apsveica
I Internacionāles darbību. Viņš atteicās no savas agrākās zem-

nieku kopienas idealizācijas un paziņoja, ka tā pārvērtusies par
ieroci čorbadžiju (nodokļu atpircēju un augļotāju) rokās. Savos

jaunajos rakstos viņš apgalvoja, ka ķīla sociālisma nākamajai uz-

varai Bulgārijā ir «proletariāta» cīņa, taču ar proletariātu viņš

saprata nevis rūpniecības strādniekus, bet gan zemniekus un pil-
sētu nabadzīgos iedzīvotājus. Tāpēc, kad Botevs rakstīja, ka «visi

nabadzīgie strādnieki, lai arī pie kādas tautības tie piederētu, lai

arī kur tie dzīvotu, — ir brāļi», viņš domāja visu apspiesto cil-

vēku savienību neatkarīgi no viņu šķiriskās piederības.
Par vēsturiskā progresa dzinējspēku Botevs uzskatīja progre-

sīvās idejas. 70. gados Botevs šos ideālistiskos priekšstatus papil-
dināja ar atzinumiem, kuri tuvojās vēsturiskajam materiālismam.

Viņš, piemēram, rakstīja, ka vispirms jāpanāk «proletariāta» eko-

nomiskā stāvokļa radikāla pārmaiņa un tikai pēc tam uz šā pa-

mata jāceļ jaunā, progresīvā kultūra. Viņš norādīja, ka tikumības

formas izriet no tautas ekonomiskā un politiskā stāvokļa, bet ne-

kādā ziņā ne otrādi.

Pēc savas filozofiskās pārliecības Botevs bija materiālists un

ateists. Boteva materiālistiskais pasaules uzskats izauga no viņa

naidīgās attieksmes pret reliģiju. Tas palīdzēja viņam atklāt tiešo

sakaru starp reliģiju un filozofisko ideālismu. Botevs redzēja, ka

ticību dievam atbalsta apspiedēji, par starpniekiem izmantojot ga-

rīdzniekus, kuri ir «spiegi un tumsoņi, kas tautu padara aklu ar

bailēm no dieva...»3. «Reliģija,» viņš rakstīja, «ir tāda pati ne-

laime cilvēcei kā mēris, holera, karš un pārējie cilvēces lāsti...»

1 Xpucro Ecnee, rīvčjiiiiiiiCTHKa, M., 1952, CTp. 40.
2 XpucTo EoTee, H36paHHoe, M., 1948, dp. 27.
3 XpucTo Boree, rīvčjiHiiHCTHKa, CTp. 49.
4 Turpat, 244. un 245. lpp.
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Estētikā Botevs turpināja Cerniševska materiālistiskās idejas.
Literatūrai, pēc Boteva ieskata, jāiet kopsolī ar dzīvi, ar tautas

tieksmēm un vajadzībām, jāatspoguļo tās dzīve un cerības «tā,
lai nebūtu zinātnes zinātnei, mākslas mākslai un lai žurnālistika

beigtu gremot vecās, satrunējušās un Eiropā sen jau izmestās

paliekas» 1
.

Boteva pasaules uzskats bija bulgāru tautas teorētiskās domas

augstākais sasniegums periodā, kad notika cīņa par atbrīvošanos

no feodālā turku jūga. Bulgārijas Komunistiskās partijas dibinā-

tājs Dmitrijs Blagojevs vēlāk norādīja, ka Botevs bijis «zinātniskā

sociālisma priekštecis Bulgārijā».

levērojamākais dienvidslāvu tautu revolu-

:ionāri demokrātiskais domātājs XIX gad-
simtā bija izcilais rakstnieks un kritiķis

Svetozars Markovičs (1846—1875). Savu darbību viņš sāka ap-

stākļos, kad turku garnizoni joprojām vel atradās vairākas viņa
dzimtenes Serbijas pilsētās. Daļa Serbijas atradās Austroungāri-
jas jūgā.

Markoviča tiešais priekštecis bija Zivoins Zujovičs (1840—

1870) — krievu revolucionāro demokrātu uzskatu piekritējs. Paša

Markoviča pasaules uzskats izveidojās galvenokārt Krievijā, kur

Markovičs no 1866. līdz 1869. gadam pabeidza savu izglītību. Kādā

vēstulē Markovičs rakstīja, ka «serbu tautā jābūt tādam, kāds bija
Černiševskis, Dobroļubovs un citi krievu tautā». Kad Markovičs

1871. gadā organizēja Balkānos pirmās sociālistiska virziena avī-

zes «Strādnieks» izdošanu, viņš tajā iespieda Cerniševska romānu

«Ko darīt?». Cerniševska ekonomisko uzskatu izklāstam Marko-

vičs veltīja grāmatu «Tautas ekonomijas principi jeb zinātne par
tautas labklājību»; ar šo grāmatu viņš «gribētu, sekojot Cernišev-

skim, radīt sociālistisko politisko ekonomiju» 2.
Nelielu laika posmu būdams Šveicē, Markovičs iepazinās ar

Marksa un Engelsa darbiem. Viņš rakstīja, ka Markss «pirmais

norādīja proletariātam, kā atrisināt sociālo jautājumu, organizē-
jot vienā partijā visu zemju proletariātu». Viņš dēvēja marksismu

par «īstu sociālismu», kura pamatlicēji pierādījuši, ka «tautas dzī-

ves problēmu risināšanu izraisa pašas tautas vajadzības un nevis

abstraktas kombinācijas, kas rodas atsevišķu cilvēku galvās»3
.

At-

griezies dzimtenē, Markovičs propagandēja Marksa un Engelsa
darbus. lepazīšanās ar marksismu palīdzēja S. Markovičam padzi-
ļināt savu revolucionāro demokrātismu un internacionālismu, dzi-

ļāk kritizēt liberālismu, attīstīt tālāk materiālistiskos un ateistis-

kos uzskatus. Tomēr, simpatizēdams marksismam un apsveikdams

Serbu domātāji.
S. Markovičs

1 XpucTo Eoree, riy6jiHUHCTHKa, CTp. 161.
2 Citēts pēc grāmatas: /. Skerličs, Svetozars Markovičs, vina dzīve, dar-

bība, idejas, Belgradā, 1922, 131.—132. lpp. (serbu-horvātu vai.).
3

Turpat, 162. lpp.
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I Internacionāli, Markovičs nekļuva par pārliecinātu marksistu un

palika revolucionārais demokrāts, Cerniševska piekritējs. Nākot-

nes sociālo iekārtu Markovičs izprata kā utopiskais sociālists. Pēc

viņa ieskata, sociālistiskajai iekārtai jāattīstās no zemnieku ko-

pienas un patriarhālās ģimenes (zadrugas) pēc tam, kad ar varas

līdzekļiem būs iznīcināta «feodālā un birokrātiskā ekspluatācija».
Zemei jākļūst par «komunālu īpašumu». Markovičs domāja, ka

Marksa atklātais proletāriskās revolūcijas nenovēršamības likums

attiecināms tikai uz Rietumeiropas zemēm, kur ir jau stipri attīs-

tījies kapitālisms, turpretī Serbijā pastāv tieša iespēja pāriet uz

sociālismu, pārlecot pāri kapitālistiskajai attīstības stadijai. Bet

arī šajā jautājumā iepazīšanās ar marksismu daudz ko deva Mar-

kovičam — palīdzēja viņam padziļināt feodālisma un kapitālisma
kritiku un izraisīja viņā uzskatus, kas bija tuvi vēsturiskajam
materiālismam: Markovičs uzsvēra ekonomikas lomu sabiedriskajā
cīņā un aplūkoja šo cīņu kā rezultātu, ko rada pretrunas starp

šķirām, kuras ieņem dažādu stāvokli ekonomisko attiecību sis-

tēmā.

Markovičs centās idejiski virzīt un iedvesmot serbu tautas

cīņu par sociālo atbrīvošanos, cieši saistot to ar nacionālās atbrī-

vošanās cīņu. Viņš norādīja uz Balkānu pussalas tautu zemnieku

revolūciju kā uz nobriedušo pretrunu atrisināšanas ceļu.
Savos filozofiskajos uzskatos Markovičs pamatojās uz Cerni-

ševska antropoloģisko principu, aizstāvēdams tēzes par matēri-

jas primaritāti un mūžīgumu. «Visa dzīve ir tikai matērijas pār-
veidošanās. Cilvēks piedzimst un mirst, matērija nedzimst un ne-

mirst — tā ir nemirstīga.»
1

Matēriju Markovičs iedomājās nevis

kā kaut ko pasīvu, inertu, bet gan kā tādu, kurai organiski piemīt
kustība.

Markovičs pozitīvi novērtēja vulgāro («populāro») materiā-

listu Bīhnera, Fogta un Molešota cīņu pret reliģiju un ideālismu

un nosauca, piemēram, Bīhneru par «cīnītāju, kas grib panākt zi-

nātnes uzvaru pār izdomājumu»2. Taču pats Markovičs nenostā-

jās vulgārā materiālisma pozīcijās; viņš nepiekrita vulgārajiem
materiālistiem piemītošajai primitīvi metafiziskajai, mehānistiska-

jai pieejai filozofisku un socioloģisku problēmu risināšanai. Do-

māšanu viņš uzskatīja par smadzeņu sevišķu īpašību, kas nav re-

ducējama uz mehānisko, fizikālo un citiem kustības veidiem.

Markovičs daudz dziļāk nekā vulgārie materiālisti izprata un

izmantoja sava laika zinātnes rezultātus cīņā pret reliģiju un ideā-

lismu. Tēzi, ka domāšana ir to procesu produkts, kuri notiek ma-

teriālajā substrātā, viņš pierādīja, balstoties uz I. Sečenova darbu

«Galvas smadzeņu refleksi». P. Pisareva darbu ietekme Marko-

vičs sāka propagandēt Darvina teoriju.

1 Ceero3ap MapKoeun, H36paHHbie comiHemiH, M., 1956, CTp. 454.
2 Turpat, 452. lpp.
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Visasākā cīņa pret reliģisko ideālismu, pēc Markoviča ieskata,
notiek ētikā. Te viņš izšķīra trīs galvenās skolas: «intuitīvistus»,

«utilitāristus» un «reālistus». Pirmā no šīm skolām ir ideālistiska,
tās pārstāvji atzīst, ka morāles principi ir iedzimti. Otrā skola

(Bentams, Dž. Mills v. c), pēc Markoviča domām, ir tuvu mate-

riālistiem, tomēr tās pārstāvji aplūko cilvēku rīcību formāli, neana-

lizē atšķirības rīcības motīvos un šo motīvu patiesos avotus. Bei-

dzot, trešā skola — «reālisti» — vispusīgi un zinātniski izvirza

jautājumu, ne tikai rīcību, bet arī pašus rīcības motīvus novērtē

no tā viedokļa, kādu labumu tie dod tautas masām. Sabiedrisko

labumu šās skolas pārstāvji, pie kuriem Markovičs pieskaitīja arī

sevi, saprot kā visu darbaļaužu labumu un laimi.

Markovičs uzsvēra, ka «tikumiskajiem principiem jāattīstās
vienā un tajā pašā virzienā visu tautu vēsturē»1

.
To attīstība no-

tiek pakāpeniski. Sociālo apstākļu pārmaiņa nepieciešami izraisa

cilvēku ētisko uzskatu pārmaiņu. «.. . Cilvēks var tikumiski attīs-

tīties, tikai mainoties videi, kura ietekmē viņa attīstību.»2 Bet kā-

dām likumsakarībām pakļaujas sociālo apstākļu pārmaiņas pro-

cess, sabiedrības progress vispār? Markovičs domāja, ka «likumi,
kas pārvalda sabiedriskās parādības, ir atkarīgi no cilvēka dabas

likumiem»3
. Sos likumus var atklāt, analizējot «cilvēka dabas vēs-

turi», ar kuru Markovičs saprata cilvēka sociālās attīstības vēs-

turi. Cilvēces vēsture Markovičam vispirms ir tautas masu darba

vēsture. Vēstulē N. Markovičam viņš formulēja šo domu acīm-

redzami Marksa ietekmē: «. . . Mūsu materiālā dzīve ir mūsu esa-

mības pamats .. .»
4 Tomēr pretrunā ar šo viņa apgalvojumu ir

daudzas citas tēzes, kurās viņš pārspīlē inteliģences lomu sabied-

rības attīstībā. Viņš bieži vien apgalvoja, ka sociālo progresu
izraisa zinātnes un materiālisma cīņa pret reliģiju un ideālismu

un tādējādi sociālās attīstības kritērijs ir tautas garīgās attīstības

pakāpe vispār vai pat šaurāk — tās filozofiskā brieduma pakāpe.
Skarot jautājumu par pāreju uz sociālistiskajām sabiedrības

dzīves formām, Markovičs rakstīja, ka «pirms pašas sabiedrības

pārveidošanas jāpārveidojas sabiedriskajiem jēdzieniem» 5. Sim

apgalvojumam bija ideālistisks raksturs, un no tā izrietēja apla-
mais secinājums, ka sociālistiskā revolūcija var notikt tikai tad,
kad visas tautas apziņa sasniegusi sociālistisku briedumu.

Markovičs bija aktīvs cīnītājs par kritisko reālismu mākslā.

Viņš aizstāvēja daiļrades demokrātisko virzību un nosodīja senti-

mentālistus romantiķus, kuri sludināja aiziešanu no dzīves ne-

reālu sapņu valstībā.'
S. Markovičs — revolucionārais demokrāts un materiālists,

1 CeeTo3ap MapKoem, H36paHHbie comiHenHH, CTp. 507.
2 Turpat, 514. lpp.
3 Turpat, 490. lpp.
4 Turpat, 813. lpp.
5 Turpat, 488. lpp.
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cīnītājs par apspiesto darbaļaužu starptautisko solidaritāti —

ieņēma izcilu vietu dienvidslāvu tautu filozofiskās domas vēsturē.

Viņa ideju tiešie turpinātāji bija materiālisti Vasa Pelagičs
(1833—1899) un Bogoslavs Suleks (1816—1895).

Izcili demokrātiski domātāji Čehijā un Slo-

vākijā 1848.—1849. gada revolūcijas pe-
riodā bija Emanuēls Arnolds (1800—1869), Jozefs Fričs (1829—
1890), Augustīns Smetana (1814—1851) v. c.

Sīkburžuāziskais demokrāts Fričs savā polemikā pret muiž-

nieku liberāļiem izmantoja viņam personiski pazīstamā Hercena

idejas un domas. Viņam bija ievērojama loma reālistiskās estēti-

kas attīstībā Čehijā.
Arnolds savos publicistiskajos rakstos attīstīja čehu revolucio-

nārās demokrātijas politisko programmu. Apspiesto sociālajās re-

volūcijās pret apspiedējiem viņš saskatīja «dzīves pilnību». «Hu-

situ vēsturē» (1848) Arnolds aicināja revolucionārā ceļā gāzt
feodālo iekārtu un Austrijas absolūtismu un radīt Čehijas demo-

krātisko republiku. Savā propagandā viņš prasmīgi izmantoja
čehu tautas progresīvās vēsturiskās tradīcijas. Arnolds bija pār-
liecināts ateists.

A. Smetana mācīja filozofiju Prāgas universitātē. Par simpa-
tizēšanu buržuāziski demokrātiskajai revolūcijai viņu atlaida no

darba un par ateismu izslēdza no baznīcas. Pēc saviem filozofis-

kajiem uzskatiem Smetana bija tuvs kreisajiem hēgeliešiem, bet

jautājumā par attieksmi pret reliģiju turējās pie uzskatiem, kas

bija tuvi L. Feierbaha uzskatiem. Ļoti interesanta ir kritika, ko

viņš vērsa pret Hēgeļa filozofiju darbā «Filozofijas vēstures ka-

tastrofa un iznākums» (1850), it sevišķi Hēgeļa fatālisma kritika.

Viņš rakstīja, ka saskaņā ar Hēgeļa mācību cilvēks nevar būt

aktīvs, tāpēc ka absolūtajā garā jau iepriekš izšķirts viņa nāka-

mais liktenis. Smetana nonāca pie secinājuma, ka Hēgeļa filozofijā

pastāv pretruna starp metodi un sistēmu. Atšķirībā no Hēgeļa
A. Smetana turklāt turējās pie domas par vispārēju attīstību

dabā.

Izcila loma zinātniskās un filozofiskās domas attīstībā bija
čehu zinātniekam Bernardam Bolcano (1781 —1848). Bolcano bija

ievērojams matemātiķis, viens no matemātiskās loģikas pamatli-
cējiem; filozofijā viņš bija objektīvā ideālisma piekritējs. Pēc sa-

viem uzskatiem par sabiedrības nākotnes iekārtu viņš bija utopis-
kais sociālists. Savā grāmatā «Par vislabāko valsti» viņš izvirzīja

tādas sabiedrības ideālu, kur nebūs privātīpašuma un nošķirtības
starp garīgo un fizisko darbu, bet tiks saglabāts valsts piespie-
šanas aparāts; saimniecība tiks vadīta plānveidīgi.

Ungārijā izcili revolucionāri domātāji XIX

gs. vidū un otrajā pusē bija dzejnieks
1849) un Mlhajs Tančlčs (1799 —1884), Jcī-

nošs Horarlks (1808—1864), Pals Vašvari (1827—1849) v. c.

Čehija

Ungārija
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Spilgtā mākslinieciskā formā Petefi izteica savas domas par so-

ciālo revolūciju progresīvo raksturu, par masu darbības izšķirošo
lomu vēstures procesā, par tautiskumu mākslā.

Tančičs daudzus darbus («Kas ir sociālisms, un kas ir komu-

nisms» v. c.) sarakstījis utopiskā sociālisma garā, saistot to ar

tautas revolūcijas ideju. Viņš kritizēja ne tikai feodālo, bet arī

kapitālistisko sabiedrisko iekārtu, saskatīja lielo atbrīvošanas

spēku ne tikai apspiestajos zemniekos, bet arī proletariātā.
Horariks, ko dēvē par «ungāru Holbahu», enerģiski vērsās

pret reliģiju un aizstāvēja materiālistisko filozofiju; tas, piemē-
ram, spilgti izpaudās viņa autobiogrāfiskajā darbā «Jana Hora-

rika cīņa pret hierarhiju un baznīcu» (1847). Viņš uzskatīja, ka

nākotnes brīvās sabiedrības pilsoņiem jābūt ateistiem. Horariks

bija iepazinies ar utopiskā sociālisma idejām.
Vašvari «Dzīves aprakstu vēsturiskajā krājumā» (1848) un

citos darbos attīstīja savu utopiskā sociālisma garā izveidoto

vēstures filozofijas koncepciju, kurā izteica «mūžīgā progresa»
un revolucionārās apgaismības idejas kā līdzekli ideālas sabied-

riskās iekārtas nodibināšanai.

Rumānijā revolucionāri demokrātiskas

, idejas attīstīja Nikolaje Belčesku (1819 —

1852) — grāmatas «Ekonomiskais jautājums Donavas kņazistēs»
un citu sociāli ekonomisku darbu autors. Markss «Kapitālā» iz-

mantoja Belčesku datus par zemnieku feodālo ekspluatāciju Bal-

kānos. Belčesku cīnījās par dzimtbūšanas atcelšanu un zemes

piešķiršanu zemniekiem un vērsās pret liberālās buržuāzijas ideo-

logiem, apgalvodams, ka «revolūcijai nav jākaulējas ar saviem

ienaidniekiem».

Teorētiskajā ziņā Belčesku vislielākie nopelni ir socioloģijā.
Viņš izteica vērtīgas domas par tautas masu lomu vēsturē, attīs-

tīja vēsturiskā progresa ideju, saistot to ar īpašuma formu pār-
veidošanos, prasīja, lai vēstures priekšmets būtu ne tikai sabied-

rības politiskā dzīve, bet arī ekonomikas un kultūras attīstība,

tautas dzīves veids.

* * *

Revolucionārā demokrātisma ideoloģija, kas attīstījās Aus-

trumeiropas zemēs XIX gadsimtā asas antifeodālās un nacionālās

atbrīvošanās cīņas apstākļos, noveda pie jaunas pakāpes mate-

riālisma attīstībā, kas vispilnīgāk izpaudās krievu revolucionāro

demokrātu mācībās. Sī materiālisma pakāpe, kas tika veidota,

pārstrādājot XVII un XVIII gadsimta materiālisma un Feierbaha

materiālisma idejas, bija solis uz priekšu filozofijas attīstībā, jo
tā savienoja revolucionārā demokrātisma idejas ar utopiskā so-

ciālisma principiem un ar kritiski uztvertu un materiālistiski in-

terpretētu Hēgeļa dialektiku. Revolucionāri demokrātiskās domas

pārstāvji saskārās arī ar marksisma idejām, un tas vēl vairāk

Rumānija
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veicināja viņu mācību attīstību. Tiesa, Dembovskis, Botevs, Mar-

kovičs un citi revolucionārie demokrāti, iepazinušies ar Marksa

un Engelsa darbiem, nespēja kļūt par marksistiem, taču viņi savā

dzimtenē bija marksisma priekšteči.

4. §. Revolucionāri demokrātiskie domātāji
Ķīnā XIX gadsimtā. Sun Jat-sens

Kopš XIX_ gadsimta vidus feodālā Ķīna sāka pārvērsties par
puskoloniju. Ārvalstu ietekmes pastiprināšanās Ķīnā un Mandžū-

rijas dinastijas nodevīgā politika izraisīja Ķīnas progresīvo spēku
asu neapmierinātību. Pēc Ķīnas sakāves «opija» karā ar Angliju
šī neapmierinātība izpaudās atklāti — notika zemnieku sacelša-

nās, kas iegājusi vēsturē ar nosaukumu «taipinu sacelšanās»

(1851 —1864). «Debesu valstī», ko taipini nodibināja no man-

džūru kundzības atbrīvotajā teritorijā, tika izdarītas progresīvas
reformas, pirmām kārtām agrārā reforma. Dažādu vēsturisku cē-

loņu rezultātā taipinu sacelšanās tika apspiesta. Tomēr tā deva

spēcīgu ierosmi ķīniešu tautas idejiskajai dzīvei. Demokrātisko

pārveidojumu revolucionārā programma, kuru mēģināja realizēt

taipini, kļuva Ķīnā aktuāla, un taipinu sludinātā vienlīdzības ideja
bija visrevolucionārākā zemnieku kustības ideja vairākus gadu
desmitus. Šādos apstākļos 90. gados radās reformatoru kustība,

kas tāpat tika apspiesta (1898). Tai bija progresīva loma, un tā

revolucionizēja ķīniešu sabiedrības progresīvos slāņus.
Viens no progresīvajiem reformatoru ideologiem bija Taņ

Si-tuns (1865—1898). Turpinādams Ķīnas senās materiālistiskās

filozofijas labākās tradīcijas, Taņ Si-tuns, labi apguvis tā laika

dabzinātniskās atziņas, mēģināja uz to pamata radīt savu filo-

zofisko sistēmu. Grāmatā «Mācība par humanitāti» Taņ Si-tuns

saistīja ķīniešu filozofijā tradicionālo jēdzienu ci ar ētera jēdzienu,
ko viņš patapināja no Eiropas zinātnes. Materiālo substanci viņš
nosauca par itaj. Itaj ir kaut kas neredzams, visur esošs, tas pa-
stāv mūžīgi un atrodas nemitīgā kustībā un pārmaiņā. Sās sub-

stances daudzums pasaules telpā nepalielinās un nesamazinās.

Materiālā pasaule, kuras pamatā ir itaj, nemitīgi atjaunojas, jau-
nais tajā nemitīgi nomaina veco. Lietu mūžīgās kustības un pār-

maiņas avots ir divi materiālajai substancei itaj iekšēji piemītoši
spēki, kas darbojas viens pretēji otram. Taņ Si-tuns noliedza jeb-
kādu šās substances atkarību no pārdabiskiem spēkiem, tomēr

turējās pie hilozoisma mācības. Viņš, piemēram, piedēvēja elek-

trībai cilvēka smadzeņu spējas un funkcijas.
Taņ Si-tuna filozofiskais materiālisms bija viņa sabiedriski

politisko uzskatu teorētiskais pamats. Tā kā materiālā pasaule
ir mūžīgā pārmaiņā, teica Taņ Si-tuns, tad nemitīgi jāatjaunojas
arī cilvēku sabiedrībai kā tās sastāvdaļai. Viņš domāja, ka ķī-



niešu feodālisms jau nodzīvojis savu mūžu un ka tā vietā jānāk
jaunai sabiedriskai iekārtai, kas dibināta uz vispārējas vienlīdzī-

bas principiem. Taņ Si-tuns sludināja brālību un mieru starp
tautām un sapņoja par tāda laika iestāšanos, kad uz visas zemes-

lodes «nebūs valstu, nebūs karu
...

nebūs kundzības un despo-
tisma», kad «katrs cilvēks būs brīvs un sabiedrībā nebūs atšķi-
rības starp dižciltīgiem un vienkāršiem, starp nabagiem un bagā-
tiem».

Visizcilākais Ķīnas revolucionārs XIX gadsimta beigās un XX,

gadsimta pirmajā ceturksnī bija Sun Jat-sens (1866 —1925). Sa-

vas pamatidejas Sun Jat-sens ietvēra slavenajos trijos principos,
ko viņš pirmoreiz formulēja 1907. gadā: nacionālisms (nācijas
konsolidēšanās cīņā par atbrīvošanos no mandžūru kundzības),
demokrātisms (republikāniskās iekārtas radīšana) un tautas lab-

klājības princips (vienlīdzības nodibināšana tiesībās uz zemi, na-

cionalizējot zemi). Sun Jat-sena mācībā izpaudās ķīniešu tautas

tieksme darīt galu feodālajam un imperiālistiskajam jūgam un

radīt brīvu, neatkarīgu Ķīnas valsti.

Sun Jat-sena ekonomiskā programma objektīvi pavēra Ķīnai
kapitālistiskās attīstības iespējas, kaut gan viņš pats domāja, ka

viņa ekonomiskās programmas realizēšana Ķīnā var «novērst»

kapitālisma attīstību.

Sun Jat-sena filozofiskajos uzskatos ir stipra materiālistiskā

tendence. Viņš piekrita Darvina teorijai par sugu izcelšanos un

pozitīvi izturējās pret tā evolūcijas teoriju. Tomēr Sun Jat-sena

mācībā bija eklektikas elementi un ne mazums pretrunīgu mo-

mentu. Vairākos jautājumos (piemēram, samākslotā cilvēku klasi-

fikācija trijās grupās pēc intelektuālajām dotībām, vitālistiskā

mācība par tā saukto dzīvības elementu v. c.) Sun Jat-sens turē-

jās pie ideālistiskiem uzskatiem.

Sun Jat-sena mācība, kaut arī būdama pretrunīga un nekon-

sekventa, tomēr bija liels solis uz priekšu Ķīnas sabiedriskajā
domā jaunajos laikos. Raksturīgs šai mācībai ir tas, ka revolu-

cionārās cīņas gaitā tā nemitīgi attīstījās, atbrīvojoties no bijušās
aprobežotības.

Sun Jat-sens, kurš nebija konsekvents materiālists, virzīja
savu filozofisko un socioloģisko domu galvenokārt tā, lai risinātu

ķīniešu tautas atbrīvošanās kustības uzdevumus cīņā pret feodā-

lismu un imperiālismu.
Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija Krievijā ietekmēja Sun

Jat-senu un viņš revidēja savus uzskatus, attīstīja tālāk savu

mācību par trijiem tautas principiem, papildinot to ar trijiem poli-
tiskiem principiem: sadarbība ar komunistiem, strādnieku un zem-

nieku atbalstīšana viņu cīņā par visas Ķīnas sabiedriskās dzīves

plašu demokratizāciju un savienība ar PSRS.

Sun Jat-sens bija patiess Padomju Savienības draugs. Viņš
dedzīgi apsveica Oktobra revolūciju, nosaukdams to par «cilvēces

35523»



lielo cerību». Sun Jat-sens ticēja, ka padomju un ķīniešu draudzība

ir nesatricināma. 1925. gada 11. martā, dienu pirms nāves, viņš
«Vēstījumā Padomju Savienībai» rakstīja: «Pienāks laiks, kad Pa-

domju Savienība kā labākais draugs un sabiedrotais apsveiks
vareno un brīvo Ķīnu, kad lielajā cīņā par apspiesto pasaules
nāciju brīvību abas zemes roku rokā ies uz priekšu un gūs uz-

varu.»

9 * * *

Tādējādi Krievijā, Polijā, Bulgārijā, Serbijā, Čehijā un Slo-

vākijā, Ungārijā un Rumānijā XIX gadsimtā, Ķīnā XIX gadsimta

beigās un XX gadsimta sākumā un vairākās citās zemēs, kas

pārgāja no feodālisma uz kapitālismu, attīstījās revolucionāri de-

mokrātiskā doma. Revolucionāro demokrātu filozofiskajiem uz-

skatiem Krievijā un citās Eiropas zemēs bija pa lielākajai daļai
materiālistisks raksturs, bieži vien tie ietvēra dziļas dialektiskas

idejas, veicināja tautas masu atbrīvošanās cīņu, teorētiski pama-
toja demokrātisko revolūciju, progresīvo zinātni un mākslu.

Atšķirībā no citiem pirmsmarksistiskā perioda filozofiem revo-

lucionārie demokrāti nebija vairs izolēti indivīdi", viņi bija saistīti

ar tautas atbrīvošanās kustību, izteica apspiesto, galvenokārt zem-

nieku, masu intereses, kaut gan šo revolucionāru loks bija samērā

šaurs un viņu filozofiskās idejas vēl nevarēja kļūt par karogu

plašām tautas masām. Revolucionāro demokrātu materiālistiskā

filozofija un dialektika bija pirmsmarksistiskā materiālisma aug-

stākais sasniegums. Viskonsekventākie revolucionārie demokrāti

nemitīgi cīnījās pret dažādām ideālisma formām, piegāja cieši

klāt, pēc V. I. Ļeņina izteiciena, dialektiskajam materiālismam un

apstājās vēsturiskā materiālisma priekšā.
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XI nodaļa

BURŽUĀZISKĀS FILOZOFIJAS PAGRIMUMA SĀKUMS

1848. gada buržuāziski demokrātiskās revolūcijas parādīja, ka

liberālā buržuāzija kļūst par kontrrevolucionāru šķiru. Strādnieku

šķira, kas agrāk vērsās pret muižniekiem un absolūtismu, šo re-

volūciju gaitā sāka cīņu pret pašu buržuāziju. Buržuāziskie ideo-

logi sāka saskatīt proletariātā sabiedrisku spēku, kas apdraud
kapitālisma eksistenci. Buržuāzija vairs nedomāja par buržuāziski

demokrātisko pārveidojumu pilnīgu realizāciju, tā noslēdza savie-

nību ar reakcionārajiem feodālajiem elementiem. Jau pirms 1848.

gada Rietumeiropas visvairāk attīstītajās kapitālistiskajās zemēs

kļuva redzams buržuāziskās filozofijas pagrimums. Pēc 1848. gada
revolūcijas sakāves buržuāziskā filozofija iegāja krīzes periodā.
Tā atteicās no iepriekšējās buržuāziskās filozofijas sasniegumiem,
atmeta dialektiku, kļuva par kapitālistisko sabiedrisko attiecību

apoloģētu. Daļa buržuāzisko filozofu sāka sludināt iracionālismu,
kas noniecina zinātni un prātu, citi iztēloja agnosticismu par vie-

nīgo zinātnisko filozofisko pieeju īstenībai.

Iracionālisti apgalvo, ka ticība prātam, tā varenībai radījusi
sabiedrībai bīstamus mēģinājumus izprast sabiedrības attīstības

likumus, mēģinājumus kritiski aplūkot sabiedriskās dzīves pama-
tus — privātīpašumu, buržuāziskās tiesības, morāli un reliģiju.
Viņi sludina, ka visu sociālo ļaunumu avots ir «racionālisms», pār-
mērīga pakļaušanās prātam, kas nerēķinās ne ar kādām autoritā-

tēm un sabiedriskās dzīves balstiem. Prāta vietā iracionālisti liek

aklu, no apziņas neatkarīgu gribu — kādu bezapziņas principu.
Atšķirībā no iracionālisma pārstāvjiem agnosticisma piekritēji
dēvē sevi par pozitīvistiem un zinātniskās filozofijas pārstāvjiem.
Bet īstenībā kā vieni, tā otri, papildinādami vieni otrus, joprojām
paliek ideālisti, kas nepārtraukti cīnās pret materiālismu.

Viens no pirmajiem ievērojamiem buržuā-

ziskā iracionālisma pārstāvjiem bija vācu

filozofs Arturs Šopenhauers (1788—1860).

Šopenhauers bija baņķiera dēls, vidējo
izglītību ieguva Anglijā. Jēnā saņēmis zinātnieka grādu, viņš ap-
metās Drēzdenē, kur 1818. gadā pabeidza sava galvenā 'darba

Iracionālistiskais
voluntārisms.

Šopenhauers
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«Pasaule kā griba un priekšstats» pirmo sējumu. 1848. gada noti-

kumi radīja Šopenhauerā ārkārtīgu nepatiku un naidu pret revo-

lucionārajām masām.

Šopenhauerā filozofijas galvenais teorētiskais avots bija Kanta,
Platona un daļēji Šellinga mācība. Pretēji Hēgelim, kurš turējās
pie vēsturiskuma principa un augstu novērtēja valsts lomu sa-

biedrības attīstībā, Šopenhauers izvirzīja personības nevēsturisku

izpratni, ētisko individuālismu un uzskatu par valsts lomas iero-

bežošanu ar tīri policejiskām funkcijām. No Šopenhauerā vie-

dokļa personības būtību izveido no prāta neatkarīga griba, akla

gribēšana, kura nav šķirama no cilvēka ķermeniskās eksistences

un kurā izpaužas kosmiska pasaules griba, kas ir visa esošā pa-

mats un patiesais saturs.

Šopenhauerā mācība ir objektīvais ideālisms, kas savienots

ar subjektīvo ideālismu. Viņa filozofiskās mācības specifiska īpat-
nība ir voluntārisms. Šopenhauers, sekojot Kantam, atšķir «lietu

par sevi» un «parādības». «Lieta par sevi», pēc viņa ieskata, ir

izzināma, tā ir tā pati «griba». «Griba» ir katras esamības abso-

lūtais pamats, tā kaut kādā neizdibināmā veidā rada parādības
jeb «priekšstatus». Kopā ar «priekšstatiem» parādās «objekts» un

«subjekts», kuri ir korelatīvi, kuri ir viens otra priekšnoteikums.
No tā laika bez objekta nav subjekta un otrādi.

Izveidojoties augstākajām organiskās dzīves formām, par kuru

noslēgumu kļūst cilvēks, rodas izziņa kā darbības palīglīdzeklis.
Vienlaikus ar apziņu rodas «pasaule kā priekšstats» ar visām sa-

vām formām: ar korelatīvo subjektu un objektu, ar telpu un laiku,

ar daudzām atsevišķām lietām un šo lietu cēlonisko sakaru. Līdz

šim pasaule bija tikai «griba». Tagad tā kļūst par izzinošā sub-

jekta objektu jeb «priekšstatu».

Šopenhauers ieteica uzskatīt par sākotnējo nevis objektu, kā

to dara materiālisms, un nevis subjektu, kā to dara subjektīvais
ideālisms, bet gan bezapziņas gribas radītu priekšstatu. Kā «lieta

par sevi» griba tieši atklājas izziņas subjektam. Tomēr šās iz-

ziņas nosacījums, pēc Šopenhauerā ieskata, ir mūsu ķermenis.
No visiem objektiem, kas doti cilvēkam viņa priekšstatā, tikai

viņa ķermenis viņam ir gribas parādība, un tāpēc cilvēks ir indi-

vidualitāte. Tādējādi filozofijai, pēc Šopenhauerā ieskata, neat-

spēkojama tēze ir apgalvojums: eksistēju tikai es viens pats, bet

visa pasaule ir mans priekšstats. Līdz ar to Šopenhauers nostā-

jas subjektīvā ideālisma pozīcijās, kaut gan pats ir izteicies, ka

solipsisms ir «vājprātīgo filozofija». Būdams identisks ar ķer-

meņa darbību, gribas akts var atklāties apziņai vai nu tieši, vai

arī izziņā — ar sapratnes starpniecību. No tā rodas, pēc Šopen-
hauerā ieskata, divējādas formas zināšanas par mūsu ķermeni:
1) tiešas zināšanas par ķermeņa būtību jeb par gribu un 2) zinā-

šanas par ķermeni kā par objektu citu objektu vidū. Izziņa vispār
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attīstās divās formās: vai nu kā tieša (intuitīva) izziņa (saprat-
nes izziņa), vai arī kā abstrakta (refleksīva) izziņa (prāta iz-

ziņa). Par izziņas galveno veidu Šopenhauers uzskatīja intuitīvo

izziņu: visa refleksijas pasaule galu galā balstās, pēc viņa apgal-

vojuma, uz intuīciju. Refleksīvās izziņas analīze Šopenhauerā mā-

cībā pārvērtās par zinātnes un zinātniskās domāšanas reakcio-

nāru kritiku. Šī kritika izpaudās kā jēdziena loģiskās formas kri-

tika un kā cīņa pret dialektiku, it sevišķi pret tās mācību par

pretstatu vienību un cīņu.
šopenhauers pamatojās uz aplamo apgalvojumu, ka zinātne ir

ne tik daudz izziņas darbība, cik darbība, kuras uzdevums ir kal-

pot gribai. Zinātnes mērķis ir apmierināt praktiskās intereses,

kuras, pēc Šopenhauerā ieskata, savā būtībā vienmēr ir gribas,
aklas gribēšanas intereses. Pilnīga izziņa var būt tikai vērošana,
kam nav nekāda sakara ar praksi un ar gribas interesēm. Tāda

vērošana uztver lietas nevis kaut kādā relācijā, bet gan kā saturu,
kas tikai izpaužas jebkurā relativitātē, taču pats nav tai pa-

kļauts.
Vērojošā izziņa, pēc Šopenhauerā ieskata, nav pieejama zināt-

nei, tāpēc ka tā vienmēr ir vērsta uz intelektu, kas dziļi iestidzis

gribas interesēs. Bet tāda izziņa ir pilnīgi pieejama dažādiem

mākslas veidiem. Māksla balstās nevis uz intelektu, kas pakļauts

gribai, bet gan uz intuīciju. Tikai mākslinieciskā izziņa uztver

īsteno pasaules tēlu tā būtībā. Mākslinieka vai filozofa intuitīva-

jai izziņai pasaules būtība atklājas kā «griba», kā nemitīga tiek-

sme, kas pilna cīņas un šķelšanās. Mākslinieciskā intuīcija izzina

nevis atsevišķu lietu, bet gan «ideju» jeb mūžīgo formu, šās mā-

cības galvenā doma ir tā, ka māksla, mākslinieciskā intuīcija —

patiesā izziņa — ir tikai ģēnija privilēģija. Mākslinieka personība
tiek pretstatīta viduvējību masai, nicinātajam «pūlim».

Uz šo apgalvojumu pamata Šopenhauers cēla savu mācību

par brīvību un nepieciešamību. Kā «lieta par sevi» griba vienmēr

ir pilnīgi brīva. Turpretī viss dabas parādību kopums ir pakļauts
pietiekamā pamatojuma likumam un tātad eksistē nepieciešami.
Cilvēks arī ir parādība, tāpēc viņa rīcība empīriskajā pasaulē ir

nepieciešama. Tas nozīmē, ka visus gribas aktus noteic motīvi,

kas ir neatkarīgi no subjekta. ,Katra cilvēka raksturs fatāli reaģē
uz visiem motīviem un stimuliem, izslēdzot jebkādu patvaļīgu rī-

cību. Cilvēks ir sava rakstura vergs. Atzīdams katras cilvēka rīcī-

bas cēlonisko nosacītību, determinētību, Šopenhauers reizē ar to

mēģināja novērst fatālistiskos secinājumus, kuri izriet no cēlonī-

bas metafiziskās izpratnes. Pēc viņa mācības, viss ir predestinēts,
tomēr notikums ir predestinēts nevis pats par sevi, bet gan kā

iepriekšējo cēloņu rezultāts.

Šopenhauerā uzskats par dzīvi bija pesimistisks. Cilvēka dzīve

vienmēr norit starp vēlēšanos un tās apmierināšanu. Vēlēšanās

pec savas dabas ir ciešanas, vēlēšanās apmierināšana drīz vien
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pārsātina cilvēku, izrādās, ka mērķis ir iluzorisks, tā sasniegšana
zaudē pievilcību. Tiklīdz vajadzība ir apmierināta, dzīvē ienāk

pārsātinātība un garlaicība, kas met izmisuma ēnu pat uz nodro-

šinātajiem un laimīgajiem. Tam, ko sauc par laimi, vienmēr ir

negatīvs raksturojums, un tā būtība ir atbrīvošanās no kāda trū-

kuma vai kādām ciešanām. Tomēr pēc šās atbrīvošanās jāseko
vai nu jaunām ciešanām, vai arī garlaicībai. Ciešanas piemīt dzī-

vei, un no nejaušības ir atkarīga nevis ciešanu novēršana, bet

tikai atbrīvošanās no konkrētās formas, kuru tās iegūst.
Cilvēks, neapmierinādamies ar rūpēm, nodarbībām un uztrau-

kumiem, ko viņam sagādā īstenā pasaule, rada sev izdomātu pa-

sauli: dēmonus, dievus un svētos. Bet patiesībā cilvēks vienmēr ir

atstāts tikai savam paša liktenim. Pēc Šopenhauerā ieskata, opti-
misms ir aplams uzskats, rūgts cilvēces neizsakāmo ciešanu iz-

smiekls. Tomēr, atklājot cilvēkam pasaules ļaunuma nenovērša-

mību un neiznīcināmību, apziņa norāda, pēc Šopenhauerā ieskata,

arī ceļu, kā no šā ļaunuma atbrīvoties. Filozofs un mākslinieks

nonāk pie atklājuma, ka griba visās savās izpausmēs ir viena un

tā pati. Sasniedzis šādu izziņas pakāpi, indivīds novēršas no dzī-

ves, nonāk līdz pilnīga miera stāvoklim, kad nav nekādu vēlēša-

nos, nonāk pie askētisma. Askētisma rezultāts ir tas, ka kopā ar

ķermeņa nāvi iznīkst arī pasaules griba, kuras izpaudums ir ķer-
menis. Iznīkstot gribai, pati par sevi pārvēršas par neko arī visa

pārējā pasaule, jo, pēc Šopenhauerā ieskata, bez subjekta nav arī

objekta.
Šopenhauerā pesimisma, tāpat kā arī viņa sludinātā askētisma,

sociālā jēga ir acīmredzama. Viņš centās pierādīt, ka visu cilvē-

ces nelaimju pamatam ir kosmisks raksturs un tāpēc nekādi sa-

biedriski politiski pārveidojumi neko nevar grozīt cilvēku dzīvē.

Apgalvojot, ka mantīgo šķiru pārstāvji ir tikpat nelaimīgi kā ne-

mantīgie, Sopenhauers centās pārliecināt darbaļaudis, ka jāatsa-
kās no cīņas par labākiem dzīves apstākļiem. Viņš ieteica nevis

cīnīties, bet atteikties no visām vēlmēm un vajadzībām.

Šopenhauerā voluntāristiskajai mācībai atbilda arī viņa poli-
tiskie uzskati. Galvenais te bija tas, ka viņš sludināja policejisku
valsti ar varas un iebaidīšanas aparātu, kas nepieciešams, lai at-

vairītu jebkuru masu sacelšanos pret īpašumu, pret pastāvošo
iekārtu un tās institūtiem. Atsaukdamies uz Hobsu, Sopenhauers

apgalvoja, ka valsts vērsta nevis pret egoismu, bet gan tikai pret

kaitīgajām sekām, ko sagādā katram cilvēkam egoistiski darbojo-

šos personu lielais daudzums. Šie «filistra garīgajam līmenim pie-

lāgotie» 1 Šopenhauerā priekšstati liecina par viņa mācības reak-

cionāro raksturu.

20. gados Šopenhauerā mācībai netika pievērsta uzmanība. Bet

jau neilgi pirms 1848. gada revolūcijas un it sevišķi pēc tās vācu

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 374. lpp.
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buržuāzijas noskaņojumā notika lūzums. Hēgeļa dialektika vairs

nebija vajadzīga buržuāzijai, ko bija iebiedējuši revolucionārie

notikumi. Strādnieku kustības attīstība, tās pirmie panākumi
iedvesa buržuāzijai bailes. Radās pesimisma un skepticisma no-

skaņojumi. Par modi filozofijā kļuva iracionālisms, voluntārisms

un pesimisms. Šopenhauers, kuru agrāk gandrīz neviens nepazina,
pārvērtās par «modes filozofu». Tādējādi buržuāzijas pagriezienā

uz politiskās reakcijas pusi izpaudās šopenhauerā iracionālistiskā

voluntārisma patiesā sociālā jēga.
Otrs ievērojams domātājs, kas iezīmēja
buržuāziskās filozofijas pagrimuma sā-

kumu, bija dāņu filozofs Serens Kjerke-

gors (1813—1855). Laikabiedri viņu gandrīz nemaz nepazina, bet

XIX gadsimta beigās, kad kapitālisms sāka pāraugt savā pē-
dējā- — imperiālistiskajā stadijā, par Kjerkegora mācību sāka in-

teresēties Vācijā un citās Rietumeiropas zemēs. Bet it sevišķi
interese par Kjerkegora filozofiju pieauga pēc otrā pasaules kara.

Tāpat kā Šopenhauers, arī Kjerkegors sludināja iracionālismu.

Viņš apgalvoja, ka domāšana nekad nevar izzināt īstenību: tas,
ko domā, neeksistē reāli, — tas ir tikai domājamais, iespējamais.
Domāšana ir abstrakta, eksistence konkrēta. Kjerkegors mēģināja
pierādīt, ka nav iespējams radīt tādu filozofisku sistēmu un tādu

zinātni, kas varētu aptvert visu realitāti un pamatot paredzēšanu
vēstures procesā. Sistēma var aptvert tikai pagātnes pieredzi. Ra-

cionālistiskas sistēmas ietvaros neatrod vietu ne tikai tas, kas

attīstās laikā. Pat ja mēs aplūkosim tikai vienu dzīves mirkli, tā

atšķirības un pretstati ir tik lieli, ka nav atrodama ideja, kas va-

rētu aptvert šos pretstatus augstākā vienībā. Tādējādi iznāk, ka

filozofija nevar būt sistēma.

Domāšana un eksistence, vispārīgais un atsevišķais ir absolūti

pretēji viens otram, un nav pārejas no viena uz otru. Eksistence

ir galvenais jēdziens Kjerkegora mācībā. Viņš to aplūko kā nemi-

tīgu tapšanu vai pārmaiņu laikā. Kjerkegors tomēr noraidīja pār-
maiņas dialektisko izpratni, kas uzskata pārmaiņu par likumsaka-

rīgu procesu, kurā kvantitatīvu pārmaiņu uzkrāšanās nepieciešami
izraisa jaunu kvalitāšu rašanos parādībā. Hēgeļa «kvantitatīva-

jai» dialektikai viņš mēģināja pretstatīt savu «kvalitatīvo» dialek-

tiku, kas par sākotnējām un nemainīgām atzīst kvalitatīvās atšķi-
rības. Viņš noliedza nepārtrauktas un pakāpeniskas pārmaiņas.
Dzīves process, viņš apgalvoja, norit vienīgi impulsu jeb «grū-
dienu» formā. Dialektiskajam priekšstatam par pretstatu vienību

Kjerkegors pretstatīja metafizisko formulu «vai nu — vai arī».

Uz «grūdiena» jēdzienu pamatots viņa priekšstats par attīs-

tību, ko viņš saistīja ar personības eksistenci un attēloja kā tās

garīgu procesu. Tikai šim procesam piemīt kvalitatīva pārvērša-
nas. Augstāka stadija tajā vienmēr rodas tikai kā grūdiena vai

leciena sekas. Katras garīgas attīstības priekšnoteikums ir, pirm-

Kjerkegora reliģiskais
iracionālisms
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kart, jauna piepūle — bez tās nebūtu pašas attīstības, otrkārt,
atkārtošanas. Ar atkārtošanos jaunajā īstenībā tiek saglabāts un

paturēts agrāk iegūtais rezultāts. Šo mācību Kjerkegors izman-

toja, lai pamatotu individuālistisko ētiku un ar to saistītos priekš-
status par absolūto brīvību, grēcīgumu utt.

Kjerkegors apgalvoja, ka, pārejot no lēmuma uz darbību, vien-
mēr notiek minētā «atkārtošanas»: tas, ko agrāk tikai domāja kā

iespējamību, tagad, realizējoties, atkārtojas jau kā īstenība.
Jēdziens «atkārtošanās» bija vērsts pret Hēgeļa mācību par

pretstatu samierināšanos augstākā sintēzē. Tomēr Kjerkegors kri-

tizēja Hegeli nevis no pretstatu cīņas revolucionārās izpratnes
pozīcijām, bet tikai nosodīja veidu, kā viņš pamato tēzi par pret-
statu samierināšanos un vienību. Hēgelim pretstatu «samierināša-

nās» izriet no to objektīvas dabas. Turpretī pēc Kjerkegora ieskata,
lai pretstatus, kas cīnās, saistītu vienībā, ir vajadzīgs jauns sub-

jektīvs faktors — gribas akts. Tādējādi pretstatu cīņas un vienī-
bas dialektika tika iežņaugta šaurajos personiskās darbības ietva-
ros. Personības eksistence, kā to saprata Kjerkegors, ir kaut kas

pilnīgi iracionāls un pat paradoksāls. Bezjēdzību, paradoksu Kjer-
kegors mēģināja pārvērst par esamības jeb «eksistences» pamat-
noteiksmi. Tas, ko sauc par patiesību, Kjerkegoram ir tikai per-
sonisku jūtu un personiskas kaisles priekšmets. Eksistē tikai at-

sevišķais. Šajā nozīme filozofijas priekšmets Kjerkegoram ir nevis

«būtība», bet gan «eksistence».

Kjerkegora uzskats bija nevis tikai teorētiķa maldīšanās, bet

gan principiāls reakcionāra uzskats. Viņš neatzīst sociālā mo-

menta realitāti. «Suga», pēc Kjerkegora ieskata, ir nevis realitāte,
bet gan «fantoms», fantastiska «vide». Tikai atsevišķi cilvēki, indi-
vīdi ir realitāte, viņi var paļauties tikai paši uz sevi. Šis uzskats

ir vērsts pret ideju par sabiedriskā primātu pār personisko. «Ek-

sistencei», pec Kjerkegora ieskata, nav nekādas jēgas, ja aug-
stāko vērtību nesaskata atsevišķajā, t. i., individuālajā. Raksturot
cilvēku ka sabiedrisku būtni, sabiedrības locekli nozīmē, pēc viņa

aplūkot cilvēkus «kā siļķu baru jūrā»; tāds «bars» savā

kopuma varbūt ir interesants aplūkošanai, bet katrai atsevišķai
siļķei taja ir maza vērtība.

Kjerkegora individuālistiskie priekšstati ir ļoti abstrakti. Tomēr

tie iegūst gluži konkrētu — reakcionāru jēgu, tiklīdz tos attie-

cina uz sabiedriskajām parādībām. Pēc Kjerkegora ieskata, nav

nozīmes runāt par sabiedrības dzīvi. Par visu, kas attiecas uz sa-

biedrības dzīvi, jārūpējas tikai valdībai. Indivīdam ne tikai jā-
atstāj valdības ziņā rūpes par sabiedrību, bet viņam pastāvošās
valsts varas autoritāte jācienī kā kaut kas absolūts. Attīstīdams
šo domu, Kjerkegors nonāk tiktāl, ka absolūtās autoritātes sim-

bolu saskata policista nūjā.
Kjerkegora pasaules uzskats noteica viņa attieksmi pret 1848.

gada revolūciju. Viņa spriedumos par revolūciju izpaudās bailes
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un naids pret revolucionāro masu prasībām un rīcību. Kjerkegors
domāja, ka 1848. gada revolūcijas draud Dānijai ar bojā eju.
Turklāt briesmas viņš saskatīja nevis Vācijas iespējamā uzbru-

kumā Dānijai, bet gan tajā politiskajā brīvībā, ko solīja revolūcija.
Pēc Kjerkegora ieskata, personības attīstības augstākā stadija

ir reliģiskā. Pirms tās ir estētiskā un ētiskā stadija. Tikai reliģis-
kajā attīstības stadijā personība sasniedz, pēc Kjerkegora mācī-

bas, visdziļāko pašizziņu. Savos uzskatos par reliģijas attiecību

pret zinātni, par ticības attiecību pret prātu Kjerkegors atgriezās

pie «baznīcas tēva» Tertuliāna uzskatiem. Reliģisko ticību viņš

saprata kā ticēšanu no prāta viedokļa bezjēdzīgajam vai paradok-
sālajam. Dievs nemaz nav loģiska pierādījuma priekšmets. Dievs

ir tāds postulāts, bez kura mūsu personība nevar izturēt dzīves

pretrunas un ciešanas. Pamatojoties uz šo uzskatu par reliģiju un

ticību, Kjerkegors mēģināja kritizēt filozofijas mācību par patie-
sību. Patiesība, pēc viņa ieskata, ir nevis prāta, bet gan gribas
ieguvums jeb, runājot viņa vārdiem, «drosmīgs pasākums». Tādu

patiesību, pēc Kjerkegora uzskatiem, spēj dot tikai reliģija. Taču

ne katra reliģija spēj dot patiesību: tikai kristiānisms dod pamatu
uzvedības likumiem, jo tikai tas spēj iemācīt cilvēkiem to, kas

eksistē reāli. Kristiānisms, kā to iedomājās Kjerkegors, ir nešķi-
rami saistīts ar pesimismu, ar cilvēka «grēcīguma» apzināšanos.
Reizē ar to Kjerkegora «kristiānisms» ir dziļi antiracionālistisks,
tas noliedz izziņu un prātu.

Kjerkegora reliģiskie priekšstati daudzējādā ziņā atšķīrās no

dāņu protestantisma oficiālās teoloģijas. Klerikāļi nosodīja Kjer-
kegora mācību par tās pesimistisko raksturu. Kjerkegors norai-

dīja protestantiskās baznīcas oficiālo optimismu un liekulību. To-

mēr šīs Kjerkegora domstarpības ar valdošo protestantisko kleri-

kālismu nemaina viņa filozofiskās mācības būtību. Tās ir dom-

starpības vienā un tai pašā reliģiskajā nometnē, kura cīnās pret
materiālismu un ateismu. Tāpēc nav brīnums, ka tagad pro-
testantu teologi, tāpat kā ideālisti iracionālisti, atzīst Kjerke-
goru par savu izcilu priekšteci.

Par ievērojamu pozitīvisma pārstāvi Fran-

cijā kļuva Ogists Konts (1798—1857). Jau-

nībā viņš bija lielā utopiskā sociālista Sensimona skolnieks, un

atsevišķas tā idejas ietvertas viņa mācībā. Taču visumā Konta

mācība ir dziļi naidīga sociālismam, tā raksturojama kā buržuā-

ziska reakcija uz darbaļaužu atbrīvošanās kustības attīstību.

Konts atzina, ka 1789. gada revolūcija bijusi vēsturiski pro-

gresīva. Bet reizē ar to viņš apgalvoja, ka šī revolūcija iegrūdusi
Francijas sabiedrību «nekārtības» stāvoklī, kurš jāpārvar un jā-
nomaina ar jaunu «kārtību», kas būtu «zinātniski» pamatota un

izslēgtu jaunas revolūcijas iespēju. Šās jaunās «kārtības» teorētis-

kais pamatojums, t. i., kapitālisma apoloģija, bija visas Konta

pozitīvisma sistēmas pamats un galvenais mērķis.

0. Konta pozitīvisms
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No 1830. līdz 1842. gadam Konts rakstīja savu galveno
darbu — «Pozitīvās filozofijas kursu» sešos sējumos, kurš iezī-

mēja viņa darbības pirmo periodu. Tajā Konts gāja no ārējās pa-

saules, no dabas uz cilvēku. Taču vēlāk viņš atteicās no šīm ma-

teriālistiskajām pamatpozīcijām un ieteica aplūkot dabu nevis kā

objektīvu esamību, bet gan tikai no cilvēka viedokļa. Sajā otrajā
periodā viņš atzina, ka filozofijai jāapmierina ne tikai prāta vaja-

dzības, bet arī jūtu prasības. Cilvēci viņš aplūkoja kā kādu mis-

tisku «augstāku būtni», mēģināja nodibināt «cilvēces reliģiju» un

pat izstrādāja tai veltītā kulta formas.

Konta vēstures filozofija bija ideālistiska. Pār pasauli, pēc
viņa ieskata, valda idejas, sabiedrības progress ir vispirms garīgs
progress, un garīgā attīstība ne tikai vienmēr notiek pirms sociā-

lās attīstības, bet arī nosaka to. «Cilvēka gara vispārējo vēsturi»

viņš atzina par dabisku un pastāvīgu ceļa rādītāju zvaigzni ik-

vienā pētījumā par cilvēces vēsturi. Uz ideālistiska uzskata Konts

balstījās, izstrādājot plānu sava laika sabiedrības reformēšanai,

kā arī plānu sabiedrības izvešanai no politiskās un garīgās anar-

hijas, kādā to, pēc Konta ieskata, bija iegrūdusi franču revolūcija.
Vispirms jāpārveido uzskati, lai pēc tam varētu pārveidot
tikumus un, beidzot, institūtus.

Konta mācība par izziņu arī ir ideālistiska

un pilna pretrunām. Viņš, tāpat kā Jūms,

domāja, ka cilvēka prāts spēj izzināt tikai

parādības, t. i., aizstāvēja agnosticisma viedokli. Konts noraidīja
visas mācības, kas parādībā saskata būtības izpausmi. Viņš no-

liedza cēlonības jēdzienu un lika tā vietā priekšstatu par parādību
pastāvīgu secību.

lerobežojis zinātnisko izziņu tikai ar parādību sfēru, Konts

nonāca pie secinājuma, ka zinātnē principiāli nav iespējams iz-

skaidrojums. Pēc Konta ieskata, zinātnes uzdevums ir nevis «iz-

skaidrot», nevis pētīt parādību «būtību» vai «cēloni», bet tikai

secināt no pamatparādībām sekundārās parādības. Cēloņa un bū-

tības kategoriju viņš uzskatīja par pirmszinātnisko priekšstatu
paliekām. Konts apgalvoja, ka jebkura zinātnes patiesība ir rela-

tīva, nepilnīga. Taču no šās pareizās tēzes viņš taisīja subjektī-
vistiskus un agnostiskus secinājumus, ka nevar principiāli noro-

bežot objektīvo un subjektīvo izziņā un ka pastāv neizzināmais.

No Konta viedokļa zinātniskās atziņas ietver sevī kaut ko no

objekta un kaut ko, kas piemīt tikai subjektam. Filozofija, kas,

pētījot izziņas procesu, pārāk daudz piedēvē subjektam, ieslīgst,
pēc Konta ieskata, «misticismā». Bet filozofija, kas visu piedēvē
tikai objektam, ieslīgst «empīrismā». Subjekta un objekta patiesa
attiecība izziņas procesā Kontam palika neskaidra, tāpēc ka viņš

nesaprata sabiedriskās prakses lomu izziņas procesā. Ar «sub-

jektu» Konts saprata tikai atsevišķa cilvēka psihofizioloģisko

organizāciju.

Konta mācība par izziņu
un par zinātni
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Nonākot pretrunā ar saviem paša spriedumiem par progresu
zinātne, Konts atteicās saskatīt procesā, kurā izziņa nemitīgi tu-

vojas izzināmajam, kaut ko vairāk nekā tikai parādību izzināšanu
vien. Turklāt, pēc viņa ieskata, arī parādības nepavisam ne visas

ir izzināmas. Konts, piemēram, pasludināja, ka neizzināms ir

zvaigžņu ķīmiskais sastāvs. Taču jau 1859. gadā, tikai divus

gadus pēc Konta nāves, R. Bunzens un G. Kirhhofs atklāja spek-
tralo analīzi, kas deva iespēju noskaidrot Saules un zvaigžņu
atmosfēras ķīmisko sastāvu.

Visas Konta filozofiskās sistēmas pama-

tojums ir dots viņa mācībā par cilvēku

domāšanas nu izziņas attīstības trijām
stadijām: 1) «teoloģisko», 2) «metafizisko»

un 3) «pozitīvo» stadiju. «Teoloģiskajā» stadijā cilvēku zināšanu

loks ir ierobežots, domāšanā valda iztēle. Izskaidrojot dabas pa-

rādības, cilvēki atzīst fantastisku būtņu — dievu un garu — ek-

sistenci. Praktiskajā dzīvē teoloģisko stadiju raksturo neierobežots

autoritātes spēks, politiskajā dzīvē tas ir monarhistiskās iekārtas

laikmets. «Metafiziskajā» stadijā par pirmo principu atzīst vairs

nevis dievu, bet gan dabu jeb kādu abstraktu «būtību». Sās bū-

tības izpaudumi ir dažādi atsevišķi spēki. Taču arī «metafiziskā»

stadija ir tikai pārejas stāvoklis sabiedrības attīstībā. Šajā sta-

dijā tiek vājināta autoritāte, atsevišķā cilvēkā pastiprinās egoisms
un kļūst vājāks viņa sakars ar sabiedrību. Šajā periodā pieaug

sapratnes un samazinās jūtu loma. Politiskajā dzīvē valda tiek-

sme likt monarhuvaras vietā tautas varu.

Augstākā un pēdējā stadija izziņas un vispār sabiedrības at-

tīstībā ir «pozitīvā» jeb zinātniskā stadija, kurai raksturīga at-

teikšanās no teoloģijas un metafizikas un sabiedrības dzīves pār-
veidošana uz pozitīvu zināšanu pamata. Šīs zināšanas dod ne

tikai matemātika, astronomija, fizika un ķīmija, bet arī bioloģija
un zinātne par sabiedrību — «socioloģija». «Pozitīvās» zinātnes

mērķis un tās iespējamības nosacījums ir dabas un sabiedrības

kārtības un likumu noskaidrošana. Visas «metafiziskās» problē-
mas, t. i., jautājumi par esamības būtību, tiek pasludināti par

principiāli neatrisināmiem. Pasludinot par zinātnes un filozofijas
uzdevumu dabas un sabiedrības likumu izzināšanu, Konts saprata
šos likumus kā pētījamo parādību pastāvīgo savstarpējo attiecību

novērošanas rezultātu. Šo attiecību izzināšana ir vienīgais patiesi
zinātniskais un «pozitīvais» izziņas veids. «Pozitīvā» stadija, pēc
Konta apgalvojuma, pārvar teorijas un prakses nošķirtību, kas

piemīt «metafiziskajai» stadijai. Parādību likumu izzināšana dod

iespēju paredzēt šo likumu darbību nākotnē. Izziņas mērķis ir

«redzēt, lai paredzētu», un, balstoties uz paredzēšanu, aktīvi

iejaukties notikumu gaitā.
Konta izvirzītā cilvēces attīstības «triju stadiju» teorija ir

ideālistiska konstrukcija. Par sabiedrības progresa noteicošo dzi-

Izziņas vēsturiskās

attīstības triju
stadiju «likums»
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nējspēku Konts pasludināja izziņas progresu, kurā notiek pāreja
no reliģiskiem priekšstatiem par pārdabiskām būtnēm uz abstraktu

jēdzienu par dabu un no šā jēdziena uz «pozitīvo» zinātni.

Konts svārstījās starp vāji izteiktu materiālistisku tendenci un

ideālismu, kas viņam visur ir valdošais. Turklāt šis Konta filo-

zofijā dominējošais ideālisms parādās gan kā objektīvais, gan kā

subjektīvais ideālisms. Konta uzskats par filozofijas priekšmetu
ir pretrunīgs. Konts dažreiz atzīst, dažreiz noliedz, ka filozofijai
būtu savs priekšmets, kas ir atšķirīgs no speciālo zinātņu priekš-
metiem. No vienas puses, viņš apgalvoja, ka filozofija tikai vis-

pārinoši rezumē speciālo zinātņu iegūtos rezultātus. Šajā izpratnē
filozofijai nav nekāda īpaša izziņas priekšmeta. No otras puses,

pašā šādas vispārināšanas uzdevumā Konts saskatīja arī kaut ko

specifisku, kas piemīt tikai filozofijai. Pēc Konta ieskata, piemē-

ram, neviena no speciālajām zinātnēm nevar saprast to zināšanu

sakaru, kuras iziet ārpus šās zinātnes ietvariem. Speciālās zināt-

nes ir ierobežotas darba dalīšanas rezultātā, ikviena no tām redz

tikai savu priekšmetu. Turpretī «pozitīvā» filozofija pētī attiecības

starp speciālajām zinātnēm, to savstarpējos sakarus.

No šādā veidā saprastas filozofijas izriet

jauna zinātņu klasifikācija. Konts sakār-

toja visas zinātnes pēc vienkāršuma un abstraktuma pakāpes.
Pirmā pamatzinātne viņa klasifikācijā ir matemātika, zinātne par

visvienkāršākajiem objektiem un reizē ar to visabstraktākā no vi-

sām zinātnēm. Tai seko astronomija, fizika, ķīmija, bioloģija un,

beidzot, «sociālā fizika» jeb socioloģija. Katra sekojošā zinātne

nav tikai atvasināma vien no visām iepriekšējām: salīdzinājumā
ar tām tā vienmēr ir sarežģītāka. Tā ir pakļauta ne tikai liku-

miem, kas kopēji tai un visām iepriekšējām zinātnēm, bet arī spe-

ciāliem savas sfēras likumiem. Pēc Konta ieceres, šī zinātņu kla-

sifikācija atveido, pirmkārt, dabisko kārtību, ciktāl tā pieejama

zinātnēm, un, otrkārt, pašu zinātņu attīstības vēsturisko kārtību.

Matemātika, piemēram, ieņem Konta klasifikācijā pirmo vietu ne

tikai tāpēc, ka tā ir visvienkāršākā un visabstraktākā zinātne, bet

arī tāpēc, ka tā pirmā no visām zinātnēm izveidojusies par «po-

zitīvu» zinātni. Gluži tāpat socioloģija — pēdējā no pamatzināt-
nēm — pēc savas vislielākās komplicētības un konkrētības reizē

ar to ir zinātne, kas visvēlāk izveidojusies par «pozitīvu» zinātni.

Konta socioloģija ir ne tikai teorētiski vis-

vājākā, bet arī politiski visreakcionārākā

viņa mācības daļa. Konts bija pirmais no

XIX gadsimta daudzajiem buržuāziskajiem sociologiem pozitīvis-

tiem, kuri mēģināja izveidot zinātni par sabiedrību, pamatojoties
nevis uz sabiedrības reālās vēstures pētījumiem, bet gan uz da-

žiem pilnīgi aprioriem principiem. V. I. Ļeņins izskaidroja, kāds

ir visu šā tipa teoriju metodoloģiskais trūkums. Viņš parādīja, ka

«iesākt ar jautājumiem, kas ir sabiedrība, kas ir progress? — tas

Zinātņu klasifikācija

Konta socioloģiskie
uzskati



nozīmē iesākt no beigām. No kurienes,» jautāja Ļeņins, «jūs ņem-
sit jēdzienu par sabiedrību un progresu vispār, ja jūs vēl neesat

izpētījuši nevienu sabiedrisku formāciju atsevišķi, neesat pratuši
pat nodibināt šo jēdzienu, neesat pratuši pat tuvoties vienalga
kādu sabiedrisku attiecību nopietnai faktiskai pētīšanai, objektīvai
analizēšanai? Tā ir visuzskatāmākā metafizikas pazīme, ar ko

iesāka ikviena zinātne: kamēr neprata uzsākt faktu pētīšanu, vien-

mēr sacerēja apriori vispārējas teorijas, kas vienmēr palika ne-

auglīgas.» 1 Galvenais Konta socioloģijā bija uzskats par sabied-

rību kā par «sociālu organismu», kas analoģisks bioloģiskam or-

ganismam. No tā izrietēja aplamais secinājums, ka starp sabied-

riskā organisma visām sastāvdaļām, orgāniem un funkcijām pa-
stāv solidaritāte. Pats Konts atzina, ka «vispārējā sociālā soli-

daritāte» bija kļuvusi viņam par «primāro ideju mācībā par sa-

biedrību». So apgalvojumu antizinātniskais un pat reakcionārais

raksturs ir acīmredzams. Būdams franču 1830. gada un 1848.

gada revolūcijas aculiecinieks un franču restaurācijas laikmeta

zinātnieku vēsturnieku laikabiedrs, Konts tomēr nesaskatīja sva-

rīgāko procesu franču sabiedrības vēsturē XIX gadsimta pirmajā
pusē — šķiru cīņas pieaugumu starp proletāriešiem un kapitālis-
tiem. Kontam uzņēmēji kapitālisti un proletārieši strādnieki ir

nevis divas antagonistiskas šķiras, bet gan viena šķira. No tā

Konts secināja, ka pastāv sabiedrisko šķiru «sociālā harmonija»,
«vienība». Ar šo pamatilūziju Konta uzskatos saistītas arī vairā-

kas citas ilūzijas. Viņš domāja, ka «pozitīvā filozofija» spēj pie-

spiest kapitālistus no savtīgiem ierāvējiem kļūt par «sabiedrisko

kapitālu nepieciešamiem glabātājiem». Pamatojoties uz šo atzi-

numu, Konts apgalvoja, ka politiskajai varai jāpieder «rūpniecī-
bas vadītājiem», proti, baņķieriem, kā šķirai, kas pilda pašas vis-

pārējākās funkcijas.
No buržuāziskās revolūcijas nespējas atrisināt uzdevumu —

pārveidot sabiedrību uz saprātīgiem pamatiem Konts izdarīja to

secinājumu, ka noliedza jebkādu revolūciju kā procesu, kas prin-

cipiāli naidīgs «kārtībai», kā arī noliedza revolucionārās un ma-

teriālistiskās mācības, kas teorētiski sagatavoja franču revolūciju.

Viņš noraidīja ne tikai prasību pēc vispārējas vienlīdzības, bet

arī prasību pēc tautvaldības. Atzinis strādnieku šķirai tikai pasīvu

spēju uztvert pozitīvās filozofijas mācības, Konts uzskatīja par

strādnieku negrozāmu pienākumu visās lietās pakļauties uzņē-

mējiem.
Konta darbība ir savam laikam raksturīga. Viņa personā, tā-

pat kā Šopenhauerā personā, buržuāziskā filozofija XIX gadsimta
pirmajā pusē sāka slīdēt uz leju, sāka sludināt reakcionāras sub-

jektīvi ideālistiskas, voluntāristiskas un buržuāziski pozitīvistiskas
eklektiskas idejas un mācības.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, I. sēj., 121. lpp.
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OTRAIS NODALĪJUMS

MARKSISTISKI ĻEŅINISKĀ FILOZOFIJA UN

TĀS CĪŅA PRET BURŽUĀZISKO FILOZOFIJU

XII nodaļa

DIALEKTISKĀ UN VĒSTURISKĀ MATERIĀLISMA

RAŠANĀS — REVOLŪCIJA FILOZOFIJĀ

1. §. Marksisma vēsturiskās saknes un teorētiskie avoti

XIX gadsimta vislielākais idejiski politiskais notikums bija
marksisma — strādnieku šķiras zinātniskās ideoloģijas rašanās.

Galvenais marksisma ir mācība par proletariāta pasaulvēstu-
risko misiju, par proletariāta diktatūru. Proletariāta vēsturiskā

misija, kas izriet no proletariāta izšķirošās lomas kapitālisma at-
tīstības gaita izveidotās rūpnieciskās lielražošanas sistēmā, ir

buržuāziskās iekārtas sagraušana un komunistiskas bezšķiru sa-

biedrības radīšana. Strādnieku šķiras atbrīvošanās kustība neno-

vēršami izraisa sociālistisko revolūciju un proletariāta diktatūras

nodibināšanu — sociālisma uzcelšanas nepieciešamu nosacījumu.
Proletariāta zinātniskās ideoloģijas pamatlicēji Markss un

Engelss parādīja, ka strādnieku šķira būtiski atšķiras no visām

iepriekšējām un arī jaunajos laikos pastāvošajām ekspluatētajām
šķirām. Tikai šī šķira var atrisināt darbaļaužu sociālās atbrīvoša-

nās uzdevumu. Citu šķiru atbrīvošanās kustības rezultātā tika iz-

nīcināta tikai konkrētā vēsturiskā forma, kādā cilvēks apspiež
cilvēku, turpretī proletariāta šķiras cīņa dara galu jebkurai ap-

spiestībai un ekspluatācijai. Tieši tāpēc Markss un Engelss rak-

sturoja proletariātu kā pēc savas dabas sociālistisku šķiru. Tādē-

jādi Markss un Engelss izdalīja proletariātu no visas apspiesto,
nemantīgo un atstumto masas. Bet marksisma pamatlicēji nebūt

nenostādīja algotos strādniekus pretī citām ekspluatētajām šķi-

rām; viņi norādīja visu zemju proletariātam viņa vietu un visu

darbaļaužu vadoņa un vadītāja lomu viņu cīņā par sociālo atbrī-

vošanos.

Markss un Engelss radīja savu mācību par proletariāta sociā-

listisko misiju, izdarot nepieciešamos secinājumus no visas iepriek-
šējās vēsturiskās pieredzes un analizējot sabiedriskās domas at-

tīstību, kuras sasniegumus viņi kritiski pārstrādāja. Marksisma

mācība zinātniski atspoguļoja to faktu, ka sabiedrisko attiecību

sociālistiska pārveidošana, kuras priekšnoteikumi Marksa un En-

gelsa laikmetā tikai sāka veidoties, ir vēsturiska nepieciešamība.
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Strādnieku šķiras zinātniskās ideoloģijas
rašanos bija sagatavojusi sabiedrības ma-

teriālās un garīgās dzīves iepriekšējā at-

tīstība. Marksisms radās XIX gadsimta
40. gadu vidū; pirms tā rašanās ilgu laiku

attīstījās kapitālistiskā formācija, kuras pirmie iedīgļi veidojās
XV un XVI gadsimtā. Sākumā kapitālisms attīstījās feodālās

iekārtas dzīlēs, pakāpeniski iedragājot novecojušās feodālās ražo-

šanas attiecības. Svarīga nozīme kapitālisma attīstībā bija bur-

žuāziskajām revolūcijām Nīderlandē (XVI gs.), Anglijā (XVII gs.)
un Francijā (XVIII gs. beigās).

Svarīgākais ekonomiskais rezultāts feodālisma likvidēšanai

Anglijā un Francijā bija rūpniecības revolūcija, kas noritēja uz

jaunu, buržuāzisku ražošanas attiecību bāzes. īsā vēsturiskā laika

posmā tā izraisīja milzīgu materiālās ražošanas un darba ražī-

guma pieaugumu. Agrāk kapitālistiskās ražošanas attiecības bija
saistītas ar roku darba tehniku, turpretī tagad sākās rūpnieciskā
kapitālisma attīstība, kas izraisīja kā vienu no saviem svarīgāka-
jiem rezultātiem proletariāta pieaugumu.

Kapitālisma nostiprināšanās visvairāk attīstītajās Rietumeiro-

pas zemēs uzskatāmi parādīja buržuāziskā progresa antagonis-
tisko dabu. Nabadzības uzkrāšanās vienā sabiedrības polā un ba-

gātības — otrā, ražošanas anarhija, sīkražotāju proletarizācija,
strādnieku, arī mazgadīgo, neapvaldīta, faktiski nekādas likum-

došanas neierobežota ekspluatācija, nejēdzīgi dzīvokļu apstākļi
proletāriešiem, drausmīgi naudas sodi un visādi spaidi — tāda

bija nepievilcīgā kapitālistiskā īstenība.

Sākot ar 1825. gadu, Anglija un pēc tam arī citas Rietumeiro-

pas kapitālistiskās zemes laiku pa laikam pārdzīvoja ekonomiskās

pārprodukcijas krīzes, kuru sekas bija bezdarba pastiprināšanās,
darbaļaužu nabadzība un bads. Tādējādi, kaut gan kapitālisms
šaja periodā attīstījās augšup ejošā virzienā, tomēr kapitālistis-
kajai sistēmai piemītošās ražošanas anarhijas rezultātā periodiski
jau radās neatbilstība starp ražošanas spēkiem un ražošanas at-

tiecībām.

Anglijas, Francijas un citu Rietumeiropas zemju buržuāzija,
buržuāzisko revolūciju uzvaras rezultātā iekarojusi politisko varu,

pakāpeniski pārvērtās par kontrrevolucionāru šķiru. Proletariāts,
kas XVIII gadsimtā un XIX gadsimta sākumā palīdzēja buržuā-

zijai cīnīties pret feodālo varu un neapzinājās savu interešu un

kapitālistu interešu nesamierināmo pretstatu, tagad pirmoreiz
sāka darboties vēstures arēnā kā patstāvīgs politisks spēks. 1819.

gadā Anglijas valdība deva pavēli šaut uz neapbruņotiem strād-

niekiem, kas bija sapulcējušies mītiņā Mančestras tuvumā. 1839.

gadā Velsā strādnieku akcija pret necilvēcisko ekspluatāciju iz-

vērsās par sacelšanos. Pakāpeniski apvienojoties nacionālā mē-

rogā, angļu strādnieki izveidoja čartistu partiju, kuras galvenais

Strādnieku šķiras
zinātniskās ideoloģijas

rašanās objektīvā
nepieciešamība
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uzdevums bija cīņa par tautas hartiju, t. i., par pilsoņu tiesību

piešķiršanu darbaļaudīm, ar ko čartisti cerēja pakļaut savai kon-

trolei valsts varu. «...Anglija,» rakstīja V. I. Ļeņins, «deva pa-
saulei pirmo plašo, tiešām masveidīgo, politiski noformēto prole-
tāriski revolucionāro kustību — čartismu ..

Ari Francijā strādnieku šķira sāka vērsties pret buržuāziju,
izvirzot savas prasības ne tikai daudzos streikos, bet arī atseviš-

ķās bruņotās akcijās. 1830. gada revolūciju Francijā izdarīja gal-
venokārt strādnieki, kas pirmie sāka uzbrukumu Kārļa X monar-

hijai. Tiesa, šās revolūcijas rezultātus izmantoja nevis strādnieki,
bet gan liberālie buržuā, kuri Kārļa X vietā ielika Orleānas Luiju
Filipu, bodnieku un baņķieru karali. Taču drīz vien pēc jūlija re-

volūcijas, 1831. gadā, Lionā uzliesmoja audēju sacelšanās, kurā

gan tieši izvirzīja tikai republikāniskus lozungus, bet sociālās re-

publikas jēdzienā ietvēra lielā mērā antikapitālistisku saturu. Bur-

žuāzijas ideologiem šī strādnieku cīņa šķita barbarisms, turpretī
Markss un Engelss strādnieku šķiras atbrīvošanās kustībā saska-

tīja sabiedriski vēsturiskās attīstības vislielāko progresīvo spēku.
Marksisma rašanās periods ir periods, kad tika pabeigti bur-

žuāziski demokrātiskie pārveidojumi Rietumeiropā. Šajā periodā
buržuāzija Rietumeiropas zemēs parasti vairs nebija revolucionāra

šķira, kas ieinteresēta buržuāziski demokrātisko pārveidojumu pil-
nīgā realizācijā. Buržuāziskās revolūcijas virzītāji spēki varēja
būt tikai proletariāts, pilsētu sīkburžuāzija un zemnieki. Tāpēc
arī cīņa par demokrātiju, ciktāl tās avangardā bija proletariāts,
ieguva kvalitatīvi jaunu raksturu.

Vācija — Marksa un Engelsa dzimtene — bija salīdzinājumā
ar Angliju un Franciju atpalikusi zeme, visumā tā pārdzīvoja ka-

pitālisma attīstības manufaktūras stadiju. Vācu buržuāzijai vēl

nebija politiskās varas, kaut gan tā jau bija ievērojams ekono-

misks spēks. Darbaļaužu masas, proletariātu nomāca divkāršs —-

muižnieku un kapitālistu — jūgs. Tas saasināja šķiru pretrunas.
Dienas kārtībā bija jautājums par buržuāzisko revolūciju. Markss

un Engelss norādīja uz šās revolūcijas tuvošanos un uz tās vēs-

turisko savdabīgumu; savdabīgums bija tas, ka revolūcijai Vācijā

vajadzēja notikt jaunos starptautiskos un iekšējos apstākļos. Vā-

cijā buržuāziskā revolūcija brieda apstākļos, kad kapitālisms jau
valdīja Rietumeiropas zemēs un pašā Vācijā salīdzinājumā ar

XVII gadsimta Angliju un XVIII gadsimta Franciju bija vairāk
attīstīts proletariāts, kas jau bija izteicis savas šķiras pretenzijas,

piemēram, Silēzijas 1844. gada sacelšanās laikā. Tādējādi te bija
radušies apstākļi, lai varētu izvērsties proletariāta un buržuāzi-

jas šķiru cīņa pašā buržuāziskās revolūcijas gaitā, — tādu ap-

stākļu nebija agrīno buržuāzisko revolūciju periodā. Ar šo Vācijas
sociāli ekonomiskās attīstības savdabīgumu izskaidrojams, kāpēc

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 29. sēj., 271. lpp.



tieši Vācijā radās marksisms, ko vēsturiski bija sagatavojusi ka-

pitālisma un proletariāta šķiras cīņas attīstība visās Eiropas
zemēs.

Marksisms radās kā buržuāziskās sabiedrības ekonomisko un

politisko antagonismu visdziļākais zinātniski filozofiskais atspo-
guļojums no revolucionārā proletariāta pozīcijām. Marksa un

Engelsa mācība izteica strādnieku kustības kardinālās vaja-
dzības; pirms tam strādnieku kustība maldījās kā pa tumsu bez

pareizas revolucionāras teorijas. Marksisms pilnīgi apmierināja
šīs proletariāta atbrīvošanās cīņas kardinālās vajadzības, do-

dot tai zinātnisku sociālistisku mācību, kas norādīja proleta-
riāta sociālās atbrīvošanās ceļus un līdzekļus un atklāja sa-

biedrības attīstības likumus, kuri ar objektīvu nenovēršamību

ved pie komunisma uzvaras.

Strādnieku šķiras zinātniskās ideoloģijas
un tās filozofiskā pamata — dialektiskā

un vēsturiskā materiālisma — rašanos bija
sagatavojusi visa iepriekšējā zinātniskās domas attīstība. Mar-

ksisma buržuāziskie kritiķi parasti mēģina iztēlot Marksa un En-

gelsa mācību kā sabiedriskās domas visas iepriekšējās attīstības

nihilistisku noliegumu. Patiesībā, kā norādīja V. I. Ļeņins, «visa

Marksa ģenialitāte ir taisni tā, ka viņš devis atbildes uz jautā-
jumiem, kurus cilvēces progresīvā doma jau bija ierosinājusi.
Viņa mācība izauga kā filozofijas, politiskās ekonomijas un sociā-

lisma lielāko pārstāvju mācības taisns un tiešs turpinājums.»
1

Marksisma teorētiskie avoti ir: 1) klasiskā vācu filozofija, it

sevišķi Hēgeļa ideālistiskā dialektika un Feierbaha antropoloģis-
kais materiālisms; 2) klasiskā angļu politiskā ekonomija, vispirms
Smita un Rikardo mācība; 3) XIX gadsimta sākuma kritiski

utopiskais sociālisms, pirmām kārtām Sensimona un Furjē
mācība.

Hēgeļa un Feierbaha filozofiskās mācības aplūkotas iepriekšē-
jās nodaļās. Markss un Engelss kritiski uztvēra, materiālistiski

pārstrādāja un attīstīja tālāk, balstoties uz jaunu faktisko un teo-

rētisko materiālu, Hēgeļa dialektikas «racionālo kodolu» un Feier-

baha materiālisma pamattēzes.
A. Smita (1723—1790) un D. Rikardo (1772—1823) teoriju iz-

cila nozīme ir tā, ka viņi lika pamatu darba vērtības teorijai.
Viņi apgalvoja, ka preces vērtību noteic nevis šās preces fiziskās

īpašības, tās derīgums, pieprasījums vai piedāvājums, bet gan

preces ražošanai izlietotā sabiedriski nepieciešamā darba dau-

dzums. Vērtības likumu Smits un Rikardo uzlūkoja par mūžīgu
dabisku ekonomiskās taisnības likumu; viņi nevarēja pieļaut pat
domu

par šā ekonomiskā likuma vēsturiski pārejošo raksturu.

Marksisma teorētiskie

avoti

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 19. sēj., 3. lpp.
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Kapitālistiskā sistēma viņiem likās dabiska, mūžīga, visu sabied-

rības locekļu interesēm atbilstoša, vienīgā iespējamā sistēma.

Pamatodami vērtības likumu, Smits un Rikardo nepētīja jau-

tājumu par virsvērtības izcelšanos, kaut gan atzina, ka kapitā-
lista peļņa tiek ņemta no ražošanas un nevis no preču apgrozības.
Neinteresēšanās par virsvērtības avotu ir ļoti raksturīga; šajā
faktā, kā atzīmēja Markss, izpaužas buržuāzisko ekonomistu šķi-
ras instinkts, kas neļauj iedziļināties jautājumos, kuru izvirzīšana

vien jau draud tieši atmaskot kapitālistisko ekspluatāciju.
Markss un Engelss augstu novērtēja Smita un Rikardo idejas

par vērtību kā sabiedriski nepieciešamā darba iemiesojumu. Pie-

krizdami šai tēzei, marksisma pamatlicēji tomēr uzsvēra, ka vēr-

tība ir noteikta, vēsturiski pārejoša sabiedriska attiecība, kas pa-

rādās kā lietu, cilvēka darba produktu attiecība. Tas nozīmē, ka

tikai vēsturiski noteiktos ekonomiskos apstākļos darba radītās

lietas iegūst preču formu. Preču ražošana nav mūžīga, tā nav vie-

nīgā iespējamā forma, kā cilvēkiem apmainīt savu ražīgo dar-

bību. Pētīdami kapitālistiskā ražošanas veida rašanās un attīs-

tības likumus, Markss un Engelss izveidoja mācību par virsvēr-

tību un, pamatojoties uz to, pierādīja, ka pāreja no kapitālisma
uz sociālismu ir nenovēršama. Marksistiskās politiskās ekonomi-

jas izveidošanai bija milzīga nozīme marksistiskās filozofijas, it

īpaši vēstures materiālistiskās izpratnes izstrādāšanā.

A. Sensimona (1760—1825) un S. Furjē (1772—1837) vēs-

turiskais nopelna bija tas, ka viņi — gan no aplamām ideālistis-

kām pozīcijām — mēģināja pierādīt, ka ir iespējams un ir liet-

derīgi pāriet no kapitālisma uz tādu sabiedrisku iekārtu, kuras

pamatā būs sabiedrisks īpašums un kolektīvs darbs un līdz ar to

būs darīts gals tautas masu nabadzībai un visi varēs apmierināt
savas saprātīgās vajadzības.

Franču utopiskie sociālisti atšķīrās no agrīnajiem XVI un XVII

gadsimta utopistiem ar to, ka viņi dzīvoja laikā, kad kapitālis-
tiskā iekārta bija jau vairāk vai mazāk attīstīta, un tāpēc viņu
mācības stiprā puse bija kapitālisma kritika. Furjē, piemēram,
kā atzīmēja Engelss, «nesaudzīgi atsedz buržuāziskās pasaules
materiālo un morālo nabadzību un salīdzina to ar agrāko apgais-
motāju vilinošiem solījumiem nodibināt tādu sabiedrību, kur val-

dīs tikai prāts, tādu civilizāciju, kas visus aplaimos . .
Tomēr utopiskie sociālisti nepārstāvēja proletariātu, kas to-

laik vēl nebija izveidojies kā šķira. Viņi izteica tās sīkburžuāzisko

iedzīvotāju daļas intereses, kura proletarizējās un kuru pareizāk
nosaukt par proletariāta priekšteci. Viņi nesaskatīja sabiedrības

sociālistiskās pārveidošanas īstenos ceļus, noraidīja revolūciju

(atsaukdamies uz 1789. gada revolūciju un nesaprazdami, ka tā

nenoveda pie sociālisma tāpēc, ka nebija sociālistiska revolūcija),

1 Ķ. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sej., 112. lpp.
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noraidīja šķiru cīņu un pasludināja par vienīgo ceļu uz sociālismu

izglītību, audzināšanu, šķiru sadarbību, kapitālistu un vispār
varasvīru pierunāšanu nostāties sociālisma pusē, sociālistisku pa-

raugkoloniju organizēšanu utt. Utopiskie sociālisti bija ideālisti

sabiedriski vēsturiskā procesa izpratnē. Sociālismu viņi uzskatīja
par prāta ideālu un nevis par noteiktas sabiedriskas šķiras ideālu:

viņi mēģināja pierādīt, ka sabiedrības sociālistiska pārveidošana
izdevīga arī kapitālistiem.

Marksa un Engelsa darbos augstu novērtētas tās racionālās

idejas, ko izteikuši Sensimons, Furjē un citi utopiskie sociālisti.

Reizē ar to marksisma pamatlicēji pārliecinoši parādīja, cik ne-

pamatoti ir utopiskie priekšstati par pārejas ceļiem uz sociālismu,

kritizēja utopisko sociālistu mācības ideālistiskos pamatus, viņu
noliedzošo izturēšanos pret šķiru cīņas progresīvo nozīmi, viņu
sektantisko atrautību no proletāriskās kustības un tieksmi pēc
kompromisa ar valdošajām šķirām. Kritiski pārstrādājuši utopiskā
sociālisma racionālās idejas, marksisma pamatlicēji deva sociā-

lismam zinātnisku materiālistisku pamatojumu, saistīja to ar mā-

cību par virsvērtību, izstrādāja zinātniskā sociālisma pamatus,
teorētiski vispārinot vēstures pieredzi, īsi sakot, pārvērta sociā-

lismu no utopijas par zinātni, un tam bjja milzīga nozīme arī

marksisma filozofijas attīstībā.

Izveidojot jaunu — augstāku materiālistiskās filozofijas formu,
iHarkss un Engelss neaprobežojās ar to, ka revolucionāri kritiski

pārstrādāja iepriekšējās mācības par sabiedrību. Viņi teorētiski

vispārināja arī XIX gadsimta dabas zinātņu lielos atklājumus, no

kuriem tieši izrietēja dabas dialektiski materiālistiskas izpratnes
nepieciešamība. Tādējādi marksisma rašanos bija sagatavojusi
visa iepriekšējā izziņas attīstība.

2. §. Marksa un Engelsa filozofisko uzskatu veidošanās

Marksisma filozofijas rašanās ir vēsturisks process, kas ilga
apmēram desmit gadu — no XIX gadsimta 30. gadu beigām līdz

40. gadu beigām. Tas ir Marksa un Engelsa filozofisko uzskatu

veidošanās process; ne uzreiz viņi kļuva par strādnieku šķiras
vadoņiem un ideologiem, dialektiskā un vēsturiskā materiālisma

radītājiem.
Kārlis Markss dzimis 1818. gada 5. maijā Trīrā (Reinas pro-

vincē). Viņa tēvs bija pazīstams advokāts, kas turējās pie progre-
sīviem buržuāziski demokrātiskiem uzskatiem, bet bija revolucio-

nāriem centieniem tāls. Pēc ģimnāzijas beigšanas Markss mācī-

jās juridiskajā fakultātē universitātē, sākumā Bonnā, pēc tam

Berlīnē. Marksa tēvs vēlējās, lai viņa dēls kļūtu par advokātu,
par valsts ierēdni. Taču Markss jau studiju gados kļuva par Vā-

cija valdošās sabiedriskās iekārtas nesamierināmu pretinieku.
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Fridrihs Engelss, tāpat kā Markss, uzauga Reinas provincē,
kapitālistiski visvairāk attīstītajā toreizējās Vācijas novadā. En-

gelss dzimis 1820. gada 28. novembrī Barmenas pilsētā tekstil-

fabrikanta ģimenē, kur valdīja reakcionārs politiskais noskaņo-
jums un reliģisks piētisms. Viņam nedeva iespēju pat pabeigt
ģimnāziju, tāpēc ka viņu gatavoja par komersantu. Tikai neatlai-

dīga patstāvīga mācīšanās un zinātnisks darbs, kā arī piedalīša-
nās politiskajā cīņā palīdzēja Engelsam nostāties uz pareiza, re-

volucionāra ceļa.
Lai radītu strādnieku šķiras zinātnisko ideoloģiju un tās filo-

zofisko pasaules uzskatu, Marksam un Engelsam vajadzēja vis-

pirms noraidīt priekšstatus, kas valdīja viņu apkārtnē, pārvarēt
tās idejas, ko viņiem centās iepotēt ģimenē, skolā utt. Taču ar

šādu valdošās ideoloģijas noraidīšanu vien nepietika. Vajadzēja
teorētiski izprast sabiedriski vēsturisko attīstību, proletariāta šķi-
ras cīņu un revolucionāri kritiski pārstrādāt iepriekšējās sabied-

riskās domas sasniegumus. To visu varēja veikt, tikai nostājoties
strādnieku šķiras pozīcijās, kas bija principiāli naidīgas buržuā-

ziskajai ideoloģijai.
Marksisma filozofijas veidošanās vēsturiskajā procesā atzīmē-

jamas divas pamatstadijas: 1) Marksa un Engelsa pāreja no

ideālisma un revolucionārā demokrātisma pozīcijām dialektiskā

materiālisma un zinātniskā komunisma pozīcijās; šī pāreja tika

pabeigta 1844. gada sākumā, un 2) dialektiskā un vēsturiskā ma-

teriālisma pamattēžu izstrādāšana, kas beidzās ar to, ka tika ra-

dīti pirmie nobrieduša marksisma darbi — «Filozofijas nabadzība»

(1847) un «Komunistiskās partijas manifests» (1848). Šā sarežģītā

un daudzpusīgā procesa galvenais dzinējspēks bija Marksa un En-

gelsa kvēlā cīņa par darbaļaužu interesēm, pret cilvēka apspie-
šanas un ekspluatācijas atklātajiem un apslēptajiem piekritējiem.

Jaunā Marksa pirmais zinātniskais darbs

bija viņa doktora disertācija «Atšķirība
starp Dēmokrita natūrfilozofiju un Epi-
kūra natūrfilozofiju», par kuru viņam 1841.

gadā tika piešķirts doktora grāds. Šajā
darbā Markss vēl turējās pie ideālistiski

hēgeliska viedokļa. Viņš uzskatīja par cilvēces vēstures dzinēj-

spēku cilvēka pašapziņas attīstību. Taču pati disertācijas temata

izvēle, t. i., Marksa interese par antīkās senatnes materiālistiem,

it sevišķi par epikūrismu, norāda, ka viņam ar Hēgeli bija dom-

starpības.
Markss augstu novērtēja Epikūra lomu filozofijas vēsturē, at-

zina par ļoti svarīgu viņa cīņu pret reliģiju, pret bailēm no nezi-

nāmiem, mītiskiem viņpasaules spēkiem. Reliģija, apgalvoja
Markss, ir pretrunā ar saprātīgu uzskatu par pasauli. Tāpēc Epi-
kūra pret reliģisko apziņu vērstā kritika ir pirmais nepieciešamais
filozofijas priekšnoteikums.

No ideālisma

un revolucionārā

demokrātisma uz

dialektisko materiālismu

un zinātnisko komunismu
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Marksa pētījumā, lai gan tam bija speciāls raksturs, izpaudās
kvēls politisks protests pret sociālo īstenību, kura nomāc perso-
nību. Šai īstenībai, kas bija sevišķi kroplīga pusfeodālajā Vācijā,
jaunais Markss pretstatīja filozofiju, kurai, pēc viņa ieskata, jā-
cīnās pret visiem zemes un debesu dieviem un, līdzīgi leģendā-

rajam Prometejam, nav jānoliec galva to priekšā, bet gan jānes
cilvēkiem zināšanu un brīvības gaisma. «Prometejs,» rakstīja
Markss, «ir viscildenākais moceklis un svētais filozofiskajā ka-

lendārā.» 1

Šāda filozofijas jēgas un uzdevumu izpratne bija sveša Hēge-
lim un citiem ideālistiskajiem filozofiem, kuri pamatojās uz tēzi,
ka pasaule pati par sevi ir saprātīga, un cildināja filozofiju par

to, ka tā pacejas, tā sakot, pāri bangojošajai dzīves jūrai. Pret

šo senseno filozofijas tradīciju, kuru atbalstīja visas valdošās šķi-
ras, vērsās jaunais Markss, aplūkodams filozofiju kā «darbības

filozofiju», kuras uzdevums ir ne tikai apmierināt cilvēka zināt-

kāri, bet arī saprātīgi pārveidot pasauli. Turēdamies pie šāda vie-

dokļa, Markss nonāca pie secinājuma, ka filozofijas attīstība ne-

novēršami izraisa domas pārvēršanos darbībā, praksē.

Pretēji Hēgelim, kurš aplūkoja tā laika Vācijas vēsturi kā ab-

solūtā gara attīstības augstāko pakāpi, kad gars beidzot nonāk

pie pašizziņas, apmierinās un ar to visumā noslēdz pasaules vēs-

tures procesu, Markss noteikti noraidīja Hēgeļa ideju — samieri-

nāšanos ar īstenību, kas esot kļuvusi par saprātīgu īstenību. Mar-

ksam bija skaidrs, ka cīņa pret nesaprātīgo īstenību ir vispirms
cīņa pret pastāvošajiem sabiedriskajiem institūtiem, arī pret valsts

institūtiem.

Markss saprata, ka viņa revolucionārā pārliecība nav savie-

nojama ar strādāšanu vācu universitātē, tāpēc viņš atteicās no

sava sākotnējā nodoma kļūt par docentu Bonnas universitātē un

tieši iesaistījās politiskajā cīņā, 1842. gadā kļūdams par redaktoru

liberālajā «Reinas Avīzē», kura viņa vadībā kļuva par revolucio-

nāri demokrātisku orgānu.

Pāreju uz žurnālistiku, uz atklātu politisku darbību Markss

uzlūkoja par likumsakarīgu soli filozofijas veidošanā; viņš at-

zina, ka filozofijai nav jālidinās ārpus pasaules, bet gan, «iegūstot
zemi zem kājām», jāatsakās no «tīrā spekulatīvisma». Savos «Rei-
nas Avīzē» ievietotajos rakstos Markss bezbailīgi aizstāvēja darba

tautas politiskās un ekonomiskās intereses. Viņš kritizēja muiž-

nieku interesēs sastādīto likumprojektu par meža zādzībām, kurš

bija vērsts pret zemniekiem, kas mežā lasīja nokaltušos zarus, un

noradīja uz šā likuma šķirisko raksturu. Viņš aizstāvēja Mozeles

vīnkopjus, kurus izputināja prūšu muižnieki, aizstāvēja preses brī-

vību un prasīja cenzūras likvidēšanu.

IK. MapKc v <P. SmeAbc, H3 paHHHX M., 1956, dp. 25.
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Cīņa par darbaļaužu ekonomiskajām un politiskajām intere-

sēm veicināja jaunā Marksa novēršanos no ideālisma, un jau

laikā, kad viņš strādāja «Reinas Avīzē», sākās viņa pāreja uz

materiālismu un komunismu. Markss atmaskoja Prūsijas valsti,

jo viņš redzēja, ka tā ir muižnieku interešu aizstāve, un līdz ar

to atteicās no Hēgeļa uzskata, ka valsts un tiesības vispār ir tiku-

mības un brīvības iemiesojums. No Marksa viedokļa valsts tikai

tad kļūst par brīvības un tikumības iemiesojumu, kad tā pārstāv
nevis privātas intereses, bet gan plašu tautas masu intereses.

Tiesa, Markss vēl neredzēja, ka jebkura valsts pēc sava rakstura

nozīmē noteiktas šķiras politisko kundzību. Viņš vēl palika valsts

rakstura ideālistiskās izpratnes pozīcijās. Tomēr svarīgi tas, ka

Markss vērsās pret tādu valsti, kas aizstāv mantīgā mazākuma

intereses pretēji nemantīgā vairākuma interesēm.

«Reinas Avīzes» revolucionārās idejas izraisīja lielu brēku ne

tikai reakcionārajā, bet arī liberālajā presē. «Augsburgas Vis-

pārējā Avīze» apsūdzēja «Reinas Avīzi» komunisma sludināšanā.

Atbildot uz šo apsūdzību, Markss teica, ka «Reinas Avīze» ne

tikai nesludina komunismu, bet gan izturas pret to negatīvi.
Markss šajā gadījumā runāja par utopisko komunismu, kas aplū-

koja privātīpašumu kā cilvēku maldīšanās sekas. Šādam antivēs-

turiskam utopistu viedoklim Markss, protams, nevarēja piekrist.
Bet, noraidot utopisko komunismu, Markss atzīmēja, ka lielrūp-

niecības attīstības rezultātā komunisms ieguvis nozīmi visas Eiro-

pas mērogā un tagad vairs nav ignorējams.
1843. gada pavasarī Prūsijas valdība aizliedza «Reinas Avīzi»

par revolucionāru propagandu. Marksam bija neizturami grūti
strādāt Prūsijas policejiskā režīma smacīgajā, reakcionārajā at-

mosfērā, kur tika nožņaugti visniecīgākie brīvās domas izpaudumi.
1843. gada rudenī Markss pārcēlās uz Parīzi, lai tur kopā ar

A. Rūgi izdotu «Vācu-Franču Gadagrāmatas», kurās viņš varēja,
nebaidoties Prūsijas cenzūras, samērā brīvi izteikt savus uzska-

tus. Te Markss nokļuva kūsājošas politiskās dzīves centrā un va-

rēja aktīvi piedalīties politiskajā cīņā, pētīt strādnieku kustību,

franču un angļu utopisko sociālismu, franču buržuāziskās revolū-

cijas vēsturi, franču XVIII gadsimta materiālistu un viņu priekš-
teču filozofiju.

Šajā periodā Marksu ietekmēja L. Feierbaha antropoloģiskais
materiālisms. Tomēr, augstu vērtēdams Feierbaha cīņu pret reli-

ģiju un spekulatīvo filozofiju, Markss reizē ar to atzīmēja arī da-

žus Feierbaha filozofijas trūkumus. Feierbahs aplūkoja reliģiju
kā cilvēka nemainīgās antropoloģiskās būtības ačgārnu, atsveši-

nātu atspoguļojumu. Atšķirībā no Feierbaha Markss saskatīja re-

liģijā cilvēku «ačgārnu» savstarpējo attiecību atspoguļojumu, līdz

ar to nonākot pie jautājuma par reliģiskās apziņas sakaru ar

iekārtu, kurā cilvēks apspiež, ekspluatē cilvēku. Tāpēc Markss no-

rādīja, ka «reliģija, kurai pašai par sevi nav satura, sakņojas
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nevis debesīs, bet gan zeme un, iznīkstot tai ačgārnajai realitātei,
kuras teorija tā ir, tā sagrūst pati no sevis» 1.

1843. gadā Markss gāja vēl tālāk, kritizēdams Feierbahu. Rak-
sturojot šo filozofu kā dabas entuziastu, Markss uzsvēra, ka paš-
laik galvenais posms filozofisko un sociālo uzdevumu risināšanā

ir sabiedriski politiskās cīņas teorija un prakse. «Feierbaha afo-

rismi,» rakstīja Markss, «mani neapmierina tikai tajā ziņā, ka

viņš pārāk daudz norāda uz dabu un pārāk maz uz politiku. Bet

tā ir vienīgā savienība, ar kuras palīdzību tagadējā filozofija var

kļūt par patiesību.» 2

Vēstulēs Rūgem, kas rakstītas 1843. gadā, lai, gatavojoties iz-

dot «Vācu-Franču Gadagrāmatas», noskaidrotu jaunā izdevuma

idejiski politisko programmu, Markss vērsās pret sociālās teorijas
un filozofijas doktrināru, dogmatisku izpratni. Doktrināri, viņš
rakstīja, nemācās no masām, kuras cīnās, neatklāj notiekošās cī-

ņas patiesās tendences un likumsakarības, bet gan uzspiež reāla-

jai vēsturiskajai kustībai sadomātas receptes un panacejas. Kriti-

zējot iepriekšējo filozofiju, kas pretendēja uz visu jautājumu atri-

sināšanu neatkarīgi no tā, ciktāl tos izpētījušas speciālās zinātnes,
Markss ironiski norādīja: «Līdz šim filozofiem visu mīklu atrisi-

nājumi atradās viņu rakstāmgaldā, un dumjajai nefilozofu pasau-
lei vajadzēja tikai atvērt muti, lai tajā salidotu absolūtās zinātnes

ceptie baloži.» 3

Noraidot uzskatu par filozofiju kā absolūtu zinātni, kurai sveša

praktiskā dzīve un cīņa, Markss uzsvēra, ka filozofijas un sabied-

riskās teorijas uzdevums ir nevis nākotnes konstruēšana un it kā

visiem turpmākajiem laikiem derīgu shēmu izstrādāšana, bet gan
tai jārūpējas par «visa pastāvošā nesaudzīgu kritiku, nesaudzīgu
tiklab tajā nozīmē, ka kritika nebaidās no saviem secinājumiem
un tāpat nebaidās no konfliktiem ar pastāvošo varu»

4.

Tādējādi jau 1843. gadā Markss noteikti izvirzīja tēzi, ka jā-
noliedz filozofija šā vārda vecajā nozīmē, t. i., jāpārvar filozofijas
ka «zinātņu zinātnes» pretstatīšana tā sauktajām pozitīvajām zi-

nātnēm. Šajā sakarā Markss vērsās arī pret filozofijas atraušanu

no praktiskās darbības, it sevišķi no darbaļaužu atbrīvošanās kus-

tības. «Tātad nekas mūs netraucē,» rakstīja Markss, «saistīt mūsu

kritiku ar politikas kritiku, ar noteiktu partejisku pozīciju politikā
un tātad saistīt un identificēt mūsu kritiku ar īstenu cīņu.» 5 Tādē-

jādi Markss, pētīdams vēsturi un darbaļaužu atbrīvošanās kus-
tību, nonāca pie filozofijas jaunas izpratnes, pie atziņas, ka tā ra-

dikāli jāpārveido.

1 K. MapKc h 0. dmeAbc, H3 paHHHX npoii3Be,aeHHfi, CTp. 252.
2

Turpat, 257. lpp.
3

Ķ. MapKc h 0. BmeAbc, Cohhhchuh, t. I, CTp. 379.
4

Turpat.
5 Turpat, 381. lpp.
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«Vācu-Franču Gadagrāmatu» pirmā divkāršā numura iznāk-

šana 1844. gada sākumā bija tālaika izcils idejisks notikums. Šajā
krājumā bija ievietoti Marksa un Engelsa raksti, kuri liecināja,
ka strādnieku šķiras zinātniskās ideoloģijas pamatlicēju uzskati

principiāli sakrīt. Šo pētījumu vēsturiskā nozīme ir tā, ka tajos
jau notiek Marksa un Engelsa galīga pāreja no ideālisma un re-

volucionārā demokrātisma uz dialektisko materiālismu un zināt-

nisko komunismu. Tieši šajos rakstos marksisma pamatlicēji pir-
moreiz formulēja tēzi par proletariāta pasaulvēsturisko misiju un

izteica dialektiskā un vēsturiskā materiālisma pamattēzes.
Marksa rakstā «Kritiskas piezīmes par Hēgeja tiesību filozo-

fiju» kritizēta vēstures ideālistiskā izpratne un reizē ar to ģeniāli
formulēts viens no vēstures materiālistiskās izpratnes pamatprin-
cipiem. Sociālie pārveidojumi, teica Markss, nav īstenojami, pār-
veidojot tikai cilvēku apziņu, tikai teorētiski kritizējot novecoju-
šās sabiedriskās attiecības. Sabiedriskās dzīves radikālas pārvei-
došanas noteicošais spēks ir nevis kritika, nevis teorija, bet gan

revolūcija. Tomēr Markss nenoniecināja teorijas nozīmi, bet gan,

gluži otrādi, parādīja, ka noteiktos apstākļos tā pārvēršas par

materiālu spēku, kad masas ir izpratušas revolucionārās cīņas

nepieciešamību. «Kritikas ieroči,» rakstīja Markss, «gan nevar aiz-

stāt kritiku ar ieročiem, materiāls spēks ir jālauž ar materiālu

spēku; taču arī teorija kļūst par materiālu spēku, tiklīdz tā iekaro

masas.»
1

Markss noskaidroja, ka sabiedriskais spēks, kas spēj iznīcināt

novecojušās sabiedriskās attiecības un vispusīgi atbrīvot cilvēku,

var būt tikai proletariāts, kurš pēc sava stāvokļa buržuāziskajā
sabiedrībā ir vienlaikus gan tās produkts, gan arī tās noliegums.
Taču, lai proletariāts spētu veikt savu lielo vēsturisko uzdevumu,

viņam nepieciešama principiāli jauna, konsekventi revolucionāra

filozofija, kas dziļi atsedz apkārtējās īstenības būtību. «Tāpat kā

filozofija,» rakstīja Markss, «atrod proletariātā savu materiālo

ieroci, tā proletariāts atrod filozofijā savu garīgo ieroci
..

.»
2

Otrā rakstā, kas ievietots «Vācu-Franču Gadagrāmatās», —

«Sakarā ar ebreju jautājumu» — Markss, cīnīdamies pret jaun-

hēgeliešiem, to skaitā pret B. Baueru, atmaskoja buržuāziskās

liberālās ilūzijas, ka «politiskā emancipācija» (buržuāziski demo-

krātiskie pārveidojumi) ir cilvēka galīga atbrīvošana. Atzīdams

politiskās emancipācijas vēsturiski progresīvo nozīmi, Markss

pretstatīja tai «cilvēcisko emancipāciju», sociālistisko revolūciju,
kas iznīcina privātīpašumu un jebkuru cilvēka apspiešanu un

ekspluatāciju vispār.
Šīs Marksa idejas tālāk attīstītas «1844. gada ekonomiski filo-

zofiskajos manuskriptos». Tajos Markss izstrādā tālāk dialektiska

1 K. MapKC h 0. dme.ibc, CoHHHeHHH, t. 1, dp. 422
2 Turpat, 428. lpp.
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un vēsturiskā materiālisma pamattēzes un izmanto tās savā kla-

siskās buržuāziskās politiskās ekonomijas kritikā, līdz ar to pa-

matojot savu būtībā jau komunistisko pasaules uzskatu. Šajos
manuskriptos Markss gan vēl nesauca sevi par komunistu un

dēvēja savu mācību par «reālo humānismu» atšķirībā no bur-

žuāziskā, abstraktā humānisma. Marksa terminoloģija, kā arī

atsevišķas šo manuskriptu tēzes liecina, ka viņu ietekmējis
Feierbaha antropoloģiskais materiālisms, taču svarīgākās tēzes

rāda, ka Markss jau visumā bija pārvarējis šās filozofijas iero-

bežotību.

1844. gada manuskriptu galvenā ideja ir ideja par darba, ma-

teriālās ražošanas noteicošo lomu cilvēces antropoloģiskajā tap-
šanā un turpmākajā attīstībā. Radīdams un attīstīdams cilvēku,
darbs reizē ar to paņem visus viņa spēkus, visu viņa laiku, pa-

kļauj viņu, un rezultātā rodas privātīpašums, ekspluatācija, šķi-
ras. Tas, pēc Marksa terminoloģijas, ir «atsvešināts darbs», t. i.,

tāda cilvēkam raksturīga darbība, kas, būdama viņa cilvēciskās

būtības svarīgākā izpausme, reizē ar to ir svešs, viņu pakļaujošs
spēks, kas izpaužas darba produkta varā pār ražotāju. Ražošanas
attīstība kapitālisma apstākļos nepieciešami rada, pēc Marksa

ieskata, materiālos priekšnoteikumus «atsvešinātā darba» iznīcinā-

šanai, t. i., darba un baudas, darba un cilvēka personības vis-

pusīgas attīstības savstarpēji izslēdzošā pretstata pārvarēšanai.
Atsvešinātības pārvarēšanas galvenais nosacījums ir ražošanas

līdzekļu privātīpašuma iznīcināšana. Iznīcinot darba produkta un

paša cilvēku darba atsvešinātību, tiek radīts pamats atsvešinātī-

bas likvidācijai sabiedrības politiskajā un garīgajā dzīvē. Un tas

viss būtībā nozīmē sabiedrisko attiecību komunistisku pārveido-
šanu.

Marksisma buržuāziskie kritiķi, atsaukdamies uz «1844. gada
ekonomiski filozofiskajiem manuskriptiem», mēģina pierādīt, ka

Markss savus komunistiskos secinājumus esot izdarījis, abstrakti

analizējot no Hēgeļa un Feierbaha patapinātos spekulatīvos jē-
dzienus «atsvešināšana» un «pašatsvešināšana». Patiesībā Markss

pamatojās nevis uz šiem abstraktajiem jēdzieniem, bet gan uz

konkrētiem ekonomiskiem faktiem. Atsvešināšanas jēdzienu Markss

piepildīja ar jaunu, vispirms ekonomisku, saturu, kura nebija Hē-

gelim un Feierbaham.
F. Engelsa filozofisko uzskatu veidošanās arī notika, pārvarot

ideālismu un revolucionāro demokrātismu un izstrādājot dialek-

tisko materiālismu un zinātnisko komunismu. Jau 1839. un 1840.

gadā vēstulēs skolas biedriem brāļiem Grēberiem Engelss parādās
kā pārliecināts revolucionārais demokrāts, kas naidīgi noskaņots
pret Prūsijas monarhiju. «Es,» viņš rakstīja, «ienīstu viņu (Prū-
sijas karali. — Aut.) tā, kā bez viņa ienīstu varbūt tikai vēl divus

vai trīs, es ienīstu viņu līdz nāvei; un, ja man viņš nebūtu tik ļoti

jānicina, šis nelietis,'tad es viņu ienīstu vēl vairāk... No vaid-
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nieka es sagaidu kaut ko labu tikai tad, kad viņa tauta to kārtīgi
iepļaukājusi un viņa pils logus izdauzījusi revolūcija.» 1

1841. gadā Engelss pārcēlās uz Berlīni, lai tur pildītu kara-

dienestu. Tur viņš saistījās ar jaunhēgeliešiem un, piekrītot viņiem
filozofijas jautājumos, reizē ar to atšķīrās no šiem buržuāziska-

jiem radikāļiem ar saviem revolucionāri demokrātiskajiem uzska-

tiem. Šajā laikā Prūsijas valdība uzaicināja veco Sellingu lasīt

lekcijas Berlīnes universitātē un izvērst cīņu pret Hēgeļa un viņa
piekritēju filozofiju. Engelss klausījās Šellinga lekcijas un rezul-

tātā sarakstīja darbus, kas bija vērsti pret Šellinga mistisko filo-

zofiju («Šellings par Hēgeli», «Šellings un atklāsme», «Šellings—
filozofs iekš Kristus»), šajos darbos, kas rakstīti vēl no ideālis-

tiskām pozīcijām, Engelss, kritizēdams Sellingu, izteica arī savus

paša uzskatus. Viņš nosodīja Sellingu par atteikšanos no prāta un

zinātnes principiem, par antiintelektuālismu, par to, ka Šellings
sludina misticismu, atklāsmi, ticību dievam un verdziski iztapīgu

kalpošanu monarhistiskajai valstij. Engelss parādīja Sellingu kā

brīvības idejas nodevēju, kā cilvēku, kurš grib, lai filozofija un

prāts pakļautos reliģijai. Šajos pašos pret Sellingu vērstajos dar-

bos Engelss atklāja pretrunas, kādas pastāvēja Hēgeļa filozofijā
starp tās dialektisko metodi un konservatīvi dogmatisko sistēmu.

Hēgelim, rakstīja Engelss, «principi vienmēr ir neatkarīgi un brīv-

domīgi, bet secinājumi — to .nenoliedz neviens — bieži vien notu-

šēti, pat neliberāli»2
.

1842. gada beigās Engelss pārcēlās uz Angliju, Mančestru, un

sāka strādāt kokvilnas vērptuvē, kuras līdzīpašnieks bija viņa

tēvs. Šajā periodā iezīmējās Engelsa pāreja no ideālisma un re-

volucionārā demokrātisma uz materiālismu un komunismu. Mil-

zīga nozīme šajā pagriezienā bija Engelsa līdzdalībai angļu strād-

nieku šķiras cīņā, viņu stāvokļa pētīšanai ne tikai pēc literāriem

avotiem, bet arī tieši tiekoties ar angļu proletāriešiem.

Anglijā Engelss sāka nodarboties ar politiskās ekonomijas jau-

tājumiem un jau pirms sastapšanās ar Marksu sarakstīja izcilu

pētījumu šajā jautājumā «Uzmetumi sakarā ar politiskās ekono-

mijas kritiku», kas tika publicēts 1844. gadā «Vācu-Franču Gada-

grāmatās». Šajā rakstā Engelss kritizēja buržuāziskos ekonomis-

tus par to, ka viņi bez ierunām atzīst privātīpašuma principu un

uzskata to par mūžīgu. Šo ekonomistu pārliecību, ka privātīpa-
šums ir mūžīgs un absolūti nepieciešams, Engelss uzskatīja par

nepamatotu dogmu. Pretēji buržuāziskajai politiskajai ekonomijai
Engelss apgalvoja, ka privātīpašums ir visu buržuāziskās sabied-
rības pretrunu galvenais avots. Engelsa raksts, ko vēlāk augstu

novērtēja Markss, spilgti atklāja A. Smita un D. Rikardo ekono-

1 K. MapKc h <t>. 3mejibc, H3 paHHH.x npon3Be,neHHii, CTp. 337, 338.
2 Turpat, 397. lpp.
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miskās mācības buržuāzisko raksturu un formulēja proletariāta
politiskās ekonomijas sākotnējos principus.

Buržuāziskās politiskās ekonomijas kritika Engelsa rakstā ne-

šķirami saistīta ar kapitālistiskās iekārtas un tās apoloģētu, pir-
mām kārtām maltusiešu, kritiku. Sās kritikas rezultātā Engelss
nonāca pie secinājuma par kapitālisma un tā ideoloģijas revolu-

cionāra nolieguma nepieciešamību.
Savā otrajā «Vācu-Franču Gadagrāmatās» ievietotajā rakstā

Engelss analizēja angļu sociologa T. Karleila mācību, kurš, asi

kritizējot buržuāzisko sabiedrību, sludināja nepieciešamību at-

griezties no kapitālisma, kas radījis daudzas sociālas nelaimes,
pie feodālajām attiecībām, kuras viņš idealizēja. Noraidot šos

«feodālā sociālisma» reakcionāros, ideālistiskos priekšstatus, En-

gelss pretstatīja tiem zinātnisko tēzi par sabiedrības progresīvo
attīstību, par darbaļaužu masu lomu šajā attīstībā.

1844. un 1845. gadā Engelss sarakstīja darbu «Strādnieku šķi-
ras stāvoklis Anglijā». Tajā viņš pētīja rūpniecības proletariāta
izcelšanos un progresējošo grimšanu nabadzībā, parādīja prole-
tariāta vēsturisko lomu kapitālisma iznīcināšanā. Ar savu pētī-
jumu Engelss pierādīja, ka proletariātam nepieciešams apvienoties
patstāvīgā šķirā, kurai ir savas pašas intereses un principi, kas

pretēji buržuāziskajai ideoloģijai. «Engelss,» rakstīja V. I. Ļeņins,
«pirmais pateica, ka proletariāts ir ne tikai cietēja šķira; ka tieši

tas apkaunojošais ekonomiskais stāvoklis, kādā atrodas proleta-
riāts, neapturami grūž viņu uz priekšu un liek cīnīties par savu

galīgo atbrīvošanos. Un cīnītājs proletariāts pats sev palīdzēs.
Strādnieku šķiras politiskā kustība nenovēršami novedīs strād-

niekus pie apziņas, ka viņiem nav citas izejas kā vienīgi sociā-

lisms. No otras puses, sociālisms tikai tad būs spēks, kad tas

kļūs par strādnieku šķiras politiskās cīņas mērķi.» 1

Tādējādi līdz 1844. gadam Markss un Engelss, darbodamies

neatkarīgi viens no otra, pētīdami lielā mērā atšķirīgus sociāli

ekonomiskos apstākļus un literatūru, bija nonākuši visumā pie
vienādiem uzskatiem par sabiedrisko dzīvi un proletariāta uzde-

vumiem. Kopš 1844. gada sākās marksisma pamatlicēju lielā drau-

dzība, viņu kopējā cīņa pret buržuāzisko ideoloģiju un proletariāta
ideoloģijas zinātniskā izstrādāšana.

No 1844. līdz 1846. gadam Markss un En-

gelss sarakstīja divus izcilus darbus —

«Svētā ģimene» un «Vācu ideoloģija», ku-

ros viņi vērsās pret Vācijā valdošo ideā-

listisko filozofiju, it sevišķi pret Hēgeļa un viņa piekritēju —

jaunhēgeliešu filozofiju. Ideālismam viņi pretstatīja savu jauno,
dialektiski materiālistisko pasaules uzskatu. V. I. Ļeņins savā

«Svētās ģimenes» konspektā sevišķi izcēla tās vietas, kur Markss

Dialektiskā un

vēsturiskā materiālisma
pamattēžu izstrādāšana

1
V. /. Ļeņins, Raksti, 2. sēj., 8. lpp.
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un Engelss formulē sava pasaules uzskata pamatprincipus. Ļeņins,

piemēram, uzsvēra, ka šajā darbā izpaužas «Marksa gandrīz jau
izveidojies uzskats par proletariāta revolucionāro lomu», ka

Markss tuvojas darba vērtības teorijai, kā arī «nonāk pie visas

savas «sistēmas» pamatidejas ... proti, pie ražošanas sabiedrisko

attiecību idejas» 1
.

Izmantojot dialektiku kapitālistisko attiecību un buržuāziskās

sabiedrības galveno šķiru analīzē, Markss un Engelss, no vienas

puses, parādīja šķiru cīņas objektīvo likumsakarību un, no otras

puses, noskaidroja materiālistiskās dialektikas pamatlikumu —

pretstatu vienības un cīņas likumu. Lieliski raksturodami pret-
runu starp kapitālu un darbu, buržuāziju un proletariātu, mar-

ksisma pamatlicēji pētīja šās buržuāziskās sabiedrības galvenās
pretrunas konservatīvo un revolucionāro pusi un nonāca pie seci-

nājuma, ka šās pretrunas attīstības objektīvi nepieciešams rezul-

tāts ir sociālistiskā revolūcija.
Pretēji buržuāziskajiem ekonomistiem, kuri buržuāziskās sa-

biedrības pretrunās saskatīja tikai pārejošus normālā līdzsvara

stāvokļa traucējumus, Markss un Engelss parādīja, ka pati bur-

žuāziskās sabiedrības eksistence balstās uz tādu pretstatu sav-

starpējo sakaru, kuri viens otru izslēdz un viens otru nosaka. Tā,

piemēram, ražošanas anarhija un buržuāziskā tiesiskā kārtība nav

šķiramas viena no otras. «... Buržuāziskās sabiedrības anarhija,»

viņi rakstīja, «ir mūsdienu civiltiesiskā stāvokļa pamats, tāpat kā

civiltiesiskais stāvoklis ir šās anarhijas garantija. Kādā mērā tie

ir pretēji viens otram, tādā pašā mērā tie savstarpēji nosaka viens

otru.»2

Cīņā pret jaunhēgeliešiem Markss un Engelss vispirms vērsās

pret jaunhēgeliešu socioloģisko koncepciju, pēc kuras pašapziņa
kā sabiedriski vēsturiskā procesa dzinējspēks realizē savu grau-

jošo un radošo funkciju par spīti pašapziņu nīstošās tautas pre-

testībai. Atmaskodami jaunhēgeliešu sludinātās varoņu un pūļa

koncepcijas antirevolucionāro būtību, Markss un Engelss pierā-
dīja: 1) idejas pašas par sevi, bez sakara ar sabiedriskajām, ma-

teriālajām vajadzībām ir bezspēcīgas; 2) sabiedriskās attīstības

izšķirošais spēks ir tautas masas, kuru loma sabiedrības attīstības

gaitā likumsakarīgi pieaug; 3) izcili vēsturiski darbinieki izteic

konkrētas sabiedriskas vajadzības, noteiktu šķiru intereses, un

tieši tāpēc viņi patiesi ir izcili darbinieki.

Marksa un Engelsa darbu «Svētā ģimene» vēl stipri ietekmēja

Feierbaha antropoloģiskais materiālisms. Ar to izskaidrojams, pie-
mēram, tas, ka viņi kapitālistiskās sabiedriskās attiecības rakstu-

roja kā cilvēka dabas izkropļojumu, tomēr norādīdami, ka bur-

žuāziskā sabiedrība ir vēsturiski nepieciešama pakāpe cilvēces at-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 8. un 12. lpp.
2 K. MapKc h 0. dmeAbc, CcmHHeHHH, t. 2, dp. 130.
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tīstlbā. Attīstīdami būtībā komunistiskus uzskatus, Markss un En-

gelss raksturoja tos ar Feierbaha terminu «reālais humānisms».

Šo pretrunu starp principiāli jauno saturu un veco izteiksmes

formu Markss un Engelss pārvarēja savos turpmākajos darbos.

«Tēzēs par Feierbahu», kas sarakstītas drīz pēc «Svētās ģime-
nes» publicēšanas, Markss kritizēja Feierbaha materiālisma vēro-

jošo raksturu (it sevišķi to, ka Feierbahs neizprata prakses lomu

izziņā), trūkumus Feierbaha reliģijas kritikā (reliģijas sociāli šķi-
risko sakņu neizpratni) un pretstatīja Feierbaha viedoklim dia-

lektiski materiālistiskās izziņas teorijas pamattēzes. Raksturodams

Feierbaha un viņa priekšteču materiālismu, Markss saistīja šīs

mācības ar buržuāziskās sabiedrības attīstību; savu materiālis-

tisko teoriju Markss uzskatīja par filozofisku pamatojumu tēzei,
ka sabiedrības radikāla pārkārtošana ir nenovēršama.

Jaunu pakāpi dialektiskā un vēsturiskā materiālisma pamat-
tēžu izstrādāšanā, zinātniskā komunisma materiālistiskā pamato-
šanā iezīmēja «Vācu ideoloģija» (1845—1846). Šajā darbā Markss

un Engelss, pabeidzot jaunhēgeliešu filozofijas kritiku, vispusīgi

analizēja šās filozofijas šķiriskās, buržuāziskās saknes. Te viņi
pirmoreiz speciāli analizēja Kanta un Hēgeja filozofijas buržuā-

zisko aprobežotību. «Vācu ideoloģijā» sakarā ar vēstures ideālis-

tiskās izpratnes kritiku kritizēta arī Feierbaha filozofija. Šajā
darbā pirmoreiz norādīts, ka Feierbahs ir materiālists tikai dabas

izpratnē un nevis sabiedrības izpratnē. Te Markss un Engelss
noraidīja arī Feierbaha pretenziju, ka viņa radītā humānistiskā

ētikas teorija (kas savā pamatā bija buržuāziska) esot komunis-

tiska mācība. Marksisma pamatlicēji tieši nosauca sevi par komu-

nistiskiem materiālistiem un atteicās no viņu agrāk lietotā ne-

skaidrā termina «reālais humānisms».

«Vācu ideoloģijā» sperts jauns solis uz priekšu materiālistiskā

atspoguļošanas principa izpratnē. Pirmsmarksistiskie materiālisti

faktiski identificēja atspogujošanas jēdzienu ar patiesības jē-
dzienu, uzskatīja, ka maldi nevar atspogujot objektīvo īste-

nību, bet Markss un Engelss gnozeoloģisko atspoguļošanas
principu izskaidroja dialektiski, līdz ar to izstrādājot dialektiskā

materiālisma izziņas teorijas pamatus. Šādā veidā, zinātniski iz-

protot atspoguļošanu kā dialektiski pretrunīgu procesu, kurā vien-

mēr ir objektīvs saturs, kaut gan ne vienmēr tas ir pareizi ap-

jēgts un saprasts, marksisma pamatlicēji varēja materiālistiski

atrisināt jautājumu par sabiedriskās apziņas attiecību pret sa-

biedrisko esamību. Šajā sakarā viņi formulēja vēsturiskā materiā-

lisma pamattēzi: sabiedriskā apziņa visās savās formās vienmēr

un visur atspoguļo sabiedrisko esamību un tātad ir tās objektīvi
nosacīta.

«Vācu ideoloģijā» Markss un Engelss pētīja jautājumu par

ražošanas lomu sabiedrības attīstībā, formulēja ražošanas spēku
un ražošanas attiecību («satiksmes formu», pēc toreizējās Marksa
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un Engelsa terminoloģijas) jēdzienus, aplūkoja šķiru cīņu kā

likumsakarīgu parādību, ko nosaka privātīpašnieciskās ražošanas
attiecības, norādīja uz sociālo revolūciju likumsakarību un uz to,
ka komunistiskā revolūcija un pāreja uz bezšķiru sabiedrību ir

nenovēršama.

Markss un Engelss parādīja, ka sabiedrībā valdošās idejas ir

valdošās šķiras idejas, ka valsts neatkarīgi no valdīšanas formas

(monarhija, demokrātiskā republika utt.) vienmēr ir tās šķiras
politiskā diktatūra, kurai pieder ražošanas līdzekļi. Tā izvirzīdami

jautājumu, viņi tuvojās proletariāta diktatūras idejai.

Pamatojoties uz materiālistisko vēstures

izpratni, Markss un Engelss vērsās pret
vācu sīkburžuāzisko sociālismu, kura pār-

stāvji sevi dēvēja par «patiesajiem sociālistiem».'«Patiesie sociā-

listi» (M. Hess, K. Grīns, O. Līnings) pretstatīja savu mācību

franču un angļu utopiskajam sociālismam. Tomēr viņi ne tikai

neattīstīja tālāk Sensimona, Furjē un Ovena idejas, bet gan, gluži
otrādi, pasliktināja šīs mācības, izmetot no tām sabiedriskās dzī-

ves un sociālistiskā ideāla zinātniskās, materiālistiskās izpratnes
iedīgļus un cenšoties teorētiski secināt sociālistiskos principus no

Hēgeļa un Feierbaha mācības par cilvēku. Šie sīkburžuāziskie

ideologi, kuriem iedvesa šausmas sīkražotāja proletarizēšanās
perspektīva, sapņoja par kapitālisma attīstības novēršanu un

identificēja sociālismu ar sīkīpašnieku, zemnieku un amatnieku

valstību.

Markss un Engelss nesaudzīgi kritizēja «patiesā sociālisma»

abstraktās, spekulatīvās konstrukcijas un parādīja, ka šis virziens

neattīsta sociālistisko teoriju tālāk, tāpēc ka tas kritizē kapitā-
lismu no labējās puses. Markss un Engelss parādīja, ka sociālis-

tiskais ideāls neeksistē ārpus šķirām, bet ka tas savā zinātniskajā
un revolucionārajā formā ir nešķirami saistīts ar proletariātu kā

proletariāta stāvokļa un interešu atspoguļojums.

Tādējādi, izveidodami dialektisko un vēsturisko materiālismu,

Markss un Engelss vērsās ne tikai pret buržuāzisko, bet arī pret
sīkburžuāzisko ideoloģiju, piemēram, pret sīkburžuāzisko utopisko
sociālismu. Šajā sakarā kļūst skaidrs, cik svarīga nozīme bija
Marksa darbam «Filozofijas nabadzība», kurā vispusīgi kritizēta

franču sīkburžuāziskā sociālista P. Prudona «Ekonomisko pret-
runu sistēma jeb Nabadzības filozofija». Prudons izteicis slaveno

tēzi — «īpašums ir zādzība». Tomēr par īpašumu viņš atzina

tikai lielo kapitālistisko īpašumu un pretstatīja tam kā taisnīgu
un cilvēka dabai pilnīgi atbilstošu sīkražotāja īpašumu, ko viņš

sauca par valdījumu. Markss noteikti vērsās pret šo sīkburžuā-

ziskā īpašuma reakcionāro idealizāciju un parādīja, ka kapitālis-
tiskās attiecības nerodas tukšā vietā, bet ir preču sīkražošanas

attīstības rezultāts.

Sīkburžuāziskā

sociālisma kritika
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Kā apgalvoja Prudons, kapitālistiskais īpašums radies tāpēc,
ka pārkāpts, izkropļots un nepareizi pielietots vērtības likums,
kurš šim utopistam šķita vienīgais iespējamais, saprātīgais pa-
mats savstarpējai ražošanas produktu apmaiņai starp ražotājiem,
kuru dabiskās (t. i., no vēsturiskās attīstības neatkarīgās) inte-

reses izraisa pastāvošo darba dalīšanu. Turpretī Markss izskaid-

roja, ka kapitālisma pastāvēšana nav pretrunā ar vērtības likumu

un tātad ar ekvivalentu maiņu. Kapitālismu iespējams iznīcināt,
nevis pilnveidojot un «izlabojot» tam piemītošos likumus, bet gan
revolucionārā ceļā pārejot uz jaunu ražošanas attiecību sistēmu

ar jaunām, tai iekšēji piemītošām objektīvām likumsakarībām.

Prudons dēvēja sevi par dialektiķi un pretendēja uz to, ka

esot zinātniski izstrādājis tālāk Hēgeļa izveidoto metodi. Markss

parādīja, ka patiesībā Prudons ir palicis metafizikas pozīcijās, tā-

pēc ka kapitālisma ekonomiskās kategorijas viņš uzskatīja par
cilvēka prāta mūžīgiem principiem, kurus gan iespējams dažādi

izmantot, bet nav iespējams aizstāt ar jauniem ekonomiskiem prin-
cipiem. Kritizēdams prudonisma metafiziku, Markss izstrādāja
ekonomisko kategoriju dialektisku izpratni un parādīja, ka tās

atspoguļo vēsturiski pārejošas ražošanas attiecības un tāpēc ir

tikpat pārejošas kā šīs attiecības. Prudons daudz runāja par ka-

pitālisma dialektiskajām pretrunām, taču saprata tās ļoti vien-

kāršoti. Viņš, piemēram, apgalvoja, ka kapitālisma pamatpretruna
ir tā, ka tajā ir divas pretējas puses: labā (bagātība) un sliktā

(nabadzība). Vajag atmest, apgalvoja Prudons, kapitālisma slikto

pusi, bet saglabāt labo. Turklāt Prudons nesaprata, ka sliktais un

labais kapitālisma apstākļos nav šķirami viens no otra, tāpēc ka

bagātība tās kapitālistiskajā formā (ražošanas līdzekļu privāt-
īpašums) nenovēršami rada nabadzību un nabadzība (tas, ka

darbaļaužu pamatmasai nav ražošanas līdzekļu) rada kapitālistu
bagātību. Tāpēc jāiznīcina nevis viena vai otra atsevišķa kapitā-
listiskās sistēmas puse, bet gan viss kapitālistiskais ražošanas

veids. Pie šāda revolucionāra secinājuma Marksu noveda kapitā-
listiskās iekārtas iekšējo pretrunu zinātniska, dialektiska izpratne.

Izstrādādami dialektisko un vēsturisko materiālismu kā prin-
cipiāli jaunu, proletārisku pasaules uzskatu, Markss un Engelss
nemitīgi cīnījās par proletāriskas komunistiskas partijas — revo-

lucionārā proletariāta avangarda — radīšanu. 1847. gadā šās cī-

nās rezultātā tika nodibināta «Komunistu savienība», par kuras

programmu kļuva slavenais «Komunistiskās partijas manifests»,
ko Markss un Engelss sarakstīja 1847. gada decembrī un 1848.

gada janvārī. «Komunistu savienības» revolucionārā devīze —

«Visu zemju proletārieši, savienojieties!» — te dabūja vispusīgu
zinātnisku pamatojumu. Šā ģeniālā darba centrālā ideja ir ideja
Par proletariāta diktatūru, kuras nepieciešamība izskaidrota, ana-

lizējot kapitālistiskās iekārtas būtību un attīstību, analizējot šķiru
cīņu starp proletariātu un buržuāziju. Raksturodams «Komunis-
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tiskās partijas manifesta» filozofisko nozīmi, V. I. Ļeņins nora-

dīja: «Šai darbā ar ģeniālu skaidrību un spilgtumu attēlots

jauns pasaules uzskats, konsekvents materiālisms, kas ietver arī

sociālās dzīves nozari, dialektika kā vispusīgākā un dziļākā mā-

cība par attīstību, šķiru cīņas teorija un teorija par proletariāta —

jaunas, komunistiskas sabiedrības radītāja — vispasaules vēstu-

risko revolucionāro lomu.» 1

Ar «Komunistiskās partijas manifestu» noslēdzas marksisma

un tā filozofiskā pamata — dialektiskā un vēsturiskā mate-

riālisma veidošanās process

Marksisma rašanas vēsturisko nosacījumu,
teorētisko avotu un dabzinātnisko priekš-
noteikumu pētīšana, marksisma filozofijas
veidošanās procesa galveno momentu ap-
lūkošana dod iespēju īsi definēt, kāda ir

marksisma pamatlicēju izdarītā revolūcija filozofijā.
Markss un Engelss izstrādāja zinātnisku pasaules uzskatu,

strādnieku šķiras un tās komunistiskās partijas filozofiju, kas

kvalitatīvi atšķiras no visām iepriekšējām, arī progresīvajām filo-

zofiskajām mācībām. Marksisma pamatlicēji savienoja vienā ne-

šķiramā veselumā dialektiku un materiālismu, izstrādāja materiā-

listisku dialektiku (kas pretēja Hēgeļa ideālistiskajai dialektikai),

izveidoja materiālistisku sabiedriski vēsturiskā procesa teoriju.
Tieši ar to Markss un Engelss izdarīja apvērsumu filozofijā, tieši

tā bija revolūcija filozofijā. Marksisma pamatlicēji atkārtoti norā-

dīja, ka viņi noliedz filozofiju šā vārda vecajā nozīmē. Ar to viņi
noliedza pirmsmarksistiskajai filozofijai raksturīgo filozofiskās

teorijas pretstatīšanu praksei (it sevišķi darbaļaužu atbrīvošanās

kustībai), noliedza filozofiskās teorijas pretstatīšanu pozitīvajām
zinātnēm par dabu un sabiedrību, kuras tika uzskatītas par zemā-

kas šķiras zinātnēm, ar kurām filozofija var nerēķināties. Tiesa,

jau daži visizcilākie pirmsmarksisma filozofijas pārstāvji centās

atbrīvoties no priekšstata, ka filozofijai nav nekāda sakara ar

praktiskām interesēm un tā tikai bezkaislīgi pētī īstenību. Tomēr

neviens no viņiem nespēja materiālistiski pamatot filozofijas vie-

notību ar sabiedrisko praksi.
Veco filozofiju pretstatīja pozitīvajām zinātnēm par dabu un

sabiedrību kā «zinātņu zinātni», kas pamato savus atzinumus

nevis uz konkrētiem zinātniskajiem pētījumiem, bet gan uz prāta

principiem. Tie pirmsmarksistiskie filozofi, kuri atzina šādu pret-
statījumu par nepareizu un mēģināja to pārvarēt, nevarēja šo uz-

devumu atrisināt; tikai materiālistiskā dabas un sabiedrības iz-

pratne un dialektiskā attīstības koncepcija dod iespēju saprast
patieso filozofijas stāvokli zinātņu sistēmā, ko veido zinātniskās

atziņas par dabu un sabiedrību, zinātniski noteikt filozofijas

Marksa un Engelsa
izdarītais

revolucionārais

apvērsums filozofijā

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 30. lpp.
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zinātnēm. Markss un Engelss atrisināja šo lielo uzdevumu un

līdz ar to pārvērta filozofiju par patiesi zinātnisku pasaules uz-

skatu.

Marksisms izdarīja revolūciju filozofijā, un šās revolūcijas sva-

rīgākais izpaudums ir vēsturiskā materiālisma izveidošana. «Zi-

nātniskās domas lielākais iekarojums,» rakstīja V. I. Ļeņins,

«bija Marksa vēsturiskais materiālisms. Haosa un patvaļas vietā,
kas līdz tam laikam valdīja uzskatos par vēsturi un par politiku,
tika likta apbrīnojami viengabalaina un harmoniska zinātniska

teorija, kas rādīja, kā no vienas sabiedriskās dzīves formas ražo-

šanas spēku augšanas rezultātā attīstās cita, augstāka forma, —

piemēram, no dzimtbūšanas izaug kapitālisms.» 1

Markss un Engelss atklāja visu daudzveidīgo sabiedrisko at-

tiecību īsteno pamatu — materiālo labumu ražošanu, kuras attīs-

tība noteic visas pārējās sabiedriskās dzīves puses. Pētījot ma-

teriālo ražošanu un tās galveno ražīgo spēku — darbaļaužu ma-

sas, Markss un Engelss nonāca pie svarīgā secinājuma par tautas

masu izšķirošo lomu vēsturē.

Marksa un Engelsa izcilākie priekšteči izvirzīja jautājumu par

nepieciešamību radīt zinātnisku filozofiju, kuru viņi tomēr saprata
kā uz visiem laikiem nodibinātu absolūtu patiesību sistēmu. Tikai

Markss un Engelss pierādīja, ka filozofiskā izziņa, tāpat kā jeb-
kura īstenības izziņa, nemitīgi attīstās un nekad negūs galīgu
noslēgumu. Filozofija nevar un nedrīkst būt «absolūta zinātne»,
kas pretendē uz «visu mīklu atrisināšanu». Tāpēc nav nekāda pa-
mata pretstatīt «dabas filozofiju» dabas zinātnēm, «vēstures filo-

zofiju» vēstures zinātnei, «tiesību filozofiju» tiesību zinātnei utt.

Marksa un Engelsa izveidotais dialektiskais un vēsturiskais

materiālisms nav «zinātņu zinātne», kas neņem vērā citu zinātņu
teorētiskos atzinumus. Atšķirībā no atsevišķām zinātnēm, kuras

pētī noteiktas matērijas kustības formas un tām piemītošos speci-
fiskos likumus, marksistiskā filozofija — dialektiskais un vēstu-

riskais materiālisms — ir zinātnisks pasaules uzskats, kas pētī
gan fizikālajai, gan bioloģiskajai, gan sabiedriskajai matērijas
kustības formai kopīgās likumsakarības. Marksa un Engelsa iz-

darītais revolucionārais apvērsums filozofijā nozīmēja filozofijas
pārvēršanos par zinātnisku pasaules uzskatu, kas nešķirami sais-

tīts ar strādnieku šķiras atbrīvošanās kustību un sabiedrisko attie-

cību komunistisku pārveidošanu. Marksisms padarīja filozofiju,
kurai uz buržuāziska pamata vairs nebija progresīvas attīstības

iespēju, par sabiedriskās attīstības lielu varenu idejisku spēku.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 19. sēj., 4. un 5. lpp.
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XIII nodaļa

KĀ MARKSS UN ENGELSS ATTĪSTĪJA DIALEKTISKO

UN VĒSTURISKO MATERIĀLISMU LAIKA POSMĀ

NO 1848. GADA REVOLŪCIJĀM LĪDZ PARĪZES KOMŪNAI

1. §. Marksisma attīstības vēsturiskie apstākļi
laika posmā no 1848. līdz 1871. gadam

Jauns marksisma attīstības periods, kas tieši sekoja tā raša-

nās periodam, sākās ar 1848. gada buržuāziski demokrātiskajām
revolūcijām un beidzās ar Parīzes Komūnu, kas deva pirmo lielo

triecienu kapitālistiskajai sistēmai. Sis, pēc V. I. Ļeņina izteiciena,
vētru un revolūciju periods bija buržuāziski demokrātisko pārvei-

dojumu noslēgums Rietumeiropā. So pārveidojumu gaitā buržuā-

zija pārvērtās par kontrrevolucionāru sabiedrisku spēku, kas nai

dīgs tālākajai sabiedriskās dzīves demokratizācijai. Tagad jau
tikai proletariāts un to atbalstošās neproletāriskās darbaļaužu
masas tiešām cīnījās par demokrātiju, un tāpēc šai cīņai (kas ta-

jos vēsturiskajos apstākļos pēc sava satura bija buržuāziska)

bija tendence pāraugt cīņā par sociālismu. Taču buržuāzija, par
spīti savam naidīgumam pret revolucionāri demokrātiskiem pār-

veidojumiem, vēl arvien palika hegemone 1848. gada revolūcijās,

un tas nenovēršami izraisīja šo revolūciju sakāvi.

Politiskā reakcija, kas nodibinājās Rietumeiropā pēc 1848.

gada revolūcijas sakāves, tomēr nevarēja apturēt nemitīgo strād-

nieku kustības pieaugumu un tās pakāpenisko atbrīvošanos no

liberālās buržuāzijas ietekmes. 70. gadu sākumā franču-prūšu
kara rezultātā noslēdzās Vācijas nacionālā apvienošanās. Apmē-

ram tajā pašā laikā cīņā par nacionālo neatkarību tika izveidota

vienota nacionāla valsts Itālijā. «Kopš 1861. gada,» rakstīja En-

gelss, «Krievijā sākas modernās rūpniecības attīstība mērogā, kas

ir lielas tautas cienīgs.»
1 Arī Austrumeiropas zemēs kapitālisms

kļuva par valdošo ražošanas attiecību sistēmu.

Straujiem tempiem attīstījās kapitālistiskā ražošana Amerikas

Savienotajās Valstīs. Ziemeļu štatu uzvara 1861.—1865. gada pil-

soņu karā pār dienvidu štatiem, kuri aizstāvēja verdzību, vēl vai-

rāk paātrināja ASV kapitālistisko attīstību, ko it sevišķi veici-

nāja rietumu zemju intensīvā kolonizācija, kuru veica emigranti
no Eiropas, kā arī slavenais «zelta drudzis». Arvien biežāk no-

1 Ķ. MapKc h 0. dmeAbc, Cohhhchhh, t. 38, CTp. 264.
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tiekošās ekonomiskās pārprodukcijas krīzes, bezdarbs, progresē-
jošais pretstats starp buržuā bagātību un strādnieku nabadzību —

šīs visas kapitālistiskās uzkrāšanas, kapitāla koncentrācijas un

centralizācijas vispārējā likuma nenovēršamās sekas veicināja
buržuāziski demokrātisko ilūziju izgaišanu strādnieku šķirā un

proletāriskas, revolucionāras apziņas veidošanos strādnieku ma-

sās. Milzīga loma šajā ideoloģiskajā procesā bija marksistiskā

pasaules uzskata izplatīšanai. Šā perioda sākumā marksisma mā-

cība vēl bija maz izplatīta, turpretī šā perioda beigās marksisms
lielā mērā izstūma no organizētās strādnieku kustības dažādās

sīkburžuāziski utopiskās sociālisma formas, kas tajā valdīja
agrāk.

Kapitālistiskā ražošanas veida nostiprināšanās un tam piemī-
tošo antagonistisko pretrunu attīstība, no vienas puses, un mar-

ksisma cīņa pret buržuāzisko un sīkburžuāzisko ideoloģiju, no

otras puses, likumsakarīgi noveda pie tā, ka lielākajās Rietum-

eiropas zemēs un daļēji arī citur marksisms kļuva par prole-
tariāta atbrīvošanās kustības atzītu zinātnisku ideoloģiju.
«... Pirmsmarksistiskais sociālisms,» atzīmēja Ļeņins, «nomirst.

Dzimst patstāvīgas proletāriskas partijas: pirmā Internacionāle

(1864 —1872) un Vācijas sociāldemokrātija.» 1

I Internacionālē iemiesojās cīņas lozungs «Visu zemju prole-
tārieši, savienojieties!». Tā apvienoja Vācijas, Francijas, Anglijas,
Spānijas un vairāku citu zemju strādnieku organizācijas. Inter-

nacionāles Ģenerālā padome, kuru iedvesmoja Markss un Engelss,
veica neatlaidīgu, rūpīgu darbu, ideoloģiski audzinot strādnieku
šķiru un Starptautiskajā strādnieku asociācijā apvienotās strād-

nieku šķiras politiskās organizācijas. Marksa, Engelsa un viņu
piekritēju cīņai pret angļu tredjūniju reformismu, pret Prudona

un Bakuņina piekritēju anarhismu, cīņai pret F. Lasala un viņa
piekritēju oportūnismu vācu strādnieku kustībā bija milzīga loma

zinātniskās sociālistiskās ideoloģijas savienošanā ar stihisko

strādnieku kustību. Šās cīņas rezultātā radās iespēja izveidot re-

volucionāras proletāriskas partijas dažādās Eiropas zemēs.

2. §. Svarīgākās socioloģiskās idejas,
kas vispārināja 1848. gada revolūciju pieredzi

Teorētiski vispārinādami sabiedriski vēsturisko pieredzi un it

sevišķi strādnieku kustības pieredzi, Markss un Engelss savu

mācību konkretizēja un papildināja ar jaunām atziņām. Laika

posma no 1848. līdz 1852. gadam Markss un Engelss publicēja
darbus, kuros rezumēja 1848. gada revolūciju pieredzi: «Revolū-

cija un kontrrevolūcija Vācijā», «Šķiru cīņa Francijā no

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 18. sēj., 531. lpp.
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1848. līdz 1850. g.», «Luija Bonaparta astoņpadsmitais brimērs».

Sājos darbos marksisma pamatlicēji vispirms attīstīja tālāk savu

mācību par proletariāta diktatūru un revolūciju.
Analizēdams 1848. gada franču revolūciju un tās sakāves cē-

loņus, Markss nonāca pie secinājuma, kura vēl nebija «Komunis-
tiskās partijas manifestā»: strādnieku šķira sociālistiskajā re-

volūcijā nevar apmierināties ar to vien, ka saņem valsts mašīnu

savās rokās, lai izmantotu veco valsts aparātu sociālistiskās

pārveidošanas interesēs, — šī birokrātiski militārā valsts mašīna

ir jāsalauž, jāiznīcina.
Vispārinot buržuāzisko revolūciju pieredzi, Markss rakstīja:

«Visi apvērsumi padarīja šo mašīnu pilnīgāku, nevis salauza to.

Partijas, kas, nomainot viena otru, cīnījās par virskundzību, uz-

skatīja šās milzīgās valsts ēkas sagrābšanu par uzvarētāja gal-
veno trofeju.» 1 V. I. Ļeņins, citējis šo ģeniālo tēzi, novērtēja tās

vietu marksistiskās teorijas attīstībā šādi: «Šinī ievērojamā sprie-
dumā marksisms sper milzu soli uz priekšu, salīdzinot ar «Ko-

munistisko Manifestu». Tur jautājums par valsti izvirzīts vēl visai

abstrakti, pašos vispārējākos jēdzienos un izteicienos, šeit jau-

tājums tiek izvirzīts konkrēti un secinājums ir ārkārtīgi precīzs,
noteikts un praktiski taustāms: visas iepriekšējās revolūcijas ir

uzlabojušas valsts mašīnu, bet to vajag satriekt, salauzt.»2 Ar ko

jāaizstāj šis likvidējamais buržuāziskais birokrātiski militārais

valsts aparāts? Šo jautājumu, kā redzēsim tālāk, Markss un En-

gelss izvirzīja, rezumējot Parīzes Komūnas pieredzi. Tādējādi ar

tēzi, ka buržuāziskā valsts mašīna jāsalauž, kas gūta no buržuā-

ziski demokrātisko revolūciju pieredzes, kurās proletariāts bija
cietis sakāvi daļēji tāpēc, ka bija atstājis neskartu veco valsts

mašīnu, tika attīstīts tālāk un konkretizēts galvenais mar-

ksismā — mācība par strādnieku šķiras diktatūru.

Tālāk, pamatojoties uz 1848. gada revolūciju pieredzi, Markss

un Engelss izvirzīja nepārtrauktās revolūcijas ideju un šajā sa-

karā iezīmēja pamatus marksistiskajai mācībai par proletariāta

hegemoniju buržuāziski demokrātiskajās un sociālistiskajās revo-

lūcijās, par strādnieku šķiras un zemnieku šķiras savienību. Ana-

lizēdami buržuāziskās revolūcijas virzītājus spēkus laikmetā, kad

buržuāzija kļūst jau par kontrrevolucionāru šķiru, Markss un
En-

gelss secināja, ka proletariāts var kļūt par vadošo spēku cīņā

par demokrātisko pārveidojumu pabeigšanu un tāpēc buržuāziski

demokrātiskā revolūcija noteiktos objektīvos apstākļos pāriet so-

ciālistiskā revolūcijā. Tādējādi nepārtrauktās revolūcijas idejā

konkretizējās marksistiskais uzskats par buržuāziskās revolūcijas

un proletāriskās revolūcijas kardinālo pretstatu; starp tām nav

bezdibeņa, buržuāziskā revolūcija pāraug proletāriskā revolūcijā,

1 X- Markss un F. Engelss, Darbu izlase, I sej., 295. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 25. sēj., 372. lpp.
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kad rodas nepieciešamie objektīvie nosacījumi un subjektīvie
faktori.

1848. gada revolūciju periodā pirmajā vietā izvirzījās mar-

ksisma politiskās idejas; turpmākajos gadu desmitos par pirm-
šķirīgu uzdevumu kļuva kapitālistiskā ražošanas veida rašanās,
attīstības un bojā ejas objektīvo likumu pētīšana. Kaut gan pro-
letariāta zinātniskās politiskās ekonomijas pamattēzes Markss un

Engelss bija izvirzījuši jau savu uzskatu veidošanās periodā, virs-

vērtības teorijas vispusīga izstrādāšana, kā arī to procesu izpē-
tīšana, kuri nosaka sociālisma ekonomisko nenovēršamību, tika

veikta tikai 50. un 60. gados.
1848. gada revolūciju priekšvakarā Markss un Engelss do-

māja, ka proletārisko revolūciju laikmets jau sākas. Kapitālisms,
kā atzīmēja V. I. Ļeņins, šķita viņiem tolaik vārgs un sociā-

lisms — tuvs. Engelss vēlāk rakstīja, ka šie uzskati par proletā-
riskās revolūcijas vēsturiskajām perspektīvām bija saistīti ar ne-

pareizu priekšstatu par kapitālistiskā ražošanas veida brieduma

pakāpi; šāds nepareizs priekšstats izskaidrojams acīmredzot ar

to, ka XIX gadsimta 40. gados marksisma ekonomiskā mācība

vēl bija neizstrādāta. Tādējādi 1848. gada revolūciju mācība un

kapitālisma turpmākā attīstība izvirzīja uzdevumu dziļāk izpētīt
kapitālisma ekonomiskos likumus, un to Markss izdarīja vairākos

ekonomiskos pētījumos un vispirms «Kapitālā» — Marksa ģēnija
dižākajā sacerējumā. «Kapitāla» pirmais sējums nāca klajā 1867.

gadā.

Zinātniskā sociālisma un marksistiskās politiskās ekonomijas
izstrādāšana izvirzīja nepieciešamību attīstīt tālāk dialektisko un

vēsturisko materiālismu. Lai pierādītu, piemēram, sociālisma vēs-

turisko nenovēršamību, vajadzēja izpētīt filozofisko jautājumu par
objektīvo vēsturisko likumsakarību vispār, jautājumu par evolu-

cionāro un revolucionāro attīstības formu, pretrunas un pretstatu
cīņas problēmu. It sevišķi bija nepieciešams vispusīgi izstrādāt

jauno, dialektisko pētīšanas metodi, kas bija principiāli pretēja
Hēgeļa ideālistiskajai dialektikai. Šo uzdevumu marksisma pamat-
licēji atrisināja savos šā perioda darbos. Pirmšķirīga nozīme ma-

teriālistiskās dialektikas un vēstures materiālistiskās izpratnes
tālākā izstrādāšanā bija Marksa ekonomiskajiem darbiem «Par

politiskās ekonomijas kritiku» un «Kapitāls».

3. §. Dialektiskā materiālisma attīstīšana

K. Marksa 50. un 60. gadu ekonomiskajos darbos

«Kapitāla» pirmā sējuma otrā izdevuma pēcvārdā Markss šādi

raksturoja savas metodes pretstatu Hēgeļa ideālistiskajai dialek-
tikai: «Mana dialektiskā metode pamatos ne tikai atšķiras no

Hēgeļa metodes, bet ir tās tiešs pretstats. Hēgelim domāšanas
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process, ko viņš, nosaukdams par ideju, pat pārvērš patstāvīgā
subjektā, ir īstenības demiurgs un īstenība ir tikai tā ārējā iz-

pausme. Man turpretī ideālais nav nekas cits kā cilvēka galvā
pārstādītais un pārveidotais materiālais.» 1

Šajā tēzē Markss formulē vispirms marksistiskās dialektikas

izejas punktu — filozofijas pamatjautājuma materiālistisko atri-

sinājumu. Jēdzienu loģiskās paškustības vietā Markss liek objek-
tīvo matērijas attīstības procesu. Skarot jautājumu par domāša-

nas aktivitāti, Markss norāda, ka domāšana ir nevis pasīva ārē-

jās realitātes atspoguļošana, bet gan materiālā «pārveidojums»,
t. i., materiālā ideāls attēls, kas nesakrīt ar materiālo priekšmetu,
kāds tas parādās virspusē un tiek atspoguļots jutekliskajā uz-

tverē. Marksistiskā dialektika nozīmē, pirmkārt, to, ka tiek dziļāk

izprasta materiālā īstenība — kā tāda, kurai ir tai iekšēji piemī-
tošas attīstības likumsakarības. Marksistiskā dialektika nozīmē,

otrkārt, to, ka tiek dziļāk nekā Hēgeļa filozofijā izprasts izziņas

process — kā sarežģīta, pretrunīga, pastarpināta materiālo ob-

jektu atspoguļošana materiālo īstenību izzinošā un praktiski pār-

veidojošā sabiedriskā cilvēka apziņā.

Tajā pašā pēcvārdā Markss norādīja, ka savā visdziļākajā,

visracionālākajā veidā dialektika nav savienojama ar buržuāzijas

šķiras interesēm: tās virza buržuā uz pastāvošā apoloģiju, tur-

pretī zinātniskā, materiālistiskā dialektika, pozitīvi izprotot pa-

stāvošo, ietver šajā izpratnē tā noliegšanas nepieciešamību. Ma-

teriālistiskā dialektika aplūko katru īstenības formu tās kustībā,

tātad arī kā kaut ko pārejošu. Tā, kā teica Markss, «neko nepie-
lūdz, un savā būtībā tā ir kritiska un revolucionāra»2

.

Hēgelim, kas attīstības virzītājus spēkus

reducēja uz izziņu, uz domāšanu kā abso-

lūta subjekta — «absolūtās idejas» jeb
dieva darbību, attīstības likuma problēma

faktiski neeksistēja. Likuma jēdzienam savā «Loģikas zinātnē»

un citos darbos viņš veltīja pavisam maz uzmanības. Turpretī
Marksam dialektika ir zinātne par pašiem vispārīgākajiem esa-

mības un izziņas attīstības likumiem, tāpēc ka Markss liek «brīvā»

un no matērijas šķietami neatkarīgā gara vietā materiālo parā-
dību reālo sakaru, savstarpējo nosacītību, kas izveido šo parā-
dību attīstības likumus.

Markss piekrita krievu ekonomista Kaufmaņa recenzijai, kurš

rakstīja, ka Marksam «svarīgs ir tikai viens: atrast to parādību
likumu, ar kuru pētīšanu viņš nodarbojas». Turklāt vissvarīgākais
no Marksa viedokļa ir izpētīt likumu, kas noteic parādību pār-

maiņu, attīstību, pāreju no vienas formas citā formā. Markss ap-

lūko likumus vēsturiski, t. i., pamatojas uz atzinumu, ka pastāv

Likuma problēmas
dialektiski

materiālistiskā nostādne

1 K. Markss, Kapitāls, I sēj., LVI, 1951, 18. lpp.
2 Turpat.



specifiskas likumsakarības, kas piemīt dažādiem vēstures laik-

metiem. Šāds dialektiski materiālistisks uzskats par likuma ka-

tegoriju, kā arī par citām filozofiskajām kategorijām deva iespēju

pētīt kapitālismu kā vēsturiski pārejošu sabiedrisku formāciju.
«Kapitālā» Markss pētīja vērtības likuma — preču ražošanas

pamatlikuma — darbību. Viņš parādīja, kā šā likuma darbība

izraisa kapitālistiskās preču ražošanas attīstību un darbaspēka
pārvēršanos par preci un kā rezultātā uz vērtības likuma pamata
rodas virsvērtības likums. A. Smits un D. Rikardo domāja, ka

virsvērtība ir pretrunā ar vērtības likumu, kurš noteic, ka preču

maiņa ir ekvivalenta, ka tās tiek apmainītas atbilstoši tajās
ietvertā darba daudzumam. Markss pierādīja, ka virsvērtība ne-

atceļ vērtības likuma darbību, bet ir tā tālākā attīstība. Pat ja
pieņem, ka kapitālists pērk darbaspēku pēc tā vērtības (t. i., sa-

maksā tā atražošanas līdzekļu vērtību), arī tad viņš tāpat iegūst
virsvērtību, tāpēc ka strādnieks ražo vērtību, kas ir lielāka nekā

darbaspēka vērtība. Darbaspēkam ir ne tikai vērtība tāpat kā jeb-
kurai precei, bet arī lietošanas vērtība, kura šajā gadījumā no-

zīmē spēju ražot vērtību, kas ir lielāka nekā darbaspēka paša
vērtība, šo pretrunu starp darbaspēka vērtību un lietošanas vēr-

tību, ko nesaskatīja buržuāziskie ekonomisti, pirmoreiz atklāja
Markss, un tā deva zinātnisko pamatu kapitālistiskās ekspluatā-
cijas kā vēsturiski likumsakarīga procesa izskaidrošanai. Tādē-

jādi Markss ģeniāli atklāja pretrunu, ko nevarēja izskaidrot ievē-

rojamākie buržuāziskie ekonomisti: viņš pierādīja, ka šī pretruna,
ko nosaka darbaspēka specifiskā lietošanas vērtība, rodas, attīs-

toties preču ražošanai, un ir atrisināma, tikai revolucionāri iznī-

cinot sabiedriskās ražošanas kapitālistisko formu.

Markss noskaidroja arī otru pretrunu, ko tāpat nevarēja sa-

prast buržuāziskie ekonomisti, tāpēc ka viņi aplūkoja šo pretrunu
nevis kā objektīvās īstenības faktu, bet kā piemītošu tikai domā-

šanai, kura noklīst no pareizā ceļa. Faktiski kapitālistu peļņa ir

caurmērā proporcionāla preču ražošanā ieguldītā kapitāla lielu-

mam. Taču no vērtības likuma viedokļa virsvērtība (un tieši no

tās veidojas peļņa) ir proporcionāla tikai tās kapitāla daļas lie-

lumam, kura izlietota samaksai par darbaspēku, jo tieši strād-

nieki un nevis ēkas, mašīnas un izejvielas rada virsvērtību. Bur-

žuāziskie ekonomisti nevarēja izskaidrot, kāpēc vienādi kapitāli
dod vienādu peļņu, kaut gan to daļas, kas izlietotas samaksai par

darbaspēku (mainīgais kapitāls), nebūt nav vienādas, Markss iz-

skaidroja, ka šās parādības cēlonis ir kapitālistu savstarpējā kon-

kurence un no tās izrietošā kapitālu aizplūšana no vienas nozares

citā nozarē, kas izraisa peļņas izlīdzināšanos.

Buržuāziskie ekonomisti, nesaskatīdami šo virsvērtības stihis-
kas pārdalīšanās faktu, nāca pie secinājuma, ka preču cenu vei-

došanās pamats ir nevis vērtība, bet gan ražošanas cena, kas

vienlīdzīga ražošanas izmaksu summai plus kapitāla vidējā peļņa.

393
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Pretēji šiem ekonomistiem Markss pierādīja, ka ražošanas cenas

likums ir vērtības likuma (tātad virsvērtības likuma) tālāka at-

tīstība un modifikācija attīstītas kapitālistiskas sabiedriskā darba

dalīšanas apstākļos. Tātad vērtības likuma vispārējība (tāpat kā

jebkura likuma vispārējība) realizējas šā likuma eksistences un

izpausmes formu daudzveidībā. Daudzveidības vienība — tāda

ir likuma dialektiskā daba, bez kuras izprašanas nav iespējams
noskaidrot arī pašus vispārīgākos dabas, sabiedrības un izziņas
attīstības likumus, kurus pētī dialektiskais materiālisms.

Pētīdams parādību likumisko sakaru, kas izveido daudzveidī-

bas iekšēji pretrunīgo vienību, Markss atklāja dialektisko pret-
runu starp likumiem, no vienas puses, un to atsevišķām modifikā-

cijām, no otras puses. Vērtības likums, piemēram, noteic, ka pre-

ces cena ir preces vērtības izteiksme naudā. Tomēr tieši preces
cena ir ražošanas cenas izteiksme naudā, bet ražošanas cena ne-

būt nav vienlīdzīga vērtībai.

Buržuāziskie un revizionistiskie Marksa kritiķi vēlāk apgal-
voja, ka Marksam te ir neatrisināma pretruna: vienai un tai pa-

šai precei ir divas dažādas cenas — vienā gadījumā cenu no-

teic vērtība, otrā gadījumā — ražošanas cena. Markss, paredzē-
dams šāda veida iebildumus, parādīja, ka kapitālisma apstākļos
visu preču cenu summa ir vienlīdzīga šo preču vērtību summai,

turpretī atsevišķas preces cena virsvērtības pārdalīšanās rezul-

tātā nevar sakrist ar tās vērtību. Tādējādi preces cenu tieši no-

teic ražošanas cena un galu galā — vērtība. Bet pati ražošanas

cena ir konkurences procesā pārveidota preces vērtība. Tas no-

zīmē, ka pretruna starp likumu un tā atsevišķu izpausmi ir nevis

likuma noliegums, bet gan, gluži otrādi, tā ir likuma vispārējī-
bas dialektiska izpausme. Kā liecina mūsdienu dabas zinātņu

atzinumi, tas raksturīgi ne tikai sociālajām likumsakarībām,

bet arī dabas likumsakarībām.

Atklādams kapitālisma ekonomiskās at-

tīstības specifiskos likumus, Markss reizē

ar to pilnveidoja arī vispārīgo likuma

jēdzienu un arī pašu vispārīgāko dabas, sabiedrības un izziņas
attīstības likumu zinātnisko izpratni. Marksisma buržuāziskie

kritiķi dažkārt apgalvo, ka Markss esot postulējis vienu vai otru

ekonomisko parādību nepieciešamību, pamatojoties uz pašiem vis-

pārīgākajiem dialektikas likumiem, t. i., ignorējot visu daudz-

veidīgo ekonomisko faktu konkrēto analīzi. Bet īstenībā Markss

pamatojās tieši uz šiem faktiem, viņš atklāja kapitālisma attīstī-

bas specifiskos likumus un uz šā pamata attīstīja pašu vispārī-

gāko likumsakarību zinātnisko izpratni.
Cik konkrēti Markss pētīja pašus vispārīgākos jebkuras attīs-

tības likumus, tam spilgts piemērs ir Marksa dotais kapitālistis-
kās uzkrāšanas vispārējā likuma raksturojums. Šā likuma būtība

ir bagātības un nabadzības savstarpējā atkarība, kas kapitālisma

Materiālistiskās

dialektikas pamatlikumi
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apstākļos pastāvīgi atkārtojas: jo vairāk bagātību uzkrāts vienā

sabiedrības polā, jo vairāk nabadzības uzkrājas otrā polā, un tā-

pēc kapitālistiskā uzkrāšana ne tikai neizraisa nabadzības likvi-

dāciju, bet arī pastāvīgi reproducē to kā bagātības eksistences

kapitālistiskās formas galveno nosacījumu. Kapitāla uzkrāšana

izraisa progresējošu sabiedrības polarizāciju pretējās šķirās, ba-

gātības koncentrāciju un centralizāciju buržuāzijas rokās un kā

tā sekas — proletariāta nabadzību. Kapitālistiskās uzkrāšanas

vispārējā likuma objektīvā darbība nepieciešami izraisa pretrunu
saasināšanos starp buržuāziju un proletariātu, proletariāta šķi-
riskās cīņas pastiprināšanos un sociālistiskās revolūcijas tuvo-

šanos.

Analizēdams šo specifisko kapitālisma likumu, Markss pētīja
arī dažādus pretrunu tipus, pretstatu savstarpējās pārvēršanās
formu daudzveidību, būtības un parādības, nepieciešamības un ne-

jaušības, iespējamības un īstenības, vispārīgā, sevišķā un atse-

višķā utt. pretrunīgo vienību. Pretstatu vienības un cīņas likumu

Markss secināja no konkrēta pētījuma. Šā secinājuma nozīme ir

ta, ka tas ir konkrēta pētījuma vadošais pavediens, metodoloģis-
kais princips. Visa «Kapitāla» struktūra parāda, kā, analizējot
pretrunas kapitālistisko ražošanas attiecību attīstībā, tiek atklā-

tas šā ražošanas veida specifiskās likumsakarības. «Markss savā

«Kapitālā»,» rakstīja V. I. Ļeņins, «sākumā analizē buržuāziskās

(preču) sabiedrības visvienkāršāko, parastāko, galveno, vismas-

veidīgāko, visikdienišķīgāko, miljardiem reižu sastopamo attie-

cību: preču maiņu. Šajā tik vienkāršajā parādībā (šajā buržuā-

ziskās sabiedrības «šūniņā») analīze atsedz visas mūslaiku

sabiedrības pretrunas (resp. visu pretrunu dīgļus). Turpmākais
iztirzājums rāda mums šo pretrunu un šās sabiedrības attīstību

(gan augšanu, gan kustību), tās atsevišķo daļu 2 (summā. —

Red.), no tās sākuma līdz tās beigām.
Tādai pašai jābūt dialektikas iztirzāšanas (resp. studēšanas)

metodei vispār (jo buržuāziskās sabiedrības dialektika Marksam
ir tikai dialektikas atsevišķs gadījums).» 1 V. I. Ļeņins tādējādi
uzsvēra, ka Marksa lietotajai kapitālistiskā procesa pētīšanas
metodei ir vispārēja nozīme, šajā sakarā Ļeņins teica, ka Markss

atšķirībā no Hēgeļa gan nav atstājis mums «Loģiku ar lielo

burtu» (t. i., loģikas sistemātisku izklāstu), bet toties viņš ir at-

stājis mums «Kapitāla» loģiku.
Attīstība ir process, kurā notiek pāreja no vienkāršā uz sa-

režģīto, no zemākā uz augstāko, kurā top jaunais, kas agrāk ek-

sistēja tikai iespējamības, dīgļa formā, kurā šis jaunais veidojas
noteiktu posmu secībā, kurā vienotais sašķeļas savstarpēji izslē-

dzošos pretstatos, utt. Visus šos procesus to konkrēti vēsturiskajā
forma Markss aplūko «Kapitālā» un pētī tos, sākot ar to

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 338. un 339. lpp.
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viselementārākajiem izpaudumiem un beidzot ar vissarežģītāka-
jiem un visvairāk attīstītajiem. Tieši tāpēc pētīšanas metodei,
kuru Markss lietoja «Kapitālā», ir vispārēja nozīme.

Marksa politiskā ekonomija ir kapitālisma ekonomiskās attīs-

tības teorētisks vispārinājums un tās rezumējošo jēdzienu analīze.

Tomēr katram loģiskajam attīstības pētījumam jārezumē vēstu-

riskais process. Markss sāka kapitālisma pētīšanu ar tā «šūnu»,

ar preci, t. i., ar tādu sabiedrisku attiecību, kura, no vienas pu-

ses, ir kapitālisma apstākļos visvienkāršākā un, no otras puses,

ir kapitālistisko attiecību rašanās vēsturiskais priekšnoteikums.
Gluži tāpat katram teorētiskam attīstības procesa pētījumam jā-
sākas ar šā procesa vēsturiski sākotnējo elementu, ciktāl šis ele-

ments saglabā savu nozīmi pētījamā veseluma struktūrā, kas vēs-

turiski jau izveidojusies.
Līdz ar pretstatu vienības un cīņas likumu Markss izstrādāja

«Kapitālā» arī citus materiālistiskās dialektikas likumus. Sakarā,

piemēram, ar vērtības formu vēsturiskās attīstības analīzi Markss

parādīja, ka preču maiņas sfēras un tātad preču masas paplaši-
nāšanās izraisa kvalitatīvu pārmaiņu: nejaušā vērtības forma

pārvēršas par pilnīgo jeb izvērsto un pēc tam par vispārējo formu.

Šajā procesā izpaužas likums par kvantitatīvu pārmaiņu pāreju
kvalitatīvās pārmaiņās. No pētījuma par vēsturisko procesu, kurā

nauda pārvēršas par kapitālu, arī izriet secinājums, ka kvantita-

tīvas pārmaiņas (naudas summas pieaugšana preču īpašnieka
rokās), kad tās sasniegušas noteiktu robežu, rada kvalitatīvi

jaunu sabiedrisko attiecību — kapitālu. Tāpat arī ražošanas

spēku attīstība ir pakļauta tam pašam likumam: līdz zināmai ro-

bežai ražošanas spēku pieaugums neizraisa pārmaiņas pastāvošo
ražošanas attiecību raksturā, tomēr agri vai vēlu ražošanas spēku
progress izraisa ražošanas attiecību kvalitatīvu pārveidošanos.
Te, tāpat kā visur, kur kvantitatīvas pārmaiņas pāriet kvalitatī-

vās pārmaiņās, atklājas šā procesa pamatā esošā pretruna: šajā

gadījumā pretruna starp sabiedriskās ražošanas attīstības saturu

un formu. Tādējādi likums par kvantitatīvu pārmaiņu pāreju kva-

litatīvās pārmaiņās ir attīstības (kuras svarīgākais likums ir

pretstatu vienības un cīņas likums) dialektiski pretrunīgā rak-

stura nepieciešama specifiska izpausme.

Svarīga vieta «Kapitālā» ir nolieguma nolieguma likuma ana-

līzei. Pētījot ilgstošo vēsturisko procesu, kurā uz pašu darba

pamatotais sadrumstalotais atsevišķu ražotāju privātīpašums pār-
vēršas par kapitālistisku īpašumu, Markss raksturoja šo sīk-

ražotāju ekspropriācijas procesu kā vecās īpašuma formas nolie-

gumu, t. i., iznīcināšanu, tās pārvēršanos par savu pretstatu —

kapitālistisko lielīpašumu, kura priekšnoteikums ir ražošanas

līdzekļu nošķiršana no ražotājiem. Kapitāla koncentrācija un

centralizācija ir šā nolieguma tālākā attīstība, kuras gaitā no-

briest priekšnoteikumi (ražošanas līdzekļu kapitālistiskā sabied-
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riskošana) tam, lai šis noliegums tiktu atcelts, t. i., savukārt tiktu

noliegts. Sociālistiskā revolūcija iznīcina kapitālistisko īpašumu,
un šī ekspluatatoru ekspropriācija ir viens no vispārīgā dialek-

tiskā nolieguma nolieguma likuma izpaudumiem. «. .. Kapitālis-
tiskā ražošana,» rakstīja Markss, «ar dabiski vēsturiska procesa

nepieciešamību rada sevis pašas noliegumu. Tas ir nolieguma
noliegums.» 1

Markss pamatojās uz ekonomiskiem faktiem, viņš tos anali-

zēja, vispārināja, atsedza to attīstības specifiskās likumsakarības,
pētīja šo attīstību, kas apstiprina dialektisko nolieguma nolie-

guma likumu un ir šā likuma īpatnēja izpausme. No tā ir skaidrs,
cik nepamatoti ir marksisma buržuāzisko kritiķu apgalvojumi,
ka Markss sociālistiskās revolūcijas nepieciešamību secinājis no

nolieguma nolieguma likuma.

Marksa izpratnē nolieguma nolieguma likumā galvenais ir:

1) atzinums, ka noliegums ir kvalitatīvās pārveidošanās nepie-
ciešama forma attīstības procesā; 2) atzinums, kā noliegums ir

konkrēts noliegums, kas neatmet iepriekšējo attīstības pakāpi, bet

turpina to jaunā formā; 3) atzinums, ka nolieguma noliegums ir

pretstatu vienība un vēsturiski noteikta attīstības cikla noslē-

gums. Tātad nolieguma noliegums, no Marksa viedokļa, ir likums

par progresīvu attīstību noteikta vēstures laikmeta robežās: tas

raksturo tā sākumu un tā beigas un tātad arī pāreju uz kvali-

tatīvi citu vēstures laikmetu.

Izveidodams dialektiskā materiālisma izzi-

ņas teoriju, Markss vispirms noskaidroja
tās izejas punktu — sabiedriskās prakses

jēdzienu, kas ir izziņas pamatā. Aplūko-
dams politiskās ekonomijas pamatkategoriju attīstību, Markss

parādīja, ka šīs kategorijas, piemēram, abstraktā darba jēdziens,
ir vēsturiski saistītas ar noteiktu sabiedriskās prakses attīstības
līmeni. Un tas attiecas uz jebkuras zinātnes kategorijām, vispār
uz zinātniskās izziņas vēsturisko attīstību.

Markss, tāpat kā iepriekšējie materiālisti, izziņas teorijā pa-

matojās uz sensuālistisko tēzi, ka zināšanu vienīgais avots ir

arējās pasaules jutekliskie uztvērumi. Bet atšķirībā no veca-

jiem materiālistiem viņš atsedza pretrunīgo attiecību starp ab-

strakto domāšanu un īstenības juteklisku atspoguļošanu. «... Katra

zinātne,» norādīja Markss, «būtu lieka, ja lietu izpausmes forma

un to būtība tieši sakristu.»2 Nesakritība, pretruna starp būtību

un parādību atspoguļojas izziņā kā pretruna starp sākotnējiem
jutekliskajiem datiem un teorētiskajiem beigu secinājumiem, kuri

gan ir pamatoti uz šiem datiem, taču tieši nav ar tiem saska-

ņojami. Taisni tāpēc vēsturiska pētījuma uzdevums ir «redzamo,

Izziņas teorijas
un dialektiskās loģikas

jautājumi

1 K. Markss, Kapitāls, I sēj., 723. lpp.
2 K. Markss, Kapitāls, 111 sēj., 785. lpp.
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parādību virspuse esošo kustību reducēt uz īsteno iekšējo kus-

tību . . .»'.

Tieša empīriska kapitālistisko attiecību novērošana rada

priekšstatu, ka kapitāls radītu peļņu, zeme — renti un darbs —

darba algu. Vulgārie ekonomisti padarīja šo juteklisko šķieta-
mību par teorētisku dogmu, kuru izmantoja kapitālisma apoloģi-

jai. Ar analīzes palīdzību Markss atklāja aiz šās šķietamības
būtību, līdz ar to atmaskojot vulgāro politisko ekonomiju un pie-
rādot, ka strādnieka darbs rada visu vērtību un tātad arī virs-

vērtību, kuras daļas ir peļņa un rente. Taču Markss ne tikai atve-

dināja peļņu, renti un procentus uz virsvērtību, bet atklāja arī

virsvērtības sadalīšanas mehānismu, kurš rada šo šķietamību, ko

atspoguļo parastā empīriskā apziņa.
Tādējādi noskaidrojās, ka empīriskais vērojums mūs nekrāpj,

kad norāda, ka peļņa un rente ir proporcionāla avansētā kapitāla
lielumam un zemes cenai, šis novērojums atspoguļo tiešām pastā-
vošu faktu, uz kuru balstās kapitālisti savā ikdienas darbībā.

Tomēr šis fakts nav nekas vairāk kā objektīvi pastāvoša šķieta-
mība, kuras pamatā ir vērtības likums. Šī būtības un parādības
(šajā gadījumā šķietamības) dialektikas analīze ir viens no izejas
punktiem jutekliskā un racionālā attiecības gnozeoloģiskajā ana-

līzē. Viens no galvenajiem no šās analīzes izrietošajiem secinā-

jumiem ir tēze, ka abstraktajai domāšanai ir ļoti svarīga nozīme,

ka tā ne tikai summē un apzīmē ar vārdiem jutekliskos datus,

bet ir kvalitatīvi jauna, augstāka izziņas pakāpe.
«Kapitāla» pirmā sējuma priekšvārdā Markss atzīmēja, ka,

«analizējot ekonomiskās formas, nav iespējams lietot nedz mikro-

skopu, nedz ķīmiskos reaktīvus. Kā viens, tā otrs jāaizstāj ab-

strakcijas spēkam.» 2 Te Markss, no vienas puses, norāda uz sa-

biedrisko parādību izzināšanas komplicētību un grūtībām un, no

otras puses, uzsver abstrakcijas spēka nozīmi zinātniskās izziņas

procesā, un tas tieši attiecas ne tikai uz sabiedrisko zinātni, bet

arī uz dabas zinātnēm.

Markss mācīja, ka zinātniskā abstrakcija ir varens līdzeklis,

kas palīdz analizēt attīstības procesu. Tā nozīmē ne tikai abstra-

hēšanos no nebūtiskā, atsevišķā, nejaušā. Izziņas gaitā sarežģī-
tais, viengabalainais process jāsadala un katra tā būtiskā puse

jāpētī atsevišķi. Atbilstoši tam Markss «Kapitāla» pirmajā sējuma

aplūkoja kapitālistisko ražošanu, abstrahējoties no apgrozības,
kuras būtiskā ietekme uz ražošanu nav apšaubāma. «Kapitāla»

otrajā sējumā viņš pētīja kapitālistiskās apgrozības procesu, ab-

strahējoties no ražošanas procesa. Un, beidzot, «Kapitāla» trešā

sējuma priekšmets ir kapitālistiskais ražošanas veids visuma,

t. i., ražošanas un apgrozības vienība. Šis piemērs ne tikai ilustrē

1 K. Markss, Kapitāls, 111 sēj., 302. lpp.
2 Ķ. Markss, Kapitāls, I sēj., 4. lpp.
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abstrahēšanas dialektiski materiālistisko izpratni, bet arī parāda,
kāda ir būtība marksistiskajai mācībai par analīzes un sintēzes

vienību.

Lai izpētītu katru veselā pusi, tā iepriekš jāizdala, jāabstrahē
no citām veselā pusēm. Tomēr katra atsevišķa puse jāaplūko tās

attiecībā pret citām pusēm. Citādi nav iespējams izzināt šo pusi
un izzināt veselo kā noteiktu diferencētu daļu, pušu utt. vienību.

No šīm pozīcijām Markss «Kapitālā» nodalīja pētījamo parādību
saturu un formu, lai šķirti aplūkotu kā vienu, tā otru un jau pēc
tam pētītu to abu vienību. Sadalīt vienoto un izzināt tā pretējās
puses — tā ir pirmā, analītiskā izziņas pakāpe, kurai seko ve-

selā daļu, pušu, veselumu veidojošo procesu reālās mijiedarbības
pētīšana, kurā analīze pāriet sintēzē un galu galā tiek konkrēti,

vispusīgi izprasta parādība tās iekšējā noteiktībā, kustībā, pār-
maiņā, attīstībā. Tādējādi zinātniskās abstrakcijas būtības un

nozīmes dziļa dialektiski materiālistiska izpratne noved pie jauna,
patiesi zinātniska uzskata par analīzi un sintēzi, kuras tiek ap-
lūkotas to vienībā kā parādību savstarpējā sakara un attīstības

atspoguļošanas teorētiskās formas. Attīstot šīs idejas tālāk,

Markss izvirzīja tēzi par augšupeju no abstraktā uz konkrēto.

Pretstatā Hēgelim Markss parādīja, ka abstraktais un konkrē-

tais cilvēka domāšanā ir noteiktas objektīvās īstenības atspoguļo-
šanas formas. Tāpēc «augšupeja no abstraktā uz konkrēto ir tikai

paņēmiens, ar kuru domāšana apgūst konkrēto, atveido to kā

garīgi konkrētu. Taču tas nekādā ziņā nav paša konkrētā tapšanas
process.» 1

Zināma procesa abstrakts atspoguļojums ir nepieciešama pa-

kāpe šā procesa izzināšanā. Taču šis abstraktais atspoguļojums
gan palīdz izzināt pētījamā procesa elementus, bet neatklāj parā-
dību savstarpējo sakaru un pretrunīgumu; tas fiksē vai nu tikai

vispārīgās, vai tikai sevišķās, vai arī, beidzot, tikai atsevišķās šo

objektu iezīmes. Tieši tāpēc izziņas uzdevums ir neapstāties šajā
īstenības loģiskās atspoguļošanas pakāpē, bet iet tālāk, arvien

konkrētāk, t. i., vispusīgāk, atspoguļojot īstenību un tā noskaidro-

jot pētījamo parādību dažādo, arī pretējo, pušu iekšējo sakaru un

vienību un parādot šo parādību attīstību, pārmaiņu utt. «Konkrē-

tais,» rakstīja Markss, «ir konkrēts tāpēc, ka tas ir daudzu no-

teiksmju sintēze, daudzveidīgā vienība. Tāpēc domāšanā tas pa-

rādās kā sintēzes process, kā rezultāts un nevis kā izejas punkts,
kaut gan tas ir īstens izejas punkts un tāpēc arī vērojuma un

priekšstata izejas punkts.» 2 Tādējādi objektīvajā pasaulē konkrē-

tais ar visām tam piemītošajām daudzveidīgajām pusēm, saka-

riem un attiecībām pastāv pirms izziņas, ir tās izejas punkts. Bet

izziņa nevar uzreiz, tieši atveidot konkrētā daudzveidību: ta

1 K. MapKc h 0. dmeAbC, ComiHemia, t. 12, CTp. 727.
2

Turpat.
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atspoguļo to sākumā abstrakti, vienpusīgi un tikai pakāpeniski,
tālākas pētīšanas rezultātā, atveido konkrēto tādu, kāds tas eksistē

pats par sevi, ārpus cilvēka apziņas un neatkarīgi no tās. No tā

izriet dialektiskā materiālisma pazīstamā tēze — abstraktas pa-
tiesības nav, patiesība ir konkrēta. Konkrēta patiesība ir pētījamā
objekta vispusīgs, objektīvi pareizs atspoguļojums. Lielisks patie-
sības konkretizācijas paraugs ir kapitālisma zinātniskā izpratne,
ko Markss attīstījis «Kapitālā».

Attīstot tālāk abstraktā un konkrētā problēmu, Markss izvirzīja
tēzi par loģiskā pētījuma attiecību pret objektīvo vēsturisko pro-

cesu, kas notiek neatkarīgi no pētnieka apziņas. Šo problēmu, tā-

pat kā abstraktā un konkrētā savstarpējās attiecības problēmu,
izvirzīja Hēgelis. Tomēr Hēgelis, būdams ideālists, savā mācībā

uzsvēra, ka loģiskais pastāv pirms reālā vēsturiskā procesa. Tādē-

jādi viss bija apgriezts otrādi. Markss arī te pretēji Hēgelim pa-

matojās uz materiālistisko atspoguļošanas principu un atzina, ka

attīstības procesa loģiskā izpēte attēlo vēsturisko procesu, tā pa-

matposmus, kas likumsakarīgi nomaina cits citu.

Nav nejaušība, ka Markss sāka loģisko izklāstu «Kapitālā» ar

preces izpēti: preču ražošana vēsturiski pastāvēja pirms kapitā-
lisma un bija tā nepieciešams objektīvs priekšnoteikums. Aplūko-
dams tālāk preces maiņas vērtību, Markss pētīja vispirms vien-

kāršo jeb nejaušo vērtības formu, kas vēsturiski atbilst tam sabied-

rības attīstības periodam, kad ražošanai bija galvenokārt naturāls

raksturs un tikai neliela ražoto produktu daļa kļuva par preci, t. i.,

tika apmainīta pret citiem produktiem. Analizējot tālāk preces

maiņas vērtību, Markss nonāca pie citām — vairāk attīstītām vēr-

tības formām, kas atbilst augstākai preču ražošanas attīstības

stadijai; tāda ir pilnīgā jeb izvērstā vērtības forma, vispārējā vēr-

tības forma un, beidzot, naudas forma. Arī te problēmas loģiskā
analīze ir preču maiņas attīstības īstenā vēsturiskā ceļa teorētisks

atveidojums.
Kā zināms, kapitālisms ir preču ražošanas attīstības augstākā

pakāpe, kad ne tikai ražotie produkti, bet arī pats darbaspēks kļūst

par preci, kā tas nebija verdzības un feodālisma formācijās. Atbil-

stoši tam Markss no preču maiņas un naudas analīzes pārgāja uz

kapitāla analīzi un pēc tam uz kapitālistu galvenā mērķa — virs-

vērtības ražošanas analīzi. Loģiskajā secībā, kādā Markss aplū-

koja visus šos jautājumus, atspoguļojas kapitālistiskās preču ražo-

šanas galvenās vēsturiskās pakāpes. Markss tomēr brīdināja no

vienkāršota priekšstata par loģiskā un vēsturiskā savstarpējo
attiecību. Loģiskais un vēsturiskais sakrīt tikai visumā, tendencē,

bet nevis katrā konkrētā gadījumā, kur iespējamas atkāpes no

šās tendences. Lai loģiskais pareizi atspoguļotu objektīvo vēstu-

risko procesu, pats šis process jāpētī tā iekšējā nepieciešamībā,
ņemot vērā katra tā posma kvalitatīvo savdabīgumu. Markss, pie-
mēram, norādīja, ka tirdznieciskais kapitāls, tāpat kā aizdevu
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kapitāls, ir bijuši jau pirms rūpnieciskā kapitāla. Tomēr tas neno-

zīmē, ka rūpnieciskais kapitāls būtu loģiski jāatvasina no šīm

kapitāla formām. Kapitālisma apstākļos kapitāla pamatforma ir

rūpnieciskais kapitāls. Turpretī tirdznieciskais kapitāls un aizdevu

kapitāls buržuāziskajā sabiedrībā ir kapitāla atvasinātās formas,
kas kvalitatīvi atšķiras no tām tirdznieciskā un aizdevu kapitāla
formām, kuras pastāvēja laikmetos pirms kapitālisma. Tāpēc
Markss analizēja šīs kapitāla formas tikai pēc tam, kad bija aplū-
kojis rūpniecisko kapitālu.

Tādējādi, runājot par loģisko kā vēsturiskā atspoguļojumu,
Markss uzsvēra, ka loģiskais pētījums atspoguļo vēsturisko pro-
cesu ne tā, kā tas parādās virspusē un ir tieši uztverams, bet gan
atbilstoši attiecīgās sabiedriski ekonomiskās formācijas rašanās un

attīstības iekšējām objektīvām likumsakarībām.

4. §. Vēsturiskā materiālisma tālāka attīstīšana

Savos šajā periodā sarakstītajos darbos marksisma pamatli-
cēji, pētīdami kapitālistiskās sabiedrības «anatomiju», attīstīja, pa-

pildināja un konkretizēja vēsturiskā materiālisma pamattēzes, kla-

siski formulēja pašus vispārīgākos sabiedrības attīstības likumus.

Jauns ieguldījums marksistiskajā mācībā

par darba izšķirošo lomu tiklab cilvēka

antropoloģiskajā tapšanā, kā arī viņa turp-

mākajā attīstībā bija Marksa klasiskā

tēze par sabiedriskās ražošanas noteicošo

lomu visu sabiedrības dzīves sfēru attīstībā.

«Kapitāla» pirmajā sējumā Markss pamatvilcienos aplūkoja
darbu kā specifiski cilvēcisku darbību, kas atšķir cilvēku no citiem

dzīvniekiem un ir cilvēku sabiedrības eksistences dabiskais nosa-

cījums. Dzīvniekiem, uzsvēra Markss, piemīt instinktīvas darba

formas, cilvēks atšķiras no tiem vispirms ar to, ka izgatavo darba

rīkus. Tātad viņa ražīgajai darbībai ir apzinīgs un mērķtiecīgs
raksturs. Darba' rīki ir galvenais materiālās ražošanas attīstības

līmeņa rādītājs. Ekonomiskie laikmeti, rakstīja Markss, atšķiras
nevis ar to, kas tiek ražots, bet gan ar to, kā tiek ražots, ar kā-

diem darba līdzekļiem.

Tādējādi marksistiskā tēze par sabiedriskas ražošanas izšķirošo
lomu savā būtībā nav reducējama uz atziņu, ka bez materiālo

labumu ražošanas nav iespējama sabiedrības dzīve. Tas bija
zināms arī socioloģijai pirms Marksa. Markss saprata ražošanu

nevis tikai kā cilvēku dzīves nepieciešamu nosacījumu, bet gan ka

visu sabiedriskās dzīves formu un tās attīstības noteicošo pamatu.
No šā viedokļa milzīgu nozīmi iegūst jēdziens «ražpšanas attie-

cības», kas ir viena no svarīgākajām vēsturiskā materiālisma

kategorijām.

Darba, materiālās

ražošanas loma

sabiedrības dzīves

attīstībā
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Ražošana pēc savas dabas ir sabiedrisks process. Lai ražotu,

cilvēki stājas noteiktās, no viņu gribas un apziņas neatkarīgās
sabiedriskās attiecībās, kuras atbilst sabiedrības ražīgo spēku
attīstības līmenim. Un, tāpat kā ražošanas spēki, būdami iepriek-
šējo paaudžu darba rezultāts, ir neatkarīgi no katras esošās

paaudzes, tā arī ražošanas attiecības nav cilvēku patvaļīgi iz-

raudzītas, bet ir objektīvi nepieciešamas. Ražošanas spēki ir sa-

biedriskās ražošanas procesa saturs, ražošanas attiecības — tā

nepieciešamā forma.

Izskaidrodams ražošanas attiecību jēdzienu, Markss norādīja,
ka tās ietver cilvēku attiecības pret ražošanas līdzekļiem (īpašuma
forma), ražošanas produktu maiņas attiecības (piemēram, preču
maiņa) un ražoto produktu sadales attiecības, kas ir tieši saistī-

tas ar ražošanas līdzekļu īpašuma sadali. Tas, ka dažādos vēstu-

res laikmetos pastāv dažādas īpašuma formas, izskaidrojams ar

ražošanas spēku attīstības dažādo līmeni. No šīm pozīcijām Markss

deva iznīcinošu triecienu buržuāziskajai dogmai par privātīpašuma

mūžīgumu un dabiskumu. Viņš, piemēram, parādīja, ka sabiedrī-

bas attīstības agrīnā pakāpē, kad ražošanas spēku līmenis bija vēl

ļoti zems, nebija ne vēsts no privātīpašuma; tad valdīja pirmatnē-

jās kopienas īpašums, ko vēlāk ražošanas spēku progresa rezul-

tātā nomainīja vergturu īpašums. Ražošanas spēku tālākā pro-

gresa rezultātā vergturu īpašumu nomainīja feodālais īpašums.
Un, beidzot, pēdējā privātīpašuma forma ir kapitālistiskais īpa-
šums, kas atbilst samērā augstam ražošanas spēku attīstības līme-

nim. Kapitālistiskās ražošanas attīstība izraisa konfliktu starp
ražošanas spēkiem un to attīstības privātīpašniecisko formu. Šī

pretruna ir ekonomiskais pamats sociālistiskajai revolūcijai, kura

iznicina antagonistisko ražošanas attiecību pēdējo — kapitālistisko
formu un nodibina ražošanas līdzekļu sabiedrisko īpašumu, kas

rada neierobežotas iespējas sabiedriskās ražošanas attīstībai.

Pētīdams sabiedriski ekonomisko formāciju attīstību un likum-

sakarības, kas noteic pāreju no viena ražošanas veida uz citu,

Markss atklāja vienu no pašiem vispārīgākajiem un pašiem svarī-

gākajiem sabiedriski vēsturiskā procesa likumiem — likumu par

ražošanas attiecību atbilstību ražošanas spēku līmenim un rak-

sturam. Šis likums parāda ražošanas spēku noteicošo lomu sa-

līdzinājumā ar ražošanas attiecībām, ražošanas attiecību atkarību

no ražošanas spēkiem, no to attīstības līmeņa. Bet, tā kā ražošana

nemitīgi attīstās, progresē, tad ražošanas spēku attīstība neno-

vēršami nonāk pretrunā ar ražošanas attiecībām, kas izveidojušās

iepriekšējā ražošanas spēku attīstības stadijā. Šī pretruna antago-

nistisku šķiru sabiedrības apstākļos nenovēršami pāraug par kon-

fliktu, tāpēc ka valdošā šķira cenšas saglabāt novecojušās ražo-

šanas attiecības, kas ir šās šķiras politiskās kundzības ekonomisk-

ais pamats. Tas izraisa revolūciju, kura nodibina jaunas ražoša-

nas attiecības, kas atbilst jaunajiem ražošanas spēkiem.



Ta Marksa atklātais, likums par ražošanas attiecību atbilstību

ražošanas spēkiem parāda sabiedrības attīstības virzītājus spēkus.
No visa sabiedrisko attiecību kopuma
Markss un Engelss izdalīja sākotnējās, pa-
matā esošās attiecības — ražošanas attie-

cības, kas noteic visus citus sabiedriskos

sakarus starp cilvēkiem. Ražošanas attiecību kopumu Markss un

Engelss raksturoja ka sabiedrības ekonomisko struktūru. Tā noteic

sabiedrības politiskos, ideoloģiskos un citus institūtus un tajā val-

došos uzskatus. Tas nozīmē, ka vēsturiskais materiālisms pētī
ražošanas attiecības divos aspektos: no vienas puses, kā ražošanas

spēku attīstības formu, no otras puses, kā sabiedrības politiskās
un ideoloģiskās dzīves attīstības pamatu jeb bāzi.

Šī tēze par ražošanas attiecību divējādo lomu jeb par visu

sabiedriskās dzīves pušu organisku, iekšēju sakaru ar sabiedriskās

ražošanas attīstību un tās formu ir vēsturiskā materiālisma cen-

trālā tēze. Pamatojoties uz to, marksisma pamatlicēji, teorētiski

rezumējuši kolosālu faktu materiālu, formulēja jēdzienus: sabied-

riski ekonomiskā formācija, ražošanas veids, šķiru cīņas un sociālo

revolūciju likumsakarība utt. Šie vēsturiskā materiālisma pamat-

jēdzieni bija sākotnējie teorētiskie priekšnoteikumi kapitālistiskās
formācijas konkrēti vēsturiskai izpētei, kura noveda Marksu un

Engelsu pie ļoti svarīgiem socioloģiskiem secinājumiem un vis-

pirms pie secinājuma par nenovēršamu revolucionāru pāreju no

kapitālisma uz sociālismu, izdarot proletārisko revolūciju un no-

dibinot proletariāta diktatūru.

Vēstulē Veidemeijeram (1852) Markss raksturoja savas mācī-

bas pamattēzes: «Tas, ko es esmu izdarījis jaunu, ir pierādījums
par sekojošo: 1) ka šķiru pastāvēšana ir saistīta tikai ar noteik-

tām ražošanas attīstības vēsturiskām fāzēm, 2) ka šķiru cīņa ne-

pieciešami noved pie proletariāta diktatūras, 3) ka šī diktatūra

pati ir tikai pāreja uz visu šķiru iznicināšanu un uz sabiedrību

bez šķirām.» 1 Te īsi, precīzi definēta zinātniskā komunisma būtība,
tā radikālā atšķirība no visām iepriekšējām, arī progresīvajām,

sociāli politiskajām mācībām. Šīs tēzes, kas pamato komunisma

nenovēršamību, Markss pierādīja, zinātniski, materiālistiski vis-

pārinot cilvēku sabiedrības vēsturi no tās visagrīnākajām pakāpēm

līdz augsti attīstītām kapitālistiskām sabiedriskām attiecībām.

Lietojot vēsturiskā materiālisma metodi ne

tikai kapitālistiskās sabiedrības pētīšanā,
bet attiecinot to arī uz nākotnes sabied-

risko iekārtu, kuras priekšnoteikumi veido-

jas kapitālisma apstākļos, Markss ģeniāli paredzēja komunisma

pamatiezīmes un parādīja komunistiskās formācijas kardinālo

Sabiedrības ekonomiskā

struktūra. Bāze

un virsbūve

Komunistiskā
sabiedriski ekonomiskā

formācija

1 K. Markss un F. Engelss, Vēstuļu izlase, LVI, 1952, 57. lpp.
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atšķirību no iepriekšējās buržuāziskās sabiedrības. Markss izskaid-

roja, ka komunisma ekonomiskais pamats ir ražošanas līdzekļu
sabiedriskais īpašums kā tāda ražošanas attiecību forma, kas

atbilst augstam ražošanas spēku attīstības līmenim, ražošanas sa-

biedriskotajam raksturam un rada apstākļus ražošanas neierobe-

žotai attīstībai. Kritizējot sīkburžuāzisko priekšstatu par komu-

nismu, Markss norādīja, ka komunisms neatceļ darba nepiecieša-
mību. Šī nepieciešamība ir cilvēces attīstības pastāvīgs nosacījums
un iekšējs virzītājspēks ne tikai agrākajās sabiedriskajās formā-

cijās, bet arī komunismā.

Komunisma atšķirība no iepriekšējām formācijām tātad ir nevis

tāda, ka komunisms atceltu nepieciešamību strādāt, bet gan tāda,

ka, balstoties uz augstu attīstītiem ražošanas spēkiem, uz šķiru
atšķirību likvidāciju, uz pilsētas un lauku, garīgā un fiziskā darba

pretstata likvidāciju, komunisms rada vislabvēlīgākos apstākļus
tādai cilvēku ražīgajai darbībai, kas veicina viņu vispusīgu fizisku

un garīgu attīstību. Mehanizētās lielražošanas attīstība, automati-

zācija, zinātnes vispusīga izmantošana darba ražīguma celšanai

un jaunu enerģijas avotu atklāšanai likumsakarīgi novedīs pie tā,

ka, arvien samazinoties cilvēku dzīvā darba izlietojumam, arvien

vairāk un vairāk palielināsies sabiedriskās bagātības masa. Tāpēc
komunisms padarīs iespējamu visu sabiedriskā cilvēka vēsturiski

attīstījušos vajadzību apmierināšanu, kas izraisīs jaunu vajadzību
rašanos, un tās tiks apmierinātas, nemitīgi attīstoties sabiedris-

kajai ražošanai. Tādējādi cilvēka vajadzību apmierināšanu stimu-

lēs, no vienas puses, ražošanas attīstība un, no otras puses, jaunu
sabiedrisko vajadzību rašanās. Sabiedriskā indivīda attīstība, viņa

spēju vispusīga izpausme un pilnveidošanās — tas, kā Markss

teica, būs sabiedrisko attiecību komunistiskās pārveidošanas sva-

rīgākais rezultāts. Un tas savukārt kļūs par varenu sabiedriskas

ražošanas tālākā progresa spēku. Šos dziļos teorētiskos Marksa

atzinumus pilnīgi apstiprina sociālistiskās celtniecības pieredze
PSR Savienībā un citās zemēs, uzskatāmi parādīdama, ka darba-

ļaužu sociālā atbrīvošanās ir pamats lieliem sasniegumiem sociā-

listiskās ražošanas attīstībā.

Darba ražīguma attīstība nozīmē, ka īsākā laikā tiek ražots

lielāks daudzums nepieciešamu priekšmetu. Tomēr tikai komu-

nisms var dot darbaļaudīm visu brīvo laiku, kas rodas, attīstoties

ražošanas spēkiem. «Tad,» teica Markss, «bagātības mēraukla būs

nevis vairs darba laiks, bet gan brīvais laiks. Darba laiks kā ba-

gātības mēraukla nozīmē, ka pašas bagātības pamatā ir nabadzība

un brīvais laiks pastāv pretstatā virsdarba laikam un šā pretstata
rezultātā jeb ka viss indivīda laiks tiek padarīts par darba laiku

un viņam tādējādi ir lemts eksistēt tikai kā strādniekam, kas pil-

nīgi pakļauts darba jūgam.»
1

1 «H3 Heony6.iHKOßaHHbix pvKonHceii K. MapKca», — «BojibineßHK», 1939 r.,

Ns 11, 12, CTp. 64.
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Darba dienas saīsināšana, strādnieka brīvā laika-palielināšana,
teica Markss, arī veicina komunistiskās ražošanas progresu. Ko-
munisma apstākļos brīvais laiks nav bezdarbības laiks pēc nogur-
dinoša darba, bet tas ir indivīda vispusīgas fiziskas un garīgas
attīstības nosacījums, un tas savukārt veicinās tālāku darba ražī-

guma pieaugumu. Komunisms padara darbu par katra atsevišķa
cilvēka nepieciešamu dzīves vajadzību. Protams, arī komunisma

apstākļos, uzsvēra Markss, darbs nevar pārvērsties par spēli, kā
to apgalvoja Š. Furjē. Tomēr darba nepieciešamība kļūs par visu
sabiedrības locekļu iekšēju, personisku nepieciešamību, tāpēc ka

sabiedrisko attiecību komunistiskās pārveidošanas rezultātā darbs

un cilvēka personības vispusīga attīstība kļūst nešķirami.
Izstrādādami vēsturisko materiālismu kā

sabiedriski vēsturiskā procesa teoriju un

pētīšanas metodi, Markss un Engelss, no

vienas puses, noskaidroja pašus vispārīgākos sabiedriskās attīstī-

bas likumus un, no otras puses, pētīja kvalitatīvi savstarpēji atšķi-
rīgus vēstures laikmetus, sabiedriski ekonomiskās formācijas, kuru

izpēte ir galvenais marksistiskās sabiedriskās zinātnes uzdevums.

Risinādams pirmo uzdevumu, Markss parādīja, ka visiem sabied-

riskās ražošanas attīstības vēsturiskajiem laikmetiem ir noteiktas

kopīgas iezīmes, kas jāizdala un jāvispārina. «Ražošana vispār ir

abstrakcija, bet tā ir saprātīga abstrakcija, tāpēc ka tā patiešām
izdala vispārīgo, fiksē to un tā atbrīvo mūs no atkārtojumiem.» 1 Šo

kopīgo iezīmju analīze liecina, ka tās dažādos vēstures laikmetos

izpaužas dažādi. Dažas no šīm kopīgajām iezīmēm piemīt visiem

laikmetiem, citas — tikai dažiem; dažas no tām ir jebkuras ražo-

šanas nepieciešams nosacījums, citas — tikai tās noteiktu vēstu-

risku formu nosacījums.
No šā viedokļa Markss uzlūko, piemēram, ražošanas un patērē-

šanas attiecību par vienu no pašām vispārīgākajām socioloģiska-
jām likumsakarībām. Ražošana ir patērēšanas pamats ne tikai

tāpēc, ka tā rada patērējamos priekšmetus, bet arī tāpēc, ka pati
vajadzība pēc noteiktiem ražošanas radītiem priekšmetiem vien-

mēr attīstās un tiek apmierināta ražošanas attīstības rezultātā. No

ideālisma viedokļa vajadzības rodas pirms ražošanas, tāpēc ka

ideālisms saprot cilvēka vajadzības abstrakti, neņemot vērā šo

vajadzību konkrēto vēsturisko formu. Turpretī materiālistiskā vēs-

tures izpratne pamatojas uz to, ka vajadzības to konkrētajā vēstu-

riskajā formā kā noteiktas vajadzības pēc noteiktiem priekšme-
tiem (un nevis vajadzības vispār) ir ražošanas produkts. «Tādē-

jādi ražošana ne tikai objektīvi, bet arī subjektīvi rada ne tikai

patērēšanas priekšmetu, bet arī patērēšanas veidu.»2

Pētīdams ražošanas un patērēšanas dialektiku, Markss parā-
dīja, ka patērēšana nav ražošanas pasīvas sekas. Pirmkārt, pati

Vēsturiska materiālisma

kategorijas

1 Ķ. MapKc h 0. 3meAbc, CoHHHemiH, t. 12, CTp. 711.
2 Turpat, 718. lpp.



ražošana ir darbaspēka un noteiktu izejvielu patērēšana. Otrkārt,

patērēšana rada vajadzību pēc jaunas ražošanas. Un, beidzot, pat
personiska patērēšana arī savā pamatā ir darbaspēka atražošanas

process. Tāpēc ražošana un patērēšana ir pretstati, kas dialektiski

saistīti viens ar otru un pārvēršas viens otrā. «. . .Ražošana ir

tieša patērēšana, un patērēšana ir tieša ražošana. Katra no tām ir

tieši sevis pašas pretstats. Tomēr vienlaikus starp tām abām no-

tiek pastarpinoša kustība.» 1 Hēgelietim, atzīmēja Markss, nav ne-

kas vienkāršāk kā identificēt ražošanu un patērēšanu, pamatojoties
uz šo vienotā procesa divu pušu savstarpējo dialektisko pārvēr-
šanos. Turpretī īstenībā ražošanas un patērēšanas dialektika ne

tikai nenovērš, bet gan pastāvīgi reproducē atšķirību to starpā.
Raksturodams sabiedrības attīstības pašas vispārīgākās īpat-

nības visās tās stadijās, Markss vienlaikus norādīja, ka ar defi-

nīcijām, kas kopīgas visiem vēstures laikmetiem, nepietiek, lai sa-

prastu vienu vai otru konkrētu vēstures laikmetu. No tā izriet

nepieciešamība izdarīt konkrētus sociālus pētījumus, kuru lieliskus

paraugus devuši Markss un Engelss.
Vēsturiskā materiālisma buržuāziskie kritiķi vienmēr ir mēģi-

nājuši un arī tagad mēģina iztēlot vēsturisko materiālismu kā uni-

versālu sabiedriski vēsturiskā procesa shēmu, kura jau iepriekš,

pirms konkrētas izpētes noteic pasaules vēstures robežas, tās sa-

kumu un galu. Bet īstenībā vēsturiskais materiālisms ir pasaules
vēstures teorētisks rezumējums, tāpat kā marksistiskā gnozeolo-

ģija ir izziņas vēstures teorētisks vispārinājums. Šāds pasaules
vēstures vispārinājums ir sabiedriski vēsturiskā procesa turpmākās

pētīšanas nepieciešams teorētisks priekšnoteikums, bet tas, pro-

tams, neaizstāj pašu pētīšanu.
Marksa «Kapitāls», tāpat kā arī marksisma pamatlicēju vēstu-

riskie darbi (Engelsa «Zemnieku karš Vācijā», Marksa «Luija

Bonaparta astoņpadsmitais brimērs» un «Šķiru cīņa Francija no

1848. līdz 1850.'gadam», Engelsa «Revolūcija un kontrrevolūcija

Vācijā» utt.), uzskatāmi parāda, ka arī pašiem marksisma pamat-

licējiem vēsturiskais materiālisms bija sabiedriskās dzīves teorija

un pētīšanas metode. Un tāpēc tā nav nejaušība, ka vēsturiskais

materiālisms attīstīts tālāk vispirms tajos Marksa un Engelsa dar-

bos, kuri veltīti noteiktu vēstures periodu konkrētai izpētei.

1 Ķ. MapKc n 0. 3me.ibc, ComiHemm, T. 12, CTp. 717.
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XIV nodaļa

KĀ MARKSS UN ENGELSS ATTĪSTĪJA DIALEKTISKO

UN VĒSTURISKO MATERIĀLISMU PĒC PARĪZES KOMŪNAS

Ar Parīzes Komūnu sākās jauns pasaules vēstures periods,
kurā rūpnieciskais kapitālisms pārauga imperiālismā. Uz intensī-

vas kapitālistiskas attīstības ceja nostājās Vācija, Krievija un citas

zemes. Strauji attīstījās lielrūpniecība, un reizē ar to auga un kon-

centrējās strādnieku šķira.
Marksa un Engelsa mācība guva uzvaru strādnieku kustībā,

strādnieku kustība savienojās ar sociālismu. Sociālistiskās partijas
mācījās izmantot buržuāzisko parlamentārismu, dibināja arodbied-

rības un citas strādnieku šķiras organizācijas.
Parīzes Komūna deva strādnieku kustībai Joti daudz jaunas

pieredzes šķiru cīņā: tas bija proletariāta pirmais mēģinājums sa-

ņemt savās rokās politisko varu. Tai bija pasaulvēsturiska nozīme,

un tās teorētisku vispārinājumu deva Marksa un Engelsa darbi.

Jaunie vēsturiskie procesi bija objektīvais pamats, kas deva

iespēju Marksam un Engelsam attīstīt tālāk dialektisko un vēstu-

risko materiālismu. Marksisma pamatlicēji izstrādāja svarīgas
zinātniskā komunisma un dialektikas problēmas, analizējot kapitā-
listiskās sabiedrības likumsakarības, starptautisko strādnieku kus-

tību un dabas zinātņu sasniegumus. Marksistiskas filozofijas talaka

attīstība noritēja niknā cīņā pret buržuāzisko filozofiju.

Buržuāzijas bailes no revolucionārās strādnieku šķiras augoša-
jiem spēkiem izraisīja reakcionāras tieksmes buržuāziskajā filozo-

fijā, socioloģijā un historiogrāfijā. Marksa un Engelsa filozofisko

darbu iznākšanai sekoja buržuāzijas reakcionāro ideologu kritikas

vilnis. Plaši izplatījās Šopenhauerā, Hartmaņa, neokantiešu un

citas ideālistiskās mācības. Teorētisko dabas zinātņu sfērā radās

«fizikālais ideālisms», «fizioloģiskais ideālisms», lielu ietekmi guva

dažāda veida vitālistiskas mācības.

Sevišķi asi marksisma pamatlicējiem izvirzījās jautājums par

dialektiskā materiālisma izmantošanu proletariāta šķiras cīņa jau-

najos sabiedriskajos apstākļos, kā arī dabas_ zinātnēs, kuru sasnie-

gumi fizikā, ķīmijā, bioloģijā un fizioloģijā bija filozofiski jāap-
jēdz. Markss «Gotas programmas kritikā» un citos darbos, Engelss
darbos «Anti-Dīrings», «Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filo-
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zofijas gals», «Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās», «Da-

bas dialektika» un citos atrisināja šo ļoti svarīgo vēsturisko uz-

devumu.

1. §. Kā Engelss attīstīja dialektisko materiālismu darbos

«Anti-Dīrings», «Ludvigs Feierbahs...» un citos

70. gadu beigās vācu sociāldemokrātijā zināmu ietekmi guva

idejas, ko izteica E. Dīrings, kura filozofijā bija eklektiski sajaukts
vulgārais materiālisms ar ideālismu. Zinātniskā sociālisma teorijai
Dīrings pretstatīja sociālisma ideju, kuras pamatā lika abstraktu

taisnīguma principu; turklāt viņš atklāti vērsās pret marksisma

mācību par revolūciju un proletariāta diktatūru, kā arī pret tās

filozofisko pamatojumu — dialektisko un vēsturisko materiālismu.

Dīringu atbalstīja oportūnistiskie elementi Vācijas sociāldemokrā-

tiskajā partijā. Mosts, Bernšteins un citi revolucionārā marksisma

pretinieki, popularizēdami Dīringa idejas, centās likt tās marksis-

tiskā materiālisma vietā. Pat V. Lībknehts un A. Bēbelis sākumā

izturējās pret Dīringu iecietīgi un ne uzreiz saprata, ka Dīringa
uzskati ir marksismam naidīgi.

Marksisma pamatlicēji atzina par nepieciešamu iztirzāt un pa-

matot galvenos jauno laiku materiālisma principus un tādējādi
dot triecienu buržuāziskajai filozofijai. Šo uzdevumu veica En-

gelss darbos «Anti-Dīrings» (1878) un «Ludvigs Feierbahs un

klasiskās vācu filozofijas gals» (1886). «Anti-Dīringa» manu-

skriptu izskatīja Markss un atzina par labu; viņš pats sarakstīja
otrās daļas desmito nodaļu, kas veltīta ekonomisku jautājumu iz-

tirzāšanai. Grāmatas struktūra atbilst marksisma galveno daļu
saturam: dialektiskais materiālisms, Marksa ekonomiskā mācība

un zinātniskais sociālisms. Šajā darbā Engelss kritizēja Dīringu

filozofijas zinātnes pamatjautājumos: par filozofijas priekšmetu,
par tās metodi un principiem, par pasaules vienību, par telpu un

laiku, par kustību un tās formām, par izziņas teoriju. Bija izana-

lizētas dabas zinātņu teorētiskās problēmas.

«Anti-Dīringā» Engelss kritizēja kantismu, Hēgeļa filozofiju
un vulgāro materiālismu. Bet galvenais šajā darbā bija marksis-

tiskās filozofijas svarīgāko problēmu, socioloģijas un sociālisma

vēstures pamatjautājumu pamatojums un izstrādājums. «Šeit,»

atzīmēja V. I. Ļeņins, «iztirzāti vissvarīgākie jautājumi filozofijas,
dabas zinātņu un sabiedrisko zinātņu laukā ...»'

«Anti-Dīringa», visa dziļuma izskaidrojot
marksisma pamatlicēju izdarīto revolū-

ciju filozofija, Engelss paradīja dialek-

tiskā materiālisma nešķiramo sakaru ar zinātnisko sociālismu un

Marksa ekonomisko mācību. Iztirzājot proletāriskā pasaules uz-

Dialektiskā materiālisma

pamatproblēmas

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 2. sej., 11. lpp.
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skata pamattēzes, Engelss galveno uzmanību pievērsa marksis-

tiskā materiālisma dialektiskā rakstura noskaidrošanai un uzsvēra

tā principiālo atšķirību no iepriekšējā, metafiziskā materiālisma.

Marksistisko dialektiku Engelss aplūkoja kā filozofijas un da-

bas zinātņu attīstības rezumējumu un dabas un sabiedrības objek-
tīvo likumu vispārinājumu. Izskaidrojot tēzi par dialektiku kā īste-

nības analogu, viņš rakstīja: «...Mans uzdevums nebija dialek-

tiskos likumus dabā ienest no ārienes, bet gan tos dabā atrast, no

dabas atvasināt.»1 Engelss definēja dialektiku kā zinātni par da-

bas, sabiedrības un cilvēku domāšanas vispārējiem kustības un

attīstības likumiem. Kategorijās un jēdzienos cilvēks atspoguļo
dabas un sabiedrības objektīvos likumus, pasaules parādību vis-

pārējo sakaru, savstarpējo atkarību un attīstību.

Engelss kritizēja Dīringa aplamo metodoloģisko pozīciju, kas

izpaudās tādējādi, ka Dīrings savā pretenciozajā «īstenības filo-

zofijā» pasludināja, ka, izskaidrojot ārējo pasauli, jābalstās uz

«sākotnējiem principiem», kas secināti no domāšanas. Parādījis,
ka Dīringa metafiziskā metode ir kantisma apriorās metodes at-

jaunojums, Engelss atzīmēja, ka patiesībā vispārīgie principi ir

nevis pētījuma izejas punkts, bet gan tā rezumējošais rezultāts.

Principi ir pareizi tikai tiktāl, ciktāl tie saskan ar dabas un vēstu-

res likumsakarībām.

Vispārinādams filozofijas, dabas zinātņu, ekonomikas un vēs-

tures zinātnes attīstības rezultātus, Engelss atklāja materiālistis-

kās dialektikas pamatlikumus un parādīja to darbību dažādas cil-

vēku izziņas un darbības sfērās. Par dialektikas pamatlikumiem
viņš atzina pretstatu vienības un cīņas likumu, likumu par kvanti-

tatīvu pārmaiņu pāreju kvalitatīvās pārmaiņās un otrādi, ka arī

nolieguma nolieguma likumu. Katrs no šiem likumiem atspoguļo
dabas un sabiedrības vienotā attīstības procesa būtiskas puses.

Pretēji Dīringa metafizikai, pēc kuras pasaules sākotnējais

stāvoklis bijis absolūts nekustīgums un tās galīgais stāvoklis ir

līdzsvarota kustība, Engelss norādīja uz kustību ka matērijas

eksistences formu. «Matērija bez kustības ir tikpat neiedomājama
kā kustība bez matērijas. Tāpēc kustību gluži tāpat nevar ne ra-

dīt, ne iznīcināt kā pašu matēriju — tā ir doma, ko iepriekšējā

filozofija (Dekarts) izteica tā: pasaulē esošās kustības daudzums

vienmēr paliek viens un tas pats. Kustību tātad nevar radīt, to

var tikai pārnest.»
2 Matērija atrodas bezgalīgā kustībā un attīs-

tībā. Šai kustībai ir dialektisks raksturs. Visām parādībām un pro-

cesiem dabā un sabiedrībā piemīt iekšējas pretrunas. Engelss ilus-

trēja šo marksistiskās dialektikas tēzi ar piemēriem no dažādām

dabas izzināšanas nozarēm — mehānikas, matemātikas, bioloģi-

1
F. Engelss, Anti-Dīrings, 15. un 16. lpp.

2

Turpat, 69. lpp.
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jas utt. Viņš parādīja, ka pretrunas pastāv objektīvi, ka tās ietver-

tas pašās lietās. No metafizikas viedokļa tāds apgalvojums ir bez-

jēdzīgs. Tāpēc metafizikai kustība ir pilnīgi neizprotama. Meta-

fizika nespēj saprast pāreju no miera uz kustību.

Kustība, pārmaiņa un attīstība rod izpausmi dialektikas liku-

mos. Pirmais dialektikas likums ir pretstatu vienības un cīņas
likums. Pretrunas ir visu pasaules parādību attīstības avots. Jau

vienkāršā mehāniskā kustība, nerunājot nemaz par augstākām
kustības formām, ietver sevī pretrunu. Runādams par organiskās
dzīvības attīstību un tās avotu, Engelss rakstīja: «. . . Dzīvība arī

ir pretruna, kas pastāv pašās lietās un procesos un kas pastāvīgi
pati sevi rada un atrisina, un, tiklīdz šī pretruna izbeidzas, bei-

dzas arī dzīvība un iestājas nāve.»1

Engelss norādīja uz pretstatu vienības un cīņas formu daudz-

veidību, viņš atzīmēja sociālo pretrunu antagonistisko raksturu

šķiru sabiedrībā, kuras pamatā ir privātīpašums. Viņš uzsvēra, ka

nepieciešama konkrēta pieeja dažādām pretrunu formām un to

atrisināšanai.

Analizējot likumu par attīstību pretstatu cīņas ceļā, Engelss
«Anti-Dīringā» izvirzīja jautājumu par dialektikas un formālās

loģikas savstarpējo attiecību. «Kamēr mēs,» rakstīja Engelss, «ap-

lūkojam lietas kā miera stāvoklī esošas un nedzīvas katru par
sevi, vienu blakus otrai un vienu pēc otras, tikmēr, protams, mēs

tanīs nesaskatām nekādas pretrunas.» 2 Šajā gadījumā ir spēkā
parastās, formālās loģikas likumi. Bet, kad mēs sākam aplūkot

parādības kustībā un pārmaiņā, mēs uzduramies pretrunām. Tās

var atspoguļot tikai dialektika, dialektiskā loģika. Engelss teica,

ka formālās loģikas un dialektiskās loģikas savstarpējā attiecība

ir analoģiska pastāvīgo lielumu matemātikas un mainīgo lielumu

matemātikas savstarpējai attiecībai.

Otrajam dialektikas likumam — likumam par kvantitātes pār-

eju kvalitātē un otrādi — arī ir objektīvs un universāls raksturs.

Engelss to parādīja ar piemēriem, kas ņemti no visdažādākajām
zinātniskās izziņas nozarēm. Likums par kvantitātes pāreju kva-

litātē noteic, ka katra kvalitatīva pārmaiņa dabā un sabiedrībā ir

kvantitatīvu pārmaiņu rezultāts un ka pāreja no vienas kvalitā-

tes uz citu kvalitāti notiek ar pakāpenības pārtraukšanu, ar lē-

cienu. Notiek arī pretējs process — kvalitatīvu pārmaiņu pāreja
kvantitatīvās pārmaiņās.

Trešais dialektikas likums — nolieguma nolieguma likums —

arī ir ļoti vispārējs likums ar plašu darbības sfēru dabā, sabied-
rībā un domāšanā; tas atspoguļo stadijas parādību attīstībā no

zemākā uz augstāko, no vienkāršā uz komplicēto, no vecā uz

jauno. Katra parādība iekšēju pretrunīgu spēku iedarbībā rada

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 136. lpp.
2

Turpat, 135. lpp.
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savu pašas noliegumu. Dialektikā noliegt, atzīmēja Engelss, ne-

nozīmē pasludināt lietu par neesošu vai patvaļīgi iznīcināt to.

Dialektiskais noliegums ir nevis jaunās kvalitātes absolūta atrau-

šana no vecās, bet gan nepieciešams sakara moments attīstībā.

Noliegumā izpaužas parādības attīstības iekšējais savdabī-

gums, tās pāreja savā pretstatā. Katrai priekšmetu kategorijai ir

savs īpašs nolieguma veids. Attīstības procesā notiek nevis viens

noliegums vien, bet gan secīgā virknē noliegumi nomaina cits citu.

Vienu no būtiskajām nolieguma nolieguma likuma pusēm Engelss

saskatīja tajā apstāklī, ka augstākajās stadijās notiek it kā at-

griešanās pie zemākajām stadijām ar dažu vecā iezīmju atkārto-

šanos. Engelss aplūkoja nolieguma noliegumu kā vispārīgu formu,

kādā norit pretrunu izraisītā attīstība no sākotnējās stadijas līdz

noslēguma stadijai, kā progresīvas attīstības rezumējumu.
Visi dialektikas pamatlikumi ir savstarpēji saistīti un nosaka

cits citu. Reālos procesos tie darbojas vienlaikus.

Atspēkojot Dīringa metafizisko koncepciju, ka izziņā cilvēks

gūst patiesību pēdējā instancē, Engelss aizstāvēja marksistisko

izziņas teoriju. Izziņa atspoguļo mūžīgā attīstībā esošo dabu ar

tās sakaru bezgalīgo daudzveidību. Analizēdams absolūtā un re-

latīvā, patiesības un maldīšanās dialektiku izziņā, Engelss atzī-

mēja: «Patiesībai un maldiem kā visām loģiskām kategorijām,
kas kustas polāros pretstatos, ir absolūta nozīme tikai ļoti apro-
bežotā laukā.» 1 Ar daudziem piemēriem no dabas zinātnēm un

vēstures viņš atspēkoja Dīringa tēzi par galīgo patiesību pēdējā
instancē, par nemainīgu un absolūtu zināšanu pastāvēšanu un

uzsvēra izziņas relatīvo raksturu. «Nedrīkst,» rakstīja Engelss,
«novērtēt par īstu, nemainīgu, galīgu patiesību pēdējā instancē

tādas zināšanas, kurām pēc pašas lietu dabas jāpaliek relatīvām

garas paaudžu rindas apziņā, tikai pakāpeniski pilnveidojoties,
vai pat tādas zināšanas (piemēram, kosmogonijā, ģeoloģijā un

cilvēces vēsturē), kuras vienmēr paliks trūcīgas un nepilnīgas jau

tāpēc vien, ka nepietiek vēsturiskā materiāla.»2 Cilvēka izziņa nav

ierobežota pēc savas dabas, bet tā ir vēsturiski ierobežota katra

savas attīstības posmā un katram atsevišķam cilvēkam.

Runājot par tā sauktajām mūžīgajām patiesībām, kuru meklē-

šanu Dīrings uzskatīja par galveno izziņas uzdevumu, Engelss

rakstīja, ka «mūžīgās patiesības» kā fakta patiesības, kā daži pec

sava satura ierobežoti spriedumi pastāv. Taču izziņā ir runa ne-

vis par šādām patiesībām, bet gan par tādām patiesībām, kuras

atklāj bezgalīgā attīstībā esošās pasaules dažādās puses un sa-

karus. Engelss, atspēkodams neokantiešu un citu agnostiķu argu-

mentāciju, pamatoja marksisma tēzi par izziņas objektīvo rak-

sturu un izstrādāja jautājumu par praksi kā izziņas pamatu.

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 103. lpp.
2 Ķ. MapKc H 0. SneeAbC, CoHimeHUH, T. 20, ctp. 92.
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Mūsu uztvērumi un spriedumi, ciktāl tie atbilst priekšmetiska-
jai pasaulei, ir patiesi. Ja tie būtu nepatiesi, tad uz tiem pa-

matotā mūsu rīcība būtu neveiksmīga. Prakse pierāda izziņas pa-

tiesumu. Tāpēc visu agnostiķu minējumu labākais atspēkojums
ir cilvēka praktiskā darbība.

Apcerējumā «Ludvigs Feierbahs un kla-

siskās vācu filozofijas gals» un citos sa-

vos darbos Engelss pievērsa lielu uzma-

nību filozofijas vēstures jautājumiem un izstrādāja vairākas sva-

rīgas problēmas filozofijas vēstures zinātnē. Sis izstrādājums
kļuva par metodoloģisko pamatu marksistiskajai filozofijas vēstu-

rei kā zinātnei.

Engelss deva klasisku filozofijas pamatjautājuma definējumu:
«Visas, it sevišķi jaunākās, filozofijas lielais pamatjautājums ir

jautājums par domāšanas attiecību pret esamību.»1 Tas deva

iespēju stingri zinātniski noteikt filozofijas un filozofijas vēstures

priekšmetu un konstatēt filozofijas attīstības svarīgāko likumsa-

karību — cīņu starp materiālismu un ideālismu visā daudzu gad-
simtu ilgajā filozofiskās domas vēsturē. Atklādams šo filozofijas
attīstības likumsakarību, Engelss deva zinātnisku, objektīvu kri-

tēriju filozofisko mācību novērtēšanai.

Engelss kritizēja ideālistiskās koncepcijas, kuras aplūko filo-

zofijas vēsturi kā ideju attīstības vēsturi, kas ir neatkarīga no sa-

biedrības sociālās un ekonomiskās vēstures. Viņš parādīja, ka

filozofijas attīstību galu galā noteic sabiedrībā veidojošos sociāli

ekonomisko attiecību attīstības gaita, ka filozofus «virzīja uz

priekšu galvenokārt varenā arvien ātrākā un arvien straujākā
dabas zinātņu un rūpniecības attīstība»2

un ka filozofija ir viens

no ideoloģiskajiem šķiru cīņas līdzekļiem sabiedrībā. Reizē ar to

Engelss izvirzīja tēzi par filozofisko zināšanu attīstības relatīvo

patstāvību, par filozofisko ideju vēsturisko pēctecības sakaru.

Katra laikmeta filozofijas rīcībā ir pagātnes domu mantojums,

uz kuru tā pamatojas. Tikai tā pieejot filozofijas vēsturei, ņemot
vērā arī pašu ideju attīstības loģiku, iespējams izskaidrot, kāpēc

ekonomiskajā ziņā vairāk atpalikušas zemes atsevišķos periodos
varēja ieņemt pirmo vietu filozofijā. Engelss asi kritizēja vācu

buržuāzisko sociologu P. Bārtu, kurš uzskatīja filozofijas vēsturi

par «sagrautu sistēmu drupu kaudzi». Filozofijas vēsture ir iz-

ziņas vēsture.

Ļoti svarīga metodoloģiska nozīme filozofijas vēstures zinātnē

ir Engelsa tēzei par pirmsmarksistiskā materiālisma un dialek-

tiskā materiālisma principiālo atšķirību. Analizēdams XVIII gad-
simta franču materiālismu, Engelss parādīja visa vecā materiā-

lisma vēsturisko ierobežotību. Viņš atzīmēja tā trīs galvenos trū-

kumus: 1) šis materiālisms bija galvenokārt mehānistisks; 2) tam

Filozofijas vēstures

jautājumi

1 Ķ. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sej., 345. lpp.
2 Turpat, 348. lpp.
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piemita metafiziskā, antidialektiska domāšanas metode un 3) tam

bija raksturīga ideālistiskā sabiedrisko parādību izpratne.
Dialektiskais materiālisms ir materiālisma augstākā forma,

tas «nenozīmē senā materiālisma vienkāršu atjaunošanu, bet tā

stiprajiem pamatiem tas pievieno vēl visu ideju saturu, kas sa-

sniegts divtūkstoš gadu ilgajā filozofijas un dabas zinātņu attīs-

tībā, kā arī pašu šo divtūkstoš gadu ilgo vēsturi» 1. Engelss no-

nāca pie secinājuma, ka līdz ar katru epohālu atklājumu dabas

zinātnēs materiālismam nenovēršami jāmaina sava forma. So tēzi

apstiprina visa turpmākā dialektiskā materiālisma attīstības gaita.
Liela nozīme filozofijas vēstures zinātnē ir Engelsa apsvēru-

miem jautājumā par dialektiskās domāšanas attīstības vēsturi.

Izprast dialektisko ideju attīstības procesu filozofijas vēsturē —

tas ir sarežģīts, bet nepieciešams uzdevums, bez kura atrisinā-

šanas nav iespējams noskaidrot cilvēku izziņas attīstības pro-
cesu. Izziņas progress bija saistīts ar dialektisku ideju rašanos.

Filozofijas vēsturē šis process noritēja ar pārtraukumiem, ar lie-

lām atkāpēm, taču progress neapšaubāmi bija. Par spīti meta-

fiziskā domāšanas veida kundzībai XVII gadsimtā, toreizējai filo-

zofijai bija, pēc Engelsa izteiciena, lieliski dialektikas pārstāvji
(Dekarts un Spinoza). Franču materiālists Didro attīstīja vairā-

kas dialektiskas idejas. Dialektika uz ideālistiska pamata tika

izstrādāta^vācu klasiskās filozofijas sistēmās XVIII gadsimta bei-

gās un XIX gadsimta sākumā. Jauna, zinātniska dialektikas forma

bija marksistiskā materiālistiskā dialektika. Agrāk dialektika sti-

hiski lauza sev ceļu zinātniskajā izziņā, bet noteiktā zinātnes un

sabiedrības attīstības posmā radās nepieciešamība apzināti atspo-

guļot dialektiskos procesus dabā, sabiedrībā un pašā domāšanā.

Dialektiskais materiālisms radās, no vienas puses, kā Hēgeļa
filozofijas radikālas pārstrādāšanas un Feierbaha materiālisma

vienpusības pārvarēšanas rezultāts un, no otras puses, kā

XIX gadsimta dabas zinātņu milzīgo sasniegumu dziļas analīzes

rezultāts.

2. §. Kā Markss un Engelss filozofiski vispārināja
dabas zinātņu sasniegumus

XIX gadsimta 70. un 80. gados marksisma

pamatlicēji pierādīja, ka dialektiskais ma-

teriālisms ir vienīgā filozofija, kas spej

radoši apjēgt dabas zinātņu sasniegumus
XIX gadsimta otrajā pusē un kas nepie-
ciešama dabas zinātnēm kā to turpmākas

attīstības filozofiskais pamats. Nepareizi,
protams, būtu iedomāties, ka pirms tam Markss un Engelss nebūtu

interesējušies par dabas zinātņu jautājumiem un nebūtu balstī-

Dabas zinātņu
filozofisko problēmu

marksistiska

izstrādāšana
XIX gadsimta 70.-80.

gados. Engelsa
«Dabas dialektika»

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 156. lpp.
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jušies uz to sasniegumiem, izstrādājot un attīstot dialektiskā

materiālisma pamatprincipus. Dabas zinātņu atziņām par dabas

attīstību, par visu tās spēku materiālo vienību bija pirmšķirīga
loma jau Marksa un Engelsa uzskatu veidošanās procesā.
C. Darvina lielo darbu Markss augstu novērtēja tūlīt pēc tā

klajā nākšanas. Markss 1861. gada janvārī F. Lasalam rakstīja
par «Sugu izcelšanos»: «Ļoti nozīmīgs Darvina darbs, un tas

noder man kā vēsturiskās šķiru cīņas dabzinātnisks pamats.»1
Taču tikai 70. gados dabas zinātņu filozofiskie jautājumi no-

kļuva marksisma klasiķu uzmanības centrā. Galveno darba daļu
dabas zinātņu atziņu vispārināšanā uzņēmās Engelss. Bet arī

Markss nodarbojās ar šiem jautājumiem, piemēram, ar ģeoloģiju
un fizioloģiju; Markss izteica arī ļoti svarīgas filozofiskas idejas
matemātikā.

Kāpēc marksisma klasiķi tikai minētajā periodā sāka pastip-
rināti izstrādāt dabas zinātņu filozofiskās problēmas? Minēsim

trīs galvenoscēloņus. Pirmkārt, šajā laikā marksistiskā filozofija
kļuva samērā plaši pazīstama, un tāpēc to vajadzēja pamatot

ar daudzām problēmām, kas bija tieši saistītas ar dabas
zinātnēm. Otrkārt, apvērsums dabas zinātnēs, kuru radīja lielie

atklājumi XIX gadsimta vidū, bija visumā noslēdzies, un radās

nepieciešamība un iespēja filozofiski vispārināt šos atklājumus.
Kā atzīmēja Engelss 1886. gadā, agrāk «dabas zinātnes atradās
vēl tajā spēcīgās rūgšanas procesā, kas ieguva relatīvu, noskaid-

rojošu noslēgumu tikai pēdējos piecpadsmit gados. Līdz tam lai-

kam nebijušā daudzumā tika savākts jauns atziņas materiāls, bet

tikai pašā pēdējā laikā kļuva iespējams nodibināt sakarību un

tātad arī kārtību šajā strauji viens otram sekojošo atklājumu
haosā.» 2

Treškārt, 70. un 80. gados dabas zinātnēs acīm redzami

saasinājās cīņa filozofiskajos jautājumos. Vairums dabas pētnieku
šajā periodā joprojām palika metafiziskā materiālisma pozīcijās,
kuram dialektika bija visumā sveša. Tomēr, dabas zinātnēm ar-

vien dziļāk izzinot dabas procesu objektīvo dialektiku, metafiziskā

domāšanas metode kļuva par arvien lielāku šķērsli zinātnes pro-

gresa ceļā. Marksisma pretinieki to filozofu vidū, kuri koķetēja
ar dabas zinātnēm, piemēram, Dīrings un tāds filozofējošais da-

bas pētnieks kā Bīhners, aizstāvēja metafiziskā un dažkārt pat
vulgārā materiālisma pozīcijas. Tāpēc šā perioda darbos Engelss

galvenokārt centās pierādīt dabas procesu dialektisko raksturu.

Reizē ar to arvien lielāku nozīmi sāka iegūt cīņa pret ideālis-

tiskām un agnostiskām koncepcijām dabas zinātnēs. Līdzās ofi-

ciālajai reliģijai, kuru daudzi zinātnieki joprojām tādā vai citādā
formā atzina, 70. gados buržuāziskajā «izglītotajā» sabiedrībā

izplatījās tāds māņticības veids kā spiritisms (Volless, Krukss,

1 K. MapKc h <t>. dmeAbc, CoMHHeHHH, t. 30, dp. 475.
2 Ķ. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 351. lpp.
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Celners v. c). Pastiprinājās agnosticisma ietekme: Vācijā kļuva
populārs neokantisms, Anglijā — jūmisms. Daudzu dabas pēt-
nieku apziņā (Helmholcs, Negeli) agnosticisms savijās ar mehā-

nistisko materiālismu, to savdabīgi «papildinādams». Vēl vairāk,
neokantisma ietekmētie dabas pētnieki (Millers, Helmholcs), at-

saukdamies uz cilvēka sajūtu orgānu uzbūvi, mēģināja pamatot

agnosticisma pamattēzi par pasaules izzināšanas neiespējamību.
Jau 1873. gadā Engelss bija nodomājis sarakstīt grāmatu par

dabas zinātņu filozofiskajām problēmām — «Dabas dialektiku».

Visaktīvāk viņš izstrādāja šo tēmu 70. gados. Pēc Marksa nāves

viņš bija spiests atlikt šo darbu (tikai retumis atgriežoties pie
tā), lai varētu sagatavot izdošanai «Kapitāla» II un 111 sējumu
un vadīt strauji augošo starptautisko strādnieku kustību. Engelss
bija savācis milzīgu faktu materiālu, atsevišķas nodaļas bija uz-

rakstītas, bet visu grāmatu pabeigt viņam neizdevās. «Dabas dia-

lektika» nav viegli studējama, tāpēc ka nav pabeigta; līdzās iz-

strādātiem rakstiem tajā ir daudz piezīmju un fragmentu. Tomēr

arī šādā veidā šim darbam, kas pirmoreiz publicēts 1925. gadā,
ir ļoti liela vērtība.

Divas ļoti svarīgas idejas vijas cauri šai grāmatai, kā

arī citu Engelsa šajos gados sarakstīto grāmatu nodaļām, ku-

ras tai tematiski tuvas. Tās ir idejas par pasaules vienību un

par dabas vēsturisko

m par pa.

saules materiālo vienību, Engelss īpaši

uzsvēra, ka šo vienību pierāda «ilgā un

grūtā filozofijas un dabas zinātņu attīs-

tība» 1. «Dabas dialektika» vispusīgi ap-

lūkota dabas zinātņu loma pasaules vienības pierādīšanā un pa-

rādīts, ka lielie atklājumi XIX gadsimta vidū devuši iespēju pa-

matot filozofisko uzskatu par pasauli kā vienotu veselumu.

Lai pierādītu, ka daba, par spīti tajā novērojamām neskaitā-

mām kvalitatīvām atšķirībām, ir vienots, saistīts veselums, vaja-

dzēja izdalīt matērijas un kustības pamatformas un noskaidrot

šo formu iekšējo savstarpējo sakaru. Matērija nepastāv bez kus-

tības, tāpat kā kustība bez matērijas. Šo tezi bija izvirzījuši jau
XVIII gadsimta materiālisti, bet viņi to saprata mehānistiski:

kustību viņi aplūkoja tikai kā iekšēji nemainīgu ķermeņu pārvie-
tošanos telpā.

Vispārinājis fizikas nemehānisko nozaru, kā arī ķīmijas un

bioloģijas atziņas, Engelss jaunā veidā formulēja matērijas un

kustības savstarpējā sakara principu: matērijas pamatveidiem pie-
mīt īpašas, tikai tiem raksturīgas kustības formas (veidi). Pama-

tojoties uz tolaik zināmo diskrēto matērijas veidu iedalījumu, En-

gelss izdalīja šādas kustības pamatformas: mehānisko, kas piemīt

Engelss par pasaules
vienību. Matērijas

kustības pamatformas un

to savstarpējais sakars

1F. Engelss, Anti-Dīrings, 51. lpp.
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debess un zemes masām; fizikālo, kuru viņš sauca par molekulu

kustību; ķīmisko — atomu kustību. Par tām kustības formām,
kuras piemīt daļiņām, kas ir sīkākas nekā atoms, tolaik varēja
runāt tikai hipotētiski, tāpēc ka pašas šīs daļiņas vēl nebija at-

klātas. Engelss paredzēja šos atklājumus, kad rakstīja par atoma

sarežģīto sastāvu un par «ētera atomiem». Tiklab par atomu ma-

zākās daļiņas, kā arī lauka daļiņas tika atklātas drīz vien pēc
Engelsa nāves un tika nosauktas attiecīgi par elektronu un elektro-

magnētiskā lauka kvantu (fotonu).
Līdzās kustības pamatformām, kas piemīt neorganiskajai da-

bai, Engelss aplūkoja arī matērijas pašattīstības rezultātā radušos

bioloģisko kustības formu, kuras nesējs ir dzīvais olbaltums, un

sabiedrisko dzīvi.

Matērijas pamatveidi un tiem piemītošās kustības formas nav

absolūti norobežojamas; vēl jo mazāks pamats ir aizstāvēt abso-

lūtas robežas katrā no šiem veidiem, piemēram, organiskajā dabā

starp atsevišķām dzīvnieku vai augu sugām. «Dabas dialektiskās

izpratnes centrālais punkts,» norādīja Engelss, «ir tās patiesības
atzīšana, ka ... pretstatiem un atšķirībām, lai gan tie dabā pa-

stāv, ir tikai relatīva nozīme un ka turpretim to iedomātais nekus-

tīgums un absolūtā nozīme ir ienesti dabā tikai ar mūsu reflek-

siju.» 1

Par matērijas pamatveidu un tiem atbilstošo kustības formu

(kā arī šo kustības formu ietvaros pastāvošo) robežu relativitāti

liecina: a) pārejas formu pastāvēšana; b) dziļi iekšēji sakari starp
kustības pamatformām; c) to spēja likumsakarīgi pārvērsties citai

citā.

Kā uz pārejas formām starp debess un zemes masām Engelss
norādīja uz asteroīdiem un meteorītiem; kā uz pārejas formām

starp zemes masām un molekulām — uz virsmolekulāriem veido-

jumiem, to skaitā uz šūnu utt. Šie starpveidojumi pierāda, no vie-

nas puses, ka nav absolūtu robežu starp kosmiskām un zemes pa-

rādībām, starp makropasaules un mikropasaules parādībām. Taču,

no otras puses, pārejas formu pastāvēšana nedod pamatu noliegt
kvalitatīvās atšķirības starp matērijas veidiem. «Šie starplocekļi,»

rakstīja Engelss, «pierāda tikai to, ka dabā nav lēcienu taisni

tāpēc, ka daba sastāv tikai no lēcieniem.»2 Engelss īpaši pievērsa
dabas pētnieku uzmanību nepieciešamībai pētīt tos procesus dabā,

kuri norit dažādu kustības formu un tām atbilstošo zinātņu sa-

skares punktos, piemēram, fizikas un ķīmijas saskares punktā.

Engelss paredzēja, ka tieši «šeit gaidāmi vislielākie rezultāti»
3
-

Ka šis paredzējums ir pilnīgi piepildījies, par to liecina fizikālās

ķīmijas un ķīmiskās fizikas attīstība un arī tas, ka biofizikai un

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 17. un 18. lpp.
2 F. Engelss, Dabas dialektika, 241. lpp.
3 Turpat, 260. lpp.
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bioķīmijai mūsu dienas pieder izšķirošais vārds dzīvības būtības

izzināšanā.

Kustības pamatformas, pēc Engelsa ieskata, ir savstarpēji
saistītas ta, ka kustības augstākās formas ir iespējamas tikai uz

zemāko formu bāzes. Vienā un tajā pašā ķermenī parasti savijas
dažādas kustības formas, taču viena no tām ir galvenā, noteicošā,
bet citas ir palīgformas. Mehāniskā pārvietošanās ir jebkuras citas

kustības obligāts moments jeb puse. «Jo augstāka ir kustības

forma, jo nenozīmīgāka kļūst šī pārvietošanās. Tā nekādā ziņā
neizsmeļ attiecīgās kustības dabu, bet tā nav no šās kustības at-
dalāma.» 1 Mehānicisma piekritēji ir mēģinājuši un mēģina reducēt

kustības augstākās formas uz mehānisku pārvietošanos. Engelss
parādīja, ka mehānistiska kustības izpratne nav šķirama no ana-

loģiskas matērijas izpratnes. Mehānistiskā koncepcija, viņš rak-

stīja, nepieciešami noved pie uzskata, ka «visa matērija sastāv

no ļoti sīkām identiskām daļiņām un ka matērijas ķīmisko ele-

mentu visas kvalitatīvās atšķirības radušās no kvantitatīvajām
atšķirībām, no atšķirībām šo vissīkāko daļiņu skaitā un telpiskajā
grupējumā, tām apvienojoties atomos»2.

Pamatojot dialektiskā materiālisma tēzi par vienu kustības

formu likumsakarīgu pāreju citās formās, Engelss noskaidroja
enerģijas nezūdamības un pārvēršanās likuma patieso filozofisko

nozīmi.

«Dabas dialektikā» viņš analizēja pašu jēdzienu «enerģija»,
kas ienāca zinātnē jau pēc tam, kad faktiski bija atklāts tās nezū-

damības likums. Enerģiju parasti definē kā kustības mēru. Bet

jau Dekarta ieteiktais «impulss» jeb «kustības daudzums» (kas

vienlīdzīgs masas reizinājumam ar ātrumu) ir kustības mērs tā-

pat kā enerģija. Engelss izanalizēja zinātnes vēsturē nozīmīgo
strīdu starp Dekarta un Leibnica piekritējiem sakarā ar diviem

kustības mēriem un nonāca pie secinājuma, ka Dekarta mērs ir

svarīgs tādos gadījumos, kad mehāniskā kustība nezūd, nepāriet
citās kustības formās. Turpretī, ja tā pārvēršas par potenciālu
enerģiju vai arī par kaut kādu citu kustības formu (siltumu, elek-

trību utt.), tad «šās jaunās kustības formas daudzums ir propor-

cionāls sākotnēji kustībā bijušās masas reizinājumam ar ātruma

kvadrātu» 3. Tādējādi Engelss noskaidroja, kāda nozīme ir ener-

ģijas jēdzienam kā tādam kustības mēram, kas raksturo vienu

kustības veidu pāreju citos kustības veidos. Atbilstoši tam ener-

ģijas nezūdamības likuma galveno jēgu Engelss (atšķirībā no da-

bas pētniekiem, kuri uzsvēra kustības_ kvantitatīvo nezūdamību)

saskatīja šā kustības mēra nezūdamībā, vienām kustības formām

kvalitatīvi pārvēršoties citās kustības formās. «Kustības kvantlta-

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 52. lpp.
2 Turpat, 224. lpp.
3 Turpat, 78. lpp.
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tlvo pastāvīgumu izteica jau Dekarts un gandrīz tādos pašos vār-

dos kā tagad ...» rakstīja Engelss. «Toties kustības formas pār-
vēršanās atklāta tikai 1842. gadā, un tas, bet nevis kvantitatīvā

pastāvīguma likums ir kas jauns.» 1

Enerģijas nezūdamības un pārvēršanās
likuma atklāšana radīja pamatu termo-

dinamikas un statistiskās fizikas tālākai

attīstībai. 60. gados vācu fiziķis R. KJau-
ziuss formulēja savu otro termodinamikas likumu — likumu par

entropijas pieaugšanu neatgriezeniskos procesos. Šā dabas likuma

būtība (populārā izskaidrojumā) ir tāda, ka enerģijas netermiskās

formas pārvēršas par siltumu, t. i., par mikrodaļiņu haotisku kus-

tību, «labprātāk», nekā siltums pārvēršas mehāniskā kustībā, elek-

triskā strāvā utt. Kā zināms, pilnīgi pārvērst dzinējā sadedzināto

degvielu par mehānisko kustību vai elektrisko strāvu neizdodas.

Bet, tā kā siltuma enerģija pāriet no vairāk sasildītiem ķermeņiem
uz mazāk sasildītiem, tad fiziskās pasaules attīstības procesam,

pēc Klauziusa ieskata, ir pilnīgi noteikts virziens: siltuma tiesa

enerģijas kopējā bilancē pieaug, un siltuma enerģija arvien vairāk

izkliedējas pasaules telpā. Pēc zināma galīga laika entropijas

pieaugumam būtu jānoved pie visu zvaigžņu atdzišanas un Vi-

suma «siltuma nāves». Enerģijas nezūdamības likums tiek ievē-

rots, bet siltuma arvien vienmērīgākais sadalījums bezgalīgajā
telpā padara matērijas augstāko formu un vispirms dzīvības ek-

sistenci neiespējamu.
Kritizēdams Klauziusu, Engelss parādīja viņa prātojumu gal-

veno trūkumu: tēzi, kas pareiza galīgai sistēmai, Klauziuss attie-

cināja uz bezgalīgo Visumu. Tālāk Engelss atzīmēja, ka, meta-

fiziski atzīstot priekšstatu par Visuma galu, nenovēršami arī jāat-
zīst priekšstats par kustības sākumu, t. i., plaši jāatver durvis

ideālismam. «Pasaules pulkstenis vispirms ir jāuzvelk, tad tas iet,

līdz nonāk līdzsvara stāvoklī, no kura tikai brīnums to var atkal

izkustināt un atjaunot tā gaitu. Pulksteņa uzvilkšanai patērētā
enerģija ir zudusi, vismaz kvalitatīvā ziņā, un to var atjaunot
tikai ar grūdienu no ārienes. Tātad grūdiens no ārienes bija ne-

pieciešams arī sākumā; tātad Visumā esošās kustības jeb ener-

ģijas daudzums vienmēr nav vienāds; tātad enerģijai vajadzēja
būt radītai; tātad tā ir radāma; tātad tā ir iznīcināma. Ad absur-

dum!»2 Tādējādi Engelss atklāja iekšējo pretrunu starp Klauziusa

hipotēzi par Visuma «siltuma nāvi» un enerģijas nezūdamības un

pārvēršanās likumu un izteica ciešu pārliecību, ka zinātne agri
vai vēlu iegūs tiešus pierādījumus par šās hipotēzes aplamību,
tāpēc ka kļūs zināms, kādā veidā no zvaigžņu izkliedētās matē-

rijas un enerģijas no jauna izveidojas tādi spēcīgi siltuma ener-

Matērijas un kustības

kvalitatīvā

neiznīcināmība

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 250. lpp
2

Turpat, 254. lpp.



ģijas avoti kā zvaigznes. Engelsa paredzējums sāk piepildīties.
Mūsu dienās zvaigžņu veidošanās process starpzvaigžņu gāzes
un putekļu sakopojumos kļuvis jau par astronomu tiešas pētī-
šanas objektu, un temperatūras celšanās topošās zvaigznes iek-

šienē tiek izskaidrota ar to, ka, gravitācijas spiedienam palielino-
ties, var sākties kodolreakcijas, kas ir zvaigžņu enerģijas avots.

Engelss ne tikai kritizēja Visuma «siltuma nāves» teoriju, bet

būtībā risināja šās teorijas izvirzīto filozofisko jautājumu. Viņš
radoši attīstīja dialektisko materiālismu, izvirzīdams tēzi par

matērijas un kustības kvalitatīvo neiznīcināmību. Dabas kustības

mūžīgajā riņķojumā katra matērijas eksistences galīgā forma ir

pārejoša, tajā «nekas cits nav mūžīgs, izņemot mūžīgi mainošos,

mūžīgi kustošos matēriju un tās kustības un maiņas likumus...

Mēs esam pārliecināti, ka matērija visās savās pārvērtībās mūžīgi
paliek viena un tā pati, ka neviens no tās atribūtiem nekad nevar

zust un ka tāpēc ar to pašu dzelžaino nepieciešamību, ar kādu tā

kādreiz uz zemes iznīcinās savu augstāko ziedu — domājošo garu,
tai kaut kur citā vietā un citā laikā tas būs jārada no jauna.» 1

Šī Engelsa tēze būtiski papildina tēzi par pasaules materiālo vie-

nību. «Dabas dialektikas» «levadā» izteiktais Engelsa filozofis-

kais uzskats par pasauli kā vienotu veselumu patur savu nozīmi

līdz pat šai dienai, kaut arī atsevišķas tā detaļas nevarēja neno-

vecot. Engelss aizstāvēja domu, ka šo pasaules ainu vajadzēs
mainīt nemitīgi, jo ar katru jaunu lielu atklājumu dabas zināt-

nēs materiālismam jāiegūst jauns veids.

Otra svarīgākā ideja «Anti-Dīringā» un

«Dabas dialektikā» ir ideja par dabas vēs-

' turlsko attīstību.

XIX gadsimta pēdējā trešdaļā metafiziskais uzskats par dabu

kā nemainīgu lietu un mūžīgi atkārtojošos_ procesu valstību bija
jau novecojis, kaut gan stipri vien vēl turējās dabas pētnieku gal-
vās. Attīstības ideju, kas vairāk nekā simt gadu lauza sev ceļu
kopš Darvina «Sugu izcelšanās» iznākšanas 1859. gada, arvien

vairāk sāka apgūt dabas pētnieki, kā arī buržuāziskie filozofi un

sociologi. Tomēr attīstības princips viņu izpratnē bija nepilnīgs,

neprecīzs, vienkāršots un bieži vien tieši izkropļots. Dabas vēstu-

riskās attīstības cēloņus, šās attīstības avotu teologi, filozofi ideā-

listi un tiem akli sekojošie dabas pētnieki vai nu neskaidroja ne-

maz, vai arī «izskaidroja» tādējādi, ka piedevēja dievam «pirmo

grūdienu».

Engelss, pamatojoties uz visu dabaszinātņu atziņām, pirmo-
reiz

no dialektiskā materiālisma pozīcijām attēloja dabas vēstu-

riskās attīstības vispārējo ainu. No gāzveida miglājiem izveido-

jušās mūsu Galaktikas neskaitāmās zvaigznes. Jau Laplass pa-

rādīja, kā, izveidojoties dažām no tām, to skaitā mūsu Saulei,

Engelss par dialektisko

attīstību dabā

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 22. un 23. lpp.

41927*



420

varēja rasties planētas. Uz planētām sākumā «valda siltums», bet,
tām atdziestot, rodas apstākļi, kuros var parādīties dzīvības pa-
matā esošie sarežģītākie ķīmiskie savienojumi. Engelss atzīmēja:
«Pašreiz mēs vēl nezinām, kādi ir šie priekšnoteikumi. Par to nav

jābrīnās, tāpēc ka vēl līdz šim nav zināma pat olbaltuma ķīmiskā
formula . ..»'

Sākotnēji olbaltumam, dzīvības nesējam, vēl nav šūnas struktū-

ras; šūna rodas vēlāk, un līdz ar to rodas arī «visas organiskās
pasaules formu veidošanās pamats»2

.
No visvienkāršākajām vien-

šūnas būtnēm attīstās, no vienas puses, dažādas augu sugas, no

otras puses — dzīvnieku sugas un tālāk «tā forma, kurā savu

vispilnīgāko attīstību sasniedz nervu sistēma, proti, mugurkaul-
nieki, un atkal beidzot viņu vidū tas mugurkaulnieks, kurā daba

sāka pati sevi apzināties, — cilvēks» 3.
Zinātnes attīstība pēc 1876. gada (kad tika uzrakstīti šie

vārdi) nepilnā gadsimtā ir devusi iespēju precizēt daudzus pos-
mus Engelsa attēlotajā dabas vēsturiskajā attīstība, kā tā nori-

tējusi Saules sistēmā un uz Zemes. Bet visās savās galvenajās
iezīmēs (un daudzās detaļās) šās attīstības aina saglabā savu

nozīmi līdz pat mūsu dienām.

Engelss detalizēti izanalizēja no filozofiskām pozīcijām
XIX gadsimta beigās apspriestās hipotēzes un teorijas par dabas

vēsturiskās attīstības atsevišķiem posmiem. Sevišķi viņa uzma-

nību saistīja filozofiskie strīdi ap dzīvības izcelšanās problēmu,
tāpēc ka dzīvības izcelšanās bija tolaik (un ir vēl arī mūsu die-

nās) vismazāk izpētītais posms dabas vēsturiskajā attīstībā uz

mūsu planētas.
Ideālisti un garīdznieki, izmantojot to, ka daudzi zinātnes jau-

tājumi nebija atrisināti, un absolutizējot atšķirību starp dzīvo un

nedzīvo, joprojām centās pierādīt, ka visas dzīvās būtnes radījis
dievs, iedvesdams inertajā matērijā «dzīvības spēku». Mehānis-

tiskā uzskata piekritēji aplūkoja šo jautājumu vienkāršoti, mēģi-
nādami eksperimentāli pierādīt, ka dzīvās būtnes var jebkurā mo-

mentā «patvaļīgi rasties» nedzīvajā matērijā. Engelss izsmēja cil-

vēkus, kas iedomājās, «ka ar neliela daudzuma smirdoša ūdens

palīdzību var piespiest dabu 24 stundās veikt to, priekš kā tai

vajadzējis gadu tūkstošu»4
.

Pastēra eksperimentus, kas atspēkoja vienkāršotos mehānistis-

kos priekšstatus par dzīvības rašanās iespēju, plaši izmantoja
ideālisti cīņā pret pašu dzīvības «ķīmiskās» izcelšanās ideju. No

otras puses, Pastēra pierādījumi pret «pašrašanās» teoriju pamu-

dināja dažus ievērojamus zinātniekus, piemēram, Lībihu un Helm-

holcu, izvirzīt domu, ka dzīvība ir atnesta uz Zemi no pasaules

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 16. lpp.
2 Turpat, 17. lpp.
3 Turpat.
4 Turpat, 265. lpp.
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telpas. Engelss atzīmēja, ka šī teorija ir pretrunā ar pieredzes
datiem, kuri liecina, ka olbaltuma eksistences nosacījumi nav sa-

stopami pasaules telpā, «kurā nav ne gaisa, ne barības un kur

valda temperatūra, pie kuras noteikti nekāds olbaltums nevar ne

funkcionēt, ne saglabāties» 1
.

Engelss cerēja, ka atrisināt šo dabas zinātņu pamatproblēmu,
kurai ir pirmšķirīga filozofiska nozīme, spēs pirmām kārtām

ķīmija, kura jau 1828. gadā ieguva no neorganiskiem savienoju-
miem pirmo organisko vielu — urīnvielu. «Pašlaik,» rakstīja
Engelss, «tā spēj izgatavot katru organisku vielu, kuras sastāvu

tā precīzi zina. Tikko būs konstatēts olbaltuma ķermeņu sastāvs,
ķīmija varēs stāties pie dzīvā olbaltuma izgatavošanas. Bet pra-
sīt no ķīmijas, lai tā ja ne šodien, tad rīt dotu to, ko pašai dabai

tikai Joti labvēlīgos apstākļos izdodas paveikt uz atsevišķiem de-

bess ķermeņiem pēc miljoniem gadu, — tas nozīmētu prasīt brī-

numu.»2

Lieliskie panākumi, ko mūsu dienās guvusi bioķīmija olbal-

tumu sastāva un nukleīnskābju pētīšanā, ir padarījuši uzdevumu

sintezēt olbaltumu par vienu no svarīgākajiem, visupirmajiem zi-

nātnes uzdevumiem XX gadsimta otrajā pusē. Vienkāršāko olbal-

tumu eksperimentāla iegūšana jau ir sākta. Taču līdzās ķīmijai,
kura mūs tuvina dzīvības izcelšanās noslēpuma pilnīgai atminē-

šanai, tā sakot, «no apakšas», bioloģija, atklādama un pētīdama
arvien vienkāršākas dzīvības formas, savukārt «no augšas» sa-

šaurina vēl eksperimentāli nenoieto attālumu starp dzīvo un ne-

dzīvo. Engelss uzmanīgi sekoja bioloģijas sasniegumiem šūnas,
tās iekšējās uzbūves izzināšanā un noteikti kritizēja vācu biologu
Virhovu, kurš apgalvoja, ka ārpus šūnas nav dzīvības. Pamatojo-
ties uz vispārīgām filozofiskām premisām, Engelss apgalvoja, ka

sākumā dzīvības nesējam — olbaltumam — nevarēja būt šūnas

struktūras un ka bezjēdzīgs ir mēģinājums «izskaidrot kaut vienas

vienīgas šūnas izcelšanos tieši no nedzīvās matērijas un nevis no

dzīvā bezstruktūras olbaltuma .. .»
3
.

Vīrusu atklāšana XIX gad-
simta 90. gados, kas bija D. Ivanovska nopelns, un bioloģijas
straujā attīstība XX gadsimtā pierādīja, ka Engelsam ir pilnīga
taisnība arī šajā jautājumā. Mūsu dienās zinātne ir izpētījusi
vīrusus un citus dzīvās vielas veidus, kuriem nav šūnas struktūras.

Aplūkodams dabas vēsturiskās attīstības procesu, Engelss uz-

svēra, ka dabā valda dialektikas pamatlikumi. Turklāt vislielāko

uzmanību Engelss pievērsa dialektikas centrālajam likumam —

pretstatu vienības un cīņas likumam. Viņš noraidīja teorijas, ku-

rās dabas pētnieki par dabas attīstības cēloni atzīst kādu ārēju,
Pārdabisku spēku. Tāds ir Ņūtona slavenais «pirmais grūdiens»,
kas it kā noteicis planētu kustību pa orbītām ap Sauli, tādas ir

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 269. lpp
2

Turpat, 174. lpp.
3 Turpat, 264. lpp.
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katastrofas Kivjē teorijā, kura gribēja izskaidrot dzīvnieku valsts
attīstību. Engelss parādīja, ka nepamatoti ir ne tikai šie pagātnes
uzskati, bet arī ateista Dīringa uzskati, kura «dabas sistēma» sāka

ar «pasaules sākotnējo stāvokli, kas līdzīgs sev pašam», t. i., ar

miera stāvokli, ko varēja pārtraukt tikai spēks, kas ir ārējs attie-

cībā pret dabu, t. i., dievs. 1

Attīstības patieso virzītāju spēku Engelss saskatīja savstar-

pēji saistītu un savstarpēji iekļautu pretstatu «cīņā» un analizēja
šo pretstatu darbības specifiskās formas dažādos dabas procesos.
Viņš, piemēram, norādīja uz pievilkšanos un atgrūšanos kā pret-
statu vienības un cīņas likuma darbības raksturīgu formu neorga-

niskajā dabā un kritizēja Ņūtona metafizisko uzskatu, pēc kura

dabā valda tikai viens no šiem pretstatiem, proti, pievilkšanās. Bet

patiesībā «pievilkšanās un atgrūšanās ir tikpat neatdalāmas viena

no otras kā pozitīvais un negatīvais, un tāpēc, pamatojoties jau
uz pašu dialektiku, var paredzēt, ka patiesai matērijas teorijai
jāatzīst, ka atgrūšanās ir tikpat nozīmīga kā pievilkšanās...»2.

Augstu vērtēdams Darvina mācību un aizstāvēdams to pret
Dīringa un citu antidarvinistu uzbrukumiem, Engelss atzīmēja
būtiskus trūkumus šajā teorijā un vispirms to, ka nepietiekami at-

klāts organiskās attīstības procesa «iekšējais mehānisms». Aplū-
kodams attīstību dzīvajā dabā kā pretstatu cīņas rezultātu, Engelss
norādīja uz šā vispārējā likuma specifisko izpausmes formu orga-

niskajā pasaulē: «... Sākot ar vienkāršu šūnu, ikviens solis uz

priekšu līdz pat sarežģītākajam augam, no vienas puses, un līdz

cilvēkam, no otras puses, notiek nemitīgā iedzimtības un pielāgo-
šanās cīņā.»

3 Darvinam bija tieksme pārāk augstu novērtēt pār-

apdzīvotības nozīmi. Pēc Engelsa ieskata, arī bez pārapdzīvotības
organismu attīstības process norit, mainoties to eksistences ap-

stākļiem, un iepriekš minēto pretstatu cīņa var «nodrošināt visu

attīstības procesu un izlase un maltusisms tai nav vajadzīgi»
4
.

' Ļoti svarīgu ieguldījumu dialektiskajā da-

bas attīstības teorijā Engelss izdarīja ar

savu pētījumu par lielo lēcienu dabas

progresīvajā attīstībā uz Zemes — par

pāreju no pērtiķa uz cilvēku.

Darbā «Cilvēka izcelšanās» (1871) Darvins bija pierādījis, ka

cilvēks cēlies no dzīvnieku valsts, un noskaidrojis dažus svarīgus

antropoģenēzes faktorus. Viņš, piemēram, norādīja uz darba lomu

šajā procesā, bet nespēja šo faktoru pienācīgi novērtēt. Balstoties

uz marksistisko materiālistisko pasaules uzskatu, kas aptver ne

tikai dabu, bet arī sabiedrības dzīvi, Engelss pamatoja, it sevišķi

rakstā «Darba loma pērtiķa tapšanā par cilvēku» (1876), ideju par

Lēciens no dzīvnieku

valsts uz cilvēku

sabiedrību

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 61. lpp.
2 F. Engelss, Dabas dialektika, 215. un 216. lpp
3 Turpat, 185. lpp.
4 Turpat, 274. lpp.



423

darba lomu cilvēka un viņa apziņas tapšanā. Mainoties dzīves ap-

stākļiem, mūsu senču rokas atbrīvojās, un «ar to bija sperts izšķi-
rošais solis pārejā no pērtiķa uz cilvēku» 1

.
Atbrīvota no pārvieto-

šanās funkciju pildīšanas, roka kļuva par darba orgānu; reizē ar

to cilvēka roka ir arī darba produkts, tāpēc ka tā pilnveidojās,
attīstoties darba iemaņām. Ar rokas palīdzību mūsu senči arvien

plašāk sāka izmantot priekšmetus, lai iedarbotos uz dabu, un pēc
tam sāka iepriekš apstrādāt šos priekšmetus, t. i., sāka ražot darba

rīkus.

Darbam attīstoties, cilvēks paplašināja savu redzes loku, atklā-

dams dabas priekšmetos arvien jaunas īpašības, un sabiedrības

locekļi saliedējās arvien ciešāk. «Topošie cilvēki,» rakstīja Engelss,
«nonāca tiktāl, ka viņiem radās vajadzība cits citam ko pateikt.
Šī vajadzība radīja savu orgānu: pērtiķa neattīstītā balss rīkle

lēnām, bet neatlaidīgi pārveidojās modulācijas ceļā, lai iegūtu
arvien pilnīgāku modulāciju, un mutes orgāni pakāpeniski iemācī-

jās izrunāt vienu artikulētu skaņu pēc otras.»2 Tā sabiedriskā

darba procesā rodas valoda, kas nešķirami saistīta ar apziņu.
«Vispirms darbs, bet pēc tā un reizē ar to artikulēta valoda — tie

ir divi galvenie dzinuļi, kuru ietekmē pērtiķa smadzenes pakāpe-
niski pārveidojās par cilvēka smadzenēm

..
.»

3

Tādējādi, pēc Engelsa ieskata, cilvēks radās tāpēc, ka atbrīvo-

jās mūsu tālo senču rokas un pakāpeniski attīstījās viņu ražīgā
darbība. Cilvēka darbība principiāli atšķiras no dzīvnieka izturē-

šanās. «... Dzīvnieks tikai Izmanto ārējo dabu un rada tajā pār-

maiņas vienkārši ar savu klātbūtni; cilvēks, radot tajā pārmaiņas,
piespiež to kalpot saviem mērķiem, valda pār to.»4 Šim jaunajam
darbības veidam bija izšķiroša loma cilvēku ģints bioloģiskās vei-

došanās procesā, un vēlāk, kad izveidojās cilvēku sabiedrība, darba

jeb ražošanas attīstība sāka noteikt cilvēces vēsturi.

Tādējādi Engelss šā perioda darbos vispusīgi pamatoja dabas

vēsturiskās attīstības ideju, parādīja, ka šī attīstība ir pakļauta
vispārīgajām dialektiskajām likumsakarībām, izpētīja lēcienu no

dzīvnieku valsts uz cilvēku sabiedrību un visos šajos jautājumos
būtiski attīstīja marksisma filozofiju.

Šajos pašos gados Markss un Engelss no-

darbojās ar matemātikas filozofiskajām
problēmām. Engelss saskatīja matemāti-

kas kā zinātnes specifiku tajā apstāklī, ka

matemātika atspoguļo nevis kaut kādu

vienu kvalitatīvi noteiktu matērijas kustības formu, bet gan «īste-

nās pasaules telpiskās formas un kvantitatīvas attiecības .. .»
5.

Dialektiskā materiālisma
Pielietošana matemātikā

un dabas zinātņu
vēsturē

1F. Engelss, Dabas dialektika, 147. lpp
2

Turpat, 150. lpp.
3 Turpat, 151. lpp.
4 Turpat, 156. lpp.
5

F. Engelss, Anti-Dīrings, 45. lpp.
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Sevišķi svarīga nozīme Marksa un Engelsa darbiem ir augstā-
kās matemātikas filozofiskās būtības izprašanā. Dabas zinātņu

straujā attīstība, kas sākās XV gadsimta beigās, izraisīja vaja-
dzību pēc jaunām metodēm matemātikā. Dekarts ieviesa matemā-

tikā mainīgo lielumu, un pēc tam Ņūtons un Leibnics radīja dife-

renciālos un integrālos rēķinus, kurus līdz pat šim laikam bieži

vien sauc par «augstāko matemātiku». Kopā ar mainīgo lielumu,

funkciju un bezgalīgi mazo lielumu analīzi matemātikā stihiski

ienāca dialektika.

Markss un Engelss pretēji ideālistu un Dīringa tipa materiā-

listu apgalvojumiem parādīja, ka arī šās matemātikas nozares

priekšmets ir nevis «cilvēka gara gluži brīvi darinājumi», bet gan
reāli procesi. Rakstā «Par matemātiskā bezgalīgā pirmtēliem
īstenā pasaulē» Engelss norādīja, ka «molekulai attiecībā pret
atbilstošo masu ir gluži tādas pašas īpašības, kādas matemātiska-

jam diferenciālim ir pret savu mainīgo lielumu, ar to vienīgo atšķi-

rību, ka tas, kas diferenciāļa gadījumā, matemātiskajā abstrakcijā,
mums šķiet noslēpumains un nesaprotams, šeit kļūst pats par sevi

saprotams un, tā sakot, acīm redzams» 1.
Markss un Engelss noskaidroja arī matemātisko diferencēšanas

un integrēšanas operāciju iekšējo dialektiku. Markss, piemēram,
savos matemātiskajos manuskriptos pierādīja, ka diferencēšanas

un tai sekojošās integrēšanas būtība ir dialektisks divkāršs nolie-

gums, kas ir kaut kas cits nekā vienkārša pāreja no vienas funkcijas
uz otru funkciju (atvasinājums) un atpakaļ, tāpēc ka dod iespēju
atrisināt uzdevumu. «Diferenciālās operācijas (tāpat kā vispār

jebkura nolieguma nolieguma) galvenā grūtība,» atzīmēja Markss,

«ir tieši tā, ka jāsaskata, ar ko tā atšķiras no tādas vienkāršas

procedūras un kā tā noved tāpēc pie īsteniem rezultātiem.»2

Beidzot, viņi parādīja, ka šās zinātnes vēsturē darbojas ļoti

vispārīga zinātniskās izziņas attīstības likumsakarība, kuru Markss

sākotnēji atklāja, aplūkojot politiskās ekonomijas vēsturi: « .. .Visu

zinātņu vēsturiskā attīstība tikai pa daudziem krustceļiem un ap-

kārtceļiem noved pie viņu īstenā izejas punkta. Atšķirībā no citiem

arhitektiem zinātne ne tikai zīmē gaisa pilis, bet ceļ atsevišķus
ēkas dzīvojamos stāvus, pirms tā ir likusi tās pamatus.»

3

Tiešām, Ņūtona un Leibnica uzceltajai matemātiskās analīzes

ēkai vēl nebija teorētiskā pamata. Stingru pierādījumu nebija, jo

nebija pierādīts, kāpēc vienos gadījumos bezgalīgi mazie lielumi

ir jāņem vērā un kāpēc citos gadījumos tos var neņemt vērā.

XVIII gadsimta un XIX gadsimta pirmās puses ievērojamākie ma-

temātiķi neatlaidīgi pūlējās pamatot diferenciālos rēķinus, taču

šis darbs vēl nebija pabeigts līdz pat Marksa laikam, un tāpēc

viņa matemātiskie manuskripti ir šajā ziņā ļoti vērtīgi. Tikai kopu

1 F. Engelss, Dabas dialektika, 238. lpp.
2 «īloji 3HaMeHeM MapKCH3Ma», N° 1, 1933, dp. 15.
3 Ķ. Markss, Par politiskās ekonomijas kritiku, LVI, 1952, 44. un 45. lpp-
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teorijas panākumi XIX gadsimta beigas deva pamatu bezgalīgi
mazo lielumu analīzes daudzajiem «dzīvojamiem stāviem».

Jāpiebilst, ka minētā zinātnes attīstības likumsakarība ir novē-

rojama arī ģeometrijas vēsturē. Bija pagājuši vairāk nekā divi gadu
tūkstoši kopš Eiklida laikiem, un tikai tad neeiklida ģeometriju
radītāju — Lobačevska, Gausa un citu — darbos un pēc tam Ein-

šteina vispārīgajā relativitātes teorijā visas ģeometrijas ēkas pa-
matā esošās aksiomas dabūja savu loģisko un fizikālo pamatojumu.

Materiālistiskās vēstures izpratnes atklā-

šana deva iespēju marksisma pamatlicē-

jiem pirmoreiz pareizi saprast dabas zi-

natņu vietu citu sabiedriskas apziņas produktu vidū, šo zinātņu
sakaru ar cilvēku dzīves materiālajiem pamatiem. Viņi pierādīja,
ka sabiedriskās prakses (un vispirms materiālo labumu ražošanas)
attīstība ir dabas zinātņu galvenais dzinējspēks. «Ja tehnika, kā
Jūs apgalvojat,» rakstīja Engelss V. Borgiusam, «lielā mērā ir

atkarīga no zinātnes stāvokļa, tad vēl daudz lielākā mērā zinātne

ir atkarīga no tehnikas stāvokļa un vajadzībām. Ja sabiedrībai

rodas tehniska vajadzība, tad tas virza zinātni vairāk uz priekšu
nekā desmit universitāšu.» 1

Marksa «Kapitālā», Engelsa «Anti Dīringā» un «Dabas dialek-

tikā» var atrast šās vispārīgās tēzes konkretizāciju attiecībā uz

visdažādāko dabas zinātņu nozaru attīstības vēsturi. Markss, pie-
mēram, astronomijas rašanos senajā Ēģiptē izskaidroja ar nepie-
ciešamību aprēķināt Nīlas palu laiku; Engelss norādīja, ka hidro-

statika radusies sakarā ar vajadzību regulēt kalnu upes Itālijā
XVI un XVII gadsimtā, utt.

Dabas zinātnēm, kuru rašanās cēlonis ir materiālā ražošana

un kuras pašas ir šās ražošanas «garīgā potence», ir spēcīga un

arvien pieaugoša ietekme uz tehniku, uz ražošanas attīstību. «Ka-
pitāla» sagatavošanas darbos, kas uzrakstīti 1857. un 1858. gadā,
Markss norāda: «Daba neizgatavo mašīnas, lokomotīves, dzelz-

ceļus, elektriskos telegrāfus, selfaktorus utt. Tie visi ir cilvēku

darbības produkti; tie visi ir dabas materiāli, kas pārvērsti par

orgāniem, ar kuru palīdzību cilvēka griba realizē savu varu pār
dabu, jeb par šās gribas izpildorgāniem dabā. Tie visi ir cilvēka

rokas radīti cilvēka smadzeņu orgāni; iemiesots zināšanu spēks.
Pamatkapitāla attīstības pakāpe rāda, kādā mērā sabiedriskās

zināšanas vispār — zinātne — ir pārvērtušās par tiešu ražošanas

spēku . . .»2

Kāda nozīme ir Marksa atzinumam, ka dabas zinātnes pārvēr-
šas par sabiedrības ražīgu spēku, tas pilnā mērā novērtēts tikai

pašos pēdējos gados sakarā ar zinātnes un tehnikas revolūciju

Dabas zinātnes

un sabiedrība

1 K. MapKc h 0. 3meAbC, CommeHHH, t. 39, dp. 174.
2

«Bo.ibineßUK», Ns 11—12, 1939, CTp. 63.
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XX gadsimta vidū. Šī Marksa formula ietverta PSKP Programmā,
ko apstiprinājis partijas XXII kongress.

Aplūkodami dabas zinātņu savstarpējo sakaru ar citām zināt-

nes nozarēm un ideoloģijas formām, Markss un Engelss sevišķu
uzmanību veltīja šo zinātņu sakaram ar filozofiju vispār un it

īpaši ar strādnieku šķiras zinātnisko filozofiju — dialektisko mate-

riālismu. Zinātniskās filozofijas un dabas zinātņu savstarpējo sa-

karu viņi noskaidroja ļoti dziļi. No vienas puses, «dialektiskai un

turklāt materiālistiskai dabas izpratnei», rakstīja Engelss, «ir ne-

pieciešamas zināšanas matemātikā un dabas zinātnēs». 1 Dialek-

tiskā materiālisma attīstība nav iespējama, ja netiek vispusīgi uz-

tverts un vispārināts viss dabas zinātņu sasniegumu kopums. No

otras puses, «lai arī kā sevi nostādītu dabas pētnieki, pār viņiem
valda filozofija. Jautājums ir tikai tas — vai viņi vēlas, lai pār

viņiem valdītu kāda slikta modē esoša filozofija, vai arī viņi vēlas

vadīties no teorētiskās domāšanas formas, kas balstās uz domāša-

nas vēstures un tās sasniegumu pazīšanu.» 2 Dialektiskais materiā-

lisms kļūst absolūti nepieciešams dabas zinātnēm, ciktāl tās pāriet
no dabas priekšmetu izzināšanas uz tās procesu izzināšanu.

Tomēr zinātniskās filozofijas un dabas zinātņu savienība tajā

periodā vēl nevarēja realizēties, tāpēc ka dabas pētnieki (ar ļoti
retiem izņēmumiem) XIX gadsimta otrajā pusē bija ļoti tālu no

proletāriskā pasaules uzskata.

3. §. Vēsturiskā materiālisma attīstīšana

Engelss grāmatā «Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelša-

nās» (1884) sniedza dziļi zinātnisku pirmatnējās kopienas iekārtas

analīzi. Šī analīze deva iespēju noskaidrot daudzu šķiru sabiedrībā

pastāvošu sabiedrisko attiecību ģenēzi. Engelss norādīja, ka

L. Morgans ar savu darbu «Senā sabiedrība» (1877) devis atslēgu
cilvēces pirmatnējās vēstures izpratnei. Taču Engelss savā darbā

neaprobežojās ar to, ka izteica secinājumus, kas izrietēja no Mor-

gana atklājumiem, bet viņa darbs bija solis uz priekšu svarīgu
vēstures materiālistiskās izpratnes problēmu izstrādāšanā. Engelss

rakstīja, ka «būtu bijis aplam tikai «objektīvi» atstāstīt Morganu
un nevis izskaidrot viņu kritiski un, izmantojot jaunos rezultātus,

izteikt tos sakarā ar mūsu uzskatiem un ar jau gūtajiem secinā-

jumiem»3.
Morgana atklājumam Engelss deva zinātnisku, konsekventi ma-

teriālistisku pamatojumu, attīrot viņa koncepciju no ideālistiskiem

sārņiem. Engelss parādīja, ka pirmatnējās kopienas iekārta nepa-

zina privātīpašumu, šķiru apspiestību, ekspluatāciju, tāpēc ka

1 F. Engelss, Anti-Dīrings, 13. lpp.
2 F. Engelss, Dabas dialektika, 183. un 184. lpp.
3 Ķ. MapKc h 0. 3meAbc, CoMUHeHHH, t. 36, CTp. 123.
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sākotnēji pastāvēja ražošanas attiecības, kuru pamatā bija ražo-

šanas līdzekļu kolektīva lietošana. Pirmatnējās kopienas attiecības
atbilda toreizējam ražošanas spēku attīstības līmenim. Pamatojo-
ties uz ražošanas veida evolūcijas analīzi, Engelss izskaidroja sa-

biedrisko attiecību un galveno sabiedrisko institūtu — laulības,
ģimenes, īpašuma un valsts formu — rašanos un attīstību.

Ģimenes reālais pamats, kā norādīja Engelss, bija mantiskās

attiecības, kuru pārmaiņām sekoja pārmaiņas cilvēku ģimenes
dzīvē. Dažādu laulības attiecību formu (no grupu laulībām līdz

monogāmai ģimenei) rašanās ir saistīta ar sabiedriskās ražoša-

nas noteiktu pakāpju attīstību. Verdzības ražošanas veida rašanās

izraisīja pāreju uz monogāmo ģimeni.
Mūsdienu zinātnes — vēsture, etnogrāfija, arheoloģija un

citas — ir paplašinājušas mūsu zināšanas un priekšstatus par

pirmatnējās kopienas iekārtu, izvirzījušas daudz jaunu vērtīgu
hipotēžu. Bet tās visas apstiprina Engelsa galvenos, principiālos
atzinumus par sociālajām attiecībām pirmatnējās kopienas sabied-

riski ekonomiskajā formācijā, izņemot jautājumu par kopienas un

ģints iekārtas konkrēto pakāpju vispārīgo periodizāciju. Periodizā-

cijas problēma vēl ir jāprecizē.

Analizējot ražošanas veida attīstību pirmatnējās kopienas ap-

stākļos, Engelss parādīja, ka līdz ar darba dalīšanu un maiņu
rodas privātīpašums un šī iekārta sairst, starp atsevišķu ģimeņu
galvām rodas mantiskas atšķirības. Šīs ekonomiskās pārmaiņas
salauž veco komunistisko kopienu, visu agrāko dzīves veidu. Reizē

ar sabiedrības iekšējo saskaldīšanos ekonomiskajā ziņā dažādās

sociālās grupās rodas verdzība. Darba ražīguma pieaugums dod

iespēju izmantot vergu darbu; vēlāk vergu darbs kļūst sabiedrībā

par ražošanas attīstības pamatu. «Pirmā lielā sabiedriskā darba

dalīšana,» rakstīja Engelss, «radīja arī pirmo lielo sabiedrības sa-

šķelšanos divās šķirās — kungos un vergos, ekspluatatoros_ un

ekspluatējamos.» l Tāda ir likumsakarība, kas noteic pirmatnējās
kopienas iekārtas attīstību un tās pārvēršanos par verdzības sa-

biedriski ekonomisko formāciju, kurā rodas šķiru pretrunas un

šķiru cīņa un tiek izveidota valsts — valdošās vergturu šķiras

organizācija. Ar saviem pētījumiem Engelss deva triecienu buržuā-

ziskajai socioloģijai un historiogrāfijai, atspēkojot buržuāzisko zi-

nātnieku apgalvojumus par privātīpašuma, šķiru un pastāvošas
ģimenes formas mūžīgumu.

Šajā pašā periodā Markss un Engelss papildināja savu mācību

par sabiedriski ekonomiskajām formācijām ar atzinumiem par cil-

vēku sabiedrības attīstības nākamo augstāko pakāpi — komu-

nismu. Vislielākā nozīme te bija Marksa «Gotas programmas kri-

tikai» (1875) un Engelsa «Anti-Dīringam».
«Gotas programmas kritikā» Markss izvirzīja un pamatoja

1 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sēj., 291. lpp.
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tēzi, ka vēsturiski nenovēršams īpašs pārejas periods no kapitā-
lisma uz komunismu. Šajā periodā notiek pēdējās antagonistiskās
formācijas revolucionāra pārvēršanās par jaunu, komunistisku

formāciju. «Starp kapitālistisko un komunistisko sabiedrību,» rak-

stīja Markss, «ir periods, kad pirmā revolūcijas ceļā pārvēršas par
otro. Šim periodam atbilst arī politisks pārejas periods, un šā

perioda valsts nevar būt nekas cits kā tikai proletariāta revolucio-

nārā diktatūra.»{ Atklājot komunistiskās formācijas likumsakarī-

bas, Markss pirmoreiz norādīja uz šās formācijas attīstības divām

fāzēm: sociālismu un komunismu. Šo divu pakāpju atšķirības pa-

mats ir ražošanas spēku attīstības dažādais līmenis, kas nosaka

dažādas sadales formas. Sociālismā produktu sadale notiks pēc

padarītā darba, turpretī komunismā katrs strādās pēc spējām un

saņems pēc vajadzībām. Darbs nebūs vairs tikai dzīves līdzeklis,

bet kļūs par tās pirmo vajadzību.
Markss un Engelss atzīmēja komunisma visbūtiskākās īpatnī-

bas: tā būs sabiedrība bez šķirām, tajā izzudīs ražošanas anarhija,
pilsētas un lauku, fiziskā un garīgā darba pretstats. Tikai no šā

laika cilvēks apzinīgi pārvaldīs savu dzīvi sabiedrībā, balstoties

uz objektīvo likumu zināšanu.

Darbos «Anti-Dīrings» un «Ģimenes, privātīpašuma un valsts

izcelšanās» Engelss dziļi analizēja valsts izcelšanās problēmas,
izvirzīja jautājumu par tās turpmākajiem likteņiem un atspēkoja
buržuāzisko teorētiķu tēzi par valsts «pāršķirisko» raksturu. Tajā
momentā, norādīja Engelss, kad sabiedrība sašķēlās šķirās, ar vēs-

turisku nepieciešamību radās valsts. Tā ir šķiru nesamierināmības

un šķiru cīņas produkts. Pie šā secinājuma Engelss nonāca, izpē-

tījis Atēnu, seno romiešu un ģermāņu valsts rašanos. Valsts nepa-
visam nav spēks, kas uzspiests sabiedrībai no ārienes, tā nav arī

tikumiskās idejas vai prāta iemiesojums. Valsts ir ekonomiskās

un sociālās attīstības tiešs rezultāts. Pirmie valsts veidojumi no-

mainīja pirmatnējās ģints iekārtas pašdarbīgo sabiedrisko organi-
zāciju. Ģints sabiedrības pārvaldes orgāni pakāpeniski pārvērtas
par tautas apspiešanas orgāniem. Valsts ir valdošās šķiras orga-

nizācija, tā tagad ir šās šķiras ierocis, lai savaldītu un ekspluatētu
apspiesto šķiru. Antīkā valsts bija galvenokārt vergturu valsts,

feodālā valsts — muižnieku varas orgāns. Runājot par buržuāzisko

valsti, Engelss rakstīja: «Mūslaiku valsts, lai arī kāda būtu tās

forma, savā būtībā ir kapitālistiska mašīna, kapitālistu valsts,

ideāls kopkapitālists.» 2

Vispārinādami Parīzes Komūnas pieredzi, Markss un Engelss
attīstīja tālāk mācību par buržuāzisko valsti un par proletariāta
diktatūru. «Komunistiskās partijas manifesta» jaunā izdevuma

priekšvārdā (1872) Markss un Engelss rakstīja, ka viņu izvirzītā

1 K. Markss un F. Engelss, Darbu izlase, II sej., 23. lpp.
2 F. Engelss, Anti-Dīrings, 314. lpp.
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programma tagad ir «vietumis novecojusies». Parīzes Komūna

praksē pierādīja, ka proletariāts nevar vienkārši saņemt savās ro-

kās gatavu buržuāzisko valsts mašīnu, bet gan ka tā ir jāsagrauj,
jāsalauž. Proletariāts sociālistiskās revolūcijas procesā rada jaunu,
proletārisku valsti, Parīzes Komūnas tipa valsti.

Raksturojot proletariāta diktatūras pamatuzdevumus, Engelss
vēstulē amerikāņu sociālistam Van-Patenam 1883. gadā norādīja,
ka proletariātam ar tā iekarotās valsts varas palīdzību jāapspiež
kapitālistu šķiras pretošanās un jārealizē tā sabiedrības ekono-

miskā pārveidošana, bez kuras revolūcija var beigties ar sakāvi. 1

Engelss parādīja, ka anarhistu prasība «nekavējoties atcelt»

valsti ir nepamatota. Tikai tad, kad nebūs sociālo šķiru, kad viena

šķira nevaldīs pār otru šķiru, kad nebūs vardarbības, tikai tad

valsts izzudīs. Engelss izvirzīja tēzi par valsts atmiršanu sociā-

lisma iekārtā, pieņemot, ka sociālistiskā revolūcija uzvarējusi vi-

sās zemēs vai vismaz vairākumā zemju.

Atšķirībā no iepriekšējā perioda, kad mar-

ksisma pamatlicēji, cīnīdamies pret ideā-

listisko vēstures izpratni, galveno uzma-

nību pievērsa jautājumam par politikas un ideoloģijas atkarību no

ražošanas veida, 90. gados Engelss atzina par nepieciešamu ana-

lizēt sabiedrības virsbūvi. Jau «Anti-Dīringā», norādot uz politis-
kās un ideoloģiskās virsbūves atkarību no bāzes, Engelss uzsvēra

tās aktīvo raksturu. Un, kad 90. gados daži sabiedriski darbinieki,
kas uzdevās par marksisma piekritējiem, mēģināja iztēlot mate-

riālistisko vēstures izpratni par tādu koncepciju, kas atzīst tikai

visu sabiedrības parādību vienpusīgu atkarību no ekonomiskā fak-

tora un noliedz sabiedriskās dzīves politiskajām un dažāda veida

ideoloģiskajām formām iespēju aktīvi ietekmēt vēstures procesu,

Engelss vērsās pret viņiem un viņu vulgārā «ekonomiskā materiā-

lisma» teoriju. Pēc šās teorijas, ekonomiskā bāze noteic visas

sabiedriskās attiecības, un politika un ideoloģija ir tikai ekonomi-

kas attīstības pasīvs rezultāts. Vēsturē valda fatāla predestinācija.
Sabiedrības attīstība noris bez cīņas, pašplūsma. Neviena šķira,

neviena partija nevar kaut cik būtiski ietekmēt notikumu gaitu.
Lai izskaidrotu šādu fatālu sabiedrības attīstību, «ekonomiskais

materiālisms» bija spiests apelēt pie abstraktās apziņas, pie cil-

vēka prāta vispār kā šās attīstības galīgā cēloņa. Līdz ar to «eko-

nomiskais materiālisms» bieži vien pārauga par ideālismu, kļūstot

būtībā par tā paveidu.
Engelss vēstulēs J. Bloham un K. Smitam 1890. g. noraidīja

šo marksisma karikatūru un deva vēstures materiālistiskās iz-

pratnes klasisku formulējumu. Marksismam nav nekā kopēja ar

vulgāro «ekonomisko materiālismu». Marksa un Engelsa mācības

buržuāzisko pretinieku mēģinājums iztēlot marksismu par dogmu,

Mācība par bāzi

un virsbūvi

1 Sk. Ķ. MapKc h 0. dme.ibc, ComiHemiH, t. 36, ctp. 9.
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kā arī no sociāldemokrātiskas nometnes nākošo marksisma viltus-

draugu mēģinājums pārvērst to par dogmu saņēma Engelsa asu

prettriecienu. Viņš pamatoja tēzi par virsbūves aktīvo lomu, par
tās atgriezenisko ietekmi un iedarbību uz ekonomisko bāzi, par
dažādu virsbūves formu — politiskās, ideoloģiskās utt. — attīstī-

bas relatīvo patstāvību. Ekonomiskās bāzes noteicošā nozīme, no-

rādīja Engelss, neizslēdz virsbūves aktīvu ietekmi, bet gan, gluži
otrādi, izraisa to: «Ekonomiskais stāvoklis ir bāze, bet vēsturiskās

cīņas gaitu ietekmē un daudzos gadījumos nosaka, galvenokārt tās

attīstības formu, dažādi virsbūves momenti: šķiru cīņas politiskās
formas un tās_ rezultāti — konstitūcijas, ko pieņēmusi uzvarētāja
šķira pēc iegūtās uzvaras, utt., tiesiskās formas un pat visu šo

īsteno kauju atspoguļojums dalībnieku smadzenēs, politiskās, juri-
diskās, filozofiskās teorijas, reliģiskie uzskati un to turpmākā at-

tīstība par dogmu sistēmu.» 1

Runājot par valsts atgriezenisko ietekmi uz ekonomiku, Engelss
atzīmēja, ka tā var būt trejāda: valsts veicina ekonomisko attīstību

un tādejādi paātrina to; tā var darboties pret ekonomisko attīs-

tību, un tad kādā noteiktā periodā valsts iekārta sagrūst; tā var

dažā ziņā veicināt un citā ziņā bremzēt ekonomisko attīstību. Bet

visos šajos gadījumos valstij ir aktīva loma. Politikas iedarbība

uz ekonomiku nav apšaubāma. Ja marksisti noliegtu «ekonomiskās

kustības politisko utt. atspoguļojumu atgriezenisko ietekmi uz pašu
šo kustību», ja politiskā vara būtu ekonomiski bezspēcīga, tad kā-

pēc gan, jautāja Engelss, mēs cīnāmies par proletariāta politisko
diktatūru? «Vardarbība (t. i., valsts vara) arī ir ekonomisks

spēks!»2

Ideoloģijas attīstības relatīvajā patstāvībā Engelss saskatīja

īpašu likumsakarību. Tā izpaužas tādējādi, ka, pirmkārt, idejas ir

saistītas vēsturiskā secībā, otrkārt, idejas gan atpaliek no esamī-

bas, gan arī dažkārt aizsteidzas tai priekšā un, beidzot, ideoloģija
aktīvi ietekmē bāzi. Engelss uzsvēra, ka ideoloģijas attīstības pat-
stāvībai ir relatīvs raksturs. Ideoloģijas pamatsaturu noteic sociāli

ekonomisko attiecību attīstība, tas neizriet tikai no ideju loģiskā
sakara vien. Visi šie Engelsa atzinumi nozīmēja vēsturiskā mate-

riālisma tālāku attīstīšanu, un reizē ar to Engelss, tos izvirzot,

dziļi un pamatoti kritizēja tā saukto ekonomisko materiālismu, kas

vulgarizēja un izkropļoja vēsturisko materiālismu.

Tādējādi marksisma pamatlicēju radošās darbībasvissvarīgākie
rezultāti šajā periodā bija: 1) dialektiskā un vēsturiskā materiā-

lisma sistemātisks izklāsts, kā arī vispusīga pamatošana tādos

darbos kā «Anti-Dīrings», «Ģimenes, privātīpašuma un valsts iz-

celšanās», «Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals»,
«Dabas dialektika» un citos; 2) materiālistiskās dialektikas tālāka

1 K. Markss un F. Engelss, Vēstuļu izlase, 372. lpp.
2 Turpat, 378. lpp.



izstrādāšana un pielietošana politiskās ekonomijas, vēstures, da-

bas zinātņu, politikas un strādnieku kustības taktikas jautājumu

risināšanā; 3) filozofijas vēstures metodoloģisko principu izstrā-

dāšana; 4) vēsturiskā materiālisma svarīgāko problēmu attīstīšana

un kokretizēšana (pirmatnējās sabiedrības likumsakarību analīze,

šķiru un valsts izcelšanās teorija, problēma par virsbūves atgrie-
zenisko ietekmi uz bāzi utt.); 5) zinātnes jaunāko atklājumu filo-

zofiska vispārināšana un dabas zinātņu vispārīgo metodoloģisko

jautājumu izstrādāšana.
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XV nodaļa

MARKSISTISKĀS FILOZOFIJAS IZPLATĪŠANĀS

EIROPAS ZEMĒS XIX GS. BEIGĀS UN XX GS. SĀKUMĀ

Pēc Parīzes Komūnas sakāves strādnieku kustības attīstībā

iestājās zināms atslābuma periods. Sociālistiskajās partijās radās

oportūnistiskais virziens — revizionisms, un cīņa pret to kļuva par

vienu no centrālajiem marksistu uzdevumiem.

Strādnieku un sociālistiskā kustība tai laikā izvirzīja izcilus

marksisma un tā filozofisko ideju propagandētājus: J. Dīcgenu un

F. Mēringu Vācijā, P. Lafargu Francijā, A. Labriolu Itālijā,
D. Blagojevu Bulgārijā un citus. Visi viņi bija marksisma pamat-
licēju cīņas biedri vai skolēni, kas ne tikai propagandēja, bet arī

attīstīja marksistiskās filozofijas atsevišķas puses.

īozefs Dīcgens (1828—1888), kā izteicies

Ļeņins, bija viens no izcilākajiem «Vācijas

sociāldemokrātiskajiem rakstniekiem filozofiem»1. Viņš bija strād-

nieks, ādas apstrādātājs. Neieguvis pabeigtu skolas izglītību, Dīc-

gens daudz mācījās patstāvīgi, agri iepazinās ar Feierbaha filozo-

fiju, studēja politisko ekonomiju un franču utopisko sociālismu.

1848. gada revolūcija atstāja uz Dīcgena apziņu neizdzēšamu

iespaidu. Viņš kļuva par revolucionāru. Reakcija viņu piespieda
doties prom no dzimtenes. 1867. gadā Dīcgens sāka sarakstīties ar

Marksu. Kopš tā laika viņš kļuva par pārliecinātu marksistu. Mar-

ksisma ietekmē viņš uzrakstīja tādus darbus kā «Cilvēka galvas
darba būtība», «Sociālista ekskursijas izziņas teorijas laukā» un

«Filozofijas akvizīts». Viņš izteica daudz dziļu dialektiski materiā-

listisku domu.

Engelss rakstīja, ka Dīcgens atklājis materiālistisko dialektiku

patstāvīgi, neatkarīgi no Marksa un pat no Hēgeļa. Viņa darbus

augsti vērtēja V. I. Ļeņins, norādīdams, ka «šai strādniekā filo-

zofā, kurš savā veidā atklājis dialektisko materiālismu, ir daudz

kas liels!» 2. Bet tai pašā laikā Ļeņins atzīmēja, ka Dīcgens ne-

vienmēr pareizi izklāsta dialektisko materiālismu, nereti pieļauj

J. Dicgens

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 19. sej., 58. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 229. lpp.
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atkāpšanos un kļūdas, ko izmantoja marksisma pretinieki, it īpaši
mahisti.

Dīcgena galvenais nopelns ir tas, ka viņš izstrādāja dažas

dialektiski materiālistiskās izziņas teorijas problēmas, kam bija
ārkārtīgi svarīga nozīme sakarā ar pozitīvisma izplatīšanos dabas

zinātnieku vidū. Pazīstamais fiziologs Dibuā-Reimons savā runā

«Par dabas izzināšanas robežām» (1872) noliedza izziņas un

matērijas būtības izzināšanas iespējamību. Viņš apgalvoja, ka

zinātne šo mīklu nespējot atminēt. Dīcgens izvirzīja pret agnosti-
cismu nevis vienkārši materiālismu, bet tā jauno, augstāko
formu — dialektisko materiālismu.

Dīcgens teica, ka dialektiskā metode, būdama dabas un sabied-

rības objektīvo likumsakarību izpausme, ir zinātniska metode. Dia-

lektika ir «centrālā saule, kas izstaro gaismu, kura mums ap-

gaismo ne tikai ekonomiju, bet visu kultūras attīstību un kura galu
galā apgaismos arī visu zinātni līdz «tās pēdējiem pamatiem»» 1

.

Savā koncepcijā Dīcgens par izejas punktu ņem materiālo pa-
sauli. «Monistiskā pasaules daba, būdama vienlaikus pārejoša un

mūžīga, ierobežota un neierobežota, atsevišķa un vispārēja, pastāv
visā, un viss pastāv tajā.» 2 Cilvēks ar savu prātu un jūtām ir

daļa no materiālās pasaules, kas atrodas nemitīgā kustībā un

pārmaiņā. Cilvēka prāts nav nekas pārdabisks, tas ir līdzīgs dabas

spēkiem, bet tam piemīt specifiskas īpašības, kas raksturīgas tikai

tam. Domāšanas process ir fizioloģisks process. Vēstulē Marksam

Dīcgens rakstīja: «Domāšana ir juteklisks materiāls fakts. Ja to

arī nevar taustīt, to tomēr var sajust.»
3

Apziņa atvasināma no ma-

tērijas, tā ir matērijas «ideālais produkts», matērijas esamības,
kustības forma. Dīcgens noraida vulgāro materiālistu primitīvo

risinājumu, kurā doma reducēta uz vielu.

Taču Dīcgens ne vienmēr prasmīgi norobežojās no vulgārā ma-

teriālisma. Tā, piemēram, viņš rakstīja, ka «arī nejutekliskais
priekšstats ir juteklisks, materiāls, tas ir īstens»4

.
V. I. Ļeņins

norādīja uz šās tēzes nepareizību: «Ka tiklab doma, kā arī ma-

tērija ir «īstenas», t. i., pastāv, tas pareizi. Bet nosaukt domu par

materiālu — nozīmē spert kļūdainu soli uz materiālisma sajauk-
šanu ar ideālismu.»5

Dīcgens aizstāvēja materiālistisko atspoguļošanas teoriju un

dialektiski atrisināja daudzus tās jautājumus. Viņš noraidīja Kanta

viedokli, ka «lietas par sevi» nav izzināmas, un norādīja, ka parā-
dība principiāli neatšķiras no «lietas par sevi» un ir tās tēls. Viņš
uzsvēra mūsu izziņas objektivitāti, balstīdamies uz cilvēka

1 it. H36paHHbie (pnjiococpCKiie coHHHeHHH, M., 1941, CTp. 295.
2

Turpat, 161. lpp.
3 H. JļuiļaeH — K. MapKcy, «Bonpocbi (pii.iocodnin», N° 3, 1958, CTp. 141.
4 Citēts pēc V. I. Ļeņina Rakstu 14. sēj., 225. lpp.
5

V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 225. lpp.
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pieredzi, praksi ka uz visa teorētiska izzināšanas procesa pamatu,
kā uz tiesnesi strīdā par pasaules izzināšanas iespējamību.

Dīcgens izvirzīja jautājumu par izzināšanas procesa pētīšanas

nepieciešamību. Viņš franču materiālistiem pārmeta, ka tie neno-

darbojās ar «cilvēka domāšanas spējas» analīzi.

Pēc Dīcgena domām, izziņas teorija ir materiālistiskās filozo-

fijas svarīgākā daļa. Apziņas darbības pētīšanā jāpiedalās ne tikai

dabas zinātniekam, bet arī filozofam, un filozofam te pieder no-

teicošais vārds. Domāšana, būdama smadzeņu īpašība, ir «priekš-
mets, ko pētī atsevišķa zinātne, kuru var saukt par loģiku, izziņas

teoriju vai dialektiku»1
.

Dīcgena nopelns ir tas, ka viņš izstrādāja patiesības problēmu.
Pēc Dīcgena uzskatiem, objektīvā patiesība tiek izzināta dialek-

tiski. Mūsu priekšstati ir materiālo priekšmetu tēli. Taču tie ne-

kad nevar kļūt par precīzu dabas fotogrāfiju. Tāpat kā portrets
nespēj pilnīgi atveidot visas oriģināla puses un iezīmes, tāpat arī

mūsu priekšstati tikai aptuveni, bet nevis absolūti atspoguļo mūsu

apziņā dabas parādības. Process, kurā cilvēks izzina materiālo

pasauli, ir patiesības atklāšana. Bet daba ir bezgalīga, tās «dā-

vanas ir neizsmeļamas». Tāpēc prāts izzina dabu un tās atseviš-

ķās daļas — lietas — relatīvi, t. i., aptuveni, nevis pilnīgi un ne-

vis absolūti. Šīs relatīvās patiesības veido «patiesu, īstu un ne-

viltotu ainu», kaut arī tā nav pilnīgi adekvāta pasaules izziņai.
Grāmatā «Materiālisms un empiriokriticisms» V. I. Ļeņins

uzsvēra, ka Dīcgens pareizi izvirzījis jautājumu par objektīvo pa-

tiesību, par absolūtās un relatīvās patiesības samēru. Reizē ar to

viņš atzīmēja, ka Dīcgens te pieļauj neprecizitātes. Tā, piemēram,
«Sociālista ekskursijās izziņas teorijas laukā» Dīcgens runā par

to, ka zināšanas par absolūto patiesību esot cilvēkam iedzimtas.

Taču mācībā par izziņu, jautājumā par patiesības kritēriju Dīc-

gens visumā iet Marksa un Engelsa nosprausto ceļu. Viņam viena

no svarīgām atšķirībām starp materiālistisko un ideālistisko filo-

zofiju ir tā, ka materiālistiskā filozofija par patiesības kritēriju

uzskata praksi, bet ideālistiskā — tīro domāšanu.

Dīcgens izvirzīja jautājumu par dialektisko loģiku. Savos dar-

bos, it īpaši «Vēstulēs par loģiku», viņš aplūko jaunās loģikas
problēmu un cenšas noteikt principiālo atšķirību starp to un for-

mālo loģiku. Turklāt viņš formālo loģiku kritizē. Formālā loģika,

viņš apgalvo, ir abstrakta, ignorē parādību mainīšanos un kus-

tību, novelk stingru robežu starp parādībām un neņem vērā at-

šķirības un pretstatus, kuri veido dabas parādību būtību, atrauj

formu no satura un pārmērīgi izceļ intelekta patstāvīgo lomu.

Tāpēc tikai dialektiskā loģika ir dzīvotspējīga. «Dialektikas māk-

sla jeb loģika, kas māca, ka pasaules veselums
...

ir vienota

1 H. Il36paHHbie cptiJiococpCKHe commeHHH, dp. 321.



būtība,» norāda Dīcgens, «ir absolūta mācība par attīstību.» 1 Dīc-

gens saprot, ka jaunajai loģikai ne tikai jāatspoguļo Visumā no-

tiekošās pārmaiņas un attīstība, bet arī jāizskaidro tā pamatā
esošā pretruna. Dialektiskā loģika atšķirībā no formālās loģikas
uzskata pretrunu par likumīgu un pareizu, jo tā piemīt pašām
lietām. Augstu vērtēdams Hēgeļa dialektisko loģiku, Dīcgens at-

zīmē tās kardinālo trūkumu, norādīdams, ka domāšanas kategori-
jas ir atkarīgas no objektīvās dialektikas. Mahisti, izmantodami

Dīcgena formulējumu atsevišķās neprecizitātes un kļūdas (piemē-

ram, apgalvojumu, ka mūsu izzināšanas spēja dialektiski saskal-

dot dabu), centās viņam piedēvēt subjektīvismu dialektiskās loģi-
kas jautājuma risināšanā. Taču tas bija veltīgi. Dīcgens katego-
riski apgalvoja: «Loģikas zinātnei jāoperē tikai ar faktisko

pasauli, kura nesaraujami saistīta ar mums un mūsu domām.»2

Savu materiālismu Dīcgens aizstāvēja cīņā pret ideālistiem,

«diplomētajiem melnsvārcības sulaiņiem». Ideālismu filozofijā
viņš uzlūkoja par izsmalcinātu reliģijas aizstāvēšanu, par eks-

pluatatoru šķiru pasaules uzskatu.

V. I. Ļeņins norāda, ka Dīcgens devis pareizu un trāpīgu ideā-

lisma raksturojumu. It sevišķi Dīcgens nosodīja filozofijā vidus-

ceļa partiju, nosaukdams to par neģēlīgu partiju, kas liekulīgi
slēpj savu īsto šķirisko nostāju.

Pols Lafargs (1842—1911) — viens no

ievērojamākajiem revolucionāriem, Fran-

cijas un starptautiskās strādnieku kustī-

bas vadītājiem — daudzus gadus bija
Marksa un Engelsa draugs. Viņš bija lie-

lisks marksistiskās teorijas propagandists, cīnītājs par dialek-

tisko materiālismu un kareivīgs ideālisma kritiķis. V. I. Ļeņins

viņu uzskatīja par «vienu no visapdāvinātākajiem un dziļākajiem
marksisma ideju izplatītājiem .. .»

3
.

Lafargs profesionāla revolucionāra lielo organizatorisko darbu

savienoja ar plašu literāri publicistisku un teorētisku darbību.

Viņš sarakstījis vairākus marksistiskus pētījumus par filozofijas,
valodniecības, literatūrkritikas un etnogrāfijas jautājumiem. Viņa

filozofiskajiem darbiem («Kārļa Marksa ekonomiskais determi-

nisms», «Kapitāla reliģija» v. c.) raksturīgs kaujiniecisks parte-
jiskums un dziļa teorētisko jautājumu nostādne.

P. Lafargs pievērsa uzmanību tām būtiskajām pārmaiņām, kā-

das beidzamajā gadu desmitā bija notikušas kapitālistiskajās ze-

mēs. Tā, piemēram, darbā «Amerikāņu tresti, to ekonomiskā,
sociālā un politiskā nozīme» viņš analizē kapitālisma monopo-

Lafargs — dialektiskā

materiālisma

propagandētājs, un viņa
cīņa pret ideālismu

1 H. Jļuuzen, 3aBoeBaHHH (3kbh3ht) d)ii.ioco(pHH n rmcbMa o jioruKe, CU6.,
1906, crp. 158.

2

Turpat, 118. lpp.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 17. sēj., 260. lpp.
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lizācijas procesu, tajā saskatīdams «īpašu kapitālistiskās evolū-

cijas stadiju». Tas dod viņam iespēju dziļi aplūkot vēstures mate-

riālistiskās izpratnes problēmas.
Lielu uzmanību Lafargs pievērš neokantisma kritikai; neokan-

tisms no XIX gs. beigām Francijā bija ieguvis piekritējus starp
sociālistiskās partijas labā spārna ievērojamākajiem pārstāvjiem,
piemēram, Zoresu, kurš neokantismu uzskatīja par sociālistiskās

kustības filozofisko pamatu. 1895. gadā diskusijā ar Lafargu 2o-

ress nostājās pret vēstures materiālistisko izpratni.
Lafargs savā neokantiešu kritikā pareizi atsedza viņu teorē-

tisko uzskatu iekšējo sakaru ar politisko oportūnismu. Viņš rak-

stīja, ka neokantieši, noraidīdami šķiru cīņu un izvirzīdami «estē-

tisko sociālismu», cenšas ar Kanta filozofijas palīdzību sagraut
Marksa un Engelsa materiālismu. Grāmatā «Kārļa Marksa ekono-

miskais determinisms» Lafargs, kritizēdams Kantu un viņa jaunā-
kos piekritējus, izklāsta Marksa izziņas teoriju un dialektisko me-

todi, kā arī vēstures materiālistiskās izpratnes pamatus. Marksa

dialektikā viņš saskatīja radošu metodi, instrumentu konkrēto

faktu pētīšanai. Marksisms, teica Lafargs, nepavisam nav gatavu
principu un kanonu doktrīna.

Cīņa pret neokantiešiem noteica arī Lafarga interesi par sva-

rīgu materiālistiskās izziņas teorijas problēmu izstrādāšanu. Dau-

dzas viņa darbu lappuses veltītas abstraktu jēdzienu un abstraktu

ideju analīzei. Ņemdams piemērus no sengrieķu un jaunlaiku filo-

zofijas vēstures, Lafargs parāda materiālisma un ideālisma ne-

pārtraukto cīņu abstrakto jēdzienu problēmas risināšanā. Sakarā

ar to viņš kritizē Platona, Dekarta, Leibnica, Kanta un Hēgeļa
ideālismu.

Lafargs pareizi uzsver, ka jautājumu par jēdzienu un ideju
izcelšanos var risināt, tikai pamatojoties uz Marksa atklāto vēs-

tures materiālistisko izpratni. «Progresa, taisnīguma, brīvības,

tēvijas jēdzieni utt.,» viņš rakstīja, «tāpat kā matemātikas aksio-

mas nepastāv paši par sevi un ārpus pieredzes. Tie neiet pieredzei
pa priekšu, bet tai seko. Tie nerada vēsturiskus notikumus, bet ir

sekas sociālām parādībām, kuras attīstīdamās tos rada, pārveido
un iznīcina. Tie kļūst par virzītājiem spēkiem tikai tāpēc, ka iz-

riet tieši no sociālās vides.» 1

Darbā «Izziņas problēma» Lafargs pētī izziņas jutekliskās un

loģiskās puses savstarpējo attiecību. Izziņā cilvēks balstās ne-

tikai uz savām jūtām, bet arī uz saprātu un praksi, kas ietver zi-

nātnisku aparātu izmantošanu. «Kantieši un neokantieši,» norāda

Lafargs, «tādējādi izdara rupju kļūdu, apgalvodami, ka mēs lietu

īpašības izzinām un varam izzināt tikai ar savu juteklisko
iespaidu palīdzību.»2 Substances un cēlonības jēdzieni un citas

1 fl. JĪCHpape, ComiHeHHH, t. 111, M.—Jl., 1931, CTp. 9—lo.
2 77. Jlacpape, ripoč.ieMa no3HaHHH. IlpHJio>KeHHe k KHHre «SKOHOMimecKHH

,aeTepMHHH3M Kapjia Mapnca», M., 1923, ctp. 318—319.
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«apriorās kategorijas» cilvēkam rodas ilgas vēsturiskas prakses
laikā, tāpat kā visas ētikas, socioloģijas, politiskās ekonomijas un

dabas zinātņu kategorijas.
Lafargs atspēko Kanta agnosticismu, viņa argumentus par

prāta bezspēcību, norādīdams uz cilvēka izzināšanas spēju ne-

mitīgo paplašināšanos līdz ar viņa praktiskās darbības attīstību.

Aplūkojot izziņas teorijas jautājuma šķirisko pusi, Lafargs se-

cina, ka proletariātam raksturīgs pasaules uzskats, kas atzīst iz-

ziņas objektivitāti, turpretim mūsdienu buržuāzijai vajadzīgs
agnosticisms savas kundzības nostiprināšanai. «Materiālismā un

empiriokriticismā» Ļeņins norāda, ka Lafargs, kritizējot Kantu,
ieņem pareizu nostāju.

Ne jau visus izziņas teorijas jautājumus Lafargs aplūkoja
vienādi dziļi un vispusīgi. Dažiem no tiem, piemēram, viņa trak-

tējumam par izziņas jutekliskās un loģiskās puses savstarpējo
attiecību vai jautājumam par praksi, par dialektikas izmantošanu

izziņā ir vajadzīgs precizējums, reizēm pat labojumi. Bet jautā-
jumu par jēdzienu Lafargs atrisinājis radoši.

Dialektiku pareizi uzskatīdams par visu dabas un sabiedrības

parādību izziņas vienīgo zinātnisko metodi, Lafargs savos dar-

bos izskaidro dialektisko metodi galvenokārt attiecinājumā uz da-

žādām sabiedrības dzīves pusēm.
Rakstā «Evolūcija — revolūcija» Lafargs kritizē O. Konta,.

H. Spensera v. c. vulgāro evolucionismu. «Daudzi, to skaitā arī

mācītie pozitīvisti,» viņš raksta, «domā, ka šīs divas attīstības

formas — evolūcija un revolūcija — ir pretējas un viena otru iz-

slēdz; taču īstenībā tās viena otru papildina.» 1 Attīstības revolu-

cionāro formu sagatavo evolucionārās pārmaiņas. Tas ir vispārīgs
dabas un sabiedrības attīstības likums.

Vēsturiskā materiālisma jautājumiem veltītajos darbos Lafargs
norāda, ka cilvēce attīstās dabiskā vidē un mākslīgā vidē, kas

rodas sabiedriskās dzīves procesā. Sabiedriskā dzīve ietver eko-

nomiskās, sociālās, politiskās un ideoloģiskās sabiedriskās attiecī-

bas. Sabiedrības attīstības noteicējs spēks ir ražošanas veids. Da-

bas likumus nevar izmantot, lai izskaidrotu cilvēces vēsturi, kā

to dara sociāldarvinisti. «Darvinistu kungu sludinātā cīņa par

eksistenci,» rakstīja Lafargs, «nevar izskaidrot cilvēku sabiedrību

attīstību, tāpēc ka cilvēki dzīvo citos apstākļos nekā dzīvnieki un

augi.»2

Vēsturisko materiālismu Lafargs uzskata par teoriju, kas at-

klāj kapitālisma attīstības un bojā ejas likumus un līdz ar to pa-

rāda proletariātam sociālisma sasniegšanas ceļus un līdzekļus.

«Ekonomiskais materiālisms (marksisms. — Aut.) aicina civili-

zēto zemju proletariātu uz sacelšanos. Tas māca, ka šis proleta-

1 77. Jlaabapz, ComiHeHHH, t. I, M—Jl., 1925, CTp. 271.
2 77. Jlacpape,CommeHHH, t. 111, CTp. 447.
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riāts atbrīvosies tikai tad, kad iznīcinās kapitālistiskās sabiedrī-

bas ekonomisko formu.» 1

īpašu vietu Lafarga darbos ieņem šķiru cīņas un valsts mar-

ksistiskās teorijas pamatojums. Lafargs kategoriski nostājas pret

Bernšteina, Malona un citu revizionistisko tēzi, ka kapitālisms pa-

kāpeniski ieaug sociālismā, un asi kritizē buržuāzisko parlamentā-
rismu un buržuāzisko demokrātiju, pierādīdams, ka proletariāta
revolūcijas ir vēsturiski nenovēršamais sabiedrības attīstības cejš.

Lafargs propagandēja marksisma mācību par proletariāta dik-

tatūru. «Tai dienā,» viņš rakstīja, «kad Eiropas un Amerikas pro-

letariāts saņems savās rokās valsti, viņam vajadzēs organizēt
revolucionāro varu un diktatoriski pārvaldīt sabiedrību, kamēr

buržuāzija kā šķira nebūs izzudusi, t. i., kamēr nebūs pabeigta
ražošanas rīku (banku, dzelzceļu, fabriku, raktuvju, rūpnīcu utt.)

nacionalizācija.» 2

Izklāstīdams vēstures materiālistisko izpratni, Lafargs analizē

morāles un reliģijas problēmu un pamato proletārisko ateismu.

Viņš atspēko ideālistisko mācību par morālo ideju iedzimšanu.

Ētiskie priekšstati vēsturiski mainās. Tā, piemēram, taisnīguma

un netaisnīguma jēdziens rodas līdz ar privātīpašumu un mainās

līdz ar tā attīstību. Attīstoties sociālekonomiskajām attiecībām

sabiedrībā, mainās arī tikumiskā ideāla saturs. Antagonistiskās
sabiedrības valdošo šķiru morāle atbilst šo šķiru interesēm un

vajadzībām un visādi tiek iepotēta apspiestajām šķirām.
Izmantodams konkrētu etnogrāfisku un literārvēsturisku ma-

teriālu, Lafargs parāda reliģisko priekšstatu evolūciju atkarībā

no sabiedrības ekonomiskajām un sociālajām attiecībām. Savos

talantīgi uzrakstītajos pamfletos «Pijs IX paradīzē» un «Kapitāla

reliģija» viņš pārliecinoši parāda, ka pašreizējā laikmetā reliģija
aizstāv kapitālistiskās sabiedrības pamatus. Reliģiju viņš nosauc

par darbaļaužu masu garīgās apspiešanas līdzekli.

Lafarga darbos ir arī trūkumi un dažas kļūdas. Tā, piemēram,

viņa uzskatos par valsti manāma anarhosindikālisma ietekme;

viņš pienācīgi nenovērtēja parlamentārās cīņas nozīmi. Taču

visumā Lafargs šķiru cīņas un revolūcijas pamatjautājumos
ieņēma pareizas pozīcijas.

Francis Mērings (1846—1919) pie sociāl-

demokrātijas nonāca 80. gadu beigas no

buržuāziskās demokrātijas nometnes. Viņš

bija ievērojams publicists un marksisma

propagandists un teorētiķis. Daudzus ga-

dus viņš bija Vācijas sociāldemokrātijas

teorētiskā izdevuma «Neue Zeit» redak-

cijas loceklis, bet no 1901. gada kļuva par kreisās avīzes «Leip-

ziger Volkszeitung» redaktoru. Mērings bija viens no izciliem

F. Mērings —

marksistiskās

filozofijas ideju
propagandētājs un

buržuāziskās filozofijas
kritiķis

1 77. Jīadiapz, ComiHemiH, t. 111, dp. 433.
2 77. CoHHHeHHH, t. I, crp. 90.
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kreisā spārna pārstāvjiem Vācijas sociāldemokrātijā. V. I. Ļeņins
par viņu runāja kā par cilvēku, kas ne tikai grib, bet arī prot
būt marksists. Mērings jūsmīgi apsveica Lielo Oktobra sociālis-

tisko revolūciju. Viņš bija viens no Vācijas Komunistiskās par-

tijas dibinātājiem.
F. Mērings ir daudzpusīgs filozofs. Viņš ir autors interesan-

tiem rakstiem par filozofijas vēsturi un buržuāziskās filozofijas
un revizionisma kritiku, kā ari vairākiem darbiem, kuros izstrādā-

tas vēsturiskā materiālisma problēmas. Viņš radoši izmantoja
vēsturisko materiālismu, pētījot Vācijas vēsturi, militāras problē-
mas un it īpaši literatūras un literatūras kritikas jautājumus.
Filozofiju Mērings vienmēr aplūkoja kā zināmu šķiru pasaules uz-

skatu, kas saistīts ar viņu cīņu. Mērings rakstīja: «Filozofija ir

ideoloģiska parādība, kas pavada šķiru cīņu, viena no tām ideo-

loģiskajām formām, kādās cilvēki apzinās šo cīņu un kādās to

izcīna.» 1

Mēringa nopelns ir tas, ka viņš atmaskojis tādas ideālistiskas

filozofiskas koncepcijas kā Nīčes, Hartmaņa, Šopenhauerā un neo-

kantiešu teorijas. Mērings pirmais deva triecienu mītam par nī-

čeānismu kā progresīvu filozofiju, kas vērsta pret buržuāzisko kul-

tūru. Viņš atsedza Nīčes filozofijas reakcionāro būtību.

Ne mazāk svarīga bija Mēringa sniegtā Šopenhauerā un Hart-

maņa kritika. Viņš atspēkoja Šopenhauerā un Hartmaņa apgal-
vojumus, ka to filozofija esot vācu klasiskās filozofijas turpinā-
jums. Mērings pārliecinoši pierādīja, ka šie reakcionārie filozofi

nostājas pret visu progresīvo, ko devis Hēgelis, un noraida to,

kas Hēgeļa mācībā ir visvērtīgākais, — dialektiku. Šopenhauers
un Hartmanis nostāda dialektikai pretī metafiziskās kategorijas —

«nemainīgo» un «nejaušo» vēsturē. Mērings atzīmēja arī Šopen-
hauerā un Hartmaņa uzskatiem raksturīgos centienus cīņā pret
filozofisko materiālismu izmantot dažu dabas zinātnieku agnosti-
cismu. Hartmanis mēģināja filozofiski pamatot «fizikālo ideā-

lismu». Bioloģijā viņš bija niknākais darvinisma pretinieks. Mē-

rings kritizēja Šopenhauerā vitālismu, tajā saskatīdams pilnīgu
atteikšanos no zinātnes, no dabas izzināšanas. Viņš rakstīja, ka

Šopenhauers un Hartmanis, apgalvodami, ka «vitālais spēks» ir

robeža, par ko tālāk nesniedzas mūsu zināšanas par dabu, no-

sprauž dabas zinātnēm ietvarus. Cīņā ar Hartmani un vitālis-

tiem Mērings aizstāvēja darvinismu, uzskatīdams to par mūs-

dienīgu evolūcijas teoriju, kas Jauj pareizi saprast dzīvnieku un

augu organismu attīstības likumsakarības.

Centrālo vietu savā buržuāziskās filozofijas kritika Mērings

ierādīja neokantismam. Lozungu «atpakaļ pie Kanta» viņš atmas-

koja kā reakcionāru aicinājumu uz cīņu pret marksistisko filozo-

fiju. «Ja mēs vēlreiz paraudzīsimies uz neokantismu,» rakstīja

1
<ž>. Mepune, Ha erpa>Ke MapKcii3Ma, M.—Jl., 1927, dp. 155.
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Mērings, «tad redzēsim, ka objektīvi un pēc būtības tas ir tikai

mēģinājums sagraut vēsturisko materiālismu.» 1

Mēringa nopelns bija arī tas, ka viņš nostājās pret tā saucamo

hēgelisma renesansi. Viņš teica, ka Kants sāk iziet no modes, ka

tagad buržuāzija neohēgelismā tiecas atrast jaunu ideoloģisku
ieroci pret marksismu. Pēc Mēringa vārdiem, neohēgelisms vis-

pirms liek atdzimt Hēgeļa reakcionārajai mācībai par valsti. Neo-

hēgeliešu retrogradajiem centieniem nav nākotnes. Buržuāziskajai
sabiedrībai lemta bojā eja.

Jāatzīmē, ka ne viss Mēringa uzrakstītais ir vienādi vērtīgs;
dažos jautājumos viņš reizēm nopietni kļūdās un ir neprecīzs.
Tā, piemēram, Mēringa cīņa pret mahismu ierobežojās tikai ar to,
ka viņš kritizēja dažu Maha sociāldemokrātisko piekritēju (it

īpaši F. Adlera) mēģinājumus revidēt vēsturisko materiālismu.

Aiz mahistu dažādajiem sofistiskajiem argumentiem, aiz viņu

šķietamā bezpartejiskuma filozofijā Mērings nesaskatīja viņu
ideālismu gnozeoloģijā, viņu cīņu pret dialektisko materiālismu.

Viņš neredzēja sakaru starp mahismu un «fizikālo ideālismu»,

kas radās XIX gs. beigās un XX gs. sākumā dabas zinātņu krī-

zes rezultātā. Mēringa sniegtajā buržuāziskās filozofijas kritikā

vērojamie atsevišķie trūkumi, vienpusība un dažas kļūdas izskaid-

rojamas ar to, ka viņš nesaprata marksisma kā īpašas filozofijas
nozīmi, neredzēja, ka Markss un Engelss izdarījuši apvērsumu
filozofijā, radīdami jaunu — dialektisku materiālismu. Tā, piemē-

ram, dialektiku viņš uzskatīja tikai par «vēsturiski materiālis-

tisku metodi», nesaskatīdams tajā zinātni par visa esošā attīstī-

bas vispārīgajiem likumiem. Viņš uzskatīja, ka dabas zinātnēs

Markss un Engelss turas pie mehānistiskā materiālisma. 2

Mēringa stiprā puse bija tā, ka viņš aizstāvēja vēstures mate-

riālistisko izpratni un izmantoja vēsturisko materiālismu vēstu-

res un literatūras pētniecībā. Būdams kategorisks vēsturiskā ideā-

lisma pretinieks, viņš cīnījās par katru materiālisma tēzi pret

buržuāziskajiem sociologiem Zombartu, Bārtu, Tennisu un bur-

žuāzisko ekonomistu L. Brentano, kā arī atmaskoja revizionistu

Bernšteina un Voltmaņa ideālistiskos trikus. Mērings pareizi nora-

dīja, ka vēstures materiālistiskā izpratne ir saistīta ar proleta-
riāta šķiras cīņas politiskajiem uzdevumiem. Viņš teica, ka vēs-

tures materiālistiskā izpratne ir iedarbīgākais masu revolucionize-

šanas ierocis.

Darbos, kuros analizētas vēstures materiālistiskās izpratnes
problēmas, Mērings sev izvirza uzdevumu vispirms noskaidrot

sociālpolitisko un ideoloģisko parādību atkarību no ekonomiskās

bāzes. «Leģendā par Lesingu» viņš pētī vācu buržuāzijas ideolo-

ģijas atkarību no ekonomiskajiem apstākļiem. Taču reizēm

1 0. Mepum, Ha cTpa>Ke MapKCH3Ma, CTp. 113.
2 Fr. Mehring, Gesammelte Schriften, B. 13, Berlin, 1961, S. 430.
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Mērings pienācīgi nenovērtēja marksisma tēzi par virsbūves iedar-

bību savukārt uz bāzi un par ideoloģisko formu attīstības relatīvo

patstāvību. Kādā no savām vēstulēm Engelss pievērsa Mēringa
uzmanību šim apstāklim.

Jautājumā par revolūciju Mērings balstījās uz marksistisko

tēzi, ka konkrētie vēsturiskie apstākļi noteic, kāds raksturs būs

sabiedrības nākamajai attīstībai, kura var norisināties gan ar

varmācīgu apvērsumu, gan bez tā. Proletariāta diktatūru viņš pie-

minēja vispārīgā formā. Šo jautājumu viņš īsti izvirzīja tikai pēc
sociālistiskās revolūcijas Krievijā. Rakstā «Markss un boļševiki»
(1918) viņš runāja par proletariāta diktatūru kā pārejas iekārtu,

kuras laikā politiskā vara koncentrējas strādnieku rokās. Mērings
atspēkoja Kautska uzskatu, ka proletariāta diktatūra ir identiska

ar buržuāzisko parlamentārismu un buržuāzisko demokrātiju.
Raksturojot Mēringa lomu marksisma izplatīšanā un attīstī-

šanā, var teikt, ka viņš bija viens no talantīgajiem filozofiem, kuri

Marksa un Engelsa teoriju aizstāvēja pret buržuāziskajiem
filozofiem un revizionistiem.

Antonio Labriola (1843 —1904) ir ievēro-

jams itāliešu marksistiskais filozofs. Savu

darbību viņš sāka apstākļos, kad Itālijā

auga nacionālās atbrīvošanās kustība.

Pēc savas politiskās pārliecības Labriola sākumā pieslējās bur-

žuāziski demokrātiskajam virzienam, bet, iepazinies ar sociālismu

un sociālistisko kustību, 90. gados nonāca pie marksisma.

Romas universitātē Labriola lasīja sociālisma vēstures kursu

un atklāti paziņoja, ka ir vēsturiskā materiālisma piekritējs. Vēs-

tulē Engelsam 1891. gada 21. februārī viņš rakstīja: «Tagad vai-

rāk nekā jebkad es dzīvoju jūsu sabiedrībā. Universitātē, kur es

beigu beigās atkal esmu atguvis možumu un vārda brīvību, es jau
vairākus mēnešus attīstu vēstures materiālistisko teoriju.»

1

1893. gadā, būdams delegāts II Internacionāles kongresā Cīrihē,
Labriola iepazinās ar Engelsu personiski. 1895. gadā viņš publi-

cēja «Vēstures materiālistiskās izpratnes apcerējumu» pirmo daļu,
pēc tam otro un trešo daļu. Šā darba beidzamā daļa ar nosau-

kumu «No viena gadsimta uz otru» nāca klajā tikai 1925. gadā.
Savās vēstulēs sindikālistam 2. Sorelam Labriola līdzās vēs-

turiskā materiālisma propagandas praktiskajiem jautājumiem ap-
skata vairākas teorētiskas problēmas: par izziņas teoriju, morāli,,

kristietības izcelšanos un attīstību v. c. Savus uzskatus viņš iz-

strādā cīņā pret Nīčes, Hartmaņa, Kročes, sociālo darvinistu un

rnaltusiešii buržuāzisko filozofiju un socioloģiju, pret revizionis-

tiem Bernšteinu, Turati, Masariku un citiem. Labriola bija viens

no II Internacionāles perioda labākajiem marksisma pārstāvjiem,
bet visos dziļumos vēl pilnīgi neizprata, kāda ir būtība jaunajam

A. Labriolas izstrādātie

vēsturiskā materiālisma

jautājumi

1«rioA 3Ha\ieHeM MapKCH3Ma», N° 1, 1924, dp. 42.
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vēsturiskajam laikmetam, kas radies XIX un XX gs. mijā, kā ari

jaunajiem strādnieku šķiras uzdevumiem cīņā par sociālistisko

revolūciju. Viņa teorētiskajiem uzskatiem piemita zināms abstrak-

tums un shematisms. Pretrunīga bija viņa nostāja jautājumā par
dialektiskā un vēsturiskā materiālisma savstarpējo attiecību. No

vairākiem viņa izteicieniem izriet, ka par marksisma filozofiju
viņš uzskatīja tikai vēsturisko materiālismu. Neprecīzi viņš definē

dialektikas saturu: viņš to apskata gan kā pētīšanas paņēmienu

kopumu, gan kā kritiskās domāšanas metodi. Taču viņš pareizi
lieto dialektiku vēstures procesa izskaidrošanai, dziļi kritizēdams

B. Kročes un eklektika T. Masarika abstrakti ētisko viedokli. Lab-

rioias grāmatu «Par vēsturisko materiālismu» V. I. Ļeņins no-

sauca par lielisku. 1 Viņa darbus augstu vērtēja arī Pļehanovs,
Lafargs un Mērings.

Savos darbos Labriola pētī jautājumu par Marksa un Engelsa
sociālvēsturiskās doktrīnas ģenēzi. Viņš pievērš uzmanību ne tik

daudz marksisma pēctecīgajam sakaram ar pagātnes progresīva-

jām idejām, cik vēsturiskajiem un sociālajiem apstākļiem, kas

radījuši marksismu, un tam jaunajam, ko devuši Markss un En-

gelss salīdzinājumā ar visu pagātnes historiogrāfiju un sociolo-

ģiju. Šai sakarībā Labriola uzsver «Komunistiskās partijas mani-

festa» vēsturisko nozīmi. Pēc viņa vārdiem, «Manifesta» parādī-
šanās datums ir «robežzīme, kas mūsu ceļā iezīmē jaunas ēras

sākumu» 2
. Viņš norāda, ka zinātniskā komunisma doktrīna izriet

no vēstures materiālistiskās izpratnes.
Savos darbos Labriola savdabīgā veidā izklāsta vēstures ma-

teriālistiskās izpratnes pamatprincipus. Viņa terminoloģija nereti

ir nekonsekventa un miglaina, bet principiālos jautājumus viņš
risina no marksistiskām pozīcijām. Labriola aizstāv marksistisko

tēzi, ka sabiedrības progresu galu galā noteic ražošanas attīstība.

Te viņš pamatoti kritizē sociāldarvinismu, tā saukto ekonomisko

materiālismu un faktoru teoriju. Labriola pierāda, ka nav pamata
vēstures reducēšanai uz cīņu par eksistenci. Cilvēks secīgi rada

dažādas sociālās vides gradācijas: Sabiedrība nepavisam nav vien-

kāršs dabas turpinājums. «Attīstījušies un progresējuši tikai cil-

vēki, pamazām atklādami dabā tos nosacījumus, kuri ar darbu un

ar pieredzes uzkrāšanu dod iespēju radīt jaunas, sarežģītākas ra-

žošanas formas.»3

Noraidīdams «ekonomisko materiālismu», Labriola pievērš uz-

manību sabiedriskās dzīves un tās parādību sarežģītībai. Viņš

norāda, ka ideoloģiskās parādības nevar secināt no dzīves eko-

nomiskajiem apstākļiem tieši, automātiski. «Ekonomiskais funda-

ments, kas noteic visu pārējo, nav vienkāršs mehānisms, no kura

1 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 2. sēj., 436. lpp.
2 A. JlačpuoAa, HcTOpHHecKHH MaTepna;in3M, Jl., 1926, CTp. 9.
3 Turpat, 73. lpp.
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kā tiešas automātiskas un mašinālas sekas izdalās institūti,
likumi, paražas, domas, jūtas un dažādi ideoloģijas veidi.» 1

Labriola parāda «faktoru teorijas» nezinātniskumu. Reizē ar

to viņš norāda, ka pirms marksisma rašanās šī teorija bija jauna
izziņas pakāpe un kādu laiku Jāva orientēties notikumos.

Revolucionārā marksisma ideju izplatīšanās Itālijā ir cieši

saistīta ar Labriolas vārdu. Itālijas Komunistiskās partijas

pamatlicēji A. Gramši un P. Toljati augstu vērtēja Labrio-
las propagandista darbību.

Dmitrijs Blagojevs (1855 —1924) ir mar-

ksistiskās partijas pamatlicējs Bulgārijā,
ievērojams domātājs, kurš ar saviem darbiem sāka izplatīt mar-

ksismu Bulgārijā.
Jau studenta gados Pēterburgas universitātē Blagojevs aktīvi

piedalījās revolucionārajā kustībā un 1883. un 1884. gadā noorga-

nizēja Krievijā vienu no pirmajām sociāldemokrātiskajām gru-

pām, kas saistījās ar PJehanova «Darba atbrīvošanas» grupu.
1885. gadā cara valdība Blagojevu arestēja un izsūtīja uz

dzimteni.

Blagojeva pasaules uzskats veidojās krievu revolucionāro de-

mokrātu tiešā ietekmē. Marksa un Engelsa darbu studēšana viņu
padarīja par pārliecinātu zinātniskā sociālisma piekritēju. At-

griezies Bulgārijā, Blagojevs nodibināja žurnālu «Sovremenen

Pokazatel»
— pirmo marksistisko izdevumu Bulgārijā. Savos dar-

bos viņš nostājās pret narodņicisko ideoloģiju Bulgārijā, tai pretī
izvirzīdams vēstures materiālistisko izpratni un tās piemērošanu
Bulgārijas vēsturiskās attīstības specifiskajiem apstākļiem. Darbā

«Kas ir sociālisms, un vai tam ir augsne pie mums?» (1891)
D. Blagojevs teorētiski pamatoja nepieciešamību nodibināt Bul-

gārijā proletārisku, marksistisku partiju. Tāda partija tika no-

dibināta 1891. gadā Blagojeva tiešā vadībā; vēlāk viņš izcīnīja
nerimstošu idejisku cīņu pret oportūnistiskajiem elementiem bul-

gāru sociāldemokrātiskajā kustībā un vadīja 1903. gadā no sociāl-

demokrātiskās partijas nošķīrušos revolucionāro spārnu, kas no-

formējās patstāvīgā marksistiskā «ciešo» sociālistu («tesņaku»)

Partijā, kura 1919. gadā pārveidojās par Bulgārijas Komunistisko

partiju. D. Blagojevs pārtulkoja bulgāru valodā Marksa «Kapi-
tāla» pirmo sējumu un vairākus citus viņa darbus. Vairāk nekā

ceturtdaļgadsimta viņš vadīja žurnālu «Novo Vreme»— «tesņaku»
partijas teorētisko orgānu.

D. Blagojeva zinātniskā darbība ir apbrīnojami daudzpusīga.
D- Blagojevs teica savu vārdu gan filozofijā, gan vēsturē, gan

politiskajā ekonomijā, gan literatūrzinātnē. Būdams lielisks pole-
mists, viņš pamatīgi kritizēja vēstures ideālistisko izpratni, meta-

fiziskos priekšstatus par sabiedrības ekonomiskajiem un politis-

D. Blagojevs

1 A. Jīa6puoAa, llcTopunecKini Maiepna.nn3M,dp. 91—92.



kajiem «balstiem», subjektīvismu, eklektismu un agnosticismu.
D. Blagojevs ir marksistiskās estētikas pamatlicējs Bulgārijā,
dziļš ideālistiskās koncepcijas «māksla mākslai» kritiķis, autors

literārzinātniskam pētījumam «Sabiedriski literāri jautājumi»

(1901), kurā marksistiski augsti novērtēta H. Boteva un citu Bul-

gārijas demokrātisko rakstnieku daiļrade. Blagojeva darbos dziļi
kritizēts bernšteinisms (it īpaši tā bulgāriskais paveids — «obšče-

deļci») un šai sakarā sistemātiski izskaidroti materiālistiskās dia-

lektikas pamatjēdzieni, kuru viņš nosauca par marksisma dvēseli.

Blagojevs te it sevišķi uzsver nozīmi, kāda ir pretstatu vienības

un cīņas likumam, un raksturo to kā «diženu, mūžīgu visur pa-

stāvošu likumu». Izziņas procesa subjektīvistiski agnostiskajam

skaidrojumam D. Blagojevs nostādīja pretī marksistisko atspo-

guļošanas teoriju, kuras izklāstā viņš gan pieļāva kļūdas Pļeha-

nova hieroglifu teorijas garā. Viņam bija arī citas kļūdas: viņš

pārvērtēja stihiskumu strādnieku kustībā un piešķīra pārāk lielu

nozīmi parlamentārajai cīņai. Vēlāk viņš šīs kļūdas pilnīgi pār-

varēja. Lielo Oktobra revolūciju D. Blagojevs uzņēma ar sajūsmu
un līdz mūža beidzamajām dienām aktīvi piedalījās strādnieku

šķiras atbrīvošanās kustībā.
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XVI nodaļa

MARKSISTISKĀS FILOZOFIJAS IZPLATĪŠANĀS KRIEVIJĀ

XIX GS. 80. UN 90. GADOS. G. PĻEHANOVS

1. §. Vēsturiskie priekšnosacījumi marksisma izplatībai

Krievijā

XIX gs. 60.—90. gados Krievija kļuva par kapitālistisku zemi.

25 gados, no 1866. līdz 1890. gadam, fabriku un rūpnīcu skaits

Krievijā bija pieaudzis no 2,5—3 tūkst, līdz 6 tūkst., bet strād-

nieku skaits palielinājies vairāk nekā divkārt. Taču muižnieku

zemesīpašuma un muižnieku varas saglabāšanās, kā arī citas

dzimtbūšanas iekārtas paliekas ierobežoja kapitālisma attīstību,
un tādēļ tā virzījās pa tā saucamo prūšu ceļu.

Jau 70. gados strādnieku šķira Krievijā sāka mosties un cī-

nīties pret kapitālistiem. Taču šai laika posmā Krievijas strād-

nieku kustībai bija vēl stihisks raksturs un tā vērsās galvenokārt
pret atsevišķiem kapitālistiem, nevis pret buržuāziju visumā. Pro-

letariātam vēl trūka politiskas apziņas, kā šķira tas nebija cēlies

uz atklātu revolucionāru cīņu pret kapitālistu šķiru un cara pat-
valdību, kas sargāja muižnieku un buržuāzijas intereses. Pirmās

strādnieku organizācijas, kas 70. gados radās Krievijā, — «Dien-

vidkrievijas strādnieku savienība» (1875), «Krievu strādnieku zie-

meļu savienība» (1878) un citas — centās stihiskajai strādnieku

kustībai piešķirt politisku raksturu, bet tām nebija skaidras, zi-

nātniskas cīņas programmas un tāpēc tās nevarēja veikt šo uz-

devumu. Pirmie marksistiskie pulciņi, kas radās Krievijā 80. ga-
dos, — D. Blagojeva grupa, P. Točiska grupa un citas — nebija
cieši saistīti ar strādnieku kustību un vēl nevarēja ar šo kustību

savienot zinātniskā sociālisma mācību. Marksisma idejas un filo-

zofiskie uzskati līdz 90. gadu vidum nebija Krievijas strādnieku

kustībā plaši izplatīti, lai gan toreizējie nedaudzie revolucionāri

tās apguva. «Ap pusgadsimtu ilgi, apmēram no pagājušā gad-
simta 40. un līdz 90. gadiem,» rakstīja V. I. Ļeņins, «progresīvā
doma Krievijā neredzēti mežonīgā un reakcionārā carisma jūgā
kāri meklēja pareizu revolucionāru teoriju, apbrīnojami cītīgi un

rūpīgi sekojot ikvienam un katram Eiropas un Amerikas «pē-
dējam vārdam» šai laukā. Marksismu kā vienīgo pareizo re-

volucionāro teoriju Krievija tiešām sāpēs izlolojusi pusgadsimtu
ilgā vēsturē, kas pilna nedzirdētu moku un upuru, neredzētas
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revolucionāras varonības, neticamas enerģijas un pašaizliedzīgu
meklējumu, mācīšanās, praktisku izmēģinājumu, vilšanās, Eiro-

pas pieredzes pārbaudes un salīdzināšanas.» 1

Nopietns šķērslis marksisma ceļā bija narodņicisma ideoloģija,
kas 80. un 90. gados dominēja Krievijas revolucionārajā kustībā,
it īpaši 90. gados izplatītais narodņicisma liberālais virziens. Na-

rodņiki apgalvoja, ka Krievija nonākšot pie sociālisma specifiskā
ceļā — caur zemnieku obščinu — un ka sociālistiskās revolūcijas
galvenais spēks būšot nevis proletariāts, bet zemniecība. Par vēs-

tures galveno virzītāju narodņiki uzskatīja nevis tautas masas,

bet varoņus — kritiski domājošas personības.

Pirmajiem krievu marksistiem vajadzēja atspēkot narodņiku
ideālistiskos uzskatus un viņu nepareizos priekšstatus par mar-

ksismu, ko viņi atzina par Krievijai nepiemērotu un iztēloja kā

«ekonomisku materiālismu», kas noliedzot progresīvo ideālu un

personības lomu vēsturē, kā fatālistisku mācību, kura liek visām

tautām iet iepriekš noteiktu ceļu. Krievu marksistiem, tāpat kā

citu zemju marksistiem, vajadzēja izstrādāt un atrisināt strād-

nieku kustībai svarīgus jautājumus par sabiedrības un tās vēstu-

risko likteņu revolucionārās pārveidošanas ceļiem, par tautas

masu un personības lomu vēsturē, par ideoloģijas lomu un ietekmi

uz sabiedrības ekonomisko bāzi v. c. Viņiem vajadzēja pierādīt,
ka marksisms ir piemērojams Krievijā, savienot to ar strādnieku

kustību un idejiski pamatot un sagatavot strādnieku šķiras mar-

ksistiskās partijas nodibināšanu.

Tādi bija uzdevumi, kas jau 80. gados Krievijā izvirzījās mar-

ksismam, kura pionieris bija G. Pļehanovs, kas 1883. gadā Zenēvā

nodibināja krievu pirmo marksistisko grupu — «Darba atbrīvo-

šanas» grupu.

2. §. Pļehanova marksistiskās darbības sākums,

un viņa cīņa pret narodņicismu. Zinātniskā sociālisma

piemērošana Krievijas sabiedriskajā dzīvē

Georgijs Pļehanovs dzimis 1856. gadā sīk-

muižnieka ģimenē. 1875. gadā viņš, bū-

dams Kalnu institūta students Pēterburgā,

pieslējās revolucionāri narodņiciskajai kustībai. 1876. gada de-

cembrī Pļehanovs liesmainā runā pirmajā strādnieku demonstrā-

cijā, kas notika Pēterburgā pie Kazaņas katedrāles, aicināja uz

atklātu politisku cīņu pret patvaldību. Kad 1879. gadā sašķēlās

narodņiciskā organizācija «Zemļa i voļa» («Zeme un brīvība»),

kurā Pļehanovs aktīvi darbojās, viņš vadīja no tās atšķēlušos

PJelianova dzīve

un darbība

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 9. lpp.
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revolucionāri narodņicisko organizāciju «Cornij peredel» («Zemes
vispārējā pārdalīšana»).

Jaunības gados Pļehanovs bija konsekvents materiālisma un

N. Cerniševska revolucionārā demokrātisma piekritējs. Pēc tam

viņš atradās P. Lavrova un M. Bakuņina narodņicisko uzskatu

ietekmē un līdz 1882. gadam turējās pie nepareizajiem narodņi-
ciskajiem priekšstatiem par «Krievijas ekonomisko izņēmuma stā-

vokli». Taču jau tai laikā Pļehanovs lielu uzmanību pievērsa
strādnieku šķirai, sāka tajā saskatīt nopietnu politisku spēku un

nodarbojās ar revolucionāro propagandu strādnieku vidū. No

1880. līdz 1917. gadam Pļehanovs dzīvoja ārzemēs kā politiskais
emigrants. Tur viņš labi iepazinās ar Rietumeiropas strādnieku

kustību un dziļi studēja Marksa un Engelsa darbus. 1882. gadā
viņš krievu valodā pārtulkoja Marksa un Engelsa «Komunistiskās

partijas manifestu».

1882. un 1883. gadā Pļehanovs pārgāja marksisma pozīcijās.
Viņa nodibinātā «Darba atbrīvošanas» grupa, kurā darbojās ari

V. Zasuļiča, P. Akselrods, L. Deičs un V. Ignatovs, paziņoja, ka

atsakās no narodņiciskajiem uzskatiem un izdos marksistisku

«Mūsdienu sociālisma bibliotēku». Pļehanovs un citi šās grupas

locekļi pārtulkoja krievu valodā un izdeva vairākus marksisma

pamatlicēju darbus: «Algots darbs un kapitāls», «Filozofijas na-

badzība», «Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals»,
«Luija Bonaparta astoņpadsmitais brimērs» v. c.

F. Engelss dedzīgi apsveica «Darba atbrīvošanas» grupas no-

dibināšanu un atzinīgi izteicās par tās dibinātāja G. Pļehanova

pirmajiem marksistiskajiem darbiem. Vēstulē V. Zasuļičai viņš
1885. gadā rakstīja: «... Es lepojos ar to, ka krievu jaunatnes
vidū ir partija, kas atklāti un bez ierunām pieņem diženās Marksa

ekonomijas un vēstures teorijas un noteikti sarauj sakarus

ar visām savu priekšteču anarhistiskajām un mazliet slavofilis-

kajām tradīcijām ... Tas ir progress, kam būs milzīga nozīme

Krievijas revolucionārās kustības attīstībā. Man Marksa vēstu-

riskā teorija ir katras izturētas un konsekventas revolucionāras

taktikas pamatnosacījums.» 1

Jau pirmajos Pļehanova marksistiskajos
darbos — «Sociālisms un politiskā cīņa»

(1883), «Mūsu domstarpības» (1885) un

. , • , citos — bija asi un pārliecinoši kritizēta

narodņicisma ideoloģija, tā ideālistiskie filozofiskie un it sevišķi
socioloģiskie uzskati un zinātniski noskaidrota marksisma mācī-

bas piemērojamība Krievijas apstākļos. Pretēji narodņiku apgal-

vojumiem, ka Krievijai nevajagot iet kapitālisma ceļu, Pļehanovs

Narodņiku ideālisma

un subjektīvās
socioloģijas kritika

1 K. Marksa un F. Engelsa sarakstīšanās ar krievu politiskajiem darbinie-

kiem, 327. lpp.
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pierādīja, ka Krievija jau ir stājusies uz kapitālisma ceļa un attīs-

tās pēc kapitālisma likumiem; viņš rakstīja, ka zemnieku obščina

kapitālisma ietekmē sadalās pretējos polos — kulakos un trūcī-

gajos, kalpos; Krievijā aug rūpniecības proletariāts, kam tad arī

pieder nākotne.

Sevišķi svarīga nozīme bija G. Pļehanova idejiskajai cīņai pret
narodņiku subjektīvi ideālistisko «varoņu» un «pūļa» teoriju. Viņš

pierādīja, ka narodņiku priekšstatus par «varoņiem» — vēstures

veidotājiem, inteliģences lomas pārspīlēšanu, narodņiku nievājošo
attieksmi pret masu un strādnieku šķiras revolucionāro kustību

atspēkojusi dzīves prakse. «Mūsu revolucionārajos aprēķinos,»
rakstīja Pļehanovs, izklāstīdams narodņiku uzskatus, «inteliģencei
bija krievu tautai labvēlīgas providences loma — providences,
no kuras gribas atkarīga vēstures rata pagriešana uz vienu vai

otru pusi...
Smagā pieredze mūsu revolucionāriem drīz parādīja, ka no

sūdzībām par zemes trūkumu līdz noteiktas šķiras apziņas izvei-

došanai ir bezgalīgi tālu un ka no dumpjiem, kas notikuši pirms
100 un 200 gadiem, nevar secināt, ka tauta gatava sacelties

pašlaik.» 1

Atteicies no savas narodņiciskās pagātnes, Pļehanovs 1884.

gadā atklātā vēstulē Lavrovam parādīja, ka narodņiku utopiskās
programmas, sazvērnieciskās un teroristiskās metodes, kas izriet

no subjektīvi ideālistiskās «varoņu» un «pūļa» teorijas, bremzē

tautas masu revolucionārās cīņas attīstību Krievijā. «Mūsdienu

Krievijas sabiedriskos uzdevumus,» viņš rakstīja, «nevar ap-

mierinoši atrisināt ar tradicionālo, sazvērniecisko blankisma

programmu. Pamazām šī novazātā programma pārvērtīsies
par Krievijas revolūcijas Prokrusta gultu. Tās nereālajiem,

fantastiskajiem mērķiem tiks viens pēc otra upurēti visi tie

darbības paņēmieni, visi tie kustības elementi, kuri bija tās

spēks un noteica tās ietekmi.» 2

Piemērojis dialektiskā un vēsturiskā ma-

teriālisma principus Krievijas sabied-

riskās dzīves analīzē, Pļehanovs guva
šādus Krievijas revolucionārajai kustī-

bai svarīgus secinājumus:

«1) Strādnieku šķiras komunistiskā revolūcija nekādā ziņa ne-

var izcelties no tā sīkburžuāziski zemnieciskā sociālisma, kura

sludinātāji pašlaik ir gandrīz visi mūsu revolucionāri (t. i., narod-

ņiki. — Aut.).

2) Pēc savas organizācijas iekšējā rakstura lauku obščina vis-

pirms cenšas dot vietu buržuāziskām un nevis komunistiskām sa-

dzīves formām.

Marksisma mācības

piemērošana Krievijas

sabiedriskajā dzīvē

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sej., LVI, 1958,

137. un 138. lpp.
2 Turpat, 113. lpp.
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3) Pārejot uz šīm pēdējām, tai būs jāpilda nevis aktīva, bet

pasiva loma; tā nav spējīga virzīt Krieviju uz komunisma ceļu;
tā var vienīgi mazāk pretoties šādai kustībai nekā sīkais atseviš-

ķās sētas zemes īpašums.
4) Komunistiskās kustības iniciatīvu var uzņemties tikai mūsu

rūpniecības centru strādnieku šķira — šķira,
5) kuras atbrīvošanu var sasniegt tikai ar viņas pašas apzi-

nīgiem pūliņiem.» 1

Atspēkojot narodņiku nezinātniskos, ideālistiskos uzskatus un

viņu nepareizos apgalvojumus, ka marksistiskā filozofija noska-

ņojot uz īstenības «mierīgu vērošanu», Pļehanovs pierādīja, ka

marksisma mācība dod visplašākās iespējas sabiedrības progre-

sīvo spēku apzinīgajai darbībai, lai gāztu carismu un pēc tam iz-

darītu sociālistisko revolūciju. Pļehanovs parādīja, ka marksisms

ir Rietumu un Krievijas progresīvo revolucionāro un sociālistisko

mācību likumīgais pēctecis un mantinieks un ka tikai marksisms

dod zinātnisku atbildi uz tiem politiskajiem un teorētiskajiem jau-
tājumiem, kurus izvirzījusi progresīvā sabiedriskā doma.

3. §. Pļehanova cīņa par zinātnisko, materiālistisko

pasaules uzskatu, pret revizionismu Krievijas
un starptautiskajā strādnieku kustībā

Pļehanova teorētiskā darbība neierobežojās ar Krievijas ietva-

riem, viņš bija aktīvs starptautiskās strādnieku kustības darbi-

nieks, ievērojams marksistisks II Internacionāles teorētiķis. II In-

ternacionāles pirmajā kongresā 1889. gadā Pļehanovs teica de-

dzīgu runu, kurā apgalvoja, ka «revolucionārā kustība Krievijā
var uzvarēt tikai kā revolucionāra strādnieku kustība». Pļeha-
novs propagandēja un aizstāvēja zinātnisko materiālistisko pa-
saules uzskatu tiklab Krievijas revolucionārajā kustībā, kā arī

starptautiskajā arēnā. Viņš uzrakstīja un ārzemju sociāldemokrā-

tiskajā presē publicēja daudzus teorētiskus darbus, to skaitā «Ap-

cerējumus par materiālisma vēsturi», grāmatu «N. Černiševskis»,
rakstu «Hēgeļa nāves sešdesmitajā gadadienā», brošūru «Anar-

hisms un sociālisms», daudzas vēstules un rakstus par mākslu utt.

Kā norādīja V. I. Ļeņins, G. Pļehanova darbi, it sevišķi viņa
grāmata «Kā attīstījies monistiskais uzskats par vēsturi» (1895),

izaudzināja veselu Krievijas marksistu paaudzi.
Dialektiski materiālistiskā pasaules uz-

skata propagandā un aizstāvēšanā sevišķi

svarīga nozīme bija Pļehanova 1898.—

1902. g. darbiem, kas bija vērsti pret

marksisma neokantisko revīziju: «Bernšteins un materiālisms»,
«Konrāds Šmits pret Kārli Marksu un Fridrihu Engelsu», «Mate-

Ideālisma un

revizionistu vulgārā
evolucionisma kritika

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sēj., 308. lpp.
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riālisms vai kantiānisms» un citiem, kā arī rakstiem pret
P. Strūvi. 1908. gadā V. I. Ļeņins par šiem Pļehanova darbiem

rakstīja: «Pļehanovs bija vienīgais marksists starptautiskajā so-

ciāldemokrātijā, kurš no konsekventā dialektiskā materiālisma

viedokļa kritizēja tās neticamās muļķības, ko te bija sarunājuši
revizionisti.»1

Pļehanovs savos darbos kritizēja E. Bernšteina, K. Smita un

citu marksisma renegātu revizionistiskos uzskatus: viņi centās

Marksa un Engelsa dialektisko materiālismu aizstāt ar vulgāro
evolucionismu un Kanta ideālismu. Sevišķi asi viņš kritizēja Bern-

šteinu par atkāpšanos no Marksa šķiru cīņas teorijas un mācības

par revolūciju, norādīdams, ka oportūnistu atteikšanos no dialek-

tikas izraisījusi viņu pāreja buržuāziskās iekārtas aizstāvju, apo-

loģētu nometnē. Pļehanovs cīnījās arī pret tādu revizionisma pa-

veidu Krievijas strādnieku kustībā, kāds bija «ekonomisms» ar

savu stihiskuma teoriju un politiskās un ideoloģiskās cīņas no-

liegumu. Krājums, kurā apkopoti viņa materiāli par «ekonomis-

tiem» (tā saucamais «Vademecum»), pēc Ļeņina vārdiem, bija
«tiešām kliedziens pret banālo ekonomismu, pret sociāldemokrā-

tijas «kaunu un negodu»»2
.

Pļehanovs, kaut arī ar vairāku gadu nokavēšanos, 1901. un

1902. gadā nostājās pret Strūves «legālo marksismu», kas bija
«marksisma atspoguļojums buržuāziskajā literatūrā», marksisma

neokantiskās revīzijas paveids. Pret Strūvi vērstajos rakstos viņš

parādīja, ka pašreizējā vēstures laikmetā, tāpat kā agrākajās sa-

biedrībās, pretēji Strūves metafiziskajiem apgalvojumiem sabied-
riskās attīstības progress notiek nevis sabiedrības pretrunu «no-

trulināšanas» ceļā, nevis ar reformām, bet gan šķiru cīņā, kas

ved pie lēcieniem, pie sociālām revolūcijām. «... Progresējošās sa-

biedrībās,» rakstīja Pļehanovs, «pieaugot pretrunām starp jauna-

jām sabiedriskajām vajadzībām un veco sabiedrisko iekārtu,

cīņa ... parasti saasinās .. .»
3 Turpretī «legālo marksistu» ideāli,

lai gan viņi daudzina savus centienus pēc «nepārtraukta pro-

gresa», kā norādīja Pļehanovs, «neiet tālāk par kapitālistiskās
sabiedrības caurumu nepārtrauktu lāpīšanu» 4

.

Kritizējot Strūves vulgāro evolucionismu, kas apgalvoja, ka

«intelekts necieš lēcienus» un tāpēc dzīvē to nevarot būt, Pļeha-
novs rakstīja: «Ja jēdziens sociālā revolūcija neiztur kritiku tāpēc,
ka daba netaisa lēcienus, bet intelekts tos necieš, tad ir acīm re-

dzams, ka šiem kategoriskajiem argumentiem vienādā mērā jāat-
tiecas tiklab uz buržuāzijas revolūciju, kā ari uz proletariāta rei

volūctju. Un, ja nu buržuāzijas revolūcija jau sen notikusi, lai

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 15. sēj., 19. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 34. sēj., 27. lpp.
3 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, LVI, II sēj.,

466. lpp.
4 Turpat, 547. lpp.
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gan lēcieni «nav iespējami» un pārmaiņas ir «nepārtrauktas», tad

mums ir pilnīgs pamats domāt, ka savā laikā notiks arī proleta-
riāta revolūcija ..

Pļehanovs centās strādnieku kustību norobežot no tajā iekļuvu-
šajiem ideālistiskajiem un metafiziskajiem uzskatiem, kas bija
konservatīva, buržuāziska rakstura. «Tagadējam strādnieku šķiras
ideologam,» viņš apgalvoja, «nav tiesību būt vienaldzīgam pret
filozofiju. Sevišķi pie mums, Krievzemē. Mūsu buržuāzijas teo-

rētiķi diezgan prasmīgi uzsedz savu uzskatu antiproletāriskajai
daļai filozofisku plīvuru. Lai viņus uzvarētu, jāprot ar viņiem cī-

nīties, lietojot to pašu filozofisko ieroci... Filozofiskais plīvurs,
kas sedz tagadējo buržuāzisko teoriju antiproletārisko daļu, ir

viscaur piesātināts ar ideālismu. Filozofiskais ideālisms tagad ir

konservatīvs (sociālajā nozīmē) garīgais ierocis.»2

Savos 1883.—1903. g. darbos, cīnīdamies

pret revizionismu, Pļehanovs dedzīgi aiz-

stāvēja materiālistisko dialektiku, ko viņš

parādīja kā objektīvajai pasaulei analogu,

. ( kā dabas un sabiedrības objektīvo likumu

atspoguļojumu cilvēka jēdzienos. Viņš dialektiku aplūkoja kā me-

todi, ar kādu jāpieiet visām dabas, sabiedrības un cilvēku domā-

šanas parādībām, kā revolucionāro pārveidojumu nepieciešamības
un likumsakarības teorētisko pamatojumu. Pļehanovs teica, ka

marksistiskā filozofija, tās metode, «pamatojoties uz to, kas ir un

kas atmirst,
... prot spriest par to, kas top»

3
.

Pievērsdamies dialektiskās domas vēsturei, Pļehanovs augstu
vērtēja Hēgeļa dialektiku kā «progresa algebru», uzskatīdams, ka

tā attiecas pret XVII un XVIII gs. metafiziku tāpat kā «augstākā
matemātika pret sastingušo aritmētiku». Taču viņš redzēja Marksa

materiālistiskās dialektikas kardinālo atšķirību no Hēgeļa ideālis-

tiskās dialektikas. Pļehanovs ne vienreiz vien teica, ka Markss

kļuvis par Hēgeļa mantinieku tāpat kā Jupiters par Saturna, t. i.,

gāžot viņu no troņa. Dialektika «Marksa filozofijā ...» viņš rak-

stīja, «kļuvusi par tiešu pretstatu tam, kas tā bija Hēgelim. Hē-

geļa izpratnē sociālās dzīves dialektikai, tāpat ka jebkurai citai

galīgā dialektikai, pašos pamatos ir mistisks cēlonis — bezgalīga,
absolūtā gara daba. Marksam tā ir atkarīga no pavisam reāliem

cēloņiem: no sabiedrības rīcībā esošo ražošanas līdzekļu attīstī-

bas.»4

Kritizējot Bernšteinu, Strūvi un citus dialektikas ienaidniekus,
kas to nosauca par Hēgeļa lamatām, kurās «iekrituši» marksisti,
u n apgalvoja, ka tā esot «novecojusi», Pļehanovs pierādīja, ka

sabiedrības attīstība XIX gs. beigās un XX gs. sākumā ne tikai

Materiālistiskās
dialektikas aizstāvēšana,

un tās izmantošana

sabiedrības izprašanai

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sej., 534. lpp.
2 r. B. riAexaHoB, Com., t. XVIII, CTp. 294.
3 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sēj., 392. lpp.
4

G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sēj., 142. lpp.
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«neatcel» dialektiku, bet arī dod jaunus neatspēkojamus pierādī-
jumus, kas apliecina, dialektisko attīstību, veco, savu laiku pārdzī-

vojušo dzīves formu noliegumu. «...Katra parādība,» apgalvoja
Pļehanovs, «ir pretrunīga tai nozīmē, ka tā pati no sevis attīsta

tos elementus, kas agri vai vēlu izbeigs tās eksistenci, pārvērtīs
to par viņas pretstatu. Viss plūst, viss mainās, un nav spēka, kas

varētu apturēt šo pastāvīgo plūsmu, apturēt šo mūžīgo kustību;

nav spēka, kas varētu pretoties parādību dialektikai.» 1

Revolūciju Pļehanovs uzskatīja par negrozāmu sabiedrības dzī-

ves likumu; viņa uzmanības centrā bija likums par kvantitatīvo

pārmaiņu pāreju kvalitatīvos, revolucionāros pārveidojumos, kas

notiek lēciena veidā. Pļehanovs kritizēja Krievijā un Rietumos

plaši izplatīto metafizisko «klusas un mierīgas evolūcijas» teoriju,
kas noliedza lēcienus sabiedrības attīstībā un apgalvoja, ka sa-

biedrības attīstības gaitā pretrunas «notrulinoties». Viņš parādīja,
ka «pretrunas loģiku» apstiprina šķiru cīņa, kuru aizmirstot nav

iespējams neko saprast šķirās sadalītas sabiedrības vēsturē. Pļe-

hanovs savos darbos minēja daudzus piemērus, kas ilustrē pret-
statu vienības un cīņas likuma darbību dabas un sabiedrības parā-
dībās, parādīja, ka iekšējās pretrunas likums ir vispārīgs attīstī-

bas likums un attiecas ne tikai uz pagātni, bet arī uz tagadni un

nākotni. Taču Pļehanova darbos vēl nebija parādīts, ka dialek-

tikas būtība, tās kodols ir pretstatu vienības un cīņas likums, dia-

lektikas galvenais, svarīgākais likums, kas nosaka visas pārejas,
lēcienus, nolieguma noliegumu utt.

Pļehanova darbos ir daudz dziļu domu par nolieguma no-

liegumu, par formas un satura, brīvības un nepieciešamības
dialektiku, par to, ka patiesība vienmēr ir konkrēta, atkarīga no

apstākļiem, laika un vietas utt. Pļehanovs daudzkārt pieminējis
izzināšanas procesa dialektiku. Priekšvārdā Engelsa grāmatai
«Ludvigs Feierbahs ...» Pļehanovs rakstīja, ka «bez dialektikas

materiālistiskā izziņas teorija ir nepilnīga, vienpusīga, pat vairāk:

neiespējama» 2
.

Taču šī doma, tāpat kā daudzas citas pareizas Pļe-
hanova tēzes, nebija izstrādāta viengabalainā mācībā par dialek-

tiku kā izziņas teoriju un loģiku. Pļehanovs atsedza galvenokārt
izziņas marksistiskās teorijas materiālistisko būtību, bet nepie-
vērsa uzmanību tam, ka dialektika jau tieši ir marksisma izziņas

teorija un ka tas ir pats galvenais.
3 Materiālistiskās dialektikas

kā filozofijas zinātnes izstrādāšanai Pļehanovs nepievērsa vaja-

dzīgo uzmanību. Uz to norādīja V. I. Ļeņins, teikdams, ka Pļeha-
novs par filozofiju uzrakstījis apmēram tūkstoš lappušu, bet tieši

par dialektiku kā filozofijas zinātni — neko. Turklāt Pļehanovs
gan apgalvoja, ka «patiesība vienmēr ir konkrēta», taču ne vien-

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sēj., 506. lpp-
-2 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, 111 sēj., 76. un

77. lpp.
3 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 38. sēj., 339. lpp.
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mēr ievēroja šo dialektikas principu. Tā, piemēram, pirms partijas
II kongresa sastādot KSDSP programmu, un it īpaši savas darbī-

bas meņševistiskajā posmā viņš Krievijas revolūcijas jautājumus
nereti risināja abstrakti, neievērojot Krievijas un Krievijas
revolūcijas attīstības vēsturiskās īpatnības un spriežot par tām

pēc analoģijas ar Rietumu buržuāziskajām revolūcijām.
Ar visiem saviem trūkumiem un kļūdām Marksa dialektikas iz-

pratnē Pļehanovs atšķirībā no daudziem II Internacionāles teorē-

tiķiem redzēja, ka Marksa un Engelsa filozofija nav pagātnes
materiālistisko mācību vienkāršs turpinājums, bet atšķiras no tām

ar savu dialektisko raksturu un vēstures materiālistisko izpratni.
Savā runā «K. Marksa filozofiskie un sociālie uzskati» Pļehanovs
parādīja, ka «Marksa materiālistiskās filozofijas parādīšanās ir

īsta revolūcija, pati lielākā revolūcija, kādu vien zina cilvēka do-

mas vēsture» 1
.

Darbā «Apcerējumi par materiālisma vēsturi» (1896), kas bija
vērtīgs mēģinājums marksistiski izstrādāt filozofijas vēsturi, Pļe-
hanovs kritizēja pirmsmarksistiskā materiālisma galvenos trūku-

mus. Viņš norādīja, ka «metafiziskais materiālisms bija revolu-

cionārs tikai daļēji. Revolūcija tam bija tikai līdzeklis (un vienīgi
tāpēc, ka trūka mierīgu līdzekļu) reizi par visām reizēm nokļūt
drošā un mierīgā ostā. Ak, viņā divas dvēseles mita, tāpat kā

Faustā un buržuāzijā, kuras visprogresīvākie pārstāvji bija
XVIII gadsimta materiālisti.»2 Pļehanovs parādīja, ka atšķirībā
no pirmsmarksistiskā materiālisma dialektiskais materiālisms ir

pasaules pārveidošanas filozofija, ka tas pamato proletariāta
revolucionāro darbību, kura balstās uz sabiedrības attīstības

objektīvajiem likumiem. «Dialektiskais materiālisms,» rakstīja
Pļehanovs, «ir rīcības filozofija.»

1882. un 1883. gadā Pļehanovs filozofijā

bija kareivīgs materiālists un aktīvi cīnī-

jās par zinātnisko materiālistisko pasaules
uzskatu strādnieku kustībā, it sevišķi līdz

1903. gadam, līdz pārejai meņševisma po-

litiskajās pozīcijās. Pļehanovs aizstāvēja
marksisma filozofiskos pamatus arī vēlāk,

reakcijas gados, pēc 1905.—1907. g. re-

volūcijas sakāves, lai gan viņa tā laika darbos bija kļūdas.
«Posta laikā» pēc Krievijas pirmās revolūcijas sakāves (1907—

1911) Pļehanovs uzrakstīja vairākus darbus: «Materialismus mili-

tans», «Par tā saucamajiem reliģiskajiem meklējumiem», «Bailī-

gais ideālisms»,, «Skepticisms filozofijā», «Anrī Bergsons», recen-

zijas par Vindelbanda, Rikerta, Geršenzona un citu ideālistu

grāmatām, asprātīgi kritizēdams reakcionārās buržuāzijas ideā-

Marksistiskās

filozofijas
materiālistisko pamatu
aizstāvēšana. Mahisma

un citu XX gs.

ideālistisko virzienu

kritika

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sēj., 397. lpp.
2 Turpat, 112. lpp.
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listiskās mācības (berklijismu un jūmismu, neokantismu, pragma-

tismu, intuitīvismu v. c), mahistu, dieva taisītāju un citu mar-

ksisma renegātu filozofisko revizionismu.

Pļehanovs noskaidroja XX gs. sākuma filozofijas subjektīvi
ideālistiskās sērgas sociālās saknes. Viņš pārliecinoši pierādīja:
kādai sabiedrības šķirai tuvojoties pagrimumam, palielinās ne-

apzinātā liekulība, kuras rezultātā valdošās šķiras domātāji no-

vēršas no visa, kas viņus varētu kavēt derīgo identificēt ar pa-

tieso, un pēc tam neapzinātajai liekulībai pievienojas apzināta.
Kā piemēru viņš minēja pragmatisko filozofiju, kas apzināti sa-

groza īstenību, derīgo identificējot ar patieso.

Pļehanovs apgalvoja, ka cilvēka saprāts, ko neokantieši paslu-
dināja par vēstures dēmiurgu, īstenībā nerada vēsturi. Mūsdienu

zinātne atspēko ideālismu, it īpaši Kanta un neokantiēšu filozo-

fiju. «Domās pārcelsimies,» rakstīja Pļehanovs, «uz to laikmetu,

kad uz zemes eksistēja tikai ļoti attāli cilvēka senči, piemēram,

terciārajā periodā. Rodas jautājums, — kā toreiz bija ar telpu,
laiku un ar cēlonību? Kādu būtņu subjektīvās formas tās bija to-

reiz? Vai ihtiozauru subjektīvās formas? Un kādu būtņu saprāts
toreiz diktēja dabai savus likumus? Vai arheopteriksa saprāts?
Uz šiem jautājumiem Kanta filozofija nespēj atbildēt. Un tā jā-
noraida kā pilnīgi nesaskaņojama ar mūsdienu zinātni.» 1

Pozitīvisti un daži citi ideālisti apgalvoja, ka, tā kā katrs solis

darba rīku pilnveidošanā prasa jaunu cilvēka prāta piepūli, prāts
ir vēstures progresa galvenais virzītājs. Pļehanovs atspēkoja arī

šo ideālisma viedokli, pierādīdams, ka cilvēks, iedarbojoties uz

dabu, maina arī pats savu dabu. Viņš attīsta visas savas spējas,
arī «darba rīku darināšanas» spēju. Bet katrā konkrētajā laikā

šās spējas mēru nosaka jau sasniegtās ražošanas spēku attīstības

mērs. «Ja darba rīks kļūst par ražošanas objektu, pati tā izgata-
vošanas iespējamība, tāpat arī šās izgatavošanas pilnības aug-

stāka vai zemāka pakāpe, ir pilnīgi atkarīga no tiem darba rīkiem,

ar kuru palīdzību to izgatavo.»
2

Pļehanovs nosprauda skaidru robežu starp domāšanas liku-

miem un objektīvās pasaules likumiem, tai pašā laikā nepieļau-
dams šo divu likumu rindu atrautību vienai no otras un pierādī-
dams, ka objektīvie likumi ir primāri pret to atspoguļojumiem cil-

vēka apziņā. «Kā cilvēka domas attīstībā,» saka Pļehanovs,
«pareizāk sakot, cilvēka jēdzienu un priekšstatu kombinējumā, ir

savi īpaši likumi, to, cik mums zināms, nav noliedzis neviens «eko-

nomiskais» materiālists (tā narodņiki sauca marksistus. — Aut.).
Neviens no viņiem, piemēram, nav identificējis loģikas likumus ar

preču apgrozības likumiem. Bet tomēr neviens no šā tipa materiā-

listiem neatrada par iespējamu domāšanas likumos meklēt cilvē-

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sēj., 432. lpp-
-2 Turpat, 548. lpp.
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ces intelektuālās attīstības pēdējo cēloni, galveno virzītāju. Tieši

ar to «ekonomiskie materiālisti» arī atšķiras labā nozīmē no ideā-

listiem un it sevišķi no eklektiķiem.» 1

Tāpat kā Markss un Engelss, Pļehanovs
aizstāvēja materiālistisko tēzi, ka cilvēce

var izzināt pasauli un ka šī izzināšana

var novest pie objektīvās patiesības. Pļe-
hanovs teica, ka mūsu izziņa ietver pretrunu, jo konkrētajā mo-

mentā cilvēces sasniegtais zināšanu līmenis nav galīgs un zinā-

šanas par apkārtējo īstenību paplašināsies, attīstoties sabiedrībai

un zinātnei. Taču pretrunas nepavisam nenoliedz objektīvo patie-
sību, bet ved uz to. Kopernika un Darvina atklājumi, Marksa at-

klājumi ir objektīvās patiesības paraugi.
Pļehanovs objektīvo patiesību neaplūkoja kā nedzīvu dogmu,

kā patiesības «pēdējo instanci»; patiesība viņam bija process.
«Bet cilvēka doma taču neapstāsies pie tā, ko jūs dēvējat par
Marksa atklājumu vai atklājumiem?» jautāja Pļehanovam. «Pro-

tams, ne ...» viņš atbildēja. «Tā izdarīs jaunus atklājumus, kas

papildinās un apstiprinās šo Marksa teoriju, tāpat kā jauni atklā-

jumi astronomijā papildināja un apstiprināja Kopernika atklā-

jumu.» 2

Kritizējot revizionistu mēģinājumus savienot viņu vulgarizētās
vēstures materiālistiskās izpratnes «gabaliņus» ar Kanta vai po-
zitīvistisko ideālismu filozofijas pamatjautājuma risināšanā, Pļe-
hanovs pierādīja, ka visas Marksa pasaules uzskata puses ir savā

starpā jo cieši saistītas. Tāpēc nevar vienu no tām patvaļīgi
atņemt un aizstāt ar kādiem citiem uzskatiem, kas ņemti no

pavisam cita pasaules uzskata.

Pļehanovs aizstāvēja marksisma zinat-

liski materiālistisko pasaules uzskatu cīņā
3r buržuāzisko filozofiju un revizionismu.

Taču viņa darbos, it īpaši viņa darbības

meņševistiskajā posmā, bija savas vājās puses un kļūdas dialek-

tiskā materiālisma iztirzājumā un skaidrojumā. Šīs vājās puses,
kas izpaudās jau viņa marksistiskās darbības pirmajā posmā
(1883.—1903. g.), bija, pirmkārt, tādas, ka viņš nevarēja konsek-

venti, konkrēti vēsturiski piemērot materiālistisko dialektiku Krie-

vijas revolūcijas stratēģijā un taktikā, tāpēc ka ilgu laiku bija
atrauts no Krievijas strādnieku kustības prakses un vienpusīgi
aizrāvās ar II Internacionāles Rietumeiropas partiju pieredzi. Viņš
neredzēja, ka XIX gs. beigās revolucionārās kustības centrs pār-
vietojās no Rietumiem uz Krieviju, ka Krievijas proletariāts kļuva
par buržuāziski demokrātiskās revolūcijas vadošo spēku, un

pienācīgi nenovērtēja strādnieku šķiras savienību ar zemniecību

Izziņas teorijas
jautājumi Pļehanova

darbos

G. Pļehanova
filozofisko uzskatu

vājās puses un kļūdas

1
G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sēj., 590. lpp

2

Turpat, 595. lpp.
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Krievijas revolūcijā. Otrkārt, Pļehanovs pienācīgi nenovērtēja
dialektiku kā marksisma izziņas teoriju un neprata to konsek-

venti pielietot zinātnē, XIX gs. beigu un XX gs. sākuma dabas

zinātņu revolūcijā.
Pļehanovam bija atsevišķas kļūdas arī dialektiskā materiā-

lisma izziņas teorijas izklāstā. Tā, piemēram, vienā no piezīmēm
Engelsa grāmatas «Ludvigs Feierbahs ...» pirmajā krievu izde-

vumā Pļehanovs rakstīja: «Mūsu sajūtas ir sava veida hieroglifi,
kuri dara mums zināmu to, kas notiek īstenībā. Hieroglifi nav

līdzīgi notikumiem, kurus tie izteic. Bet tie var pilnīgi pareizi dot

mums ziņu tiklab par pašiem notikumiem, kā arī — un tas ir gal-
venais — par tām attiecībām, kādas starp tiem pastāv.» 1 Vēlāk

viņš analogus spriedumus izteica rakstos, kas bija vērsti pret
Bernšteinu un citiem neokantiešiem.

Šie Pļehanova aplamie apgalvojumi, ka cilvēka sajūtas neatspo-
guļojot vis objektīvi pastāvošās lietas, bet esot tikai «hieroglifi»,
«nosacītas zīmes», liecina, ka Pļehanovs tai laikā izturējās nekri-

tiski pret Helmholca simbolu teoriju (par kuras piekritēju Pļe-
hanovs maldīgi uzlūkoja Sečenovu). Lai gan Pļehanovs nestāvēja

agnosticisma pozīcijās un nebija «simbolu» («hieroglifu») teorijas

izveidotājs, taču šī viņa kļūda dialektiskā materiālisma izziņas teo-

rijas izklāstā bija piekāpšanās agnosticisma priekšā. V. I. Ļeņins
darbā «Materiālisms un empiriokriticisms» šo kļūdu pamatoti
kritizējis, tāpat arī Pļehanova neprecīzo, aplamo formulējumu, kā

jāsaprot pieredze. Aizstāvot filozofisko materiālismu pret tā «jau-

najiem» kritiķiem, Pļehanovs nepievērsa pienācīgo uzmanību En-

gelsa norādījumam, ka materiālisms iegūst jaunu formu līdz ar

katru jaunu, būtiski svarīgu dabas zinātņu atklājumu.
1904. gadā, gatavojot grāmatas «Kā attīstījies monistiskais uz-

skats par vēsturi» otro izdevumu, Pļehanovs rakstīja: «...Mūs-

dienu dabas zinātnes atspēko tieši ideālismu, bet nevis dialektiku.

Tā kā dialektika pati kļūst materiālistiska, kā mēs to redzam pie
Marksa un Engelsa, tā visa reprezentē tieši to pašu metodi, ko

izmanto mūsdienu zinātnes par dabu un sabiedrību, — dabas

zinātnes un socioloģija. Bet mūsdienu naturālisti un sociologi
savu metodi visbiežāk izmanto neapzināti, un tāpēc viņiem pašiem
nav pienācīga priekšstata ne par pašu šo metodi, ne par tās lielo

nozīmi.»2 Taču šī Pļehanova pareizā doma nav tālāk attīstīta viņa

darbos. Atšķirībā no V. I. Ļeņina Pļehanovs pienācīgi nenovēr-

tēja, kādas briesmas dabas zinātnēm draud no ideālistiskajiem
virzieniem, un tos nekritizēja savos filozofiskajos darbos, un tas

neapšaubāmi vājināja un padarīja mazāk efektīvu viņa cīņu pret

«jaunāko» filozofisko ideālismu.

Savas darbības meņševistiskajā posmā Pļehanovs, kritizēdams

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sēj.',' 447. lpp-
-2 «JluTepaTvpHoe HacjieflHe T. B. n.iexaHOßa», C6. IV. M., 193?3>*Tp. 207.
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Krievijas mahistus, kuru vidū līdzās meņševikiem Valentinovam,
Juškevičam un citiem bija arī daži bojševiki (Bogdanovs, Luna-

čarskis v. c), mēģināja dot frakcionāru triecienu boļševismam,

nepamatoti tuvinādams mahistisko filozofiju boļševistiskajai tak-

tikai.

Pļehanova politiskā krišana grēkā pēc KSDSP II kongresa —

viņa pāreja pie meņševikiem no 1903. gada beigām un it sevišķi
viņa sociālšovinistiskā nostāja pirmā pasaules kara gados bija
saistīta ar to, ka Pļehanovs nesaprata, kāds raksturs ir jaunajam
vēsturiskajam laikmetam — imperiālisma un proletārisko revolū-

ciju laikmetam, nesaprata proletariāta vadošo lomu jaunā laik-

meta revolūcijās. Pļehanova oportūnisms taktikā pēc 1903. gada,
viņa mēģinājumi samierināt revolucionārus boļševikus ar meņše-
vikiem oportūnistiem (kaut arī viņš nostājās pret likvidatoriem,
par marksistiskas partijas saglabāšanu) brīžam uzspieda savu zī-

mogu arī viņa filozofiskajiem uzskatiem, noveda pie atkāpšanās
no Marksa dialektikas, it īpaši revolucionārās strādnieku kustības

jautājumu skaidrošanā, un neļāva viņam attīstīt marksistisko filo-

zofiju XX gs. jaunajos vēsturiskajos apstākļos.
Lai gan Pļehanova teorētiskajā darbībā, it īpaši pēc 1903. gada,

bija savas vājās puses un nopietnas kļūdas, viņa marksistiska-

jiem darbiem, kas vērsti pret buržuāzisko filozofiju un filozofisko

revizionismu, bija pozitīva nozīme cīņā par zinātnisko materiā-

listisko pasaules uzskatu. Kritizējot Pļehanova oportūnismu tak-

tikā, V. I. Ļeņins 1908. gadā norādīja, ka «filozofijā viņš dara

pareizu darbu».

V. I. Ļeņins pret narodņiku, oportūnistu un mahistu ideālis-

tiskajām teorijām vērstos Pļehanova darbus uzskatīja par lie-

liskiem un norādīja, ka Pļehanova personiskie nopelni pagātnē ir

milzīgi. l

4. §. Pļehanova darbi par vēsturiskā materiālisma,

estētikas un filozofijas vēstures jautājumiem

Pļehanova filozofiskajos uzskatos centrālo vietu ieņem vēstu-

riskā materiālisma jautājumi.
Tāpat kā Markss un Engelss, Pļehanovs
savos darbos parādīja, ka pārmaiņas ra-

žošanas spēkos un to izraisītās pārmaiņas
cilvēku ražošanas attiecībās rada pārmai-

ņas cilvēku «prātos», idejās, jūtās un ticē-

jumos. Bet kas tad liek attīstīties ražoša-

nas spēkiem un maina viņu līmeni? Atbildot uz šo jautājumu,
Pļehanovs pamatvilcienos pareizi risināja jautājumu par ģeogra-

Pļehanovs par
sabiedrības attīstības

likumiem, par tautas

masu un personības lomu

vēsturē

1
Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 20. sēj., 326. lpp.
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fiskās vides lomu, uzskatīdams to par vienu no ražošanas spēku
attīstības nosacījumiem, kaut gan reizēm pieļāva neprecīzus for-

mulējumus, ģeogrāfisko vidi aplūkojot kā sabiedriskās dzīves

pirmpamatu, no kura atkarīgs, vai cilvēkam izdosies likt lietā

sayu «izgudrošanas spēju». Taču visumā Pļehanovs pareizi uz-

skatīja, ka ražošanas spēku attīstības cēloņi slēpjas tajā materiā-

lās ražošanas veidā, kurš attiecīgajā vēsturiskajā laikmetā ir val-

došais.

Sabiedriskās attiecības, kuru pamatā ir materiālās ražošanas

veids, un likumi, pēc kādiem tās attīstās, ir objektīvi, neatkarīgi
no cilvēku apziņas un gribas. Materiālās ražošanas attiecības,

kas pastāv ārpus cilvēku apziņas, nosaka cilvēku, sabiedrības so-

ciālo grupu un šķiru apzinīgo darbību. «... Cilvēku sabiedriskās

attiecības,» rakstīja Pļehanovs, «nav viņu apzinātās darbibas pro-

dukts. Cilvēki apzināti dzenas pēc saviem atsevišķajiem, personī-
gajiem mērķiem. Ikviens no viņiem apzināti cenšas, teiksim, no-

apaļot savu mantisko stāvokli, bet no viņu atsevišķo darbību

kopuma rodas zināmi sabiedriski rezultāti, kurus viņi varbūt

pavisam nav vēlējušies un droši vien nav paredzējuši.» 1

Darbos par vēsturiskā materiālisma jautājumiem Pļehanovs
sniedza sabiedrisko attiecību marksistiskās analīzes paraugus. Tā,

piemēram, darbā «Jautājumā par personības lomu vēsturē» viņš

parādīja vispārīgā, sevišķā un atsevišķā dialektiku sabiedrības

dzīves likumsakarīgajā attīstībā. Par cilvēces vēsturiskās kustī-

bas vispārīgo, galīgo cēloni uzskatīdams ražošanas spēku attīs-

tību, kas izraisa secīgas pārmaiņas cilvēku sabiedriskajās attie-

cībās, Pļehanovs prasīja, lai socioloģiskajos pētījumos tiktu no-

skaidroti arī dažādu tautu vēsturiskās attīstības īpašie cēloņi, t. i.,

tā specifiskā vēsturiskā situācija, kurā attīstās attiecīgās tautas

ražošanas spēki. Reizē ar to jāņem vērā šo cēloņu atsevišķās iz-

pausmes, t. i., vēsturē darbojošos personu specifiskās īpatnības un

dažādas vēsturiskās nejaušības, «kuru dēļ notikumi beidzot iegūst
savu individuālo seju»

2
.

Par sabiedrības vēstures veidotājiem Pļehanovs uzskatīja tau-

tas masas; viņš pierādīja, ka neviens svarīgs solis cilvēces vēstu-

riskajā kustībā nav iespējams, ja nepiedalās liels cilvēku dau-

dzums, t. i., masas. «Kas sagrāva Bastīliju?» jautāja Pļehanovs.
«Kas cīnījās uz barikādēm 1830. gada jūlijā un 1848. gada feb-

ruārī? Kā ieroči gāza absolūtismu Berlīnē? Kas nogāza Meter-

nihu Vīnē? Tauta, tauta, tauta, t. i., nabadzīgā darbaļaužu šķira,
t. i., galvenokārt strādnieki... Ne ar kādiem sofismiem no vēs-

tures nevar izsvītrot to faktu, ka Rietumeiropas zemju cīņā par

politisko atbrīvošanos izšķirošā loma bija tautai un tikai tautai.»

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, I sej., 531. lpp-
-2 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sēj., 291. lpp-
-3 f. B. n.iexaHoe,Coh., t. 111, M—Flr., 1923,CTp. 402.
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Kritizējot subjektīvi ideālistiskās teorijas par «inerto pūli» un

«visspēcīgo varoni», Pļehanovs pierādīja, ka «ietekmīgas personī-
bas» ar sava prāta un rakstura īpatnībām var mainīt tikai noti-

kumu individuālo fizionomiju un dažas atsevišķas to sekas, bet

nevar mainīt notikumu vispārējo virzienu, ko galu galā nosaka

sabiedrības ražošanas spēku attīstība. Pēc Pļehanova uzskatiem,
patiesi diženu cilvēku loma ir tā, ka viņi agrāk par visiem ap-
zinās jaunās sabiedriskās prasības un stiprāk par citiem vēlas

sabiedrisko attiecību mainīšanos. «Izcils cilvēks ir ... sācējs, tāpēc
ka viņš redz tālāk par citiem un grib stiprāk par citiem. Viņš at-

risina zinātnes uzdevumus, ko izvirzījusi sabiedrības iepriekšējā
intelektuālās attīstības gaita; viņš norāda uz jaunām sabiedris-

kām vajadzībām, ko radījusi sabiedrisko attiecību iepriekšējā attīs-

tība; viņš uzņemas ierosmi šo vajadzību apmierināšanai.» 1 Pro-

gresīvie sabiedriskie darbinieki agrāk un labāk nekā citi paredz
pārmaiņas, kurām jānotiek sabiedriskajās attiecībās. Pļehanovs
apgalvoja, ka kādas parādības absolūtas nepieciešamības apzi-
nāšanās pastiprina cilvēka enerģiju un padara viņu par vienu no

spēkiem, kas veicina šās parādības iestāšanos.

Pļehanovs asi kritizēja ideālistiskās teo-

rijas, ka tiesības, filozofija, māksla un

citas ideoloģijas attīstoties «ideju filiāci-

jas» ceļā neatkarīgi no sabiedrības eko-

nomiskās dzīves. Viņš nostājās arī pret eklektisko «faktoru teo-

riju», pēc kuras materiālie un garīgie faktori sabiedrības dzīvē ir

līdzvērtīgi. Cīņā pret ideālismu socioloģijā Pļehanovs atklāja ideo-

loģiju attīstības likumsakarības, to relatīvo patstāvību, mehā-

nismu un atgriezenisko iedarbību uz ekonomiku. Formulējot uz-

devumu, kāds radies vēsturiskajam materiālismam, Pļehanovs rak-

stīja: «Izskaidrot no mūsu materiālistiskā] viedokļa mākslas,

reliģijas, filozofijas un cit[u] ideoloģiju attīstību nozīmē dot jaunu

spēcīgu apliecinājumu materiālismam] viņa pielietojumā vēsturē.

Un tas ir ļoti svarīgi.» 2

Izmantojot filozofijas un politisko mācību, mākslas vēstures

U. tml. materiālu, Pļehanovs parādīja, ka ideoloģiju galu galā no-

saka sabiedrības ekonomiskās dzīves attīstība, bet dažādu ideolo-

ģisko parādību saturu un it īpaši formu stipri ietekmē šķiru cīņa
sabiedrībā un virsbūve — politiskā iekārta, sabiedriskās apziņas
dažādās formas, no iepriekšējiem laikmetiem mantotais «domāša-

nas materiāls» v. tml. «Cilvēces kustība ...» rakstīja Pļehanovs,
«nekad nenotiek tikai ekonomikas plāksnē vien... Ceļš no viena

pagrieziena punkta uz otru vienmēr let caur «virsbūvi». Ekono-

mika gandrīz nekad negūst uzvaru pati no sevis, par to nekad

nevar teikt: farā da se (darbosies pati no sevis. — Aut.). Nē,

Kā izstrādāta

marksistiskā mācība

par ideoloģiju

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sēj., 292. lpp.
2 «JlnTepaTypHoe nacjiejiue T. B. n.iexaHOßa», CG. 111, M., 1936, CTp. 90.
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nekad ne da se, bet vienmēr tikai ar virsbūves starpniecību, vien-

mēr tikai ar zināmu politisku institūtu starpniecību .. . Cilvēce

nekad nevar pāriet no viena savas ekonomiskās kustības pagrie-
ziena punkta uz otru, iepriekš nepārdzīvojot veselu apvērsumu
savos uzskatos.» 1

Pļehanovs noraidīja Šuļatikova, Bogdanova, Eleuteropula un

citu vulgāri materiālistiskos uzskatus, kas visas garīgās dzīves

izpausmes aplūkoja kā tiešu materiālās ražošanas un pat teh-

nikas turpinājumu un jebkuru māksliniecisku tēlu, zinātnisku jē-
dzienu, filozofisku ideju uzlūkoja par šķiras interešu tiešu iz-

paudumu.

Neaprobežodamies ar filozofiskā ideālisma un reliģijas sociālo

sakņu noskaidrošanu, Pļehanovs zinātniski noskaidroja arī to gno-

zeoloģiskās saknes. «Novērodams pats savu rīcību,» viņš raksta,
«cilvēks redz, ka pirms tās ir bijušas tai atbilstošas vēlēšanās vai,

lietojot viņa domāšanas veidam tuvāku izteicienu, ka šo rīcību

izraisa šīs vēlēšanās. Tāpēc viņš domā, ka arī tās dabas parādī-
bas, kuras viņu pārsteidz, izraisījusi kādas būtnes griba. ledo-

mātās būtnes, kuru griba izraisa tās dabas parādības, kas viņu

pārsteidz, paliek nepieejamas viņa jutekļiem. Tāpēc viņš iedomā-

jas tās līdzīgas cilvēka dvēselei, kas, kā mums jau zināms, ir ne-

vieliska iepriekš norādītajā nozīmē.»2

Pļehanova darbos analizēti priekšstati, kādi rodas pirmatnē-
jiem cilvēkiem viņu dzīves veida ietekmē, un parādīts, ka vēlāk,

šķirās sadalītā sabiedrībā, ideoloģija attīstās spēcīgā sociālo at-

tiecību un šķiru cīņas ietekmē.

Savos darbos G. Pļehanovs pamatoja tēzi par ideju ak-

tīvo lomu sabiedrības dzīvē. «... Ideja ir liela lieta!» rakstīja
Pļehanovs. «Bet, lai tā varētu izpildīt savu lielo lomu, tai jā-
būt saprātīgai idejai, tai jāprot uztvert un izteikt vēstures

īsteno gaitu. Ar šādu noteikumu ideja ir nepārvarams spēks.
Turpretī pretējā gadījumā tā ir vājuma, vilšanās, garīgas un

tikumiskas krišanas avots
.. .»

3

Estētikas problēmām veltītajos darbos

(«Vēstules bez adreses», «Māksla un sa-

biedriskā dzīve» v. c.) Pļehanovs Marksa

vēsturiskā materiālisma teoriju attiecināja uz estētiku, spilgti un

pārliecinoši kritizēja mūsdienu buržuāziskās mākslas ideālistis-

kās teorijas un reakcionāros virzienus. «Vēstulēs bez adreses»

viņš pierādīja, ka «no šī brīža kritika (pareizāk izsakoties, zināt-

niskā estētikas teorija) tikai tad būs spējīga virzīties uz priekšu,

ja tā balstīsies uz materiālistisko vēstures izpratni. Domāju», rak-

Estētikas problēmu
izstrādāšana

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sēj., 187. lpp.
2 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, 111 sēj., 304. lpp.
3 r. B. n.\exanoe, Com., t. 111, 3, cip. 264.
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stīja Pļehanovs par krievu revolucionāri demokrātisko kritiku, «ka

ari savā iepriekšējā attīstībā kritikai bija jo stingrāks pamats, jo
vairāk tās aizstāvji tuvojās uzskatam par vēsturi, kuru es aiz-

stāvu.» 1

Pļehanovs aizstāvēja marksisma viedokli mākslas jautājumos,
uzskatīdams mākslu par specifisku sabiedriskās apziņas formu,
kuras attīstību galu galā nosaka cilvēku darbs un kura ir atka-

rīga no sabiedrības ekonomikas. «Ikvienas attiecīgas tautas māk-

slai ... vienmēr ir visciešākais cēloniskais sakars ar tās ekono-

miku,» viņš rakstīja. «Tāpēc, stājoties pie pirmatnējo tautu māk-

slas pētīšanas, man vispirms jānorāda uz pirmatnējās ekonomi-

kas galvenajām īpatnībām.»2 Kad rodas šķiras, māksla ir atkarīga
no šķiru cīņas gaitas, kas iedarbojas uz cīnītāju šķiru ideoloģiju.
Pēc Pļehanova uzskatiem, māksla nav savrupa individuālās daiļ-
rades sfēra, bet sabiedriska parādība. Mākslas darba pilnīguma

objektīvā mēraukla ir darba mākslinieciskās formas atbilstība sa-

turam, iecerei; formas un satura vienība ir mākslas attīstības

likums. Pretēji ideālistiskajiem uzskatiem, ka māksla pauž tikai

jūtas un tajā nav vietas domām, Pļehanovs uzsvēra mākslas lomu

izzināšanā, uzskatīja to par «domāšanu tēlos». «.. . Māksla,» rak-

stīja Pļehanovs, «sākas tad, kad cilvēks atkal izraisa sevī jūtas
un domas, kas tam bija radušās viņa apkārtējās īstenības ietekmē,
un piešķir tām zināmu tēlainu izteiksmi.» 3 Mākslas kā sabiedris-

kās apziņas formas savdabība ir tā, ka māksla pauž cilvēku jūtas
un domas nevis abstrakti, bet dzīvos tēlos.

Savos darbos Pļehanovs kritiski analizēja formālistiskos

mākslas virzienus, parādīdams to idejisko sabrukumu mūsdienu

buržuāziskajā sabiedrībā, un pierādīja, ka kapitālisms padara
mākslu bālu, saindē to ar buržuāzisko individuālismu, kas māk-

sliniekiem neļauj piekļūt īstas iedvesmas avotiem. Reakcionā-

rās buržuāzijas trunošajai mākslai Pļehanovs nostādīja pretī

progresīvās reālistiskās mākslas asnus, kas pauda strādnieku

šķiras, tautas masu intereses.

Uzskatīdams, ka svarīgs filozofijas vēstu-

res zinātnes uzdevums ir noskaidrot filo-

zofiskās domas atkarību galu galā no eko-

nomiskajām attiecībām un šķiru cīņas,

Pļehanovs par filozofijas vēstures zinātnes specifisko lomu atzina

paša filozofiskās domas kustības procesa, tā iekšējās loģikas, t. i.,

filozofijas attīstības likumsakarību zinātnisko analīzi. «.
..

lekams

atbildam uz jautājumu,» teica Pļehanovs, «kāpēc idejas attīstīju-
šās tā vai citādi, vispirms jābūt skaidrībā par to, kā tās attīstīju-

Pļehanovs par

filozofijas vēstures

problēmām

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, V sēj., 288. lpp.
2 Turpat, 293. lpp.
3 Turpat, 263. lpp.
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šās. Attiecībā uz šo apcerējumu priekšmetu tas nozīmē, ka izskaid-

rot, kāpēc materiālistiskā filozofija attīstījusies tā, kā mēs to

redzam Holbaha un Helvēcija darbos XVIII un Marksa darbos
XIX gadsimtā, var tikai pēc tam, kad skaidri parādīts, kāda īste-

nībā bija šī filozofija, kas tik bieži ir pārprasta un pat pilnīgi sa-

grozīta.» 1

Filozofijas vēstures, kā arī citu ideoloģiju vēstures pētījumos
Pļehanova uzmanības centrā bija problēma par pēctecību sabied-
riskās domas un cilvēces garīgās kultūras attīstībā. Filozofisko

ideju attīstības pēctecības cēloņi sakņojas ekonomiskās dzīves un

zinātnes progresa vajadzībās. Vienas pagātnes filozofiskās idejas,
kuras atbilst attiecīgās ekonomiskās attīstības interesēm, tiek pār-
ņemtas un turpinās, bet citas, kas šīm interesēm tieši neatbilst, var

tikt kritiski pārstrādātas jaunu ideju radīšanai. Bet dažas pagāt-
nes vecās filozofiskās idejas var tikai bremzēt jaunā attīstību, un

tāpēc sabiedrības progresīvie spēki tās noraida, bet reakcionārie

spēki tās labprāt ņem savā apbruņojumā. Filozofiskās domas attīs-

tības izskaidrošanai plaši izmantodams loģikas paņēmienu —
anti-

tēzi, Pļehanovs centās pierādīt, ka ikvienā laikmetā filozofija kļūst

par iepriekšējā laikmeta filozofisko ideju noliegumu, antitēzi (pie-

mēram, XVIII gs. Francijā filozofi bija ateisti, bet viņu pēcteči,
XIX gs. franču utopisti, gandrīz visi sliecās uz mistiku); te viņš
maksā zināmus meslus shematismam.

Pļehanovs brīdināja no vulgarizatoriskas, vienkāršotas poli-
tisko un filozofisko uzskatu identificēšanas, pierādīdams, ka tie

gan ir savstarpēji saistīti, taču ne katrs revolucionārs politikā pār-
stāv progresīvo filozofiju un ne katrs reakcionāru sociālpolitisku
ideju piekritējs ir reakcionārs filozofijā. Tā, piemēram, aizstāvot

Hēgeļa dialektiku pret apsūdzībām reakcionārismā, Pļehanovs pa-

reizi norādīja: «...Tādi epiteti kā reakcionārs vai progresists ne-

kādā ziņā neraksturo šā filozofa teorētiskos nopelnus vai kļūdas.
Kas grib šo filozofu iznīcināt domājošo cilvēku acīs, tam jāat-
spēko viņa mācības teorētiskā daļa. Tikai pēc šās daļas atspēko-
šanas tam ir tiesība norādīt uz to praktisko tieksmi vai uz to

sabiedriskās vides ietekmi, kas domātāju mudinājusi sagrozīt pa-
tiesību vai traucējusi viņu tikt līdz šai patiesībai. Ja šis nosacī-

jums būs ievērots, norādījums uz domātāja politiskajām simpāti-
jām (reakcionārs, progresists utt.) palīdzēs noskaidrot viņa maldu

ģenēzi (izcelšanos).» 2

Pretēji Suļatikova tipa vulgārajiem materiālistiem, kuri redzēja

tikai filozofisko mācību sociālo uzdevumu, bet nesaprata to nozīmi

izziņā, Pļehanovs uzsvēra filozofijas kā sabiedriskās apziņas speci-

fiskas formas relatīvo patstāvību. Filozofisko ideju attīstība izriet

1 G. Pļehanovs, Filozofisko darbu izlase piecos sējumos, II sēj., 32. un

33. lpp.
2 JlHTepaTvpHoe Hacne,a,He T. B. riJiexaHOßa, C6. V, M., 1938, CTp. 172, 173.
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no priekšteču atstātā «domāšanas materiāla» un ir saistīta ar citu

ideoloģiju un zinātnes stāvokli un attīstības līmeni. Ja galu galā
filozofisko ideju raksturs un saturs ir atkarīgs no sabiedrības eko-

nomiskās dzīves, tad tas tomēr nenozīmē, ka visi valdošo šķiru
filozofi apzināti falsificē īstenību. Gan franču apgaismotāji, gan
klasiskās, vācu filozofijas pārstāvji, gan daudzi citi pagātnes do-

mātāji bija patiesi pārliecināti, ka viņu pasaules skatījums ir

vienīgais pareizais, kalpo progresam un zinātnes attīstībai utt., bet

sava laika un savas šķiras vēsturiskās aprobežotības dēļ viņi vēl

nespēja adekvāti izzināt pasauli un tās likumus.

Pļehanovs kritizēja filozofijas vēstures buržuāziskās koncep-
cijas (Lange, Surī, Ibervegs v. c), kas filozofijas vēstures priekš-
metu ierobežoja tikai ar ontoloģisko un gnozeoloģisko uzskatu at-

tīstības vēsturi; viņš parādīja, ka filozofijas vēstures neatņemama
daļa ir socioloģisko, estētisko un ētisko ideju vēsture.

Pļehanova marksistiskie filozofiskie darbi

aizstāvēja materiālistisko pasaules uzskatu

un veicināja tā izplatīšanos pirmsrevolū-

cijas laikmeta apstākļos. Taču Pļehanovs

nespēja pacelt un nepacēla marksismu un tā filozofiju jaunā, aug-
stākā pakāpē, kas atbilstu jaunā vēsturiskā imperiālisma laikmeta

revolucionārās strādnieku kustības un zinātnes jaunākās revolū-

cijas prasībām. Marksisma, tā filozofijas attīstības jaunais, aug-
stākais posms saistīts ar V. I. Ļeņina teorētiskajiem darbiem un

darbību.

XX gadsimtā, jaunajā revolucionārajā laikmetā, kura raksturu

un īpatnības Pļehanovs nespēja saprast, viņa darbos, kas rakstīti

viņa darbības meņševistiskajā posmā (1903 —1918), ir nopietnas
kļūdas un atkāpšanās no revolucionārā marksisma. Šais darbos

izpaužas teorijas atrautība no revolucionārās strādnieku kustības

prakses. Nesaprazdams proletariāta vadošo lomu buržuāziski de-

mokrātiskā revolūcijā un strādnieku šķiras un zemniecības savie-

nības nozīmi, Pļehanovs nostājās pret 1905. gada bruņoto sacel-

šanos Maskavā. Padziļinot II Internacionālei raksturīgo plaisu
starp marksistisko teoriju un sociāldemokrātisko partiju praksi un

rīkojoties pēc II Internacionāles dogmas, ka sociālistiskā revolū-

cija var sākties tikai rūpnieciski augsti attīstītās zemēs, Pļeha-
novs izturējās pret Lielo Oktobra sociālistisko revolūciju negatīvi,
uzskatīdams to par «visu vēstures likumu pārkāpumu».

Tiesa, arī laikā no 1904. līdz 1913. gadam Pļehanovs centās

propagandēt strādnieku kustībā marksisma filozofiskās idejas un

cīnījās pret dažādiem buržuāziskās filozofijas un filozofiskā revi-

zionisma virzieniem. Bet viņa darbības vājā puse tai laikā bija
neprasme radoši attīstīt marksismu, piemērojot to jaunajiem vēstu-

riskajiem apstākļiem. Šo uzdevumu varēja veikt un veica Ļeņina
radītā jauna tipa marksistiskā partija, kas bija nesamierināma ar

Pļehanova vieta

marksistiskās

filozofijas vēsturē



■oportūnismu un savienoja teoriju ar revolucionārās strādnieku kus-

tības praksi.
Labākais Pļehanova veikums ir viņa marksistiskie filozofiskie

darbi, kas uzrakstīti galvenokārt līdz 1903. gadam, kad Pļehanovs
II Internacionālē bija viens no revolucionārā marksisma pārstāv-

jiem. Pēc Pļehanova nāves Ļeņins 1921. gadā rakstīja, ka «nevar

kļūt par apzinīgu, par īstu komunistu, neizstudējot — tieši neiz-

studējot — visu, ko uzrakstījis Pļehanovs filozofijā, jo tas ir vis-

labākais visā starptautiskajā marksisma literatūrā» 1.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 32. sēj., 71. lpp.



XVII nodaļa

BURŽUĀZISKĀ FILOZOFIJA RIETUMEIROPAS ZEMĒS

XIX GS. OTRAJĀ PUSĒ

XIX gs. otrajā pusē buržuāziskās filozofiskās domas pagri-
mums turpinājās: tas bija nevienmērīgs, dažādās zemēs un dažā-

dos laika posmos izpaudās dažādi, taču visur uzrādīja tendenci

pieaugt. Buržuāziskā filozofija savās vispārīgākajās, būtiskākajās
iezīmēs atspoguļoja sociālo pretrunu un šķiru cīņas tālāko saasi-

nāšanos. Marksisma idejas, it īpaši pēc «Kapitāla» pirmā sējuma
iznākšanas, iekaroja plašas proletariāta masas un pamazām iz-

stūma no proletariāta apziņas sīkburžuāziskās sociālistiskās mācī-

bas. Turpmāk buržuāzijas politisko un garīgo attīstību raksturo

nemitīgi mēģinājumi atvairīt pret kapitālisma pastāvēšanu vērstos

draudus, nosargāt tā ekonomiskos, politiskos un ideoloģiskos
balstus.

Šai laika posmā buržuāziskās filozofiskās domas attīstībai rak-

sturīga cīņa pret materiālismu, racionālismu un it īpaši pret mar-

ksismu. Taču izrādās, ka šī vispārīgā retrogradā buržuāziskās filo-

zofijas attīstība bija visai sarežģīta un pretrunīga. Tā norisinājās
apstākļos, kad strauji progresēja dabas zinātnes, un reakcionārā

ideālistiskā filozofija nevarēja ar to nerēķināties. Bet buržuāziskie

filozofi, noraidīdami no dabas zinātņu atklājumiem izrietošos dia-

lektiski materiālistiskos secinājumus, kļuva par sen atspēkotu ideā-

listisku sistēmu epigoņiem un centās tās atdzīvināt un modernizēt.

Buržuāziskās filozofijas attīstība XIX gs. otrajā pusē visumā

turpinājās tais pašās divās galvenajās formās kā tās pagrimuma
sākumā — gadsimta pirmajā pusē. No vienas puses, tajā bija
sastopami pseidozinātniski virzieni, kas pretendēja uz zinātnes

atzinumu filozofisku izskaidrojumu, bet faktiski ieviesa agnosti-
cismu un ideālismu zinātnē par dabu un sabiedrību. No otras pu-

ses, arvien vairāk izplatījās iracionālistiski virzieni, kas bija vai-

rāk vai mazāk atklāti naidīgi zinātnei un sabiedrības progresam.

1. §. Pozitīvisma pirmās formas noslēgums. H. Spensers

XIX gs. otrajā pusē pozitīvisms savā pirmajā formā, kādā tas

pausts Konta, Milla un Spensera darbos, kļuva par visietekmīgāko
buržuāziskās filozofijas virzienu. Kapitālismam bija vajadzīgas
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dabas zinātnes, bet buržuāzijas ideologi rūpējās, lai no dabas

zinātņu atzinumiem netiktu gūti materiālistiski un ateistiski seci-

nājumi. Šīm prasībām pilnīgi atbilda pozitīvisms, kas cīnījās par
konkrētiem zinātniskiem pētījumiem, bet apgalvoja, ka parādību
būtība vienmēr palikšot neizzināma.

Tā kā pozitīvisms bija divatnīgs, centās veicināt zinātnes pro-

gresu un tomēr pieļāva arī reliģisko ticību, tā loma filozofijas
vēsturē ir pretrunīga. Zemēs, kur materiālistiskā tradīcija spēcīga,
pozitīvisms vispirms bija pretsvars materiālismam un visumā tam

bija reakcionāra loma. Bet tajās zemēs, kur dominēja baznīcas un

reliģiskās filozofijas ietekme (Itālijā, Latīņamerikas valstīs,

ASV utt.), daudzi progresīvie cilvēki pozitīvismu uzņēma kā kus-

tību, kas atbrīvo no baznīcas kundzības un veicina brīvus zinātnis-

kus pētījumus.
XIX gs. otrajā pusē izvirzījās vairāki diezgan pazīstami pozitī-

visma pārstāvji: I. Tēns un A. Fuljē Francijā, R. Ardigo Itālijā,
Dž. Ljuiss Anglijā, Č. Raits — ASV. Vislielākā ietekme bija angļu
filozofam Herbertam Spenseram (1820—1903).

Spensera pozitīvisma īpatnība ir tā, ka pozitīvistiskās filozo-

fijas vispārīgie principi, kurus agrāk izklāstīja Konts un Mills,

tajā savienoti ar evolūcijas ideju, kas tomēr saprasta tīri mehānis-

tiski. Spensera pozitīvisms savieno agnosticismu un fenomenā-

lismu 1 filozofiskā pasaules uzskata pamatjautājumos ar stihiski

materiālistisku pieeju atsevišķām speciālo zinātņu problēmām.
Spensera sociālajā koncepcijā sabiedrības attīstības virzītāju spēku
ideālistiskā izpratne, reakcionārā «organiskā» sabiedrības teorija,

naidīgums pret sociālismu un kapitālisma apoloģētika sadzīvo ar

centieniem izstrādāt socioloģiju kā zinātni un ar sociālās evolū-

cijas likumsakarīgā rakstura atzīšanu.

Spensera filozofijas galvenais mērķis ir

samierināt ticību un zināšanas, zinātni un

reliģiju uz agnosticisma pamata. Pēc Spensera mācības, reliģijas
vēsture rāda, ka ikvienas reliģijas pamatā ir atzinums, ka tas

augstākais spēks, kurš atrodas pasaules pamatā, absolūti nav

izdibināms. Taču, apgalvo Spensers, arī zinātne nenovēršami no-

nāk pie secinājuma, ka «zem visām lietām slēpjas neizdibināms

noslēpums», ka visu parādību pamatā esošā realitāte uz visiem

laikiem paliks nezināma. Atzinums, ka ne reliģija, ne zinātne ne-

spēj dot atbildi uz esamības pamatjautājumu, ļauj, pēc Spensera
domām, likvidēt konfliktu starp tām. Lai pierādītu zinātnes bez-

spēcību, Spensers analizē telpas, laika, kustības, matērijas, spēka

un apziņas jēdzienu, apgalvodams, ka visi šie jēdzieni esot pret-
runīgi un tādēļ nedodot patiesas zināšanas par objektīvo realitāti.

Mēs, piemēram, nevaram priekšstatīt ne matērijas bezgalīgu daļā-

Spensera agnosticisms

1 Fenomenālisms — subjektīvi ideālistiska mācība, ka mūsu izziņa ir iero-

bežota ar apziņas parādībām (fenomeniem).



mību, ne matērijas nedalāmo daļiņu pastāvēšanu. No tā izriet, ka

matērija «pēc sava galīgā rakstura ir tikpat absolūti nesaprotama
kā telpa un laiks» 1.

Spensera sniegtie zinātnes šķietamās bezspēcības «pierādījumi»
balstās uz aplama pamata. Maksādams meslus rupjajam empīris-

mam, Spensers sajauc priekšstatu un jēdzienu. Tā, piemēram, pa-
reizi norādīdams, ka nevar priekšstatīt ne bezgalīgu telpu, ne

bezgalīgu laiku, viņš nepareizi apgalvoja, ka tos nevar arī domāt,
t. i., ka mums nevar būt jēdziena par bezgalību. Taču domāšana

ļauj saprast to, kā priekšā sajūta un priekšstats ir bezspēcīgi.
Spensers visus jēdzienus, kurus viņš analizē, aplūko meta-

fiziski. Sadalīdams tos absolūtos pretstatos, viņš nespēj uztvert to

dialektisko vienību. Matērija, tāpat kā telpa, ir gan nepārtraukta,
gan pārtraukta. Bet Spensers, kura domas riņķo metafizisko pret-
statu lokā, konstatējis bezgalīgā un galīgā, pārtrauktā un nepār-
trauktā pretrunu, atsakās atzīt šo pretrunu ietverošā jēdziena
adekvātumu.

Pareizi norādīdams uz vairākām zinātnes toreiz vēl neatrisinā-

tām problēmām (piemēram, «darbība no atstatuma», gravitācijas
daba, apziņas izcelšanās v. c), Spensers tās pasludina par abso-

lūti neatrisināmām. Viņš domā, ka zinātne neiekļūst lietu būtībā,
bet apmierinās tikai ar to, ka zina ārējās parādības un to pastā-
vīgās un stabilās attiecības un sakarus, ko sauc par likumiem. Pēc

Spensera uzskatiem, mūsu izziņu galu galā izsmeļ apziņas pa-
rādību (fenomenu) izzināšana. Spensera mācībā priekšstati aizstāj
reālos objektus un to atspoguļojumus sajūtās un domās; spilgtie
un dzīvie priekšstati ir «iespaidi», bet bālākie — «idejas». Tāpēc,
pēc Spensera uzskatiem, patiesība ir nevis domu tēlu atbil-

stība objektīvajai īstenībai, bet tikai saskaņa starp minētajiem
diviem priekšstatu veidiem.

Atzinis pasaules uzskata kardinālās pro-

blēmas par neatrisināmām, Spensers līdz

ar to atņēma filozofijai lielu daļu novada,
kurš tika uzskatīts par tai piederošu. Viņš apgalvoja, ka tagad

«filozofijai palicis tas pats novads, kas pieder arī zinātnei»2
.

Pēc Spensera uzskatiem, filozofija atšķirībā no kas ir

tikai daļēji apkopotas zināšanas, ir pilnīgi apkopotas zināšanas,

augstākā teorētiskā sintēze.

Pēc Spensera domām, izzināmā sfēra ir nezināma absolūta

spēka izpaudumi. Pašas vispārīgākās patiesības, kas veido «vis-

pārīgās filozofijas» novadu, jāformulē vielas, kustības un spēka
terminos. Šo jēdzienu traktējums Spenseram ir pretrunīgs. No

vienas puses, viņš tos uzskata par simboliem, jo tie pauž nevis

Filozofija un speciālas
zinātnes

1 r. Cnencep, Cohiihchhh. I\or pe&. PvčaKima, t. 1. OcHOßHbie Cn6.,

1899, ctp. 31.
2 f. Cnencep, OcHOßHbie Hana-ia, CTp. 75.
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absolūto realitāti, bet tikai tās darbību. No otras puses, viņš ap-

galvo, ka tieši kā absolūtās realitātes izpaudumi tie nav atkarīgi
no cilvēka apziņas un ir objektīvi.

Visas zinātniskās izziņas stūrakmens, pēc
Spensera domām, ir tēze par vielas nezū-

damību, un ar to viņš saprot spēka nezū-

damību. Spēka jēdzienu Spensers sākotnēji izskaidroja tā, ka tajā
pēc būtības tika ietverts arī priekšstats par dievišķo spēku. Vēlāk

Spenseram pirmajā vietā izvirzās spēka jēdziena fizikālais aspekts.
Taču Spensers aplam uzskata, ka tēzi par spēka pastāvību jeb par

vielas nezūdamību, tā kā tā ir visu zinātnes atzinumu fundamen-

tālais princips, nevar pierādīt ar pieredzi, bet tā izriet no mūsu

domāšanas dabas un ir tikai tās nepieciešamais postulāts. Taču

īstenībā tēze par matērijas nezūdamību un neradāmību ir teorē-

tisks secinājums no faktiskiem datiem, secinājums, kas apstipri-
nāts eksperimentāli.

Pēc Spensera mācības, no postulāta par spēka nezūdamību

izriet kustības nezūdamības princips. Balstoties uz šiem princi-
piem, Spensers formulē savu pamatlikumu — evolūcijas likumu.

Spensers norāda, ka evolūcija ir tas vispārējais pieredzes elements,

kas nodrošina filozofijas prasīto zināšanu vienību un dod iespēju
saprast jebkuras — gan dabas, gan sabiedrības parādības. Tāda

jautājuma nostādne ir noteikts Spensera nopelns. Taču attīstību

Spensers saprolj pavisam metafiziski un mehānistiski.

Evolūcijā Spensers izšķir trīs momentus: 1) pāreja no vien-

kāršā uz sarežģīto (integrācija vai koncentrācija); 2) pāreja no

vienveidīgā uz daudzveidīgo (diferenciācija); 3) pāreja no neno-

teiktā uz noteikto (kategorijas pieaugums). Ņemot vērā pārmai-

ņas, kādas evolūcijas gaitā piedzīvo lietu kustība, Spensers evolū-

cijas likumu formulē šādi: «Evolūcija ir vielas integrācija, kuru

pavada kustības izkliede un kuras gaitā viela pāriet no nenoteikta,

nesakarīga vienveidīguma stāvokja noteikta, sakarīga daudzveidī-

guma stāvoklī un vielas saglabātā kustība pārdzīvo analoģisku

pārvērtību.»
1

Lai gan Spensers bija uztvēris atsevišķas dažu attīstības formu

iezīmes, viņa mēģinājums sniegt šo formulu kā universālu nav

pamatots. Šī formula izslēdz kvalitatīvi jaunā rašanos, attēlodama

attīstību tikai kā jau esošā materiāla pakāpenisku pārgrupēšanos.
Tajā nekas nav teikts par attīstības avotu un virzītājiem spēkiem,
tas ir tikai dažu ārēju attīstības procesa pazīmju apraksts. Spen-

sera koncepcijas mehānistiskais un metafiziskais raksturs izpau-
žas arī tādējādi, ka, pēc viņa apgalvojuma, evolūcijai «ir robeža,

kurai pāri tā nespēj tikt» 2
.

Pēc Spensera mācības, šī robeža ir

sistēmas jeb evolucionējošā agregāta līdzsvars, kad visi pretdar-

Spensera mehānistiskais

evolucionisms

1 r. Cnencep, OcHOßHbie Hanajia, CTp. 237.
2 Turpat, 291. lpp.
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bīgie spēki līdzsvarojas. Tiesa, pēc līdzsvara stāvokļa agrāk vai

vēlāk iestājas sairums (dezintegrācija). Taču tas nav galīgs, pēc
tam nāk jauns vielas un kustības integrācijas cikls. Galu galā
Spensers nonāk pie riņķojuma teorijas, kuru pārvarēt viņam ne-

lāva viņa mācības metafiziskais raksturs
'

_

Spensers savu evolūcijas teoriju, ko viņš

vispārīgā formā izstrādāja savā galvenajā
filozofiskajā darbā «Pamatprincipi», attie-

cināja uz bioloģiju, psiholoģiju, socioloģiju
un ētiku. Par galveno konkrēto zinātni, kas pētī šais sfērās darbo-

jošos likumus, Spensers uzskatīja bioloģiju. Viņš maldīgi domāja,
ka dzīvi visās tās sarežģītākajās un augstākajās psiholoģiskajās
un sociālajās izpausmēs galu galā noteic bioloģijas likumi.

Spensera socioloģijas būtiska iezīme ir «sabiedrības pielīdzinā-
šana dzīvam ķermenim» 1

,
sabiedrības uzlūkošana par organismu,

kas rodas un attīstās dabiski. Lai gan tāda jautājuma nostādne

pieļauj sabiedrisko parādību objektīvās attīstības atzīšanu, Spen-
sera socioloģijas pamattendence ir reakcionāra un antizinātniska:

tā noved pie sabiedrisko parādību bioloģizācijas, pie ekspluatāci-

jas un apspiešanas kā dabisku parādību apoloģijas. Uz sabiedrību

attiecinot «eksistences cīņas» principu, tiek radīts pamats vienam

no buržuāziskās socioloģijas reakcionārajiem virzieniem — tā sauk-

tajam sociāldarvinismam. Spensers bija nesamierināms sociālisma

ienaidnieks, rakstīja antisociālistiskus pamfletus un zākāja sociā-

listiskās idejas.
Runājot par sociālās evolūcijas virzienu un perspektīvām,

Spensers izšķīra divus sabiedrības tipus: militāro iekārtu, kam

raksturīgs despotisms un indivīdu pakļaušanās kopienai vai valsts

varai, un rūpniecisko iekārtu, kurā valsts varas tiesības reducētas

līdz minimumam un kura nodrošinot indivīdiem brīvību un pat-
stāvīgu rīcību. Pretstatā sociālismam Spensers kā sociālās evolū-

cijas nākamo posmu izvirzīja trešā sabiedrības tipa nodibinā-

šanu — tāda tipa, kurš būtībā ir idealizēta kapitālistiska iekārta.

Visumā Spensera filozofija bija tās pirmās pozitīvisma formas

noslēgums, kura, lai gan bija materiālismam principiāli naidīga,
tomēr vēl ietvēra dažas pozitīvas zinātniskas idejas un kuru tāpēc
XIX gs. beidzamajā ceturksnī sāka izstumt daudz reakcionārākas

ideālistiskas mācības.

Sabiedrības «organiskā»

teorija un sociālās

evolūcijas izpratne

2. §. Mahisms

XIX gs. beigās Konta, Milla un Spensera pozitīvisms pamazām

nogāja no skatuves. Radās jauna — otrā pozitīvisma forma, kas

padziļināja savu priekšteču subjektīvo ideālismu un agnosticismu.

1 r. Cnencep, OnbīTbi HayqHbie, no.iHTHHecKiie ii (pn/iococpCKiie, I, C116.,

1899, ctp. 153.
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Tās galvenie pārstāvji bija Ernsts Mahs (1838—1916) un Rihards
Avenāriuss (1843—1896), tā sauktā empiriokriticisma nodibinātājs.

Tāpat kā visi pozitīvisti, Mahs izvirzīja
nedibināto pretenziju attīrīt dabzinātnisko

domāšanu no «metafizikas» ar tās «šķietamajām problēmām». Viņš
apgalvoja, ka balstoties uz pieredzi un ka viņa empīriskais vie-

doklis «pilnīgi izslēdz visus melaflziskos jautājumus . .
Mahs

pat apgalvoja, ka viņš nemaz nav filozofs, ka «nepastāv nekādas

Maha filozofijas», bet ir tikai viņa «dabzinātniskā metodoloģija
un izziņas psiholoģija»2

.

Reducēdams filozofiju uz «izziņas psiholoģiju», Mahs, tāpat kā

Kants, apgalvoja, ka izziņai nav pieejama lietu būtība, bet tikai

to parādības. Taču atšķirībā no Kanta Mahs noliedza, ka pastāv
«lietas par sevi», objektīvā realitāte. No Kanta Mahs iet pa labi,

uz Berklija un Jūma subjektīvo ideālismu, kas apkārtējo pasauli
reducē uz subjekta sajūtām. Lai šo uzskatu pamatotu, Mahs cen-

šas izmantot Darvina evolūcijas mācību, apgalvodams, ka zinātne

pauž cilvēka organisma bioloģisko pielāgošanās funkciju, bet ne-

atspoguļo objektīvo realitāti. Šai pašā nolūkā Mahs atsaucas uz

vācu zinātnieka Kirhhofa definīciju, ka zinātne ir pilnīgs un ļoti
vienkāršs faktu apraksts.

Pamatojoties uz šīm premisām, Mahs attīsta «bioloģiski ekono-

misko izziņas teoriju», par zinātniskās izziņas pamatprincipu
uzskatīdams «domāšanas ekonomiju» jeb «domu ekonomizāciju,

harmonizāciju un organizāciju», kas palīdz bioloģiski orientēties

pieredzes materiālā. No šā viedokļa zinātniskiem jēdzieniem, formu-

lām, likumiem un izskaidrojumiem nav objektīva satura un tiem ir

tikpat maz kopīga ar parādībām, uz kurām tie attiecas, kā steno-

grāfijas zīmēm un to apzīmētajiem jēdzieniem: tie ir prāta pro-

dukti, kas radīti nevis īstenības atspoguļošanai, bet izzinošā sub-

jekta vajadzību apmierināšanai. Mahs, piemēram, apgalvo, ka

«dabā nav cēloņa un nav seku», jo «cēlonis un sekas ir mūsu do-

māšanas produkti» 3
.

Gluži tāpat arī dabas likumus, pēc Maha

domām, rada mūsu psiholoģiskās vajadzības, un tie nepauž nekā-

dus objektīvus lietu savstarpējus sakarus; dabas likumi ir cilvēka

gara produkts, kam bez saistības ar cilvēku nav jēgas.

Tāpat kā saīsinātai runas pierakstīšanai var pieņemt dažādas

stenogrāfijas sistēmas, kuru izvēli nosaka subjektīvie ērtības ap-

svērumi, tā arī parādību «ekonomiskai aprakstīšanai» var ieteikt —

kā pilnīgi līdztiesīgas — dažādas, pat pretrunīgas zinātniskas teo-

rijas, tās tikai nedrīkst būt pretrunā ar jutekliskajiem datiem, un

tām jābūt pietiekami ērtām un vienkāršām. Bet jautājumam par

Maha pozitīvisms

1 3. Max, AHa;iH3 omymenHH h oTHoiueHHe cpH3HqecKoro k ncnxHqecKOMy,

M., 1907, CTp. 293.
2 3. Max, FIo3HaHHe h 3a6/iyjKiieHHe, M., 1909, CTp. 3.
3 3. Max, MexaHHKa, Cn6., 1909, CTp. 405, 406.
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zinātniskās teorijas objektīvo saturu, pēc mahistu uzskata, vispār
nav jēgas. Kirhhofs, runājot par faktu pilnīgo un ļoti vienkāršo

aprakstīšanu, ar to domāja zinātnieka cenšanos aprakstīt objektīvo
realitāti, par kuras pastāvēšanu viņš nešaubījās. Mahs šo domu

sagrozīja, cenzdamies pierādīt, ka objektīvā īstenība ir tikai «me-

tafiziski» pieņēmumi, kas ir pretrunā ar «domāšanas ekonomijas»
principu.

Pēc Maha mācības, «nevis ķermeņi izraisa sajūtas, bet gan
elementu kompleksi (sajūtu kompleksi) veido ķermeņus». Ķermeņi
ir tikai «loģiski simboli» šiem kompleksiem. No Maha viedokļa
atoms, molekula, masa v. tml. ir nevis objektīvas realitātes, bet

tikai simboli ekonomiskai sajūtu aprakstīšanai. Tam atbilstoši arī

«tas, ko mēs saucam par matēriju, ir tikai zināms likumsakarīgs
elementu (sajūtu) sakars» 1

.

Tikai pieņemot, ka zinātnes radītie jēdzieni attiecas nevis uz

objektīvi pastāvošām lietām, bet vienīgi uz sajūtu mainīgo plūsmu,

kļuva iespējams zinātnes rezultātus iztulkot tā galējā relatīvisma

un subjektīvisma garā, kurš veido mahisma zinātniskās izziņas
izpratnes būtību. V. I. Ļeņins parādīja, ka visu lietu reducēšana uz

sajūtu kompleksiem ir berklijisma atdzimšana un nenovēršami no-

ved pie atzinuma, ka visa pasaule ir mana sajūta, t. i., pie solip-
sisma. Pūlēdamies izvairīties no solipsistiskiem secinājumiem un

ieviest savā mācībā zināmu objektīvisma momentu, Mahs savos

vēlākajos darbos pasludināja, ka šie elementi (sajūtas) pēc savas

dabas nav ne fiziski, ne psihiski, ne subjektīvi, ne objektīvi, bet

«neitrāli».

Mahs apgalvo, ka «nav būtiskas atšķirības starp fizisko un

psihisko», ka tie būtībā ir identiski, jo sastāv no viendabīgiem
elementiem un atšķiras tikai atkarībā no tā, no kāda viedokļa tos

aplūko. Ja, piemēram, vienus vai otrus «elementus» aplūko sakarā

ar cilvēka nervu sistēmu, tad tie ir psihiskas parādības un veido

psiholoģijas objektu. Bet, ja tos aplūko ārpus šā sakara, tie ir

fiziskas parādības jeb ķermeņi un attiecas uz fiziku.

Izvirzīdams mācību par «elementu» neitralitāti, Mahs preten-

dēja uz materiālisma un ideālisma «metafizikas» pārvarēšanu.
Taču, pasludinādams sajūtas par neitrāliem pasaules elementieni,

viņš faktiski nostājās uz ideālistiskās «metafizikas» ceļa, jo postu-
lēja jaunas metafiziskas būtības, kuras nav atklājamas pieredzē,
bet kuras, pēc Maha mācības, tomēr atrodas pieredzes pamata.
Taču parastajā un zinātniskajā pieredzē mums ir darīšana, no

vienas puses, ar lietām un objektīviem procesiem, no otras puses,

ar izziņas subjekta sajūtām, kas nesaraujami saistītas ar viņa sa-

jūtu orgānu un nervu sistēmas darbību. Mahs bija spiests atzīt

sajūtu sakaru ar nervu procesu, taču tāds atzinums ir pretruna
ar viņa tēzi, ka visas lietas ir sajūtu kompleksi.

1 9. Max, AHa;in3 oin.yiu.eHHH..., CTp. 265.
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V. I. Ļeņins parādīja, ka visa Maha koncepcija ir nevis mate-

riālisma un ideālisma «vienpusības» pārvarēšana, bet pretēju filo-
zofisku viedokļu sajaukšana. Jo, ja «elementi» ir sajūtas, tad

Maham nav tiesību pieļaut, ka «elementi» pastāv neatkarīgi no

subjekta nerviem un apziņas. Ja turpretī viņš pieļauj tādus no

nerviem un sajūtām neatkarīgus fiziskus objektus, tad līdz ar to

viņš noraida ideālisma viedokli un slepus pāriet materiālisma

pozīcijās. Tai pašā laikā Mahs neatkāpjas no sava galvenā sub-

jektīvi ideālistiskā apgalvojuma, ka pasaule veidota no sajūtām.
Nespēdams šo pretrunu atrisināt, Mahs atsakās no mēģinājumiem
izveidot kaut cik viengabalainu pasaules uzskatu un savā mācībā

mehāniski savieno subjektīvi ideālistisko berklijisko ārpasaules
koncepciju ar dažu materiālistisku dabas zinātņu tēžu atzinumu.

Maha subjektīvi ideālistiskā filozofija tūdaļ izraisīja krasu

opozīciju lielākajā daļā dabas pētnieku, kuri atradās stihiski ma-

teriālistiskās pozīcijās. «Mani pirmie darbi,» rakstīja Mahs, «gluži
dabiski, tika uzņemti ārkārtīgi auksti un pat noraidoši.»1 Tikai pēc
tam kad fizikā bija iestājusies metodoloģiska krīze, kas radās

zinātnes jēdzienu kardinālā lūzuma rezultātā un parādīja, ka ar

klasisko fiziku vien nepietiek un zinātnieki, nezinādami dialektiku,

nevar pareizi izprast notiekošās pārmaiņas, — daži dabas zināt-

nieki mainīja savu izturēšanos pret Maha filozofiju. Kad iestājās

krīze, ko bija izraisījušas vienas dabas zinātnieku daļas relatīvis-

tiskās svārstības, sāka likties, ka Maha subjektīvistiskā un relatī-

vistiskā filozofija sekmīgi tiek galā ar grūtībām, kuras zinātnie-

kiem bija radušās un kuras nespēja pārvarēt mehānistiskais ma-

teriālisms. Tai laikā Maha idejas nāca modē un tika izreklamētas

kā moderno dabas zinātņu filozofija. Sai ziņā mahisms bija fizikas

krīzes izpausme. Taču arī toreiz daudzi ievērojami zinātnieki no-

raidīja zinātniskās izziņas mahistisko interpretāciju un aktīvi cīnī-

jās pret to. Sevišķi enerģiski pret Maha mācību nostājās viens no

mūsdienu fizikas pamatlicējiem M. Planks. Viņš parādīja, cik ne-

pamatotas ir Maha pretenzijas uz metafizikas pārvarēšanu, pa-

rādīja «domāšanas ekonomijas» principa neauglīgumu un Maha

izziņas teorijas nesavienojamību ar zinātnes sasniegumiem un

zinātnes progresu.
Tomēr Maha filozofija joprojām ietekmēja daļu dabas zi-

nātnieku. 80. un 90. gados mahisma ietekmes pastiprināšanā
liela nozīme bija tā saucamajam empiriokriticismam — R. Ave-

nāriusa mācībai, kas stipri radniecīga Maha uzskatiem, bet

radusies neatkarīgi no tās.

R. Avenariuss, tāpat ka Mahs, par teorētis-

kās domāšanas pamatprincipu uzskatīja

spēka ekonomiju. Filozofiju Avenāriuss uz-

lūkoja kā domāšanu par visu pieredzes datu kopumu pēc visma-

zākā spēka patēriņa principa. Lai šo principu realizētu, filozofijai,

Avenariusa

empiriokriticisms

1 «Hoßbie b cpHJiococpHH», C6. 2. CnO., 1912, CTp. 127.
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tāpat kā zinātnei, jāatsakās no visiem jēdzieniem, kas atrodas

ārpus «tīrās pieredzes». Par tādiem nevajadzīgiem «tīrās piere-
dzes» «piemaisījumiem» Avenāriuss uzskatīja zinātniskos jēdzie-
nus, kas raksturo materiālo pasauli un tās likumsakarības, —

spēku, nepieciešamību, cēlonību, atomu, lietu un īpašības — un,

beidzot, substanci kā svarīgāko filozofisko jēdzienu. Pēc visu

«lieko» jēdzienu, arī substances, likvidēšanas paliek tikai priekš-
stati par sajūtām, kuras seko cita citai un uz kurām arī reducējas
viss esošais. Tad «jebkurai esamībai pēc sava satura jātiek domā-

tai kā sajūtai un pēc formas —kā kustībai»1
.

Tā tad arī būs vis-

ekonomiskākā domāšana par pasauli.

Tāpat kā Mahs, Avenāriuss apgalvo, ka psihiskās un fiziskās

parādības kā pieredzes fakti ir pilnīgi viendabīgas un var atšķir-
ties tikai pēc tā, no kāda viedokļa tiek aplūkotas. Tāpēc Avenāriuss,

runājot par pieredzes «substrātu», kas viņam ir identisks ar visu

īsteno pasauli, paziņoja: «Es nezinu ne fizisko, ne psihisko, bet

tikai trešo.»2

Pret materiālismu Avenāriuss cīnās arī, it kā atspēkodams
«introjekciju». Par introjekciju viņš nosauc priekšstatu nepamatotu
«ielikšanu» cilvēkā, viņa smadzenēs. Introjekcija rodoties tad, kad

mēs neapmierināmies ar to, ka vienkārši aprakstām to, ko tieši uz-

tveram paši, un to, ko uztver citi cilvēki, bet pūlamies atrast šo

uztvērumu atrašanās vietu un novietojam tos vispirms mums ap-

kārtējos cilvēkos un tad, pēc analoģijas, arī paši sevī. Tad, prāto
Avenāriuss, notiek «pasaules divkāršošana», rodas ilūzija, ka bez

tieši pieredzē doto lietu pasaules ir vēl arī tādu priekšstatu pa-

saule, kuri atrodas kaut kur dvēselē vai apziņā. Ideālistiskajās
mācības šī ideālā pasaule tiek atzīta par vienīgo reālo. Avenāriuss,

būdams «neitrālas» mācības pārstāvis, uzskata par nepieciešamu
kritizēt introjekciju, tāpēc ka tā noved pie tādiem secinājumiem.
Taču, kā parādīja V. I. Ļeņins, introjekcijas koncepcija, kas it

kā vērsta pret ideālistiskajām mācībām, īstenībā ir vērsta pret
materiālismu. Avenāriuss noliedz zinātnes konstatēto materiālis-

tisko pamattēzi, ka doma ir smadzeņu funkcija, un arī šo tēzi

pasludina par introjekcijas rezultātu. Viņš apgalvo, ka «smadze-

nes nav ne domāšanas atrašanās vieta, ne miteklis, ne radītājs, ne

rīks, ne orgāns, ne nesējs vai substrāts utt.»3
.

Noraidītajai introjekcijai Avenāriuss nostāda pretī mācību par

«principiālo koordināciju» jeb nesaraujamo sakaru starp izzinošo

subjektu un vidi; tas ir tipisks triks, pie kura pastāvīgi ķeras mūs-

dienu subjektīvā ideālisma pārstāvji. Pēc Avenāriusa mācības, ne-

var pastāvēt zināšanas, kas iet pāri pieredzes ietvariem, bet

1
P. Aeenapuuc, OH.iococpHH khk MbiuiJiemie o xmpe corviacuo npnHUHny Haii-

MeHbuieu Mepbi chjih. Cilā., 1913, cīp. 76.
2 Citēts pēc V. I. Ļeņina Rakstu 14. sēj., 130. lpp.
3 P. Aeenapuiļc, MejioßeqecKoe noHHTue o \inpe, M., 1909, cīp. 69.
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pieredzē objekts un subjekts vienmēr ir doti kopā kā «principiā-
las koordinācijas» «pretloceklis» un centrālais loceklis. Bet tas

nozīmē, ka — no Avenāriusa viedokļa — nepastāv objektīvā rea-

litāte, kas neatkarīga no «centrālā locekļa», no subjekta apziņas.
V. I. Ļeņins parādīja, ka «principiālās koordinācijas» teorija pil-
nīgi sabrūk, tiklīdz mēs uzstādām jautājumu: vai daba pastāvējusi
pirms cilvēka? Dabas zinātnes neļauj apšaubīt, ka Zeme pastāvē-
jusi tad, kad vēl nebija ne cilvēka, ne organiskās dzīvības, kad

tātad nebija «centrālā locekļa» un ne par kādu «Es» un vides

«koordināciju» nevarēja būt ne runas.

Lai glābtu savu koncepciju, Avenāriuss sarežģī pieredzes jē-
dzienu, vēl vairāk samudžinādams jautājumu par objektīvo reali-

tāti. Viņš pūlas dot tādu «naturālistisku» pieredzes aprakstu, kurā

psihe, sajūtas un domāšana vispār nefigurē. Tagad Avenāriuss

runā nevis par izzinošo subjektu un viņa apziņu, bet par «centrālo

nervu sistēmu», kas atrodas mehāniskā mijiedarbībā ar ārējo vidi.

Visi pieredzes fakti jāapraksta tā, kā mēs tos sajūtam vai kā par
tiem runā mums apkārtējie cilvēki, kas tos sajūt. Ja, piemēram, es

uztveru koku, tad tas nozīmē, ka pieredzē ir dots koks un es. Bet

jautājumu par to, kam ir doti pieredzes fakti, kam ir pieredze,
empiriokriticisms uzskata par tikpat bezjēdzīgu kā Mahs jautā-

jumu par to, kam piemīt sajūtas.

Empiriokriticisma filozofijai bija noteikta

loma tās ideālistiskās atmosfēras radīšanā,

. kura dabas zinātnēs sāka rasties XIX gs.

beigās. Paši zinātnieki — fiziķi un matemātiķi — centās sava

laika zinātnes metodoloģiskās problēmas izskaidrot subjektīvā
ideālisma un relatīvisma garā. Tādi filozofējoši dabas zinātnieki,

kas vai nu atradās tiešā Maha ietekmē, vai arī vairāk vai mazāk

patstāvīgi bija nonākuši pie analoģiskiem uzskatiem, bija angļu

fiziķis K. Pīrsons, franču fiziķis P. Dihems, vācu ķīmiķis
V. Ostvalds un lielais franču matemātiķis Atiri Puankarē (1854—

1912).

Puankarē filozofiskie uzskati bija visai nekonsekventi. Būdams

liels zinātnieks, viņš negribēja zinātni pārvērst par fikciju sako-

pojumu, pie kā nenovēršami noved subjektīvais ideālisms. Taču,

būdams buržuāzisks filozofs ar lieliem aizspriedumiem pret ma-

teriālismu un dialektiku, viņš nespēja orientēties sarežģītajās gno-

zeoloģijas problēmās, ko izvirzīja fizikas un matemātikas attīs-

tība, un arvien izdarīja kļūdas, ieslīdot ideālismā.

Puankarē izvirzīja svarīgo jautājumu par to, kāda rakstura

ir pamatprincipi un aksiomas, uz kuriem balstās teorētiskās dabas

zinātnes un matemātika. Šis jautājums kļuva sevišķi nozīmīgs pēc

tam, kad bija atzīta Lobačevska ģeometrija un Rīmaņa ģeomet-
rija, kuras nepieņēma Eiklida ģeometrijas postulātu, ka caur doto

punktu dotajā plaknē var novilkt tikai vienu dotajai taisnei para-

Puankarē

konvencionālisms
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lēļu taisni. Atbildot uz izvirzīto jautājumu, Puankarē apgalvoja,
ka zinātnes pamatprincipi un matemātikas aksiomas neatspoguļo
īstenības objektīvos sakarus un attiecības, bet ir nosacīti pieņē-
mumi, definīcijas vai vienošanās (konvencijas), kas pieņemtas
nevis to patiesuma, bet ērtības labad. Tā, piemēram, mēs telpu
uzskatām par trīsdimensionālu nevis tāpēc, ka tai objektīvi piemīt
trīs dimensijas, bet tāpēc, ka «ir ērti tai piedēvēt trīs dimensijas».
Tāds bija konvencionālisma viedoklis, kas stipri ietekmēja pozitī-
vistiskās filozofijas turpmāko attīstību.

Tāpat kā Maha mācībā, arī Puankarē relatīvistiskie uzskati

par zinātniskās izziņas dabu pamatojas uz zinātnes priekšmeta
objektīvās realitātes nolieguma un tā aizstāšanu ar sajūtu un

domu objektīvo sfēru. Pēc Puankarē uzskatiem, zinātnes objekts ir

nevis lietas, bet «stabilas sajūtu grupas» un attiecības, kuras starp
tām rodas un kuru izteikšanai matemātika rada savu simbolisku

valodu. Neatkarīgi no apziņas realitāte ir ne tikai nepieejama, bet

arī neiedomājama. Tātad Puankarē secinājums, kura dēļ viņš arī

bija uzsācis šo «zinātnes kritiku», ir tāds, ka zinātnes atzinumi ir

nosacīti un relatīvi un lietu būtība — neizzināma.

Aplūkotie pozitīvistiskās filozofijas paveidi stipri ietekmēja
buržuāziskās filozofiskās domas tālāko attīstību. Mācība par

«principiālo koordināciju» un pieredzes elementu «neitrālo» dabu

ir viena no galvenajām Maha un Avenāriusa koncepcijām, ko pār-
ņēmusi XX gs. ideālistiskā filozofija. Puankarē ideja par zinātnes

pamatos likto aksiomu un principu nosacīto, «konvencionālo» rak-

sturu kļuva par vienu no «loģiskā pozitīvisma» — pozitīvisma trešā

veida stūrakmeņiem.
Mahs un Avenāriuss centās neapspriest jautājumu par savas

filozofijas attieksmi pret reliģiju. Taču viņu mācība noliedza objek-
tīvo patiesību un noniecināja zinātni, un tās objektīvais uzdevums

bija attīrīt vietu reliģiskajai ticībai. «Empiriokriticisma objektīvā,
šķiriskā nozīme,» norādīja V. I. Ļeņins, «viscaur parādās kā izta-

pīga kalpošana fideistierrt viņu cīņā pret materiālismu vispār un

pret vēsturisko materiālismu it īpaši.» 1

Pseidozinātniskā forma, kādu savai mācībai deva Mahs un

Avenāriuss, viņu izlēcieni pret visādu «metafiziku», kā arī viņu
Pieļautās dažas materiālistiskās tēzes viegli maldināja cilvēkus,
kuri neuzticējās atklātam ideālismam, bet arī nestāvēja stingri

materiālistiskās pozīcijās, un deva iespēju izmantot mahismu cīņai
pret materiālismu vispār un pret Marksa materiālismu it īpaši.
Līdzās neokantismam mahisms kļuva par vienu no revizionisma

filozofiskajiem pamatiem.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 336. lpp.
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3. §. Neokantisms

Neokantisms kā filozofijas virziens izveidojās Vācijā XIX gs.

beigās un XX gs. sākumā. Tas izplatījās Austrijā, Francijā, Krie-

vijā un citās zemēs.

Lielākā daļa neokantiešu noliedz Kanta «lietu par sevi» un

neatzīst, ka izziņa spētu iet pāri apziņas parādību ietvariem. Par

filozofijas uzdevumu viņi uzskata vispirms zinātnes atzinumu

metodoloģisko un loģisko pamatu izstrādāšanu no ideālisma pozī-
cijām, un viņu ideālisms ir daudz atklātāks un konsekventāks nekā

mahisms.

Pēc savas politiskās ievirzes neokantisms ir nenoteikts vir-

ziens, kas pauž dažādu buržuāzijas slāņu intereses — gan libe-

rālo, kuri ieturēja piekāpšanās un reformu politiku, gan galēji
labējo. Taču visumā tas vēršas galvenokārt pret marksismu un tā

uzdevums ir teorētiski atspēkot marksisma mācību.

Neokantisms sāka veidoties ap 60. gadiem. 1865. gadā O. Līb-

manis grāmatā «Kants un epigoņi» aizstāvēja lozungu «atpakaļ
pie Kanta», kas drīz kļuva par visa šā virziena teorētisko karogu.
Tai pašā gadā F. A. Lange grāmatā «Strādnieku jautājums» for-

mulēja «sociālo pasūtījumu» jaunajam virzienam: pierādīt, «ka

strādnieku jautājumu un līdz ar to arī vispār sociālo jautājumu
var atrisināt bez revolūcijām» 1

. Vēlāk neokantismā izveidojās vai-

rākas skolas, no kurām svarīgākās un ietekmīgākās bija Mārbur-

gas skola un Bādenes (Freiburgas) skola.

Mārburgas skolas dibinātājs bija Hermanis

Kohens (1842—1918). Pie šās skolas pār-

stāvjiem pieder arī Pauls Natorps, Ernsts Kasīrers, Kārlis Forlen-

ders, Rūdolfs Štamlers v. c. Tāpat kā pozitīvisti, Mārburgas sko-

las neokantieši apgalvo, ka pasaules izzināšana ir tikai konkrēto,

«pozitīvo» zinātņu uzdevums. Filozofiju kā mācību par pasauli
viņi noraida kā «metafiziku». Par filozofijas priekšmetu viņi atzīst

tikai zinātniskās izziņas procesu. Kā rakstīja neokantietis Rīls.

«filozofija savā jaunajā kritiskajā nozīmē Ir zinātne par zinātni,

par pašu izziņu» 2.
Neokantieši noraida filozofijas pamatjautājumu kā «nepatī-

kamu viduslaiku mantojumu». Visas zinātniskās izziņas problē-
mas viņi cenšas atrisināt bez sakarības ar objektīvo īstenību, pa-

liekot tikai apziņas «spontānās» darbības ietvaros. V. I. Ļeņins

norādīja, ka īstenībā neokantieši «pielāgoja Kantu Jūmām», Kanta

mācību interpretēdami konsekventāka agnosticisma un subjektīvā
ideālisma garā. Tas izpaužas, pirmkārt, tādējādi, ka viņi atsakās

no Kanta mācības materiālistiskā elementa, no atzinuma, ka

objektīvi pastāv «lieta par sevi». Neokantieši «lietu par sevi» pār-

Mārburgas skola

1 0. A. Jlame, Pa6onnn Bonpoc, Cilā., 1907. dp. 122.
2 A. PuAb, HayqHaH ii HeHayqHan (pn.iococpHfl, CĪI6., 1901, dp. 18.
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nes uz apziņu, padara to no sajūtu un priekšstatu avota, kas attie-

cībā pret apziņu ir ārējs, par «robežjēdzienu», kurš paredz ideālu

domāšanas loģiskās darbības robežu. Otrkārt, Kants centās atri-

sināt izziņas jutekliskās un racionālās pakāpes savstarpējā sa-

mēra problēmu, turpretī neokantieši atmet sajūtas kā zināšanu

patstāvīgo avotu. Viņi saglabā un absolutizē tikai Kanta mācību

par domāšanas loģisko darbību, pasludinādami to par izziņas
vienīgo avotu un saturu. «Mēs sākam ar domāšanu. Domāšanai

nav vajadzīgs nekāds avots, tikai tā pati.»
1

Neokantieši jēdzienus atrauj no to atspoguļotās īstenības un

tos attēlo kā spontāni attīstītās domāšanas darbības produktus.
Tāpēc neokantieši apgalvo, ka izziņas priekšmets neesot dots, bet

uzdots, ka tas nepastāvot neatkarīgi no zinātnes, bet zinātne to

radot kā loģisku konstrukciju. Neokantiešu pamatideja ir tāda, ka

izziņa ir priekšmeta loģiska uzbūve jeb konstruēšana, kas notiek

pēc pašas domāšanas likumiem un noteikumiem. Mēs varam izzi-

nāt tikai to, ko paši radām domāšanas procesā. No šā viedokļa
patiesība ir nevis jēdziena (jeb sprieduma) atbilstība priekšmetam,
bet — tieši otrādi — priekšmeta atbilstība tām ideālajām shēmām,
kuras noteic domāšana.

šādas koncepcijas gnozeoloģiskās saknes slēpjas domāšanas

aktīvās lomas pārspīlēšanā, pārāk lielas nozīmes piešķiršanā do-

māšanas spējai izstrādāt loģikas kategorijas, zinātnes atzinumu

formālās puses absolutizēšanā, zinātnes reducēšanā uz tās loģisko
formu. Neokantieši būtībā identificē lietas eksistēšanu ar tās izzi-

nāšanu, viņi dabas vietā liek zinātnisku pasaules ainu, objektīvo
īstenību aizstāj ar tās attēlojumu domās. No tā izriet svarīgāko
dabas zinātņu jēdzienu subjektīvi ideālistisks iztulkojums, un šie

jēdzieni tiek pasludināti par «brīvu cilvēka gara produktu». Tā,
piemēram, pēc Kasīrera domām, atoms «neapzīmē stingru fizikas

faktu, bet tikai loģisku prasību» un matērijas jēdziens «reducējas
uz ideālām koncepcijām, kuras rada un pārbauda matemātika»2.

Ņemot vērā faktu, ka izziņa bezgalīgi attīstās un tuvojas abso-

lūtajai patiesībai, neokantieši atšķirībā no Kanta mācības par

kategoriju pabeigto loģisko tabulu apgalvo, ka process, kurā do-

māšana rada savas kategorijas, norisinās nepārtraukti, ka izziņas
priekšmeta konstruēšana ir bezgalīgs uzdevums, kurš vienmēr

stāv mūsu priekšā un pēc kura atrisināšanas mums vienmēr jā-
tiecas, bet kurš nekad nav galīgi atrisināms.

Taču atzinums, ka izziņa ir relatīva un nepilnīga, ved pie
galēja relatīvisma, ja tiek noliegta iz/iņas priekšmeta objektivi-
tāte. Zinātne, kurai nav objektīva satura un kura nodarbojas tikai

ar kategoriju rekonstruēšanu, būtībā pārvēršas par jēdzienu fan-

tasmagoriju un tās īstajam priekšmetam, dabai, kā saka Natorps,

1 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, 3. Aufl., Berlin, 1922, S. 13.
2 9. Kaccupep, no3HaHne h AeHCTBiiTejibHOCTb, Cflč., 1912, CTp. 206, 222.
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ir «tikai hipotēzes nozīme, asi izsakoties, pabeigtības fikcijas
nozīme»1

.

Jābūtības principu neokantieši liek pamatā arī savai sociāli

ētiskajai mācībai, kas vērsta tieši pret zinātniskā sociālisma teo-

riju. Būtībā neokantiešu «ētiskā sociālisma» teorija, ko vēlāk pār-

ņēma revizionisti, ir tāda, ka zinātniskajam sociālismam tiek

atņemts tā revolucionārais, materiālistiskais saturs un tas tiek

aizstāts ar reformismu un ideālismu. Ekspluatatoru šķiru iznīci-

nāšanas idejai neokantieši nostāda pretī šķiru solidaritātes un

sadarbības reformistisko koncepciju; revolucionāro principu —

šķiru cīņu kā sociālisma iekarošanas paņēmienu — viņi aizstāj
ar ideju par cilvēces tikumisko atjaunināšanos kā sociālisma

priekšnosacījumu. Neokantieši apgalvo, ka sociālisms neesot

sabiedrības likumsakarīgās attīstības objektīvais rezultāts, bet

ētisks ideāls, jābūtība, no kuras mēs varam vadīties, apzināda-
mies, ka šis ideāls principā nav pilnīgi realizējams. No tā arī

izriet Bernšteina bēdīgi slavenā revizionistiskā tēze: «Kustība
ir viss, gala mērķis — nekas.»

Atšķirībā no neokantisma Mārburgas sko-

las Bādenes skolas pārstāvji tiešāk un

atklātāk cīnījās pret zinātnisko sociālismu: viņu mācības buržuā-

ziskā būtība nav slēpta aiz pseidosociālistiskām frāzēm.

Bādenes skolas pārstāvjiem Vilhelmam Vlndelbandam (1848—

1915) un Heinrlham Rlkertam (1863—1936) filozofija lielā mērā

reducējas uz zinātnes metodoloģiju, uz zināšanu loģiskās struk-

tūras analīzi. Marburgieši centās ideālistiski izstrādāt dabas zi-

nātņu loģiskos pamatus; turpretī Bādenes skolas izvirzītā centrālā

problēma ir vēstures zinātnes metodoloģijas radīšana. Viņi secina,

ka vēsturē nav likumsakarības un ka tāpēc vēstures zinātnei jāie-

robežojas tikai ar individuālu notikumu aprakstīšanu, nepreten-
dējot uz likumu atklāšanu. Lai šo ideju pamatotu, Vindelbands un

Rikerts principiāli nošķir «zinātnes par dabu» no «zinātnēm par

kultūru», balstoties uz to metožu formālo pretējību, kuras, pec

viņu domām, lieto šais zinātnēs.

Tāpat kā visi neokantieši, Rikerts zinātnē saskata tikai domā-

šanas radīto jēdzienu formālo sistēmu. Viņš nenoliedz, ka šo jē-
dzienu veidošanās avots ir jutekliski dotā īstenība, taču neuzskata

to par objektīvu realitāti. «Jebkuras īstenības esamība jāuzlūko ka

esamība apziņā.»
2 Lai izvairītos no solipsisma, kas nenovēršami

izriet no šāda uzskata, Rikerts apgalvo, ka apziņa, kas ietver sevī

esamību, pieder nevis individuālajam empīriskajam subjektam, bet

no visām psiholoģiskajām īpatnībām attīrītam «pārindividuālam
gnozeoloģiskam subjektam». Taču, tā kā šis gnozeoloģiskais

Bādenes skola

1 Hoßbie iiiieH b C6. 5, CĪI6., 1913, CTp. 125.
2 r. PuKKepT, BBeaeHHe b cpH.iococpHio. — ripeAMeT

no3HaHHH, Kjic-b, 1904, CTp. 84.
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subjekts īstenībā nav nekas cits kā empīriskās apziņas abstrak-

cija, tā ieviešana nemaina Rikerta koncepcijas subjektīvi ideālis-

tisko raksturu.

Absolutizējot katrai parādībai piemītošās individuālās īpatnī-
bas, neokantieši apgalvo, ka «ikviena īstenība ir individuāls uz-

skatāms priekšstats» 1
.

No fakta, ka ikviena individuāla parādība
un visa īstenība kopumā ir bezgala daudzveidīga un neizsmeļama,
Rikerts nepareizi secina, ka izziņa jēdzienos nevar būt īstenības

atspoguļojums, ka tā ir tikai priekšstatu materiāla vienkāršojums
un pārveidojums.

Rikerts metafiziski atrauj vispārīgo no atsevišķā, viņš apgalvo,
ka «īstenība mums atrodas sevišķajā un individuālajā un to ne-

kādā ziņā nevar konstruēt no vispārīgiem elementiem»2
.

No tā arī

izriet Rikerta agnosticisms dabas zinātņu vērtējumā.
Pēc Rikerta uzskatiem, dabas zinātnes iz-

manto «ģeneralizējošu» metodi, kas izpau-
žas vispārīgu jēdzienu veidošanā un

likumu formulēšanā. Taču vispārīgajos jēdzienos nav nekā indivi-

duāla un individuālajās īstenības parādībās nav nekā vispārīga.
Tāpēc zinātnes likumiem nav nekādas objektīvas nozīmes. No

neokantiešu viedokļa dabas zinātnes nesniedz zināšanas par īste-

nību, bet aizved prom no tās, dabas zinātnes operē nevis ar īsteno

pasauli, bet ar abstrakciju pasauli, ar pašu radītām jēdzienu sis-

tēmām. Mēs varam, raksta Rikerts, «pāriet no iracionālās īstenības

uz racionāliem jēdzieniem, bet atgriešanās uz kvalitatīvi indivi-

duālu īstenību mums uz visiem laikiem ir liegta»3
. Tādējādi Rikerta

sniegtās dabas zinātņu metodoloģijas analīzes rezultāti ir agnosti-
cisms un zinātnes izzinošās nozīmes noliegums, tendence uz na-

cionālismu apkārtējās pasaules izpratnē.

Rikerts domā, ka pretēji dabas zinātnēm vēstures zinātnes inte-

resējas par atsevišķajiem notikumiem to neatkārtojamā savdabībā.

«Kas vispār runā par «vēsturi», tas vienmēr domā lietu atsevišķo
individuālo plūdumu ..

.»
4

Rikerts apgalvo, ka zinātnes par dabu un zinātnes par kultūru

atšķiras nevis pēc sava priekšmeta, bet tikai pēc metodes. Dabas

zinātnes, lietojot «ģeneralizējošo» metodi, individuālās parādības
pārveido dabas zinātņu likumu sistēmā. Bet vēsture, lietodama

«individualizējošo» metodi, apraksta atsevišķus vēsturiskus noti-

kumus. Tā Rikerts nonāk pie neokantiešu mācības centrālā

punkta — pie sabiedrības dzīves objektīvo likumu nolieguma. At-

kārtodams Šopenhauerā reakcionāros apgalvojumus, Rikerts, tāpat
kā Vindelbands, norāda, ka «vēsturiskās attīstības jēdziens un

Zinātnes par dabu

un zinātnes par kultūru

1 r. PuKKepr, HayKH o npHpoae h HayKH o KyjibType, C116., 1911, CTp. 115.
2 Turpat, 80. lpp.
3 Turpat, 172. lpp.
4

Turpat, 96. lpp.
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likuma jēdziens viens otru izslēdz», ka ««vēstures likuma» jēdziens
ir «contradictio m adiecto»»1

.

Visa šo neokantiešu domu gaita ir aplama, un patvaļīgais
zinātņu iedalījums atkarībā no zinātņu lietotās metodes neiztur

kritiku. Vispirms, nav pareizi, ka dabas zinātnēm ir darīšana tikai

ar vispārīgo, bet vēsturei — ar individuālo. Tā kā pati objektīvā
īstenība visās savās izpausmēs ir vispārīgā un atsevišķā vienība,

tad zinātne, kas to izzina, vispārīgo izzina atsevišķajā un

atsevišķo vispārīgajā. Ne tikai daudzas zinātnes (ģeoloģija, pa-

leontoloģija, Saules sistēmas kosmogonija utt.) pētī konkrētas

parādības un procesus, kas savā individuālajā plūdumā ir neat-

kārtojami, bet arī jebkura dabas zinātņu nozare, kura konstatē

vispārīgos likumus, dod iespēju ar šo likumu palīdzību izzināt arī

konkrētās, individuālās parādības un praktiski iedarboties uz tām.

Savukārt vēsturi tikai tad var uzskatīt par zinātni (atšķirībā
no hronikas), kad tā atsedz vēsturisko notikumu iekšējo sakarību,

objektīvās likumsakarības, kas noteic veselu šķiru rīcību. Rikerta

sludinātais vēstures likumu objektīvā rakstura noliegums, ko pār-

ņēmuši daudzi buržuāziskie vēsturnieki, ir vērsts pret marksisma

mācību par sabiedrības attīstību kā dabisku vēsturisku procesu,

kas nenovēršami noved pie kapitālistiskās iekārtas nomaiņas ar

sociālistisko.

Pēc Rikerta mācības, vēstures zinātne nevar formulēt vēstu-

riskās attīstības likumus, bet ierobežojas tikai ar individuālo no-

tikumu aprakstu. Vēstures zināšanas, kas iegūtas ar individuali-

zējošo metodi, neatspoguļo vēstures parādību dabu, jo individua-

litāte, ko mēs varam aptvert, arī «nav individualitāte, bet ir tikai

mūsu īstenības izpratnes produkts.. .»
2. Agnosticisms, kas tik

spilgti izpaužas Rikerta dabas zinātņu traktējumā, tāpat atrodas

arī viņa vēstures zinātnes izpratnes pamatā.

Pēc Vindelbanda un Rikerta uzskatiem,

dabas zinātnieks, izveidodams dabzināt-

niskus jēdzienus, var balstīties tikai uz

formālo vispārināšanas principu. Turpretī
vēsturniekam, kas apraksta atsevišķos notikumus, bez formāla

principa — individualizācijas — vajadzīgs vēl arī papildprincips,
kas viņam dod iespēju no bezgala daudzveidīgajiem faktiem iz-

dalīt to būtisko, kam var būt vēsturiska notikuma nozīme. Par

tādu atlases principu neokantieši pasludina notikumu pieskaitī-
šanu pie kultūras vērtībām. Parādība, kuru var pieskaitīt pie kul-

tūras vērtībām, kļūst par vēsturisku notikumu. Neokantieši izšķir

loģiskas, ētiskas, estētiskas un reliģiskas vērtības. Bet viņi nedod

skaidru atbildi uz jautājumu, kas ir vērtības. Viņi apgalvo, ka

«Vērtību filozofija» —

buržuāziskās

sabiedrības apoloģija

1 r. PllKKepT, CpIIJIOCOCpHH HCTOpHH, C116., 1908, CTp. 36, 77.
2 r. PUKKepT, OHJIOCO(pHH HCTOpHH, CTp. 21.
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vērtības ir mūžīgas un nemainīgas un «veido pilnīgi patstāvīgu
valstību, kas atrodas viņpus subjekta un objekta»1

.

Mācība par vērtībām ir mēģinājums izvairīties no solipsisma,
paliekot subjektīvā ideālisma pozīcijās. Vērtību neokantieši iz-

tēlo kā kaut ko no subjekta neatkarīgu, taču tās neatkarība ne-

izpaužas tādējādi, ka tā pastāvētu ārpus individuālās apziņas,
bet tikai tā, ka tā ir obligāti nozīmīga katrai individuālai apziņai.
Filozofija tagad ir ne tikai zinātniskās izziņas loģika, bet arī mā-

cība par vērtībām. Pēc savas sociālās nozīmes vērtību filozofija
ir izsmalcināta kapitālisma apoloģētika. Pēc neokantiešu mācības,
kultūra, uz kuru viņi reducē visu sabiedrisko dzīvi, ir to objektu
jeb labumu kopums, kuros realizējas mūžīgās vērtības. Tādi la-

bumi, izrādās, ir buržuāziskās sabiedrības, tās kultūras «labumi»

un vispirms buržuāziskā valsts. Tālāk — tā ir saimniecība jeb
kapitālistiskā ekonomika, buržuāziskās tiesības un māksla; bei-

dzot, tā ir baznīca, kas iemieso «augstāko vērtību», jo «dievs ir

absolūta vērtība, uz ko viss attiecas» 2. Simptomātiski, ka fašis-

tiskās diktatūras laikā Vācijā Rikerts «vērtību filozofiju» izman-

toja fašisma attaisnošanai un rasisma «pamatošanai».
XIX gs. beigās neokantisms bija visietekmīgākais no visiem

ideālistiskajiem virzieniem, kuri mēģināja vai nu tieši noraidīt

marksismu vai arī sagraut to no iekšienes. Tāpēc jau Engelsam

vajadzēja sākt cīņu pret neokantismu. Bet galvenais nopelns šā

reakcionārā virziena atmaskošanā pieder Ļeņinam. V. I. Ļeņina,
kā arī G. Pļehanova un citu marksistu cīņa pret neokantismu un

marksisma neokantisko revīziju ir svarīga lappuse marksistiskās

filozofijas vēsturē.

Neokantisms, kas stipri ietekmēja buržuāziskās filozofijas un

sabiedriskās domas attīstību ne tikai Vācijā, bet arī aiz tās ro-

bežām, jau XX gs. otrajā gadu desmitā sāka panīkt un pēc pirmā
pasaules kara zaudēja patstāvīgo nozīmi.

4. §. F. Nīčes «dzīves filozofija»

Līdzās neokantismam un pozitīvismam XIX gs. beidzama ce-

turkšņa buržuāziskajā filozofiskajā domā arvien spēcīgāks kļuva
iracionālistiskais strāvojums, kura idejiskie avoti meklējami gal-

venokārt Šopenhauerā filozofijā.
Sai laika posmā reakcionārās buržuāzijas aprindas, it īpaši

Vācijā, liela piekrišana bija Eduarda Hartmaņa (1842—1906) pe-

simistiskajai filozofijai, kurā viņš izmantoja vairākas Šopenhauerā

idejas un par visa esošā garīgo pamatu pasludināja kaut kadu

neapzinātu principu, kas ietver sevī gribu un priekšstatu. Tai paša

laikā radās un pamazām kļuva spēcīgāks ietekmīgs virziens, kurš

1 r. PuKKepT, O nOHHTHH (pHJIOCO(pHH, «JICTOC», M., 1910, CTp. 33.
2 r. PuKKepT, CpH.IOCO(pHH HCTOpHH, CTp. 128.
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tika nosaukts par «dzīves filozofiju» un kuram pamatus lika

F. Nīče un V. Diltejs Vācijā un A. Bergsons Francijā.
«Dzīves filozofiju» no pozitīvisma atšķir vispirms kareivīgs

nacionālisms, kas izpaužas ne tikai saprāta, tā loģisko formu un

kategoriju nozīmes noliegumā izziņas procesā, bet arī tādējādi,
ka pasauli, cilvēku un viņa vēsturi atzīst par iracionālu pēc dabas.

Otra «dzīves filozofijas» atšķirība no pozitīvisma ir tā, ka «dzīves

filozofija» koncentrē uzmanību galvenokārt uz vēstures, sabiedris-

kās dzīves un kultūras jautājumiem un cenšas izveidot plašu, vis-

aptverošu pasaules uzskatu, nostādot to pretī zinātniskajam, ma-

teriālistiskajam pasaules uzskatam. Pozitīvisti noraidīja kardinā-

los pasaules uzskata jautājumus kā «metafiziku», bet «dzīves filo-

zofi» pirmajā vietā izvirzīja tieši pasaules uzskata problēmas,
«mūžīgos jautājumus» par dzīves un vēstures jēgu, par visa esošā

dabu. Pozitīvistus un neokantiešus viņi apsūdzēja abstraktā for-

mālismā, dzīves un prakses prasību aizmiršanā, cilvēka dabas sa-

grozīšanā un viņa pārvēršanā par sausu racionālu būtni.

Bet aiz «dzīves filozofu» izlēcieniem pret pozitīvismu un vien-

pusīgo intelektuālismu slēpās sacelšanās pret saprātu un zinātni

vispār. Viņu izvirzītā nepareizā dilemma «saprāts vai dzīve» tika

risināta par labu «dzīves» iracionālistiskajam skaidrojumam,
kas vai nu atklāti, vai arī maskēti noraidīja zinātnes atzi-

numus un slavināja nesaprātīgo gribu, instinktu, neapzinātas
tieksmes un iracionālu intuīciju.

....
.

_ .

Nīčeisms radās kā Vācijas buržuāzijas
F. Nices voluntārisms

. -

.J
,

visagresīvāko slāņu un junkuru reakcija

uz Parīzes Komūnu, uz sociālisma izplatīšanos un marksisma uz-

varu strādnieku kustībā, uz strādnieku šķiras organizētības aug-

šanu.

M. Gorkijs šādi novērtēja nīčeisma sabiedrisko nozīmi: «Kapi-
tālisma «slimības» vēsture sākās gandrīz tūlīt, līdzko buržuāzija

bija izrāvusi varu no spēku zaudējušo feodāļu rokām. Var uz-

skatīt, ka pirmais, kas šo slimību ievēroja un sāka izmisīgi kliegt

par to, bija Fridrihs Nīče, Kārļa Marksa laikabiedrs
.. . Tais ga-

dos, kad Markss zinātniski un neatspēkojami pamatoja kapitā-
lisma bojā ejas nenovēršamību, proletariāta varas nenovērša-

mību, — Nīče slima un iebiedēta fanātiķa niknumā sludināja
«blondās bestijas» varas likumību un neierobežotību.»1

Fridriha Nīčes (1840—1900) filozofiskā mācība ir nekonsek-

venta un pretrunīga, taču, lai gan tai nav loģiskas sakarības, tā

ir vienota pēc sava gara, tendences un mērķa. Nīčes mācībai

cauri strāvo bailes no arvien tuvāk nākošā sociālisma, naids pret
tautu un cenšanās par katru cenu novērst buržuāziskās sabiedrī-

bas neizbēgamo bojā eju.

1 M. ropbKUu, CofipaHHe comiHemiii b Tpn;m.aTH tom3.x, t. 27, M., 1953,

cīp. 233.



Nīčes filozofēšanas pamatā ir atzinums, ka mūsdienu Eiropas
dzīve rit «briesmīgā pretrunu saspringtībā» un sliecas uz pagri-
mumu. «Visa mūsu Eiropas kultūra .. .» viņš raksta, «it kā virzās

pretī katastrofai.» 1 Nīče uzskata, ka šā pagrimuma pazīmes un

simptomi ir vispārējā garīgās dzīves pavājināšanās, pesimisma iz-

platīšanās, totālā aizraušanās ar dekadentiskām idejām, ticības

zaudēšana agrāk godātajām garīgajām vērtībām — vārdu sakot,
nihilisms, kas kļuvis par laikmeta karogu. Nīče grib pārvarēt šo

nihilismu un dot savai šķirai jaunu, optimistisku mācību. Bet pesi-
misms un nihilisms, kas XIX gs. beigās pārņēma ievērojamu bur-

žuāziskās inteliģences daļu, galu galā atspoguļoja krīzi, ko pie-
dzīvoja ilūzijas par kapitālistiskās sabiedrības mierīgu harmo-

nisku attīstību, kad tās sagrāva proletariāta revolucionārā cīņa.
Jaunās cerības, kas radās sakarā ar pazīmēm, ka sākas imperiā-
lisma laikmets, bija mānīgas, tās nespēja dot nekādu īstu pamatu
optimismam. Tāpēc Nīčes filozofija, kas pretendēja uz dekaden-

ces pārvarēšanu un jaunas ticības došanu valdošajai šķirai, pati
bija tikai pagrimuma izpausme.

Protams, Nīče neredz un nevar redzēt vareno garīgo uzplau-
kumu, kas saistīts ar proletariāta uznākšanu politiskās un kultū-

ras dzīves arēnā, ar proletariāta šķiras apziņas veidošanos un

marksisma kā proletariāta zinātniskā pasaules uzskata nostiprinā-
šanos. Nīčem kā reakcionārās buržuāzijas ideologam pastāv tikai

buržuāziskā kultūra, kuras pagrimumu viņš uztver un attēlo kā

vispārcilvēcisko vērtību zaudējumu, kā arvien tuvāko vispār visas

kultūras bojā eju.

Nīčes filozofiskās-mācības pamatā ir skepticisms un bioloģis-
kais voluntārisms. Šopenhauerā mācību par gribas kosmisko no-

zīmi Nīče interpretēja tai laikā modē nākušajos bioloģisma ter-

miņos; bioloģismam maksāja meslus arī mahisti. Nīče izziņas
«bioloģiski ekonomiskās» teorijas relatīvismu noveda līdz galē-
jībai, līdz tās pārvēršanai par iracionālistisku fikcionālismu.

XIX gs. beidzamā ceturkšņa subjektīvi ideālistiskās filozofijas re-

akcionārās tendences viņa mācībā bija sasaistītas vienā mezglā.

Visas Nīčes filozofijas centrālais jēdziens ir dzīve. Šis «dzī-

ves filozofijas» jēdziens ir tikpat izplūdis un nenoteikts kā ma-

hisma «pieredzes» jēdziens. Dzīve tiek saprasta te kā bioloģiska
parādība, te kā sabiedriskā dzīve, te kā subjektīvais pārdzīvojums.
«Dzīves filozofija» pastāvīgi sajauc dažādas šā jēdziena nozīmes,

nodrošinot sev iespēju ne tikai pāriet no atklātā subjektīvā ideā-

lisma viedokļa uz šķietamas objektivitātes pozīcijām, bet arī pre-

tendēt uz materiālisma un ideālisma «vienpusības» pārvarēšanu.
Nīčem «dzīve» un tās nesējs — organisms izvirzīts kā kaut kāda

neitrāla — nemateriāla un neideāla «trešā realitāte».

1 <Z>. Hutļtue, rio.iHoe coāpamie cominemiii, t. IX, M, 1910, ctp. 3.
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Pēc Nīčes uzskatiem, dzīves pamats ir

griba, dzīve ir gribas izpausme, objekti-
vizācija, taču nevis abstraktās pasaules

gribas — ka Šopenhaueram, bet konkrētas, noteiktas gribas —

varas gribas izpausme. «Dzīve», viņš saka, «ir varas griba», kas

vispirms jāsaprot kā instinktīvs iracionāls pirmsākums, kam pa-
kļautas cilvēka domas, jūtas un rīcība. Cilvēku Nīče iztēlo kā pēc
dabas iracionālu būtni, kas dzīvo saskaņā ar instinktiem, neap-
zinātām dziņām. «Varas gribai» Nīče piešķir tādu nozīmi, kas

iet pāri dzīves ietvariem, un aplūko to kā pasaules procesa kos-

misko sākumu, pamatu un virzītāju spēku.
Pretstatā zinātniskajam, materiālistiskajam uzskatam par pa-

sauli Nīče izvirza mistisku, iracionālu fantāziju. Visu pasauli Nīče

attēlo kā trakojošu enerģijas jūru, kā «tapšanu», kuras saturu

veido cīņa starp «spēka centriem» jeb «gribas punktuācijām», kas

pastāvīgi pieaug vai zaudē savu varu. Pasaule ir mūžīga tapšana
bez sākuma un bez gala. Tā nenoved ne pie kā tapuša, nepakļau-
jas nekādiem likumiem, norisinās bez virziena un mērķa. Tas ir

bezjēdzīgs haoss, tādu spēku rotaļa, kuri rodas no apkārtējās ne-

būtības un nogrimst tajā, «process, kas neved ne uz kurieni».

Nīče apgalvo, ka topošā pasaule ir neizzināma. Mūsu izziņas

aparāts, kas izveidojies evolūcijas gaitā, nav domāts izzināšanai,

bet lietu apgūšanai, lai bioloģiski izdzīvotu un nostiprinātu varas

gribu.
Nepieciešamība orientēties «juteklisko iespaidu gūzmā» un pa-

redzēt to virzienu spiež mūs meklēt apkārtējā pasaulē pastāvību
un dot tai stabilas formas. «Dzīve uzbūvēta, par pamatpremisu
ņemot ticību kaut kam stabilam, kas regulāri atgriežas .. .»' Bet

tieši tāpēc, ka pasaule ir absolūta tapšana un mainīšanās, jeb-
kura tās interpretācija, kas prasa noteiktību un stabilitāti, ka

māca Nīče, izrādās, ir būtībā aplama. Novezdams līdz loģiskajam

galam pozitīvistu un vispār subjektīvā ideālisma agnosticismu,
Nīče apgalvo, ka visi zinātniskie jēdzieni, kurus mēs izmantojam

pasaules izskaidrošanai, ir mūsu radītas fikcijas. Nav ne «sub-

stances», ne «lietas», ne «matērijas», ne «apziņas»; tās visas ir

izdomas, fikcijas, kam nav objektīvas nozīmes. Visa mums pie-

ejamā pasaule veidota no šādām fikcijām. Tāpēc ir velti meklēt

«īsto pasauli» jeb «lietu par sevi», nav nekādu objektīvu faktu,

ir tikai interpretācijas.
Neslēpdams savu naidīgumu pret zinātni, Nīče apgalvo, ka

tas, ko zinātnē sauc par patiesību, ir vienkārši bioloģiski derīgs
maldīšanās veids, t. i., īstenībā nevis patiesība, bet meli. Tāpēc
arī «pasaule, ciktāl tai ir mums kaut kāda nozīme, ir aplama»,
tā ir «pastāvīgi mainīgi meli, kas nekad netuvojas patiesībai.. .»

2

-

Nīčes iracionalisms

un skepticisms

1 0. Hutļiue, riojiHoecočpamie coMHHemiH, t. IX, CTp. 259.

2 Turpat, 294. lpp.
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Turklāt Nīče ne tikai paziņo, ka pasaule esot aplama un zinātne

un loģika — tikai «principiālu falsifikāciju» sistēma, bet arī ap-

galvo, ka meli esot nepieciešami un veidojot dzīves nosacījumu.
Viņš to «argumentē» tādējādi, ka cilvēka dzīvei virs zemes, tāpat
kā arī pašas zemes pastāvēšanai, neesot jēgas; tāpēc, lai izturētu

«dzīvi bezjēdzīgajā pasaulē», vajadzīgas ilūzijas un pašapmāns.
Vājiem tas ir mierinājums un ļauj izturēt dzīves grūtības, bet

stiprajiem tas ir līdzeklis, lai apliecinātu savu varas gribu.
Kā jau teikts, Nīče izziņas teorijā sludina absolūtu skepsi.

Savu nihilismu viņš padara par principu. ««Es vairs nekam ne-

ticu» — tāds ir radoša cilvēka pareizais domāšanas veids . . .»'

Un tomēr pretrunā ar šo savu galveno filozofisko nostādni Nīče

mēģina radīt mācību par pasaules procesu. Tiesa, viņš atzīst, ka

šī mācība nav nekas vairāk kā viena no «bezgalīgajām interpre-
tācijām», kuras priekšrocība ir tikai tāda, ka tā dod iespēju labāk

izturēt «notiekošā bezjēdzību».
Tas viss nozīmē, ka buržuāziskās filozofiskās domas sairums

Nīčes mācībā nonācis līdz atklātai atzīšanai, ka filozofijas uzde-

vums ir radīt mītus. Mācība, kura saskaņā ar tās gnozeoloģiska-
jām pamatpremisām jāatzīst par aplamu un tomēr tiek izvirzīta,
nav nekas cits kā mīts.

Nīčes filozofijā, kā viņš pats atzīst, mīts ir vispirms mācība

par varas gribu kā pasaules procesa pamatu. Tāds pats mīts ir

arī ideja, kuru Nīče uzskata par ārkārtīgi svarīgu, — «mūžīgās
atgriešanās» ideja. Pēc Nīčes uzskatiem, bezjēdzīgais tapšanas
haoss rada lielu, taču galīgu skaitu kombināciju, kuras pēc mil-

zīgi lieliem laika posmiem atkārtojas no jauna. Viss, kas notiek

tagad, ir noticis jau agrāk daudzas reizes un atkārtosies arī turp-
māk. Sociāli ētiskajā plāksnē «mūžīgās atgriešanās» mīts ir bei-

dzamais patvērums, kur Nīče cenšas glābties no pesimisma, kas

viņu vajā, no apzinās, ka dzīve ir bezjēdzīga un viss nestabils.

Tas ir vienīgais stabilais moments, ko viņš varējis atrast pagrim-
stošajā pasaulē, jo, ja jau viss atkārtojas, tad «galu galā visam

jābūt tā, kā tas ir un kā vienmēr bijis» 2. Beidzot, «mūžīgā atgrie-
šanās» ir Nīčes noraidītās dievišķās providences surogāts, jo bez

tās viņš ar visu savu antireliģisko opozicionārismu tā arī neva-

rēja iztikt un galu galā viņam vajadzēja to aizstāt ar ne mazāk

mistisku, kaut arī ne gluži reliģisku ideju.
Nojauzdams nenovēršamo kapitālisma bojā eju, Nīče varēja

pastāvošajai sabiedrībai «uzspiest mūžības zīmogu», tikai izman-

tojot šo mītu par mūžīgo atgriešanos. «Pret paralizējošo vispā-

rēja sabrukuma sajūtu ...
es izvirzīju mūžīgās atgriešanās ideju,» 3

rakstīja Nīče.

1 F. Nietzsche, Werke. li Abteilung, Bd. XII, Leipzig, 1901, S. 250.
2

0. Huu,uie, no Ty cTopoHy ii 3.na, CFI6., 1907, dp. 25.
3 0. Huiļiue, Flo.iHoe coāpaHue coHHHeHHft, t. IX, cīp. 178.
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Nīčes mācībā ir arī praktiskas receptes,
kā novērst buržuāziskajai sabiedrībai gai-

dāmo katastrofu. Nīče labi jūt draudošās briesmas, viņš paredz,
ka «nākamajam gadsimtam vajadzēs piedzīvot.. . pamatīgas grai-

zes», salīdzinājumā ar kurām «Parīzes Komūna liksies tikai viegli
gremošanas traucējumi». Bet kā ekspluatatoru šķiras ideologs viņš

nespēj saskatīt sabiedrisko parādību objektīvās likumsakarības

un cenšas tās izskaidrot no ideālistiskām pozīcijām. Pēc Nīčes uz-

skatiem, visa mūsdienu sabiedrības nelaime ir tā, ka ļaužu masas

uztvērušas kristīgās reliģijas mācību par vienlīdzību dieva priekšā
un tagad prasa vienlīdzību zemes virsū. Sociālās vienlīdzības

idejai Nīče izvirza pretī mītu par cilvēka dabisko, fatālo nevien-

līdzību.

Nīče apgalvo, ka pastāv kungu rase, kas aicināta pavēlēt, un

vergu rase, kurai jābūt paklausīgai; sabiedrība vienmēr sastā-

vējusi un sastāvēs no valdošajiem aristokrātiskajiem virsslāņiem

un beztiesiskām vergu masām.

Nīče prasa «visu vērtību pārvērtēšanu», viņš aicina valdošās

šķiras atteikties no liberāliem uzskatiem, demokrātiskām tradī-

cijām, morāles normām un reliģiskiem ticējumiem — no visām

politiskajām un garīgajām vērtībām, kuras vai nu pamatojas uz

darbaļaužu tiesību atzīšanu, vai arī var noderēt, lai attaisnotu

darbaļaužu cīņu par savām tiesībām. Nīče prasa atjaunot ver-

dzību un hierarhisko sabiedrības iekārtu, audzināt jaunu kungu
kastu un nostiprināt viņu varas gribu. Viņu kundzības nosacī-

jums ir atteikšanās no kristīgās morāles — «vergu morāles» --

un «kungu morāles» atzīšana — tādas morāles atzīšana, kura

nepazīst žēlumu un līdzcietību un uzskata, ka stiprajam viss ir

atļauts. Šā ideāla realizēšanā Nīče milzīgu lomu ierāda kara

kultam, jo karš, pēc viņa domām, ir katra augstākās rases pār-

stāvja aicinājums un viens no šās rases kundzības nosacījumiem.
Viņš saista lielas cerības ar militārisma pastiprināšanu un sa-

jūsmā pareģo, ka jau «nākamais gadsimts atnesīs sev līdzi cīņu

par kundzību virs zemes»
1

un ka «būs tādi kari, kādu vēl nekad

zemes virsū nav bijis»
2.

Savu kungu kastas ideālu Nīče iemiesoja «pārcilvēka» tēlā grā-
matā «Tā runāja Zaratustra». Te «pārcilvēks» parādās poetizēta
mīta oreolā. Nīče pūlas tam piešķirt augstāko varonību un pilnību.
Taču viņa nākamajos darbos šā ideāla poētiskā maska nokrīt un

«pārcilvēks» parādās savā īstajā izskatā. Izrādās, ka tā ir «blondā

bestija», jauns barbars,-būtne ar mežonīga zvēra instinktiem. Pec

Nīčes domām, tieši šai «blondajai bestijai» jāglābj kapitālisms.
Minētās idejas veido visas Nīčes mācības kodolu. Šās filozo-

fijas pamatu pamats ir fikcionālisms un voluntārisms, pārliecība

Verdzības apoloģija

1 0. Huu,iue, no Ty eropoHV aočpa h 3Jia, crp. 59.
2 0. Huiļiue, ABTo6norpa(piiH (Ecce homo), Cn6., 1911, CTp. 115.



par visu zinātnes un morāles priekšstatu iluzorismu un aplamību
un neapvaldīta varas griba. «Viss neīsts! Viss atjauts!» paziņo
Nīče.

Nīčes filozofija, viņa ētikas mācība un politiskā koncepcija
veido ciešu vienību. Nīče pamatojās uz tām filozofiskajām un so-

cioloģiskajām idejām, kuras jau bija jaušamas pirmsimperiālisma
laikmetā. Viņš tās noveda līdz galējiem loģiskiem secinājumiem.
Tāpēc viņa laikabiedrus, kas formāli palika uzticīgi liberālajām un

zinātniskajām tradīcijām, nereti šokēja Nīčes uzskati un tie no

viņa atteicās, lai gan šie uzskati bija tikai viņu pašu uzskatu

kvintesence. Slavu un pilnīgu atzīšanu buržuāziskajā sabiedrībā

Nīče ieguva imperiālisma laikmetā. Kopš tā laika Nīčes idejas pār-
ņēmuši daudzi buržuāziskie filozofi. Džeimss un Šillers, Špenglers
un Ortega i Gasets, Heidegers un jo daudzi citi maksā tām mes-

lus. Nīčes filozofija kjuva par svarīgāko teorētisko avotu fašisma

ideoloģijai, tās pamatidejas pārņemtas fašisma doktrīnā. Patlaban

Rietumvācijā, ASV un citās zemēs notiek daudzi mēģinājumi «rea-

bilitēt» Nlči, cildināt viņa personību, atjaunināt viņa idejas.

* * *

Tātad XIX gs. otrajā pusē buržuāziskās filozofijas pārstāvji,
atteikdamies no XVII gs.—XIX gs. pirmās puses progresīvajām

materiālistiskajām un dialektiskajām tradīcijām, arvien atklātāk

aizstāvēja kapitālistisko sabiedrību, kura jau sen bija parādījusi
savas antagonistiskās pretrunas. Zinātniskās izziņas pozitīvistis-
kais, t. i., agnostiskais un ideālistiskais izskaidrojums, dabas un

sabiedrības likumu iracionālistiskais noliegums, atteikšanās no

buržuāziskās apgaismības un humānisma idejām, sabiedrības dzī-

ves un izziņas procesa reducēšana uz bioloģiskiem procesiem —

tas viss uzskatāmi liecināja, ka buržuāziskajā filozofijā jau sācies

idejiskā pagrimuma periods.
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XVIII nodaļa

IDEĀLISTISKĀ FILOZOFIJA KRIEVIJĀ

XIX GS. OTRAJĀ PUSĒ UN XX GS. SĀKUMĀ

Kapitālisma attīstība Krievijā XIX gs. otrajā pusē un XX gs.
sākumā notika, pastāvot diezgan daudzām feodāli dzimtbūtniecisko

attiecību paliekām. Kapitālisms lauksaimniecībā attīstījās pa tā

saucamo prūšu ceļu, saglabājoties lielajam muižnieku zemes īpašu-
mam un muižnieku varai. Ekspluatācijas kapitālistiskās formas

un feodālās formas savīšanās noveda pie zemnieku un amatnieku

masu izputēšanas un sagādāja tautai postu un ciešanas.

Šo laikmetu savā daiļradē atspoguļo lielie krievu rakstnieki un

domātāji F. Dostojevskis un Ļ. Tolstojs.
XIX gs. beigās un XX gs. sākumā valdošās muižnieku un bur-

žuāzijas šķiras ideologi bija ideālisti mistiķi V. Solovjovs, Ļ. Lo-

patins, A. Kozlovs, D. Merežkovskis, kā arī kontrrevolucionārās

liberālās buržuāzijas teorētiķi, kas bija nogājuši ceļu no «legālā
marksisma» līdz reakcionārajai ideoloģijai un mistikai (N. Ber-

djajevs, S. Bulgakovs, P. Strūve v. c).
Fjodora Dostojevska (1821 — 1881) dar-

biem aužas cauri humānisma idejas, kvēlas

simpātijas pret «pazemotajiem un apvainotajiem», protests pret
sociālo netaisnību. Taču Dostojevskim šis humānisms savienojās
ar ideālistiskām un mistiskām reakcionārām idejām, kas nesaska-

nēja ar viņa daiļrades reālistisko patiesību.
Dostojevska pirmajam literārajam darbam «Nabaga ļaudis»

(1846) raksturīgs reālisms, demokrātiska ievirze un humānisms.

To uzņēma ar sajūsmu Beļinskis, Ņekrasovs un citi progresīvie
cilvēki. Taču drīz Dostojevskis publicēja garos stāstus «Dubult-

nieks» un «Saimniece», kuros, palikdams demokrātiskās pozīcijās,

izvirzīja aplamās individuālisma un egoisma idejas, kas izrietot no

cilvēka divatnīgās dabas. Beļinskis šos darbus kritizēja par misti-

kas elementiem, par atkāpšanos no «naturālās skolas» un par cil-

vēka kā nelāga instinktu, ļaunu domu, netikumu un grēku iemieso-

juma attēlojumu.
40. gadu beigās Dostojevskis satuvinājās ar petraševskiešiem,

gāja uz viņu sapulcēm, kur divreiz lasīja Beļinska slaveno «Vēs-

F. Dostojevskis
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tuli Gogolim» un, kad tika apspriests jautājums par dzimtbūšanas

likteni Krievijā, neizslēdza iespēju to iznīcināt ar tautas sacelša-

nos. Tas īstenībā arī bija iemesls, kāpēc Dostojevski kopā ar citiem

petraševskiešiem apcietināja un piesprieda viņam nāves sodu, ko

aizstāja ar izsūtīšanu katorgas darbos uz Sibīriju.
Trimdas gados Dostojevska pasaules uzskatā notika lūzums uz

slavofilisma un kristīgās ētikas pusi. Savos 60.—80. gadu darbos

Dostojevskis tāpat kā agrāk ar līdzcietību attēlo darbaļaužu garī-
gās un fiziskās ciešanas, rāda pēcreformas Krievijas drausmīgās
ainas, sabiedrības dzīves asās pretrunas, vecās iekārtas briesmīgo
sabrukumu un jaunās cietsirdīgās buržuāziskās kārtības nostipri-
nāšanos, kuras pamatā ir neslēpta dzīšanās pēc naudas un nežē-

līga plaša tautas masu apspiešana. Vienlaikus, pamatodamies uz

reakcionārās koncepcijas par reliģiski tikumisko pilnveidošanos,
viņš «Pagrīdes piezīmēs» (1864), «Velnos» (1871 —1872), «Brāļos
Karamazovos» (1879—1880) un citos darbos uzbrūk revolucionā-

rajai jaunatnei, uzskatīdams revolucionāro cīņu par bezjēdzīgu un

kaitīgu un tai pretī nostādīdams kristīgās morāles principus.
Kā domātājs Dostojevskis ir pretrunīgs un nekonsekvents. Rei-

zēm viņš aizstāv reliģiju, bet reizēm to kritizē; te viņš uzbrūk

materiālistiem un ateistiem, te atkal pats sludina ateistiskas idejas
un noliedz spiritismu; vienreiz viņš kritizē sociālisma mācību,

otrreiz pasludina savas simpātijas pret šo mācību. Viņš ir ar mieru

atzīt sociālo pārveidojumu derīgumu, bet viņu biedē un atstumj
cīņas revolucionārie līdzekļi un viņš tos atmet jau pašā sākumā.

Viņš kritizē muižnieciski buržuāzisko kārtību un turpat sludina

lēnprātību un pazemību; viņš aizstāv pazemotos un apvainotos un

turpat izvirza ciešanu reakcionāro ideju. Noraidīdams šķiru cīņu,

Dostojevskis aizstāv domu, ka cilvēcei glābiņu, labāku nākotni

atnesīs tauta «dieva nesēja», kas turas pie kristīgajiem pazemības
un ciešanu principiem. Par tādu tautu «dieva nesēju» viņš vis-

pirms uzskatīja krievu tautu, pasludinādams par tās «sensena-

jām» nacionālajām īpašībām lēnprātību, padevību, askētismu, visa

piedošanu un izvirzīdams reakcionāru aicinājumu: «Kļūsti paze-

mīgs, lepno cilvēk!»

Meistarīgi atmaskodams un nosodīdams teoriju par dižo per-

sonību kultu, kurām «viss atļauts», Dostojevskis romānā «Nozie-

gums un sods» šo teoriju nepareizi saistīja ar materiālismu un

ateismu, piedēvēdams to revolucionārajiem demokrātiem, lai gan,

kā zināms, paši revolucionārie demokrāti ne tikai nepiekrita šai

subjektīvi ideālistiskajai teorijai, bet arī to asi kritizēja.

_

Dostojevski satrauca jautājums par cēloņiem, kas radījuši so-

ciālo nevienlīdzību, un par līdzekļiem, ar kuriem varētu iznīcināt

sociālo netaisnību un sasniegt vispārēju labklājību un brālību.

Taču viņa pasaules uzskata ideālisms un reliģiozitāte viņu no-

veda pie'nepareiziem secinājumiem, ka sabiedrības ļaunumu rada

ne tik daudz sociālie apstākļi, cik cilvēka «divatnīgā daba», kura
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kopš mūžseniem laikiem esot «tumšais» un «gaišais» elements,

«grēcīguma» un «taisnīguma», labā un ļaunā jūtas. Atšķirībā no

baznīcas kalpiem Dostojevskis gribēja paradīzi nevis debesīs, bet

virs zemes un aizstāvēja vājos pret stiprajiem, nabagos pret bagā-
tajiem. Taču, nezinādams sabiedrības attīstības likumus, viņš ap-
lam identificēja sociālo determinismu ar sociālo fatālismu. Sava

laika akūto problēmu risināšanas atslēgu viņš meklēja nevis pašā
sociālajā īstenībā, bet cilvēka dabā. Viņam galvenais bija, lai

labais, gaišais elements uzvarētu ļauno, tumšo.

Dostojevskis domāja, ka cilvēka īstā laime ir viņa grēcīgās
dabas apspiešana, personības un sabiedrības tikumiskā pilnveido-
šana, pazemība un askētisms, morāla atdzimšana. Taču, pēc
Dostojevska domām, augsti morāles principi nav iespējami bez

reliģijas un vispārējas mīlestības. No savas grēcīgās dabas cilvēks

var atbrīvoties tikai ilgās ciešanās. Ciešanas, morālas mokas, ku-

ras noved pie «dieva patiesības» meklējumiem, Dostojevskis pa-

sludināja par «mūsu planētas likumu». Tāpēc nav brīnums, ka

viņš karoja ar revolucionārajiem demokrātiem, kuri noraidīja reli-

ģiju un aizstāvēja šķiru cīņas un tautas revolūcijas idejas. Viņš
tos apsūdzēja «nepamatotībā», «antitautiskumā», «senseno» krievu

tautas pamatprincipu nesaprašanā, galveno ļaunumu saskatīdams

materiālismā un ateismā, kas vedot pie netikumības, egoisma un

anarhijas, pie personības apspiešanas un pārvēršanas par «skrū-

vīti».

Savā daiļradē reālistiskais rakstnieks nonāca pretrunā ar paša
reakcionārajiem filozofiskajiem un socioloģiskajiem uzskatiem. Tā,

piemēram, «Brāļos Karamazovos» pazemības, ciešanu un visa pie-
došanas reliģisko ideju neauglību un reakcionārismu pauž galvenā
varoņa — Aļošas izturēšanās. Šie Aļošas Karamazova uzskati

nobāl viņa brāļa — materiālista un ateista Ivana argumentu
priekšā: Ivans ar nevainīgu zīdaiņu un trūcīgo ciešanu bezjēdzības
piemēru parāda, cik aplamas un kaitīgas ir šīs idejas, it īpaši visa

piedošanas un iepriekš noteiktās harmonijas idejas.

«Nozieguma un soda», «Idiota» un citu Dostojevska darbu sa-

turs objektīvi liecina par to reliģiski tikumisko principu sabru-

kumu, kurus rakstnieks centās apliecināt. Zīmīgi, ka Dostojevskis
ļoti augstu vērtēja Ivana Karamazova ateistiskos prātojumus, it

īpaši pazīstamo «leģendu par lielinkvizitoru», kura būtībā bija

antikristiāniska, ateistiska rakstura, un pieprasīja, lai, izdodot šo

darbu, tie tiktu saglabāti.

Tādējādi Dostojevska daiļradē vērtīgas ir nevis reakcionārās,

mistiskās idejas, bet pēcreformas Krievijas dzīves spilgtās reālis-

tiskās ainas, kur viņš pretēji savam reliģiski mistiskajam pasau-
les uzskatam atsedza šās dzīves pretrunas un konfliktus. Dedzīgi

protestēdams pret kapitāla varu, pret cilvēka apspiestību un para-
dīdams buržuāzisko brīvību melīgo raksturu, Dostojevskis izrau-
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dzijās sabiedrisko pārveidojumu nepareizo ceļu, likdams naivas

cerības uz kristīgās tikumības principiem.
V. I. Ļeņins augstu vērtēja Dostojevski kā mākslinieku un

rakstnieku. «. .. Dostojevskis,» teica Ļeņins sarunā ar V. Bonču-

Brujeviču, «patiešām ir ģeniāls rakstnieks, kas aplūko sava laika

sabiedrības sasāpējušās puses.. . Viņam ir daudz pretrunu,
lūzumu, bet vienlaikus — arī dzīvas īstenības ainas.» 1

Ļevs Tolstojs (1828—1910) ir ne tikai

ģeniāls vārda mākslinieks, ar kura dar-

biem pamatoti lepojas krievu tauta un visa progresīvā cilvēce, bet

arī izcils domātājs.
Tolstojs domātājs nogājis sarežģītu idejisku meklējumu, svār-

stību un šaubu ceju, kas viņu noveda no agrīnā posma abstrak-

tajām apgaismības idejām līdz 80. gados izveidotajai oriģinālajai
sociāli filozofiskajai sistēmai, kura vispilnīgāk izpaužas darbos

«Grēksūdze» (1880—1882), «Kas ir mana ticība?» (1883),
«Augšāmcelšanās» (1889—1899), «Ko tad lai mēs darām?»

(1882 —1886) un citos filozofiskajos, mākslinieciskajos un publi-
cistiskajos darbos. 80. gados Tolstojs sarāva sakarus ar muižnie-

cisko vidi; viņš kļuva par patriarhālās zemniecības ideju un no-

skaņojumu paudēju. Tolstoja agrīnajos darbos paustas abstraktas

progresa un labā, vispārējās labklājības un laimes idejas, bet

«Kara un miera» tapšanas laikā (1863 —1869) viņu nodarbina

sabiedriski vēsturiskās attīstības un Dzimtenes likteņa problēmas,

jautājums par vēstures virzītājiem spēkiem, par tautas masu un

izcilu personību lomu, par brīvību un nepieciešamību, par morā-

liem faktoriem. Viņš asi polemizē ar oficiālo historiogrāfiju un

subjektīvistisko sociālo filozofiju, pēc kuras vēsturi darina cari,

karaļi un karavadoņi. Tolstojs apgalvo, ka vēstures objekts ir

«tautu un cilvēces kustības pētīšana, nevis cilvēku dzīves epizožu

aprakstīšana» 2. Vēsturiska personība, arī izcils karavadonis, ir

ģeniāls vispirms galvenokārt tādēļ, ka prot uzminēt notikumu sā-

kuma momentu un iznākumu, kā arī tādēļ, ka prot sacelt tautu

tad, kad tās darbībai jāizšķir pats šo vēsturisko notikumu rezul-

tāts. 1812. gada kara iznākums, pēc Tolstoja uzskatiem, bija atka-

rīgs ne tik daudz no ģeniālu karavadoņu rīcības, cik no tautas

morālā gara un pašaizliedzības. Tautas cēlais morālais gars un

diženums visspilgtāk izpaužas «neveiksmju un sakāvju laikmetā».

Tolstojs izteicis vairākas dziļas dialektiskas idejas par brīvības

un nepieciešamības korelāciju vēsturē, taču tai pašā laikā arī fatā-

lisma cauraustus spriedumus par «predestinācijas likumu», kas

nosakot cilvēces vēsturi.

Tolstojs noraidīja subjektīvi ideālistisko mācību par gribas

Ļ. Tolstojs

1 «JIeHHH o KHnrax h nHcaTe.JiHX». — «JĪHTepaTypHaa ra3eTa», 21

1955 r.
2

Jl. H. Toactoū, rio.iHoe cočpaHHe comiHeHHU, t. 12, M.—Jl., 1933, CTp. 339.
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brīvību un kristietības mācību par dieva iejaukšanos cilvēces lik-

teņos. Pēc viņa uzskatiem, domātāja vai vēsturnieka uzdevums ir,
«noraidot cēloņa jēdzienu, atrast likumus, kas kopīgi visiem vienā-

dajiem un savā starpā cieši saistītajiem bezgalīgi mazajiem brīvī-

bas elementiem» 1
.

Kad Tolstojs beidza rakstīt romānu «Anna Kareņina» (1877),
kurā nosodīta valdošo šķiru bezsirdība un liekulīgā morāle, viņš
bija nonācis pie pavērsiena savos idejiskajos meklējumos, savā

pasaules uzskatā. Sākot ar 80. gadiem, Tolstoja filozofiskie uz-

skati, kā izteicies Ļeņins, ir «pasīvisma», anarhisma, narodņicisma
un reliģijas konglomerāts.

Ar saviem nemirstīgajiem darbiem Tolstojs spēcīgi ietekmēja
progresīvās literatūras attīstību ne tikai Krievijā, bet visā pa-
saulē. Liela ietekme viņam bija arī kā domātājam, kurš pirmajā
vietā izvirzīja sociālās filozofijas jautājumus un dedzīgi cīnījās

pret sabiedrisko ļaunumu, kura sakni viņš saskatīja privātajā
lielīpašumā. Tolstojs protestēja pret patvaldību un dzimtbūšanas

paliekām, pret muižnieciski buržuāzisko iekārtu, bargi nosodīja
cilvēka verdzināšanu un apspiešanu, šaustīja oficiālo baznīcu,

carisma uzpirkto garīdzniecību un laicīgos ierēdņus, kā arī tiesas

pērkamību. Viņa — dižā humānista — protesta balss daudzus

gadu desmitus skanēja ar varenu spēku. Ne velti cariskās Krie-

vijas valdošā kliķe un baznīcas kalpi nikni ienīda šo vareno pro-

testa balsi un baidījās no tās, zākāja un vajāja rakstnieku. Taču,

par spīti visām varas vīru intrigām, Tolstojs nenodrebēja un neat-

kāpās no savām idejām.
Un, lai kā arī viņš maldījās sava laika akūto jautājumu risinā-

šanā, viņš bija patiess un godīgs, palika demokrāts, izglītības
aizstāvis, sociālās netaisnības un sabiedriskā ļaunuma atmas-

kotājs.
Tolstojs kā rakstnieks un domātājs ir ārkārtīgi sarežģīts un

pretrunīgs. Šīs pretrunas viņa daiļradē nav nejaušas. Tās pauda
tos pretrunīgos apstākļus un sabiedriskās attiecības, kas bija

izveidojušies Krievijā pēc reformas, 1905.—1907. g. buržuāziski

demokrātiskās revolūcijas sagatavošanas un norises laikā, tas

atspoguļoja zemnieku masu izturēšanos šai revolūcijā. Nosodīdams

ekspluatatoru sabiedrības balstus, Tolstojs tiem pretī nostādīja

zemnieku darbu, to sīkražotāju darbu, kuri dzīvoja paši uz savas

zemes no sava pašu darba. Bet viņš idealizēja patriarhālo sādžu

un zemnieku dzīvi. Viņš noraidīja reālās iespējas, kā cilvēki

varētu atbrīvoties no «naudas varas», un noliedza šķiru cīņu un

revolūciju, domādams, ka ceļš uz brīvu un laimīgu dzīvi iet caur

jaunu reliģiju, caur cilvēku tikumisku pilnveidošanos un «nepreto-
šanos ļaunumam ar varu», caur visa piedošanu un vispārēju
mīlestību.

2 Jl. H. Toactoū, ncviHoe cočpaHue cohhhchhh, t. 12, M.—Jl., 1933, CTp. 339.
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Savā pazīstamajā rakstā «Ļevs Tolstojs kā Krievijas revolūcijas
spogulis» Ļeņins norāda uz pretrunām lielā mākslinieka uzskatos:

«Pretrunas Tolstoja skolā, rakstos, uzskatos un mācībās patiešām
ir kliedzošas. No vienas puses, ģeniāls mākslinieks, kas ir devis ne

tikai nesalīdzināmas krievu dzīves ainas, bet arī pirmklasīgus pa-
saules literatūras darbus. No otras puses — muižnieks, kas māžojas
ar Kristu

...

No vienas puses, nesaudzīga kapitālistiskās eksplua-
tācijas kritika, valdības varmācības, kā arī tiesu un valsts pārvaldī-
šanas komēdijas atmaskošana, visa pretrunu dziļuma atsegšana
starp bagātības augšanu un civilizācijas iekarojumiem un strād-

nieku masu nabadzības, pagrimšanas un moku augšanu; no otras

puses — plānprātīga sludināšana — «nepretoties ļaunumam» ar

varu. No vienas puses, visskaidrākais reālisms, visu un visādu

masku noraušana; — no otras puses, vienas no visneģēlīgākām
lietām, kāda tik ir pasaulē, proti: reliģijas sludināšana, cenšanās

popu — kroņa amatvīru vietā likt popus— pēc morālās pārliecības,
t. i., visizsmalcinātākās un tāpēc sevišķi riebīgās reliģiskās tumso-

nības kultivēšana.» 1

Kritizējot dogmatisko teoloģiju un baznīcu, kas atradās šās

pasaules vareno kalpībā, Tolstojs centās radīt «jaunu reliģiju»,
reliģiju «šā vārda īstajā nozīmē», reliģiju bez garīdzniekiem un

noteikta rituāla, bez baznīcām un klosteriem, pūlēdamies pierādīt,
ka tāda reliģija neesot zinātnei naidīga un ka uz to jābalstās
filozofijai.

Tolstojs bija objektīvais ideālists. Viņš noliedza personālu
dievu un runāja par «vispasaules garu», kas valdot pār mums, par

dievu, ko viņš identificēja ar mīlestību, saprātu (logošu), labo, ar

likumu un sirdsapziņu, tādējādi reducēdams dievu uz šīm augstā-
kajām ētiskajām vērtībām. Šiem tikumiskajiem principiem, pēc

Tolstoja domām, vajadzēja tikt liktiem cilvēku dzīves un darbības

pamatā un novest sabiedrību pie saprātīgas un taisnīgas iekārtas,
kur nebūs nesaskaņu, ienaida un cilvēku apspiestības.

Atzīdams cilvēces mīlestību, pazemību, visa piedošanu un ne-

pretošanos par galvenajiem virzītājiem principiem, Tolstojs nesa-

skatīja sabiedrības progresa īstos cēloņus. Tāpēc, kad Krievijā

uzliesmoja 1905.—1907. g. revolūcija, lielais rakstnieks nesaprata
tās raksturu un virzītājus spēkus. Viņš nesaprata strādnieku kus-

tības nozīmi un tās lomu cīņā pret patvaldību, muižniekiem un

buržuāziju, neizprata zinātnisko sociālismu un nesaskatīja ta at-

šķirību no utopiskā sociālisma, kaut gan bija lasījis Marksa dar-

bus. Un laikā, kad tauta izcīnīja sīvu cīņu pret apspiedējiem, kad

bija sākusies bruņota sacelšanās un revolūcija, Tolstojs joprojām

attīstīja savu teoriju par «nepretošanos varmācībai ar ļaunu», vis-

pārīgās mīlestības un personības tikumiskās pilnveidošanas ideju.
V. I. Ļeņins norādīja, ka savos daiļdarbos Tolstojs izvirzījis

1
V. /. Ļeņins, Raksti, 15. sēj., 176. lpp.
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daudz svarīgu jautājumu, pratis attēlot valdošās reakcionārās kār-

tības nomākto plašo zemnieku masu noskaņojumu, atspoguļojis
Krievijas revolūcijas spēku un vājumu. «Tolstojs,» rakstīja
V. I. Ļeņins, «ir liels kā to ideju un to noskaņu paudējs, kuras bija
izveidojušās Krievijas zemniecības miljonos tai laikā, kad sākās

buržuāziskā revolūcija Krievijā. Tolstojs ir oriģināls, jo viņa uz-

skatu kopums, ja tos ņem kā vienu veselu, izteic tieši mūsu revolū-

cijas — kā zemnieciskas buržuāziskās revolūcijas — īpatnības.
Pretrunas Tolstoja uzskatos no šā viedokļa ir patiess to pretrunīgo
apstākļu spogulis, kādos bija nostādīta vēsturiskā zemniecības

darbība mūsu revolūcijā .. . Tolstoja idejas — tās ir mūsu zem-

nieku sacelšanās vājuma, trūkumu spogulis, tās ir patriarhālo
lauku mīkstčaulības un «saimnieciskā zemnieciņa» sasīkstējušās
gļēvulības atspoguļojums .. . Tolstojs ir atspoguļojis sakrājušos
ienaidu, nobriedušo tieksmi pēc kaut kā labāka, vēlēšanos atbrīvo-

ties no pagātnes, — un negatavību, ko radījusi sapņošana, poli-
tiskā neizglītība, revolucionārā mīkstčaulība.»1 V. I. Ļeņins, kriti-

zējot lielā rakstnieka pasaules uzskata reakcionārās puses, vien-

laikus mācīja glabāt visu pozitīvo, kas ir viņa plašajā mantojumā,
it īpaši kritiku, kādu Tolstojs izteicis pret buržuāziski muižniecisko

valsti, baznīcu, privātīpašumu, kapitālismu un valdošo šķiru
morāli.

Tolstojs bija ne tikai ģeniāls rakstnieks, bet arī savdabīgs māk-

slas teorētiķis. Viņa estētiskajām idejām ir svarīga nozīme estēti-

kas mācību vēsturē un teorijā. Audzināts labākajās krievu un

pasaules literatūras tradīcijās, Tolstojs bija pretinieks reakcionā-

rajai «tīrās mākslas» teorijai un tādiem tās paveidiem kā deka-

dence un formālisms. Viņš šos virzienus nesaudzīgi kritizēja,

pierādīdams, ka tie ir tautai sveši ar savu samākslotību, abstrak-

tumu un nedabiskumu. Pēc Tolstoja definīcijas starpība starp
zinātni un mākslu ir tāda, ka zinātne apelē pie prāta, saprāta, bet

māksla, balstīdamās uz krāsu, skaņu, līniju, tēlu, vārdu arsenālu,

griežas pie sirds, pie jūtām. Tāds mākslas definējums, kas ierobe-

žojas ar jūtu sfēru, ir šaurs, vienpusīgs un tāpēc aplams. Un jau

pats Tolstojs ar savu daiļradi to pastāvīgi pierādīja, savos daiļ-

darbos vērsdamies ne tikai pie jūtām, bet arī pie saprāta. Pēc

Tolstoja uzskatiem, māksla pauž tagadnes, pagātnes un nākotnes

garīgo sakaru; tās uzdevums ir sludināt cēlus morālus ideālus un

būt tautai pieejamai. Mākslas darbā vajag harmoniski savienoties

formai un saturam, tikumiskajam un estētiskajam. Tolstojs mākslā

neganti izsmēja formālistus un dekadentus kā «parazītiskā ma-

zākuma māksliniekus», kuri paziņoja, ka viņu darbi .tiekot norai-

dīti nevis tāpēc, ka tie nesaprotami, bet tāpēc, ka lasītāji, skatī-

tāji, klausītāji vēl neesot līdz tiem izauguši. Tolstojs pierādīja, ka

ar šādiem spriedelējumiem rakstnieks, mākslinieks «sevi atbrīvo no

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 15. sēj., 179., 180. un 181. lpp.
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jebkuras mākslas visām īstajām prasībām un, no otras puses,
paraksta sev nāves spriedumu, iedragādams sevī galveno mākslas

nervu»
1

. Daiļradē būdams reālisma un tautiskuma piekritējs,
Tolstojs mākslas tālāko attīstību saistīja ar tās galvenā uzde-

vuma veikšanu — kalpošanu tautai, darbaļaudīm, bet nevis sau-

jiņai «parazītiska mazākuma».

Vladimirs Solovjovs (1853 —1900) —

krievu ideālistiskais filozofs — izveidoja
savdabīgu teozofisku sistēmu, kuru drīz

pēc viņa nāves kontrrevolucionārās buržuāzijas ideologi — «ve-

hieši», dieva meklētāji, intuitīvisti un iracionālisti, kā arī tā laika

reakcionārie buržuāziskie filozofi cēla vai debesīs.

Savā maģistra disertācijā «Rietumu filozofijas krīze. Pret pozi-l-
-tīvistiem» (1874) Solovjovs uzbruka materiālismam un ateismam,
iztēlodams tos kā netikumisku mācību, kas noplicina cilvēka ga-

rīgo dabu un noved cilvēkus strupceļā. Viņš kritizēja materiālis-

tiski iztulkoto pozitīvismu, Kanta un Hēgeļa racionālismu. Hēgeļa
filozofijas nepilnību viņš saskatīja tai apstāklī, ka Hēgelis atzina

prāta aktīvo lomu un, pēc viņa uzskatiem, maz uzmanības pie-
vērsa reliģijai. Pats Solovjovs izteicās par «universālu zinātnes,

filozofijas un reliģijas sintēzi». Grāmatā «Viengabalainu zināšanu

filozofiskie principi» (1877) Solovjovs prasīja, lai filozofija iz-

strādā teoloģijas izvirzītos «viengabalainu zināšanu» jautājumus
jeb jautājumus par cilvēka dzīvo sakaru ar «absolūto». Darbā

«Abstrakto principu kritika» (1880) viņš mēģināja pierādīt, ka

filozofijas galvenais uzdevums esot darīt sevi bagātāku, auglī-

gāku ar teoloģiskām idejām, kļūt par kristīgās ticības mācības

zinātni, t. i., būtībā pārvērsties par teoloģijas kalponi.
Jautājumu par materiālā un garīgā savstarpējo attiecību

Solovjovs risināja no objektīvā ideālisma pozīcijām. Pēc viņa

mācības, visa esošā pamats ir absolūtais. Absolūtais un dievs ir

viennozīmīgi, identiski jēdzieni. Pirmais absolūtais, supereksistē-

jošais, dievība jāatšķir no ideālā kosmosa, t. i., no dievišķās idejas.
Absolūto uztver nevis ar prātu, bet tikai ar ticību. Absolūtais

ietver mūžīgās idejas. Redzamā, fiziskā pasaule ir nosacīta, to

radījusi ideālā pasaule, un ar absolūto pamatu to saista cilvēks,
kuram piemīt gan materiālā, gan ideālā substance.

Solovjovs nevarēja klusējot ignorēt organiskās pasaules izcel-

šanās evolucionāro teoriju. Taču viņš to izskaidroja ideālistiski.

Viņš apgalvoja, ka attīstība gājusi nevis no zemākajiem organis-
miem uz augstākajiem, nevis no vienkāršākajiem uz sarežģītāka-
jiem, bet otrādi. Katru augstāku esamības tipu rada dievs, un šas

esamības pozitīvais saturs pastāv kopš mūžiem ideju veidā. Tātad

augstākais ir pirms zemākā, ideālais — pirms materiālā: kādas

parādības nosacījumus rada dabiska evolūcija, bet pašu para-

V. Solovjova reliģiski
mistiskā filozofija

1 Jl. H. Toactoū, cočpamie comiHeHHH, t. 30, M., 1951, ctp. 266.
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dību — dievs. No tā redzams, ka V. Solovjovs centās evolūcijas
teoriju pielāgot kristīgajai ticības mācībai, atņemot tai materiā-

listisko saturu, un piešķirt tai teoloģisku jēgu. turklāt viņš runāja
par dabas «harmoniju», ko noteicis dievs, tāpēc ka dievs mīl

būtnes un būtnes mīl dievu.

V. Solovjova izziņas teorija pilnīgi pakļauta viņa ideālistis-

kajai un reliģiski mistiskajai filozofijas sistēmai, kur izšķirošā
loma ierādīta intuīcijai un mistikai. Solovjovs izstrādāja teozo-

fisko sistēmu un karoja ar materiālistiem vispirms jautājumā par
mūsu zināšanu avotu un raksturu, būtībā galīgi noniecinādams

jutekliskās uztveres un pieredzes datu nozīmi īstenības izzināšanā.

Tai pašā laikā viņš nostājās arī pret Hēgeļa racionālismu, cenzda-

mies pierādīt, ka ne sensuālismam, ne racionālismam patiesība kā

tāda neesot pieejama. Tiesa, pieredzē gūtās zināšanas un racionā-

lās zināšanas viņš tieši nenoliedza, bet pasludināja tās par izziņas
zemākajām, primitīvajām formām. Tā kā patiesība — sprieda
Solovjovs — atrodas «absolūtajā» (dievā), tad to var izzināt tikai

reliģiskajā uztverē, ticībā, mistiskajā intuīcijā. Izziņas teorijā

Solovjovs lielu vietu ierādīja mistiski izskaidrotajai «sofijai» (gud-
rībai) kā «dievišķajam logosam» un «dievišķajai pašatklāsmei».

V. Solovjovs ir «vispasaules teokrātijas» reakcionārās teorijas
autors. XIX gs. beidzamajā ceturksnī, kad šķiru cīņa Krievijā

sevišķi saasinājās un kad pieauga revolucionārā kustība, Solov-

jovs sludināja, ka savstarpējās attiecībās cilvēkiem jāaizmirst
visas nesaskaņas un jāvadās no kristīgās mācības par tuvākā

mīlestību. Šis pats princips jāliek pamatā arī attiecībām starp

atsevišķām tautām (valstīm), un visvieglāk tas realizējams kristī-

gajai reliģijai. Lai realizētu kristīgo «tuvākā mīlestības» principu
un galīgi izslēgtu no sabiedrības šķiriskās un nacionālās pretru-

nas, pareizticīgajai, katoļu un protestantu baznīcai jāsaplūst Ro-

mas pavēsta un Krievijas patvaldības aizsardzībā, izveidojot vis-

pasaules teokrātiju.
Lai gan Solovjova filozofiskajai koncepcijai bija reliģiski ideā-

listisks un mistisks raksturs, oficiālā baznīca pret viņu un viņa
mācību izturējās piesardzīgi, reizēm pat naidīgi. Tas izskaidro-

jams ar to, ka vairākos savos darbos («Krievija un Vispasaules
baznīca», «Lielais strīds un kristīgā politika», «Lasījumi par diev-

cilvēcību», «Teokrātijas vēsture un nākamība» v. c.) Solovjovs

apšaubīja atsevišķas oficiālās teoloģijas tēzes un nereti kritizēja

teologu brēcošo dogmatismu, noraidīdams viņu izvirzīto pretstatī-

jumu starp debesīm un laicīgo, dievišķo un cilvēcīgo.
Runādams par sociālismu, kas prasot «sabiedrisku patiesību»,

bet esot svešs «tikumiskajiem principiem», Solovjovs apgalvoja, ka

to var realizēt, pamatā liekot nevis «galīgos dabiskos pamatus»,
bet tikai reliģiskos principus.

Tāpat kā Dostojevskis, V. Solovjovs izvirzīja reakcionāro mā-

cību par tautu «dievnesi», kura esot aicināta ar reliģisko jeb die-
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višķo spēku pārvarēt sabiedrībā darbojošos «centrtieces» un «centr-

bēdzes» spēku. Par tādām tautām, kas apveltītas ar reliģiski mis-

tisko principu, Solovjovs pasludināja slāvu tautas, it īpaši krievu

tautu, kurai, pēc viņa domām, raksturīga «pazemība», «lēnprātība»,
«pašatteikšanās»; tās viegli pakļaujas gan Romas pāvestam, gan

patvaldībai, paliek vienaldzīgas pret laicīgajām lietām un viscaur

paļaujas uz dieva gudrību un providenci. Šķiru miera un nāciju
solidaritātes nepieciešamību Solovjovs centās pierādīt, balstoties

uz reakcionāriem reliģiski tikumiskiem principiem.
Estētikā V. Solovjovs sludināja un pūlējās pamatot ideālistisko

«tīrās mākslas» teoriju, simbolisma teoriju, mēģinādams pierādīt,
ka rakstnieks un mākslinieks rada tikai tad, kad viņu pārņēmusi
mistiska ekstāze («teurģija»), intuīcija, kad viņa darbi ir dievišķās
atklāsmes iemiesojums.

V. Solovjova reliģiski mistiskā filozofija — rafinētā meln-

svārcība — kļuva par muižnieku un buržuāzijas reakcijas un kontr-

revolūcijas ideoloģisko ieroci. Lielākā vai mazākā mērā V. Solovjova
filozofijas turpinātāji bija S. un J. Trubeckoji, N. Loskis, kā arī

N. Berdjajevs, S. Bulgakovs, S. Franks un citi «vehisma» ideologi.
XIX gs. beigās un XX gs. sākumā Krievijā
vērsās plašumā proletariāta kustība rūp-
niecības centros un pieauga zemnieku masu

neapmierinātība uz laukiem un strauji no-

brieda apstākļi buržuāziski demokrātiskai revolūcijai. Laika posmā

pirms 1905.—1907.. g. revolūcijas, kā arī pēc tās sakāves Krievija

izplatījās neokantisms, personālisms, intuitīvisms un citi mode

nākuši buržuāziskās ideālistiskās filozofijas virzieni, kas objektīvi
veda uz revolucionāro masu ideoloģisko atbruņošanu.

Neokantisma filozofiskās idejas Krievijā XIX gs. beigas un

XX gs. sākumā sludināja tā sauktie legālie marksisti Pēteris

Strūve (1870—1944), Nikolajs Berdjajevs (1874—1948), Sergejs

Bulgakovs (1871 — 1944) un citi, kā arī daži oficiālās universitātes

filozofijas pārstāvji —
Aleksandrs Vvedenskis (1856—1925) un

Georgijs Čelpanovs (1862—1936).
A. Vvedenskis un G. Čelpanovs cīnījās pret materiālismu un

ateismu no ideālisma un agnosticisma pozīcijām. Čelpanovs slu-

dināja ta saukto empīrisko paralēlismu, pec kura fiziskais nevar

neradīt psihisko. Fiziskās un psihiskās parādības ir paralēlas.

Psihiskās parādības rada griba, dvēsele, galu galā dievs, un tās

var izzināt tikai ar pašnovērošanu, «iekšējo pieredzi». Griba, jūtas,

domas ir dotas tieši, bet matērija un atomi nav nekas vairāk ka

hipotēze.
Vvedenskis piekrita Kanta kritiskajai metodei, kuru viņš pa-

sludināja par vienīgo, kas derīga filozofijai. Viņš apgalvoja, ka

apriorās zināšanas ir ticamākas neka aposteriorās; apriorie prin-

cipi loģiski ir pirms pieredzes, tie ir pieredzes iespējas nosacī-

jumi. Vvedenskis centās pierādīt, ka nepieciešams zinātni savienot

Neokantisms Krievijā
un tā evolūcija uz mistiku

un dieva meklēšanu
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ar ticību, ierobežoja zinātnes un cilvēka saprāta darbības sfēru un

atzina dieva esamību, dvēseles nemirstību un gribas brīvību. Čel-

panovs un Vvedenskis subjektīvi ideālistiski izskaidroja laiku,

telpu un cēlonību, uzskatīdami tos par aprioriem jēdzieniem.
90. gadu beigās Strūve, Bulgakovs un Berdjajevs bija buržuā-

ziskie liberāli, kas stāvēja «legālā marksisma» pozīcijās. Viņi
pasludināja, ka piekrīt dažām tā sauktā ekonomiskā materiālisma

tēzēm, taču nepieņem marksismu visumā un visupirms tā teorē-

tisko pamatu — dialektisko materiālismu, tā mācību par kapitā-
lisma nenovēršamo sabrukumu, par proletārisko revolūciju un

proletariāta diktatūru. V. I. Ļeņina darbos «Narodņicisma ekono-

miskais saturs un tā kritika Strūves kga grāmatā», «Vēl viena

sociālisma iznīcināšana» un citos kritizēts šā virziena filozofis-

kais pamats.
«Legālie marksisti» mēģināja eklektiski savienot vēstures ma-

teriālistiskās izpratnes atsevišķās tēzes ar ideālistisko kantisma

filozofiju, ar tā agnosticismu, kas naidīgs marksisma teorijai, un

ierosināja zinātnisko sociālismu aizstāt ar «ētisko sociālismu».

Revizionista Bernšteina mācībā tie saskatīja sabiedriskās zinātnes

pēdējo vārdu, tāpat kā viņš atzīdami, ka «kustība ir viss, gala-
mērķis — nekas», un dialektisko materiālismu aizstādami ar neo-

kantisma filozofiju un vulgāro evolucionismu. Kā norādīja Ļeņins,

«legālais marksisms» bija marksisma atspoguļojums buržuāzis-

kajā literatūrā, jo «legālie marksisti» centās atņemt marksismam

tā revolucionāro saturu, izšķīdināt marksismu buržuāziskajā libe-

rālismā. «Legālajiem marksistiem» sakaru pārtraukšana ar narod-

ņicismu «nozīmēja pāreju no sīkburžuāziskā (jeb zemnieciskā)

sociālisma nevis uz proletārisko sociālismu kā mums, bet uz

buržuāzisko liberālismu»1. Būdami kapitālisma apoloģēti, «legālie
marksisti» negribēja saskatīt antagonistiskās pretrunas, kādas

kapitālisms diendienā radīja starp darbu un kapitālu, starp pro-
letariātu un buržuāziju, starp ražošanas sabiedrisko raksturu un

privāto piesavināšanās formu, kā arī citas pretrunas, kas atrisi-

nāmas tikai proletāriskā revolūcijā. Kritizēdami liberālo narod-

ņicismu jautājumā par kapitālisma likteņiem Krievijā, «legālie
marksisti» idealizēja kapitālistisko iekārtu, aicināja «atzīt mūsu

nekulturālību un iet mācībā pie kapitālisma». Viņi sludināja vul-

gārās reformisma, šķiru sadarbības un pāri šķirām stāvošas

valsts idejas.
Pēc 1905.—1907. g. revolūcijas sakāves Strūve, Berdjajevs un

Bulgakovs pārgāja kontrrevolūcijas pozīcijās, cieši saliedējas ar

muižnieciski monarhistisko reakciju; viņi nikni uzbruka revolū-

cijai, marksismam, atbrīvošanās kustībai vispār un tās ideoloģi-

jai. Līdzās viņiem buržuāziskās kontrrevolūcijas ideologi bija

dieva meklētāji S. Franks, D. Merežkovskis, Z. Hipiusa un D. Filo-

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 13. sēj., 74. lpp.



sofovs, kuri šai laikā plaši propagandēja reliģiski mistisku filo-

zofiju. V. I. Ļeņins norādīja, ka «Krievijas buržuāzijai viņas kontr-

revolucionāros nolūkos ievajadzējās atdzīvināt reliģiju, pacelt pie-
prasījumu pēc reliģijas, sacerēt reliģiju, iepotēt tautai vai jaunā
veidā nostiprināt tautā reliģiju».1

1909. gadā Berdjajevs, Bulgakovs, Ger-

šenzons, Izgojevs, Kistjakovskis, Strūve

un Franks laida klajā rakstu krājumu «Vehi» («Ceļa zīmes»),
kurā nosodīja proletārisko un demokrātisko kustību, visādi zā-

kāja 1905.—1907. g. revolūciju un atklāti pateicās carismam par

revolūcijas sagrāvi. Muižnieciski buržuāziskā prese krājumā
«Vehi» saskatīja laikmeta zīmi — kadetu (liberālās buržuāzijas
partijas) pavērsienu uz labo pusi, viņu pāreju patvaldības un

citu kontrrevolucionāro spēku pusē. Gudrākie kadeti (piemēram,
Miļukovs) saprata, ka «Vehi» izpļāpājuši buržuāzisko liberāļu sle-

penos nodomus un ka tas ved uz viņu diskreditāciju sabiedriskās

domas acīs. Lai glābtu mundiera godu, šie kadeti ķērās pie visā-

dām atrunām un «Vehu» izvirzīto un aizstāvēto «principu» «la-

bojumiem». Taču visi šie «labojumi» bija viena vienīga liekulība.

V. I. Ļeņins šai sakarā rakstīja: «Lai kā k-d. avīzes «labotu» rak-

stu krājumā «Vehi» atsevišķas vietas, kuras pārāk duras acīs, lai

kā no tām atteiktos atsevišķi kadeti, kas ir pilnīgi bezspēcīgi, lai

ietekmētu visas k.-d. partijas politiku, vai arī ir nodomājuši pie-
krāpt masas par šās politikas īsto nozīmi, — paliek neapstrīda-
mais fakts, ka krājums «Vehi» ir izpaudis mūslaiku kadetisma

neapšaubāmo būtību.»2 Tālāk Ļeņins norādīja, ka «Vehu» parā-
dīšanās nozīmē, ka kadeti pilnīgi sarauj sakarus ar liberālismu un

atbrīvošanās kustību, ar visiem tās galvenajiem uzdevumiem un

dziļākajām tradīcijām. «Krājuma «Vehi» autori,» norādīja Ļeņins,

«uzstājas kā vesela sabiedriska virziena īstie idejiskie vadoņi, do-

dami šaurā uzmetumā veselu enciklopēdiju filozofijas, reliģijas,
politikas, publicistikas, visas atbrīvošanās kustības un visas krievu

demokrātijas vēstures novērtēšanas jautājumos.»3

Dieva meklētāji «vehieši» atmeta materiālistisko tradīciju, kas

attīstījās Krievijā XVIII un XIX gs.; viņi krievu filozofijas vēs-

turē pirmajā vietā izvirzīja reliģiskos, mistiskos un ideālistiskos

virzienus un apgalvoja, ka Krievijā materiālisms un ateisms esot

no Rietumeiropas pārņemtas parādības, kas krievu tautas pasaules
uzskatam svešas. Marksismam, kā arī revolucionāro demokrātu

materiālismam un ateismam «vehieši» nostādīja pretī slavofilu,
V. Solovjova, N. Loska, Ļ. Lopatina un citu ideālismu un mistiku.

«Vehieši» atklāti sludināja filozofijas savienību ar reliģiju un

teoloģiju. «Filozofija,» centās pierādīt Berdjajevs, «ir viens no

«Vehu» filozofija

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 16. sēj., 28. lpp.
2 Turpat, 103. lpp.
3 Turpat.
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mistikas objektivizešanas ceļiem; bet tādas objektivizešanas aug-
stākā un pilnīgākā forma var būt tikai pozitīva reliģija.» 1

Dieva meklētāji «vehieši» par savu uzdevumu izvirzīja mate-

riālistiskās izziņas teorijas atspēkošanu. Viņi spriedelēja par «cil-

vēka gara neaptveramo sarežģītību» un par izziņas īsto avotu

pasludināja mistisko intuīciju jeb «tiešo iekšējo pieredzi». Nostā-

damies pret vēsturisko materiālismu un tā pamattēzi, ka sabied-
riskā esamība nosaka apziņu, dieva meklētāji «vehieši» pūlējās
pierādīt apziņas «neatkarību» un «autonomiju» no sabiedrības dzī-

ves materiālajiem apstākļiem. Viņi apgalvoja, ka apziņu nosaka

«personības iedzimtā psihofiziskā organizācija». Tāpēc tā spēj
uztvert «pārindividuālo patiesību», t. i., dievu. Tā kā patiesība ir

«dievs cilvēkā» jeb «cilvēka apzināta kosmiska pašnoteikšanās»,
filozofijai jānodarbojas ar «personības pašnovērtēšanu», ar tās

«neatkārtojamo psihofizisko organizāciju» un «apziņas darbībai

jābūt vērstai uz iekšieni, uz pašu personību un jābūt brīvai no

jebkādas neobjektivitātes, no jebkādas svešas tendences, ko uz-

spiež dzīves ārējie uzdevumi.»2 Ar «dzīves ārējiem uzdevumiem»

«vehieši» dieva meklētāji saprata sabiedrības dzīves materiālos

apstākļus, ekonomisko un politisko cīņu. Viņi aicināja atteikties

no šķiru cīņas un koncentrēt uzmanību uz personības reliģiski
tikumisko pašpilnveidošanos, uz «iekšējo brīvību», uz «garīgo

viengabalainību», kas izpaužas reliģiozitātē.
Cīnīdamies par «iekšējo brīvību», par «apziņas autonomitāti

un neatkarību», «vehieši» noraidīja marksistisko mācību par filo-

zofijas partejiskumu un sludināja buržuāzisko objektīvismu un

«universālismu», apgalvodami, ka partejiskums filozofijā «sagroza

patiesību» un neļauj domātājam tuvoties «absolūtajai vērtībai».

It sevišķi «vehieši» uzbruka Krievijas revolucionārajai inteliģen-

cei, pārmezdami tai nepamatotību, atrautību no tautas un naidī-

gumu patiesi tautiskajam pasaules uzskatam. Šā jautājuma trak-

tējumā «vehieši» pilnīgi pieslējās galējiem reakcionārajiem misti-

ķiem V. Rozanovam, A. Volinskim un citiem.

Literatūrā dieva meklētāji propagandēja dekadences, simbo-

lisma, mistikas, iracionālisma v. c. idejas.
«Vehu» kontrrevolucionāro ideoloģiju un mistiku iznīcinoši kri-

tizēja V. I. Ļeņins rakstā «Par rakstu krājumu «Vehi»» un citos

darbos. Ļeņins «Vehus» raksturoja kā «liberālā renegātlsma encik-

lopēdiju». Viņš rakstīja, ka krājuma «Vehi» lappusēs notiek

«1) cīņa pret visa Krievijas (un starptautiskās) demokrātijas pa-
saules uzskata idejiskajiem pamatiem; 2) atsacīšanās no neseno

gadu atbrīvošanās kustības un tās apliešana ar samazgām;

3) savu «livrejisko» jūtu (un attiecīgās «livrejiskās» politikas)

1 «Bexn». C6. CTaTeff, M., 1909, dp. 21.
2

Turpat, 76. un 77. lpp.
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atklāta pasludināšana attiecībā pret oktobristisko buržuāziju, pret
veco varu, pret visu veco Krieviju vispār.»1

Dieva meklētāja «vehieša» Berdjajeva re-

liģiozi mistiskā filozofija bija viens no

agrīnajiem eksistenciālisma paveidiem.
Darbos «Jaunā reliģiskā apzina un sa-

biedrība» (1907), «Brīvības filozofija» (1911), «Radošās dar-

bības jēga. Cilvēka attainošanas mēģinājums» (1916) un citos

Berdjajevs personību nostatīja pretī sabiedrībai, cildināja vien-

tuļo, sevī noslēgušos personību, kas nodevusies pašizziņai, un

apgalvoja, ka personība salīdzinājumā ar esamību ir primāra,
ka jaunajā reliģiskajā apziņā tai jāieņem centrālā vieta. Te Berd-

jajevs izlikās aizstāvam «atjaunināto» jeb «universālo kristiā-
nismu», kas pārāks par «dogmatisko» jeb «tradicionālo kristiā-

nismu» un bāzējas uz personības «radošo atklāsmi». Par filozo-

fijas avotu viņš pasludināja «esamības intuīciju», apgalvodams,
ka «reliģiskā atklāsme filozofam ir filozofa intuīcija», ka «filozo

fijas avots ir dzīve un reliģija»2. Attīstot eksistenciālistiskās ide-

jas. Berdjajevs centās pierādīt, ka «personības noslēpums ir ne-

izsakāms», ka «vientulība galīgi tiek pārvarēta tikai mistiskajā
pieredzē, kur viss ir manī un es esmu visā». Berdjajevs apgalvoja,
ka pastāv divas pasaules — «augstākā» (jeb dievs) un «zemākā»

(fiziskā pasaule), ka ne tikai cilvēkam vajadzīgs dievs, bet arī

dievam
— cilvēks, ka cilvēka augstākā misija ir «daiļrades at-

klāsme» un griešanās pie mūžīgā dieva. Apkārtējo realitāti viņš

pasludināja par «simbolisku», «sekundāru», dievišķās esamības

«atspoguļojumu», par «grēkā krišanas» produktu.
Pasauli Berdjajevs uzlūkoja par «ļaunumu», no kura vajag

atbrīvoties. «Brīvība no pasaules ir manas grāmatas patoss,» teica

Berdjajevs darbā «Radošās darbības jēga». No tā tika gūts reli-

ģiski mistiskais secinājums, ka «vēstures jēga ir grēka izpirk-
šana», «iracionālās brīvības» pārvarēšana ar «personības jaun-
radi», ar personības ciešanām, upuriem un mistisku pilnveidoša-
nos. Ar «racionālo brīvību» Berdjajevs saprata cilvēka morālā

pienākuma pildīšanu, turpretī ar «iracionālo brīvību» viņš sa-

prata brīvību, kas «nav radīta», bet jau kopš mūžības ietverta

neesamībā, pastāv pirms dieva un esamības un nes sevī kā labo,
tā arī ļauno. Atbildība par ļauno kā «iracionālās brīvības» iz-

pausmi pilnīgi gulstas uz personību, nevis uz dievu. Turklāt pati
personība tika izprasta kā spirituālistiska, nevis sociāli vēstu-

riska parādība. Pēc Berdjajeva uzskatiem, personībai ir lielāka

vērtība nekā sabiedrībai un valstij un tai sava garīgā brīvība jā-
aizstāv kā pret sabiedrību, tā arī pret valsti.

Kā māca Berdjajevs, pasaules sabiedriski vēsturiskais process

Eksistenciālisma

rašanās Krievijā.
N. Berdjajevs

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 16. sēj., 104. lpp.
2 H. A. Bepdaee, CMbiart rßopnecTßa, M., 1916, CTp. 46, 47.
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ir triju spēku — dieva, likteņa un cilvēka brīvības — darbība,
kur personība ir vēstures iracionālo spēku arēna. Te nevar būt

nekādu likumu un saprātīgas jēgas. No šīm subjektīvisma un

iracionālisma pozīcijām Berdjajevs nikni uzbruka marksisma mā-

cībai par šķiru cīņu un pasaules revolucionāro pārveidošanu,
zinātniskajam sociālismam, kā arī dialektiskajam un vēsturiska-

jam materiālismam. Tas viss Berdjajevu loģiski noveda pie balt-

emigrācijas, pie cīņas pret Padomju valsti un komunismu.

Savos dieva meklēšanas perioda darbos «Apokaliptiskais so-

ciālisms» (1910), «Divas pilsētas» (1911), «Saimniecības filozo-

fija» (1912), «Nevakarīgā gaisma» (1917) un citos S. Bulgakovs
ar sevišķu naidu uzbruka marksisma mācībai, melīgi apgalvo-
dams, ka materiālisms un ateisms iznīcinot individualitāti un

pārvēršot cilvēku sabiedrību par «skudru pūzni». Lai atspēkotu
marksismu, viņš zinātniskā sociālisma idejas salīdzināja ar

kristietības hiliastisko utopiju, proletārisko revolucionārismu —

ar reliģijas eshatoloģiju, Marksa mācību par proletariātu kā ka-

pitālisma kapraci — ar jūdaisma reliģisko mācību par dieva izre-

dzēto tautu, teoriju par proletariāta grimšanu nabadzībā buržuā-

ziskajā sabiedrībā —■ ar koncepciju par mesiāniskajām ciešanām

un mokām, marksisma mācību par sociālo revolūciju — ar reliģiski
mistisko entuziasmu utt.

Pēc Bulgakova mācības, patiesību izzina ar mistisko pieredzi
un reliģiskiem pārdzīvojumiem, nojautu un intuīciju. Tāpēc filo-

zofija jābagātina ar reliģisko pieredzi un atklāsmi, tās uzdevums

ir izstrādāt mācību par «dievcilvēku», meklēt «dieva pilsētu».

Savos darbos Bulgakovs daudz runā par «trim hipostāzēm»,
par «dievišķo un laicīgo Sofiju», par «sātaniskajiem kārdināju-

miem», «grēkā krišanu un grēku izpirkšanu», par brīnumainām

zīmēm, par augšāmcelšanos un apskaidrošanos. Visa šī mistika

viņam bija vajadzīga, lai nostiprinātu novecojušās kristietības

dogmas un atjauninātu kristietības ticības mācību.

Dažādas reliģiski mistiskas idejas attīstīja arī citi dieva mek-

lētāji «vehieši» S. Franks, M. Geršenzons, N. Minskis, kā ari reak-

cionārais rakstnieks Merežkovskis, kas nāca klajā ar insinuāci-

jām pret revolucionāro tautu, kā arī uzrakstīja reakcionārus dar-

bus «Nākamības nekauņa» (1906), «Kristus un Antikrists» (1896—

1905), kur sludināja mācību par dievcilvēku.

Subjektīvi ideālistiskās personālisma filo-

zofijas galvenais pārstāvis Krievijā bija

Ļevs Lopatins (1855—1920) un Aleksejs Ķozlovs (1831 —1901)

Pēc A. Kozlova uzskatiem, korelācija starp garīgo un materiālo

mums nav izprotama un materiālie priekšmeti ir tikai garīgo mo-

nāžu simboli un nosacītas zīmes. Būdams «panpsihisma» teorijas

piekritējs, Kozlovs apgalvoja, ka pasaules pamats esot daudzas

psihiskas substances jeb garīgie elementi — monādes. Šie garīgie

Personalisms
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elementi nav patstāvīgi, bet pār tiem valda augstākais garīgais
elements jeb augstākais psihiskais subjekts, t. i., dievs.

Savā galvenajā darbā «Filozofijas pozitīvie uzdevumi» (1886—

1891) un rakstos, kas bija publicēti žurnālā «Voprosi filosofii 1

psihologii», Ļ. Lopatins centās atspēkot materiālismu kā viengaba-
lainu filozofisku mācību un sludināja «monistisko spirituālismu».

Atmetis Leibnica monadoloģijas dialektiskos elementus, Lopa-
tins aizguva tās teleoloģiju. Viņš apgalvoja, ka pasaules pamatu
veido «gara radošais spēks», garīgais elements. Pirms materiālās

pasaules pastāv «tikumisks ideāls», kam ir gribas un jaunrades
brīvība. Pasaulē ir daudz «individuālu garīgo centru», kam «ir

sava neatkarīga jaunrade». Filozofam jānonāk pie spekulatīva
misticisma

un filozofijai ir nevis jācīnās pret reliģiju, bet jāstājas
ar to savienībā. Lopatins centās no spirituālisma pozīcijām a.tspē-
kot materiālistisko izziņas teoriju. Viņš teica, ka mēs neesam

spējīgi izzināt objektīvo patiesību, tāpēc ka patiesība vienmēr ir

subjektīva; mūsu jutekliskās uztveres ir nevis īstenības atspogu-
ļojums, bet, gluži otrādi, «jutekliski uztveramie tēli ir pati ārējā
īstenība». Ejot Lopatina pēdās, šo subjektīvi ideālistisko izdomā-

jumu atkārtoja mahists empiriokritiķis Bazarovs.

Tāpat kā Mahs, Avenāriuss, Villijs un citi empiriokritiķi, Lopa-
tins uzbruka tiem zinātniekiem, kuri dabas zinātnēs stihiski ietu-

rēja materiālistisko līniju. Sai sakarā Ļeņins rakstīja, ka «Lopa-
tina kga un Vilija kga argumentu būtība pret katru materiālismu

vispār un dabzinātnisko materiālismu it īpaši ir pilnīgi vienāda.

Mums, marksistiem, starpība starp Lopatina kgu un Villija kgu,
Pecoldu, Mahu un Ko nav lielāka kā starpība starp protestantu
un katoļu teologiem.» 1 Ļeņins Lopatinu raksturoja kā «filozofijas
melnsimtnieku», kam ir dominējoša tieksme «nokļūt filozofiskā

un policeiiskā lauka robežsfērā» 2.

Viens no krievu filozofijas reakcionāra-

jiem ideālistiskajiem virzieniem XX gs.

sākumā bija reliģiski mistiskais intuitīvisms, kuru pārstāvēja
Ķ Loskis, S. Franks un citi. Pēc viņu mācības, patiesība izzi-

nāma ar «zemapziņu», noslēpumainu nojautu. Pieredze, jūtas, sa-

prāts — tās ir tikai izziņas primitīvās, zemākās formas, kas no-

derīgas ikdienišķā dzīvē,'bet neder ne filozofiskajam prātam, ne

patiesības atklāšanai. Pieredzi intuitīvisti izskaidroja mistiski,
ietverdami tajā arī reliģisko ekstāzi, «nojausmu».

Subjektīvais ideālists un mistiķis Loskis apgalvoja, ka pa-

saule sastāv no diviem esamības veidiem: no «reālās» (parastas
lietas un priekšmeti, kas atrodas laikā un telpā) un «ideālās»

(ārpus laika un telpas esošās) esamības. Reālā esamība būtībā

ir tikai fikcija, tā viscaur atkarīga no «ideālās esamības», ir tās

Intuitīvisms

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 331. lpp.
2

Turpat, 279. un 280. lpp.
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nosacīta. Mācību par «reālās» esamības atkarību no «ideālās»

intuitīvists nosauca par «ideālo reālismu». «Ideālā esamība» pati
par sevi nav pieredzei, jūtām un saprātam pieejama, to var iz-

zināt tikai ar «intelektuālo intuīciju». «Ideālo esamību» savukārt

rada «metaloģiskā esamība», kas iet pāri loģikas likumiem, iden-

titātes, pretrunas un trešā izslēgtā likumam. Citiem vārdiem, tā

ir «dieva esamība».

«Reālā esamība», pēc intuitīvistu domām, tiek uztverta ar su-

perintelektuālo intuīciju; to izzina «pārlaicisks un pārtelpisks sub-

jekts» jeb «individuālais cilvēka Es». Taču šis «individuālais cil-

vēka Es» Loska sistēmā zaudē visas savas «reālā Es» īpašības un

kaut kā kļūst jau par «potenciālu personību», «substanciālu sub-

jektu», kas rada visu garīgo un materiālo pasauli, izziņas aktus

un esamību. Tādi «substancionāli subjekti» kā «radošo spēku»
nesēji ir individuāli un neatkarīgi. Tie dara iespējamu tiešu sa-

tiksmi ar dievu un rada daudzas sistēmas, no kurām veidojas
kosmosa sistēma. Kosmosa priekšgalā atrodas «augsti attīstīts

substancionāls subjekts», pasaules gars, t. i., dievs. Loskis dievu

sauc arī par «superkosmisku principu», kas var pastāvēt bez pa-
saules, atrasties pāri pasaulei un tikt izzināts ar mistisko intuī-

ciju, «dzīvā reliģiskā pieredzē».
Nav grūti pārliecināties, ka krievu intuitīvistu filozofija ir

tīrā mistika, tāds reliģiskās mācības paveids, kur veikli kon-

struētos filozofiskos terminos izklāstīta kristietības mācība par

trim hipostāzēm, par iemiesošanos jaunā veidā, iepriekš noteik-

tās harmonijas ideja v. tml. Intuitīvisma filozofija, tāpat kā

citi reakcionārās ideālistiskās filozofijas virzieni, kalpoja teolo-

ģijai, bija pašos pamatos naidīga zinātnei un zinātniskajai do-

māšanai, un tās mērķis bija zinātni un filozofiju pakļaut reli-

ģiskajam pasaules uzskatam.

Krievijā šai laika posmā ievērojamākie
neohēgelieši bija Boriss Čičerins (1828—

1904), Nikolajs Deboļskis (1842—1918) un Ivans Iljins (dzimis
1882. g.), kuri stiprā Hēgeļa filozofijas ietekmē centas to «darīt

bagātāku» un «attīstīt» reliģiski mistiskā virzienā. No krievu neo-

hēgeliešu darbiem atzīmējami šādi: B. Cičerina «Zinātne un reli-

ģija» (1879), «Pozitīvā filozofija un zinātnes vienotība» (1892),

«Loģikas un metafizikas pamati» (1894); N. Deboļska «Par dia-

lektisko metodi» (1872), «Nākamības filozofija» (1882), «Par aug-

stāko labumu jeb tikumiskās darbības galveno mērķi» (1886),
«Fenomenālā formālisma filozofija» (1892—1895); I. Iļjina —

«Hēgeļa filozofija kā mācība par dieva un cilvēka konkretumu»

(1918).

Neohēgelieši kritizēja Hegeli par to, ka viņš noniecināja dievu,

cildināja zinātni un samazināja reliģijas lomu, uzskatīdams to

par filozofiskās apziņas zemāko pakāpi. Izziņas teorijā neohēge-

lieši uzbruka tiklab materiālistiem, kā arī pozitīvistiem. Ta, pie-

Neohegelisms Krievija



505

mēram, pēc Cičerina mācības, «filozofija attiecas pret reliģiju
tāpat kā tīrā doma pret dzīvo vienotību, tas ir, kā abstrakti vis-

pārējais elements pret konkrēto vienotību». Reliģija apmierina cil-

vēka gara tiekšanos pēc dzīviem sakariem ar «absolūto», un filo-

zofija savā augstākajā nozīmē ir «absolūtā izzināšana», kur cil-

vēks ir «absolūtā likuma izpildītājs», jo saprāts ir absolūtā jeb
augstākā saprāta radīts. Absolūto saprātu (dievu) izvirzīdams 1
kā Visuma pirmradītāju, Čičerins apgalvoja, ka pār pasauli valda

«visvarenais saprāts», ka saprāts kā substance ir nemirstīgs un

nemirstīga ir arī cilvēka dvēsele. Viņš rakstīja: «Dievs atklājas
cilvēkam tādā mērā, kā cilvēks spēj viņu saprast.» 1 Bet, tā kā

cilvēku garīgās spējas ir dažādas, tad dažāda ir arī dievības iz-

pratne, dažādas ir reliģijas, kuras attīstās, kā arī cilvēka prāts.

Deboļskis Hēgeli kritizēja par to, ka no Hēgeļa skolas nākuši

ne tikai ideālisti, bet arī materiālisti, ateisti un sociālisti. Viņš

secināja, ka «Hēgeļa absolūto formālismu» vajag nomainīt ar

«fenomenālo formālismu», jo mūsu prāts ir absolūtā prāta radīts

un tā uzdevums ir, izzinot pasauli, izzināt «absolūto» jeb «esošo».

«Hēgeļa kļūda,» teica Deboļskis, «bija tieši tā, ka viņš paaugsti-

nāja par absolūto prātu to prātu, kurš ir tikai fenomenāls, t. i.,

prātu, kurš izpaužas mūsu domā kā tās forma vai likums.»2

Iļjins Hēgeļa filozofiju aplūko reliģiski mistiskā plāksnē. Pēc

viņa domām, filozofijas centrālais uzdevums ir «no jauna atrast

pieeju zinātniskai atziņai par dieva un cilvēka būtību»3
.

Lai gan
viņš apgalvo, ka «pasaules filozofiskā uztvere nevar būt ne dum-

pīgs atmaskojums, ka pasaule atrodas ļaunumā (Platons), ne

sajūsmināts pasaules šķietamās pilnības attēlojums (Leibnics)»,
ka «mācībai par pasauli jābūt vispirms priekšmetiskai» 4

,
tomēr

viss «priekšmetiskums» viņam reducējas uz «sevi realizējošu
ideju», uz «garu, kas pastāv lietas veidā», kur notiek «dieva

pašiemlesošanās jūtošajā dvēselē jeb dvēsele vēro savu dievišķo

dabu»s
. Tāpēc viņa aicinājums ir — filozofijai vajag izzināt die-

vības būtību.

Hēgeļa dialektika, konkrēti, viņa mācība par pretrunām un

pretstatu cīņu, Iļjinam reducējās uz cīnītāju spēku «pamieriem»,
«kompromisiem» un līdzsvara nodibināšanu.

Krievijā pozitīvismu XIX gs. beigās un

XX gs. sākumā pārstāvēja Konstantīns
Kavellns (1818—1885), Vladimirs Ļesevičs (1837—1905), Nikolajs
Mihaitovskis (1842 —1904), kā arī mahisti un empiriokritiķi.

Pozitīvisms Krievijā

1 B. Hmepun, HavKa ii M., 1879, dp. 226, 216.
2 H. JIe6oAbCKU&, (peHOMeHa.ibHoro <popMajiH3Ma, q. I, CFI6.,

1892, ctP. 2.
3 H. A. H.ibUH, OnjiococpiiH Tere.nH KaK yqemie o KoiiKperHOCTH 6ora ii ne-

JiOßeKa, t. I, M., 1918,CTp. X.
4 Turpat, 258. lpp.
5

Turpat, 275. lpp.
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Protams, šo pozitīvistu mācībā bija dažādas nokrāsas un atšķirī-
bas un par dažādiem jautājumiem viņiem nereti radās domstar-

pības un strīdi.

Sīs atšķirības sevišķi izpaudās, piemēram, politiskajā orien-

tācijā, kāda bija Kaveļinam — «vienam no pretīgākajiem liberā-

lās nekaunības tipiem» — un Mihailovskim, kurš «bija viens no

labākajiem Krievijas buržuāziskās demokrātijas uzskatu pārstāv-

jiem un paudējiem pagājušā gadsimta pēdējā trešdaļā» 1 un ne

tikai simpatizēja revolucionārajai pagrīdei, bet tai arī palīdzēja.
Bet, kad runa ir par to, kā pozitīvisti risina filozofijas pamatjau-

tājumus, tad, kā rakstīja Ļeņins, «marksisms noraida ne to, ar

ko-atšķiras viens pozitīvists no otra, bet to, kas viņiem ir kopīgs,
to, kas filozofu padara par pozitīvistu atšķirībā no materiālista» 2

.
Taču Krievijas pozitīvistiem kopīgs bija tas, ka viņi noliedza filo-

zofijas kā vienas vai otras šķiras pasaules uzskata nozīmi un

vienā gadījumā to reducēja uz kailu, ložņājošu empīrismu, otrā —

uz tīru gnozeoloģismu, bet abos gadījumos atņēma tai tās priekš-
metu, izšķīdināja to dabas zinātnēs.

Krievijas pozitīvisti centās apiet filozofijas pamatjautājumu,
materiālisma cīņu ar ideālismu pasludināja par nepamatotu, par

zināmiem mesliem vecajai metafizikai, bet sevi — par domātā-

jiem, kas apzinās šo «metafizisko strīdu» vienpusību un veltīgumu

un paceļas pāri pār materiālismu un ideālismu, nostādot tiem

pretī izdaudzināto psihofizisko paralēlismu. Ar psibofiziskā paralē-
lisma idejām un mācību par gribas brīvību bija piesātināti ari

pozitīvistu darbi psiholoģijā (Kaveļins, Grots, Troickis v. c);
Zem psihofiziskā paralēlisma karoga pozitīvisti centās iznīcināt

materiālismu un atdzīvināt kaunīgo ideālismu un pat fideismu.

Ļeņins pozitīvistus pieskaitīja pie nožēlojamiem eklektiķiem un

matu skaldītājiem, kuri filozofijā cits no cita atšķiras ar «niecī-

giem sīkumiem», dažādiem «ismiem», kas izdomāti, lai lasītāju

novirzītu no lietas būtības.

Pozitīvisti ne tikai sludināja psihofizisko paralēlismu, bet arī

pūlējās iztēlot savu filozofiju par «pāri partijām stāvošu». Ļeņins
asi nosodīja pozitīvistus, mahistus un citus filozofijas putrotājus,
kuri pūlējās noliegt partejiskuma principu filozofijā: «...«Pozi-

tīvisti», mahisti utt., visi tie ir nožēlojama šķidra putra, nicināma

vidus partija filozofijā, kas jauc katrā atsevišķā jautājuma mate-

riālistisko un ideālistisko virzienu. Mēģinājumi izlēkt no šiem

diviem galvenajiem virzieniem filozofijā nesatur sevī nekā cita ka

tikai «samierniecisku šarlatānismu».»3

Izziņas teorijā krievu pozitīvisti bija subjektīvisma un agno-

sticisma piekritēji. Sevišķi tas sakāms par Kaveļinu un Ļeseviču.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 20. sēj., 98. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 187. lpp.
3 Turpat, 318. lpp.
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Ļesevičs mūža beigās bija dedzīgs empiriokriticisma piekritējs.
Viņa darbi «Vēstules par zinātnisko filozofiju» (1878), «No Konta
līdz Avenāriusam» (1904), «Empiriokriticisms un impresionisms»
(1905) v. c. ir paraugs pozitīvistiskās filozofijas evolūcijai no

Konta līdz iVlaham un Avenāriusam. Viņš piekrita Maha subjek-
tīvi ideālistiskajai mācībai par «pasaules elementiem», par to, ka

priekšmeti ir mūsu sajūtu komplekss. Viņš cīnījās par Avenāriusa

«tīro pieredzi» un «empīrisko fenomenālismu» izziņas teorijā un

aizstāvēja Avenāriusa mācību par «principiālo koordināciju», «do-

māšanas ekonomiju» un «eliminācijas metodi». Tai pašā laikā

viņš noliedza «lietu par sevi» objektīvo pastāvēšanu un cēlonību

un nepieciešamību dabā.

Mihailovskis, Ļesevičs un citi pozitīvisti sludināja subjektīvo
metodi socioloģijā, ideālistisko «varoņu un pūļa» teoriju un centās

atspēkot dialektiskā un vēsturiskā materiālisma pamattēzes. Mi-

hailovskis izvirzīja mācību par «patiesību-taisnību» un «patiesību-

taisnīgumu». Uz pirmo balstās dabas zinātnieki, kam if darīšana

ar dabu; uz otro — sociologi, kam ir darīšana ar sabiedrību, ar

cilvēku un viņa garīgo pasauli. Pirmajā gadījumā lietojama ob-

jektīvā metode, otrajā — subjektīvā. No subjektīvās metodes pozī-
cijām Mihailovskis risina visus sociālos jautājumus — par sa-

biedrību un progresu, par personību un valsti. Viņa prātojumiem
ir abstrakts raksturs, viņš runā par sabiedrību vispār, par pro-

gresu vispār, par personību vispār. Kritizēdams Spensera orga-
nisko teoriju kā buržuāziski apoloģētisku, pats Mihailovskis pro-

gresa problēmas būtību saskatīja «veselā nedalāmībā», indivīda

kā bioloģiskas būtnes viengabalainībā, prasīdams te nesajaukt
«sabiedrības attīstības vispārējo līmeni» ar «indivīda attīstības

vispārējo tipu». «Sabiedrības attīstības vispārējais līmenis» pro-

gresē, taču tas, pēc Mihailovska uzskatiem, nav sakāms par «indi-

vīda vispārējo tipu», kurš no universāla, kāds tas bijis agrākajos
posmos, mūsdienu buržuāziskajā sabiedrībā pārvēršas par šauru

speciālistu. Šai sakarā Mihailovskis kritizē buržuāzisko sabied-

rību, kas ar darba dalīšanu un šauro specializāciju kropļo perso-

nību, padara neiespējamu tās fizisko un intelektuālo dotību har-

monisku attīstību. Taču Mihailovskis, noraidīdams Spensera or-

ganisko teoriju, nedod pareizu priekšstatu par sabiedrību, attēlo

to vienkārši kā indivīdu summu un ignorē cilvēku darbību ražo-

šanā un ražošanas attiecību raksturu.

Mihailovskis un citi 90. gadu liberālie narodņiki (Voroncovs,
Južakovs, Krivenko) aizstāvēja obščinas zemes valdījuma prin-
cipu. Viņi gribēja aizkavēt kapitālisma attīstību Krievijā, izvirzī-

dami ideju par «zemes nolīdzinošo sadali», «tautas rūpniecību»,

zemnieku banku organizāciju utt. Pļehanovs un it sevišķi Ļeņins
iznīcinoši kritizēja riarodņiku-pozitīvistu filozofiskās un sociolo-

ģiskās teorijas.
Krievijā XIX gs. beigās un XX gs. sākuma plaši izplatītas



ideālistiskās un reliģiski mistiskās filozofijas skolas (V. Solov-

jova filozofija, neokantisms, neohēgelisms, dieva meklēšana un

«vehisms», personālisms, intuitīvisms, pozitīvisms utt.) bija radī-

jusi politiskā reakcija, ko bija nobiedējusi augošā strādnieku šķi-
ras atbrīvošanās kustība un revolucionārā cīņa.

Reliģiski ideālistiskās un mistiskās mācības veidoja reakcijas
un kontrrevolūcijas idejisko bruņojumu. Tāpēc, kad Krievijā bija
notikusi Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija, daudzi no šiem

ideālistiskajiem filozofiem atradās atklāto padomju tautas ienaid-

nieku nometnē.
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XIX nodaļa

ĻEŅINISKĀ POSMA SĀKUMS MARKSISMA FILOZOFIJĀ.

DIALEKTISKĀ UN VĒSTURISKĀ MATERIĀLISMA ATTĪSTĪBA

PIRMSOKTOBRA PERIODĀ (XIX GS. BEIGAS —1917. G.)

1. §. Marksistiskās filozofijas ļeņiniskā posma rašanās

vēsturiskie apstākļi un īpatnības

Ar XIX gs. beigām kapitālisma vēsturiskajā attīstībā sākas

jauna — augstākā fāze: imperiālisma periods. Imperiālismam
raksturīga tālāka ražošanas spēku attīstība, ražošanas līdzekļu
un kapitāla koncentrācija nelielu monopolistiskās buržuāzijas
grupu rokās un tālāka pretrunu saasināšanās starp ražošanas sa-

biedrisko raksturu un privāto piesavināšanos. Imperiālisma laik-

metā ražošanas attiecības arvien vairāk kļūst par ražošanas spēku
attīstības kavēkli. Stagnācijas, trūdēšanas tendence aptver visas

kapitālistiskās sabiedrības sfēras — no ekonomikas līdz ideolo-

ģijai.
Līdz ar pāreju uz imperiālismu pastiprinās proletariāta un

buržuāzijas šķiras cīņa. Kolonijās un atkarīgajās zemēs vēršas

plašumā nacionālās atbrīvošanās cīņa. Jaunajos vēsturiskajos ap-

stākļos rodas priekšnoteikumi kapitālisma gāšanai un pārejai uz

sociālismu sākumā dažās zemēs vai pat vienā atsevišķā zemē.

Vēsturiskās attīstības savdabīguma rezultātā XIX un XX gs.

mijā pasaules revolucionārās kustības centrs pārvietojās uz Krie-

viju. Krievijas strādnieku šķira ar Vladimira Iljiča Ļeņina (1870 —

1924) vadībā nodibināto jauna tipa marksistisko partiju priekš-
galā kļuva par pasaules strādnieku kustības priekšpulku. Krie-

vijas proletariāts kopā ar zemniecību, izdarījis buržuāziski demo-

krātisko revolūciju, iesāka sociālo vētru un revolūciju laikmetu.

Sai periodā, kas bagāts ar jauniem revolucionāriem notikumiem,

sevišķi neatliekami izvirzījās uzdevums radoši attīstīt marksismu,
darīt to bagātāku ar jauniem teorētiskiem atzinumiem, pamatojo-
ties uz proletariāta un citu darbaļaužu slāņu šķiru cīņas jaunās
pieredzes vispārinājumu. Sā vēsturiskā uzdevuma risināšanā gal-
venā loma bija Ļeņinam un viņa cīņas biedriem. Tāpēc ar diža

Ļeņina vārdu saistīts jauns — augstākais posms marksisma attīs-

tība. Ļeņinisms ir XX gs. marksisms, imperiālisma sabrukuma

laikmeta,' proletārisko un nacionālās atbrīvošanās revolūciju laik-

meta, divu sabiedrisko sistēmu — sociālisma un kapitālisma
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cīņas laikmeta, sociālisma un komunisma uzvaras laikmeta mar-

ksisms.

Marksistiskās filozofijas attīstības ļeņiniskā posma rašanās

cieši saistīta ar sasniegumiem dažādās zinātņu nozarēs, it īpaši
ar revolūciju dabas zinātnēs XIX gs. beigās un XX gs. sākumā.

Ļeņins pārliecinoši parādīja, ka tikai dialektiskais materiālisms

spēj dot dabas zinātņu jauno atklājumu pareizu filozofisku vis-

pārinājumu. Spožu atbildi uz jautājumiem, kādus XIX gs. beigās
un XX gs. sākumā izvirzīja fizika, Ļeņins deva darbā «Materiā-

lisms un empiriokriticisms», kas bija svarīgākais sacerējums mar-

ksistiskās filozofijas attīstības jaunajā posmā un spilgts paraugs,
kā radoši izstrādāt jaunās teorētiskās problēmas un proletārisko
partejiskumu un konsekventi, nesamierināmi cīnīties ar marksisma

filozofiskajiem pretiniekiem.
Marksistisko filozofiju vajadzēja aizstāvēt un attīstīt tālāk arī

tāpēc, ka imperiālisma apstākļos pastiprinājās reakcijas uzbru-

kums ideoloģijā, arī filozofijā. Radās un diezgan plaši izplatījās
tādi reakcionāri ideālistiski virzieni kā empiriokriticisms, pragma-
tisms v. tml. Lielas briesmas radīja filozofiskais revizionisms,

kas, it kā lai atjauninātu marksismu, centās dialektisko un vēs-

turisko materiālismu aizstāt ar jauniem ideālisma un reliģijas
paveidiem. «Ekonomisti», meņševiki, Krievijas mahisti un II In-

ternacionāles oportūnisti visādi pūlējās «pierādīt», ka marksis-

mam neesot savas filozofijas, un mēģināja marksismu savienot ar

neokantismu, empiriokriticismu un citiem filozofiskā ideālisma pa-

veidiem. Lai marksisma filozofiju aizstāvētu pret tās idejiskajiem
pretiniekiem, vajadzēja dot pareizas, zinātniski pamatotas atbil-

des uz jaunajiem jautājumiem, kādus izvirzīja sabiedriskās attīs-

tības un zinātniskās izziņas gaita. Tikai no šādām pozīcijām

varēja sekmīgi cīnīties pret ideālisma un reliģijas jaunākajiem
paveidiem. Ļeņins un viņa piekritēji sekmīgi veica arī šo uzde-

vumu.

Ļeņins attīstīja marksismu un tā filozofiskos pamatus ciešā

sakarā ar dažādu zemju strādnieku šķiras un citu darbaļaužu

slāņu revolucionārās cīņas praksi. Ļeņins rakstīja, ka «jāiegaumē
tā neapstrīdamā patiesība, ka marksistam jānovērtē dzīvā dzīve,

īstenības precīzie fakti, bet nevis joprojām jāpieķeras vakardienas

teorijai, kura kā ikkatra teorija labākajā gadījumā tikai nosprauž

galveno, vispārējo, tikai tuvinās dzīves komplicētības aptverša-
nai»1

. Ļeņins dialektisko un vēsturisko materiālismu darīja ba-

gātāku ar jaunām tēzēm, ar jauniem teorētiskiem secinājumiem
atbilstoši jaunajai sabiedriskajai praksei un dabas zinātņu un sa-

biedrisko zinātņu sasniegumiem. Vairāku filozofijas problēmu iz-

strādāšanā ievērojama nozīme bija Ļeņina cīņas biedru S. Kirova,

J. Staļina, S. Šaumjana, V. Vorovska un citu darbiem.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 24. sēj., 25. lpp.
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Ļeņinisms ir mūsdienu revolucionārās strādnieku kustības

zinātniskā teorija un vispārināta visu zemju revolucionārās cīņas
un zinātnes sasniegumu pieredze, tam ir internacionāls raksturs.

Reizē ar to, izstrādājot marksisma-ļeņinisma teoriju, dažādu zemju
marksisti risina savus uzdevumus atbilstoši savas zemes konkrē-

tajiem vēsturiskajiem apstākļiem. Jau XX gs. sākumā Ļeņins rak-

stīja: «Mēs nepavisam neuzskatām Marksa teoriju par kaut ko

pabeigtu un neaizskaramu; gluži otrādi, mēs esam pārliecināti, ka

tā ir likusi tikai stūrakmeņus tai zinātnei, ko sociālistiem vajag
virzīt tālāk visos virzienos, ja viņi negrib atpalikt no dzīves. Mēs

domājam, ka Krievijas sociālistiem sevišķi nepieciešama patstā-

vīga Marksa teorijas izstrādāšana, jo šī teorija dod tikai vispā-

rējas vadošas tēzes, kas konkrēti Anglijai pielietojamas citādi

nekā Francijai, Francijai citādi nekā Vācijai, Vācijai citādi nekā

Krievijai.» 1

Marksistiskās filozofijas attīstības ļeņiniskais posms aptver
laiku no XIX gs. beigām līdz mūsdienām. Sai laikā marksistiski

ļeņiniskā filozofija izgājusi vairākas vēsturiskās attīstības pakā-
pes. Atbilstoši pasaules vēstures gaitai un marksistiskās filozo-

fijas attīstības iekšējām likumsakarībām var izdalīt šādus divus

galvenos posmus: 1) no XIX gs. beigām līdz Lielajai Oktobra

sociālistiskajai revolūcijai; 2) no Oktobra revolūcijas līdz mūs-

dienām.

2. §. Dialektiskā materiālisma problēmu izstrādājums
V. I. Ļeņina darbos 1894.—1917. g.

Dialektiskā materiālisma problēmas
V. I. Ļeņins sāka izstrādāt jau savos pir-

majos darbos, kas bija veltīti narodņi-
cisma kritikai. Šo kritiku Ļeņins neiero-

bežoja ar Mihailovska un citu 90. gadu liberālo narodņiku eko-

nomisko un politisko koncepciju apskatīšanu, bet noveda to līdz

šā virziena — pozitīvisma paveida filozofiskā pamata iztirzāša-

nai. levērojamākais liberālā narodņicisma pārstāvis Mihailovskis

savos darbos apgalvoja, ka marksisms «filozofiski nav pamatots».

Ļeņins šo apgalvojumu atspēkoja, parādīdams, ka Markss radījis
filozofiju, kas cilvēces domas attīstībā atklājusi jaunu eru. Narod-

ņicisma kritikai veltītajos darbos «Kas tie tadi «tautas draugi»

un kā viņi karo pret sociāldemokrātiem?» (1894), «No kāda man-

tojuma mēs atsakāmies?» (1897), «Kapitālisma attīstība Krievijā»

(1899) un citos Ļeņins, kritizēdams narodņiku ideālistisko pa-

saules uzskatu un viņu metafizisko metodi, izstrādāja vairākus

loti svarīgus dialektiskā materiālisma jautājumus.

V. 1. Ļeņina cīņa pret
narodņiku ideālismu

un metafiziku

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 4. sēj., 185. un 186. lpp.
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Narodņiki savās filozofiskajās koncepcijās balstījās uz pozi-
tīvisma nostādni, ka pasaule nav izzināma. Mihailovskis apgal-
voja, ka zinātne «nemaz nedomā patiesības uzskatīt par pareizu
īstenības kopiju ...

Zinātne tieši norāda, ka tai pat ir vienalga -r

vai mūsu realizētā dabas izzināšana ir pareiza vai iluzora pati
par sevi ...»' Viņš ierosināja objektīvās patiesības jēdzienu no-

mainīt ar subjektīvo jēdzienu — «cilvēka dabas izziņas vajadzī-
bas apmierināšana». Ļeņins, kritizējot šos agnostiskos uzskatus,

parādīja, ka no marksisma viedokļa zinātnes uzdevums ir iespē-

jami pilnīgāk, vispusīgāk un konkrētāk atspoguļot īstenību. «Ne-

kad neviens marksists nav pamatojis savus sociāldemokrātiskos

uzskatus uz kaut ko citu kā uz teorijas saskaņu ar īstenību un ar

zināmo, t. i., Krievijas sabiedriski ekonomisko attiecību vēsturi.»2

Praksei jābūt kritērijam, kas nosaka, cik pareizi ir marksistiskie

uzskati par sabiedriski vēsturisko procesu Krievijā un cik aplami
ir narodņiku subjektīvistiskie apgalvojumi. Zemnieku un mājamat-
nieku noslāņošanās, buržuāzijas un proletariāta nodalīšanās no

viņiem pierāda, ka pareiza ir Krievijas īstenības attīstības ten-

denču marksistiskā izpratne.

Kritizējot narodņiku metodi, Ļeņins norāda uz šādām tās iezī-

mēm: ideālisms vēstures izpratnē, subjektīvisms, eklektisms un

metafiziskums. Sabiedrības aplūkošanas metode narodņikiem re-

ducējās uz «vēlamo» parādību atlasi un «nevēlamo» parādību at-

mešanu. Mihailovskis apgalvoja, ka labo vajag ņemt visur —

vai nu tas attiecas uz dzīves viduslaiku formām, vai arī uz mūs-

dienu dzīvi; tas nav principa, bet praktiskās ērtības jautājums.
Līdz ar to viņš pieļāva dažādu parādību patvaļīgu, mehānisku

savienošanu un pilnīgi ignorēja to iekšējo objektīvo sakaru.

Narodņiku koncepcijas subjektīvisms noteica tās eklektismu.

Narodņiku ideologi piekrita tā sauktajai faktoru teorijai, pēc kuras

dažādi faktori vienādi nosaka sabiedrības attīstību. Sabiedrisko

parādību analizē marksisms pārvar faktoru vienkāršās mijiedar-
bības viedokli. Ļeņins teica, ka materiālistiskā dialektika prasa

no daudzveidīgajām sabiedriskajām parādībām izdalīt galveno,
izšķirošo faktoru. Markss norādīja uz ražošanas attiecībām kā uz

galvenajām, kas noteic visas citas sabiedriskās attiecības.

Narodņiku filozofiskajiem un socioloģiskajiem uzskatiem bija

raksturīgs ne tikai eklektisms un subjektīvisms, bet arī metafi-

ziskums. Par to vispirms liecina fakts, kā viņi izprata attīstību.

XIX gs. beigās attīstības princips tika vispār atzīts, taču, tāpat
kā citi pozitīvisti, narodņiki atzina tikai pakāpenisku attīstību,

seklu evolūciju, nesaprata kapitālisma attīstības procesa pretru-

nīgo raksturu un revolūcijas nenovēršamību. Ļeņins uzsvēra, ka

1 H. Ķ. MuxaūAoecKUŪ, liojiHoe co6paHHe comiHeHHH, t. 111, CII6, 1909,

CTp. 347.
2 V. /. Ļeņins, Raksti, l. sēj., 167. lpp.
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attīstības dialektiskais jēdziens ir pēc satura neizmērojami bagā-
tāks un dziļāks nekā pakāpenības ideja, pie kuras turējās na-

rodņiki.
Darbā «Kapitālisma attīstība Krievijā» Ļeņins, atsegdams sa-

biedriski ekonomisko attiecību objektīvo dialektiku, parādīja, ka

jaunais, progresīvais rodas cīņā ar veco. Kapitālisms, iznīcinā-

dams sabiedriskās dzīves vecās, pa pusei dzimtbūtnieciskās for-

mas, radīja jaunus sabiedriskos sakarus un reizē ar to arī jaunas
antagonismu formas. Šīs jaunās antagonismu formas ir sabied-

rības tālākās attīstības avots. Attīstības procesa izziņas atslēga
ir sabiedrības dzīves pretrunu atsegšana. Turpretī narodņikiem

antagonismi un lēcieni liecināja par novirzi no progresa «pareizā»
evolucionārā ceļa. «Ļoti daudzas narodņiku teorētiķu kļūdas,» rak-

stīja Ļeņins, «izriet no viņu mēģinājumiem pierādīt, ka šī nepro-

porcionālā, lēcienveidīgā azartam līdzīgā attīstība nav attīstība.» 1

Polemikā ar narodņikiem Ļeņinam vajadzēja izskaidrot nolie-

guma nolieguma likuma būtību. Mihailovskis apgalvoja, ka mar-

ksisms savas tēzes pierādot ar Hēgeļa «triādes» palīdzību un

tāpēc sliecoties uz fatālismu; sak, gan jau «triāde» palīdzēs. At-

spēkojot šos Mihailovska izdomājumus, Ļeņins norādīja, ka dia-

lektisko metodi nepavisam neveido «triādes», ka marksistiskā dia-

lektika pašos pamatos atšķiras no Hēgeļa dialektikas. «Katram

ir acīm redzams,» rakstīja Ļeņins, runājot par to, kā Engelss
analizē nolieguma nolieguma likumu, «ka Engelsa argumentācijas

smaguma centrs ir tai apstāklī, ka materiālistu uzdevums — pa-

reizi un precīzi attēlot īsteno vēstures procesu, ka ne atkāpšanās
no dialektikas, piemēru izvēle, kas pierāda triādes pareizumu, —

nav nekas cits kā tā hēgelisma paliekas, no kura izaudzis zināt-

niskais sociālisms, tā izteiksmes veida paliekas.»2

Tādējādi jau savos pašos pirmajos darbos Ļeņins dziļi kriti-

zēja vulgāro evolūcijas teoriju, kas XIX gs. beigās bija diezgan
plaši izplatīta; vēlāk Ļeņins šo kritiku turpināja un attīstīja.

Nākamajā revolucionārās cīņas posmā,
kad galveno triecienu saņēma «legālā

marksisma» ideoloģija un oportūnisms,
kas radās Rietumu un pēc tam Krievijas
sociāldemokrātijā, Ļeņins enerģiski cīnī-

jās pret mēģinājumiem marksismu savie-

not ar neokantismu un kritizēja šo toreiz modē nākušo buržuā-

ziskās filozofijas virzienu.

Tā kā neokantieši un viņu skolnieki Krievijā zinātni nostā-

dīja pretī ideoloģijai un patiesību — šķiru interesēm, vārdos cīnī-

damies par zinātnes atzinumu «neieinteresētību», V. I. Ļeņins šai

laika posmā īpašu vērību veltīja buržuāziskā objektivisma kritikai

Ļeņins attīsta

dialektisko materiālismu

cīņā ar neokantismu

un bernšteinismu.

Filozofijas partejiskums

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 3. sēj., 532. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 1. sēj., 140. lpp.
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un partejiskuma principa pamatošanai teorijā vispār un filozofijā
it īpaši.

Darbos «Narodņicisma ekonomiskais saturs un tā kritika Strū-

ves kga grāmatā» (1894), «Vēlreiz par realizācijas teorijas jau-
tājumu» (1899), «Kapitālisms lauksaimniecībā» (1899) un citos

Ļeņins izstrādā P. Strūves neokantisko tēzi par teorijas neatka-

rību no prakses, par to savstarpējā sakara nepastāvēšanu.
V. I. Ļeņins uzsver marksistiskās filozofijas organisko sakaru ar

proletariāta revolucionāro praksi un viņa partijas politiku, pamato
pasaules uzskata partejiskuma principu un nostāda pretī «legālo
marksistu» objektīvismam proletāriskā partejiskuma principu. At-

bildot uz Strūves paziņojumu par Marksa sistēmas «polemisko»,
«tendenciozo» raksturu, Ļeņins rakstīja, ka šī sistēma precīzi
attēlo tās kapitālisma pretrunas, kuras pastāv reāli, un ka mar-

ksisma sistēmas «polemiskais raksturs» precīzi atspoguļo paša
kapitālisma «polemisko raksturu».

Marksistiskā pasaules uzskata partejiskums ne tikai nav pret-
runā ar pasaules objektīvo izzināšanu, bet, tieši otrādi, ir īste-

nības visdziļākās izzināšanas nosacījums. Proletariāts un viņa
revolucionārā partija ir ieinteresēti sabiedrības attīstības likumu

precīzā, objektīvā izzināšana. Ļeņins parāda, ka «objektīvisms»
pauž buržuāzisko viedokli, kas vienpusīgi apskata kapitālistisko
progresu, un ka tā ir buržuāzijas šķiriskā subjektīvisma izpaus-
mes forma. Strūve centās nostāties «pāri šķirām», vērtējot kapitā-
lisma attīstību Krievijā, bet īstenībā viņš kļuva par kapitālisma
apoloģētu, kā to spilgti apliecināja lozungs «lesim mācībā pie

kapitālisma».
Kāda ir principiālā atšķirība starp proletārisko partejiskumu,

kas ietver patiesu zinātnisku objektivitāti, un buržuāzisko objek-
tīvismu, kurš slēpj buržuāzijas patiesās intereses, visspilgtāk
pateicis Ļeņins šādos vārdos: «Objektīvists runā par zināma vēs-

turiska procesa nepieciešamību; materiālists precīzi konstatē attie-

cīgu sabiedriski ekonomisku formāciju un tās radītās antagonis-
tiskās attiecības. Pierādot zināmas faktu virknes nepieciešamību,
objektīvists vienmēr riskē aizmaldīties uz šo faktu apoloģēta vie-

dokli; materiālists atklāj šķiru pretrunas un līdz ar to noteic savu

viedokli. Objektīvists runā par «nepārvaramām vēsturiskām ten-

dencēm»; materiālists runā par to šķiru, kas «pārvalda» konkrēto

ekonomisko kārtību, radot tādas un tādas citu šķiru pretdarbības
formas. Tādā kārtā materiālists, no vienas puses, konsekventāks

par objektīvistu un dziļāk, pilnīgāk turas pie sava objektīvisma.

Viņš neaprobežojas ar aizrādījumu uz procesa nepieciešamību,
bet noskaidro — kāda tieši sabiedriski ekonomiskā formācija pie-

šķir šim procesam saturu, kāda tieši šķira noteic šo nepiecieša-
mību.»1

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 1. sēj., 359. un 360. lpp.



Tālāk, darbā «Materiālisms un empiriokriticisms», Ļeņins spe-
ciāli izstrādā jautājumu par partejiskumu filozofijā. Galvenie

virzieni partijas filozofijā ir materiālisms un ideālisms. Parte-

jiskums filozofijā vispirms nozīmē — konsekventi ievērot vienu

no šiem diviem iespējamiem filozofijas pamatjautājuma atrisinā-

jumiem. Un, tā kā materiālisma un ideālisma cīņu nosaka šķiru
sadursme un šī cīņa ir šķiru ideoloģiskās cīņas izpausme, tad

arī marksistiskā materiālisma cīņa pret maskēto (mahistisko) ide-

ālismu ir sastāvdaļa proletariāta cīņā pret buržuāziju. «. . . Aiz

empiriokriticisma gnozeoloģiskās sholastikas,» rakstīja Ļeņins,
«nedrīkst neredzēt partiju cīņu filozofijā, cīņu, kas galu galā iz-

teic mūsdienu sabiedrības naidīgo šķiru tendences un ideoloģiju ...
Empiriokriticisma objektīvā, šķiriskā nozīme viscaur parādās kā

iztapīga kalpošana fideistiem viņu cīņā pret materiālismu vispār
un pret vēsturisko materiālismu it īpaši.»1

Ļeņina mācībai par pasaules uzskata partejiskumu un viņa
sniegtajai buržuāziskā objektīvisma kritikai bija ārkārtīgi svarīga
nozīme marksistiskās filozofijas attīstībā jaunā vēstures laikmeta

apstākļos. Arī tagad viena no «populārākajām» pret marksismu

vērstajām apsūdzībām ir šāda: marksisms ir ideoloģija, tātad

tam nav tiesību saukties par zinātni. 2

«Legālie marksisti», tāpat kā bernšteinieši Rietumos, noliedza,
ka marksismam būtu pašam sava filozofija. Viņi centās atņemt
marksismam tā filozofisko pamatu, lai vieglāk varētu atteikties

no zinātniskā sociālisma teorijas. Ļeņins nostājās pret Strūves,
Bulgakova un citu mēģinājumiem «papildināt» marksismu ar neo-

kantisma «kritisko filozofiju», pret Strūves neokantisko. tēzi, ka

var «būt marksists, nebūdams sociālists» un ka sociālisms ir ticī-

bas objekts, bet nevis šķiru cīņas rezultāts. Ļeņins deva dziļu pa-

matojumu marksistiskās filozofijas un zinātniskā sociālisma iekšē-

jai vienotībai un parādīja, ka zinātniskais sociālisms izriet no

marksisma filozofijas. Marksa mācība par kapitālisma sabrukuma

un sociālistiskās revolūcijas iestāšanās nenovēršamību ir meista-

rīgs materiālistiskās dialektikas izlietojums buržuāziskās sabied-

rības parādību izskaidrošanai, un tāpēc mazākā atkāpšanas no

marksistiskās dialektikas iedragā revolucionāro pamatu marksis-

tiskajai mācībai par sociālismu.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 336. lpp.
2

Tā, piemēram. Sociologu VI pasaules kongresā Evianā (1966. g. sep-

tembrī) notika plaša diskusija starp marksistiem un marksisma pretiniekiem
Par problēmu «Socioloģija un ideoloģija». Salīdzinājumā ar XIX gs. beigu
neokantiešiem buržuāziskie sociologi neka jauna nevarēja pateikt (ja neņem

vērā terminoloģiju). Marksisti diskusijā šai jautājuma bāzējās uz Jeņiniska-
jām idejām par izziņas ideoloģiskās un zinātniskās puses vienotību, par revo-

lucionārā proletariāta un tā komunistisko partiju pasaules uzskatam piemītoša
Partejiskuma un objektivitātes vienotību.
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īpaša nozīme Ļeņina filozofiskajā man-

tojumā ir grāmatai «Materiālisms un em-

piriokriticisms». Pēc 1905.—1907. g. revo-

lūcijas sakāves Krievijā sāka trakot poli-
tiskā reakcija, kurai iestājoties notika

ideoloģisks karagājiens pret marksismu.

Liberālā buržuāzija, masu revolucionārās enerģijas izbiedēta, pil-
nīgi atbalstīja melnsimtnieciskos muižniekus, kā to spilgti aplie-
cināja 1909. gadā iznākušais rakstu krājums «Vehi». Proletariāta

līdzskrējēju, it īpaši inteliģences vidū, pastiprināti tika ieviesta

reliģiski mistiskā ideoloģija, turklāt ar reliģiju aizrāvās arī daži

nestabili marksisti. Tā, piemēram, A. Lunačarskis toreiz aicināja
nomest «novalkāto pelēkā materiālisma apmetni» un sociālisma

teoriju saņemt ar ... «jaunu reliģiju», kurā dievs būtu pati cilvēce.

Krievijā un Rietumu zemēs jau no XIX gs. beigām inteliģencē
plaši izplatījās modernie ideālistiskie virzieni, it īpaši empirio-
kriticisms (mahisms). Mahisms uzdevās par sava laika dabas

zinātņu filozofiju un pretendēja pacelties pāri materiālismam un

ideālismam.

Krievijā jau pirms 1905. gada revolūcijas empiriokriticisma
filozofiju propagandēja buržuāziskais profesors Ļesevičs, vēlākais

eseru līderis Černovs un sociāldemokrāts Bogdanovs. Pēc revolū-

cijas sakāves mahisms iekļuva arī strādnieku kustībā: to izpla-
tīja toreizējie boļševiku partijas biedri Bogdanovs, Bazarovs un

Lunačarskis, kā arī meņševiki Juškevičs, Valentinovs un citi. Viņu
sludinātais mahisms bija sevišķi bīstams, tāpēc ka tas slēpās zem

marksisma filozofijas propagandas, īstenībā būdams pilnīga at-

teikšanās no marksisma principiem.

Ļeņins nostājās pret revizionismu, it īpaši pret mahisma pie-

kritējiem sociāldemokrātijā, jau rakstā «Marksisms un revizio-

nisms» (1908). Sai pašā gadā uzrakstīts un 1909. gada maijā

publicēts darbs «Materiālisms un empiriokriticisms», kas vērsts

speciāli pret šo filozofiju. Ļeņins šo grāmatu rakstīja, ne tikai lai

aizstāvētu marksisma filozofiju pret Krievijas mahistiem. Šos

mahistus nebija iespējams atmaskot, nekritizējot filozofiskos uz-

skatus, kādi bija viņu sabiedrotajiem Rietumeiropā — II Interna-

cionāles līderiem, kas vai nu tieši sliecās uz mahismu (F. Adlers),

vai arī izturējās pret to samierinoši (K. Kautskis), un viņu sko-

lotājiem — E. Maham, R. Avenāriusam un citiem buržuāziskajiem
filozofiem — empiriokritiķiem.

Ļeņins sakāva ne tikai Krievijas, bet arī Rietumu mahistus,

līdz pamatiem noārdīdams viņu teorētiskos konstruējumus. Mar-

ksismam naidīgās filozofijas kritiku Ļeņins neatdalīja no dialek-

tiskā materiālisma radošās attīstības. Sevišķi svarīgi bija filozo-

fiski vispārināt jaunāko dabas zinātņu sasniegumus no
zinātniska,

dialektiski materiālistiskā pasaules uzskata viedokļa. Ļeņins nora-

dīja, ka «jaunā fizika izvirzīja rindu jaunu jautājumu, ar kuriem va-

Filozofiskā cīņa
reakcijas periodā.
Ļeņina grāmata
«Materiālisms

un empiriokriticisms»
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jadzēja «tikt galā» dialektiskajam materiālismam»1. Savā grāmatā
Ļeņins veica ari šo uzdevumu, no dialektiskā materiālisma pozīci-
jām vispārinādams dabas zinātņu sasniegumus dabas izzināšanā.

Grāmatā «Materiālisms un empiriokriticisms» Ļeņina uzma-

nības centrā ir filozofijas pamatjautājums — par apziņas attie-

cību pret matēriju, vispirms šā jautājuma gnozeoloģiskā puse,

atspoguļošanas teorija. Tam bija vēsturiski cēloņi. Markss un

Engelss, pēc Ļeņina vārdiem, «vairāk pasvītroja dialektisko mate-

riālismu nekā dialektisko materiālismu, vairāk uzstājās par vēstu-

risko materiālismu nekā par vēsturisko materiālismu»2. Ļeņins
savu darbu publicēja citā vēstures posmā, kad buržuāziskā filozo-

fija sevišķi specializējās gnozeoloģijā. Tāpēc viņš savu grāmatu
veltīja vispirms marksisma filozofijas materiālistiskā pamata
aizstāvēšanai un attīstīšanai cīņā pret ideālistisko gnozeoloģiju.

Attīstot marksisma mācību par izziņu,

Ļeņins pamato un izstrādā atspoguļoša-
nas teoriju. Ļeņins vispirms noskaidro sa-

jūtu būtību. Sajūtas rodas, lietām iedarbojoties uz mūsu sajūtu
orgāniem, tā ir ārēja kairinājuma enerģijas pārvēršanās par ap-

ziņas faktu. Ļeņins kritizēja pašos pamatos nepareizos Avenā-

riusa uzskatus, ka sajūtas atrodoties kaut kur ārpus cilvēka, ār-

pus viņa nervu sistēmas. Sajūtas «pastāv mūsos, un .. . tās rada

lietu iedarbība uz mūsu sajūtu orgāniem»3. XX gs. sākumā mate-

riālistiskā fizioloģija bija pierādījusi, ka sajūta ir centrālās nervu

sistēmas funkcija un šai sistēmai pakļauti sajūtu orgāni, recep-
tori. Avenāriuss bija spiests atzīt, ka šai kardinālajā jautājumā
viņam nav «vienprātības» ar «valdošo» psiholoģiju.

Pēc Ļeņina mācības, sajūta ir objektīvās pasaules subjektīvs
tēls. Tas nozīmē, ka sajūtas pēc satura noteic tas, kādi ir priekš-
meti, kuri iedarbojas uz mūsu sajūtu orgāniem. Bet sajūtas nav

lietu spoguliskas kopijas. Tās atkarīgas no sajūtu orgānu uzbū-

ves, no to īpatnībām atsevišķam cilvēkam, no organisma stāvokļa.
Tā kā mūsu nervu sistēma pati ir materiāls objekts, matērijas
ilgstošās attīstības produkts, tad arī šo sajūtas subjektīvo mo-

mentu galu galā noteic materiālā pasaule. Balstoties uz fizikas

sasniegumiem, kas XIX gs. beigās bija pierādījuši gaismas elek-

tromagnētisko dabu, Ļeņins raksta, ka «dažādas vienas vai otras

krāsas sajūtas. .. izskaidro ar gaismas viļņu dažādu garumu,
kuri eksistē ārpus cilvēka tīklenes, ārpus cilvēka un neatkarīgi no

viņa. Tas jau arī ir materiālisms: matērija, darbodamās uz mūsu

sajūtu orgāniem, rada sajūtu. Sajūta ir atkarīga no smadzenēm,

nervien, tīklenes utt., t. i., no noteiktā veidā organizētas matēri-

jas. Matērijas eksistence nav atkarīga no sajūtas.»
4

Ļeņins attīsta

atspoguļošanas teoriju

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 17. sēj., 52. lpp.
2

V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 308. lpp.
3

Turpat, 75. lpp.
4

Turpat, 41. un 42. lpp.
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Ļeņins pirmo reizi marksistiskajā literatūrā izvirzīja jautā-
jumu par lēcienu, kas atspoguļošanas formu attīstībā noticis, ro-

doties dzīvībai uz Zemes. Neorganiskajā dabā nav sajūtu. Līdz

ar dzīvību rodas tādas dzīviem organismiem piemītošas īstenības

atspoguļošanas formas kā kairināmlba un pēc tam arī sajūta. Bet

vai šis lēciens no nejūtošās matērijas uz sajūtošo matēriju nav

kaut kas «pēkšņs», iepriekšējās attīstības nesagatavots? Ļeņins
noraida šo Maha pieņēmumu kā mēģinājumu uzcelt principiālu
barjeru starp sajūtošo un nejūtošo matēriju. Ikvienu kvalitatīvu

lēcienu sagatavo iepriekšējā attīstība, un ikviena jauna kvalitāte

ir saistīta ar veco. Tātad, pirms rodas sajūta kā atspoguļošanas
forma attīstības zemākā pakāpē, pastāv kaut kas tai līdzīgs.

Ļeņins norāda, ka spilgti izteiktā formā sajūta saistīta tikai ar

matērijas augstākajām formām un var tikai pieņemt, ka «pašas
matērijas celtnes pamatā» pastāv sajušanai līdzīgas spējas, īpa-

šības; tāda īpašība ir atspoguļošana. 1 Tādējādi, pēc Ļeņina, attīs-

toties matērijai no tās zemākajām formām uz augstākajām, reizē

ar to attīstās visai matērijai piemītošā īpašība atspoguļot ārējās

parādības ķermeņu iekšējā stāvoklī, īpašība, kas caur kairināmību

un sajūtu sasniedz augstāko izpausmi cilvēka domāšanā.

Aizstāvēdams atspoguļošanas teoriju, Ļeņins cīnās tiklab pret
mahistisko, t. i., jūmiski berklijisko sajūtas un priekšmeta iden-

tificēšanu, kā arī pret Kanta sludināto to atrautību, pretnostādī-
jumu, kas raksturīgs, piemēram, Helmholca «simbolu teorijai». Kri-

tizējot «simbolu teoriju», pret kuru kādu laiku izturējās nekritiski

G. Pļehanovs, Ļeņins parādīja, kāda principiāla atšķirība ir starp

tādiem jēdzieniem kā tēls, atspoguļojums v. tml., no vienas puses,

un nosacīta zīme, simbols, hieroglifs, no otras puses. Tēli, kopijas
utt. var būt visai neprecīzi, bet tie ir līdzīgi priekšmetam un tāpēc
sniedz principā pareizas zināšanas par priekšmetiem. Turpretī no-

sacītajām zīmēm, simboliem un hieroglifiem var nebūt nekādas

līdzības ar priekšmetu. Pirmajā gadījumā izteikts materiālisma

viedoklis, jo atzīta lietu pastāvēšana un izzināmība. Otrajā gadī-
jumā iespējama atkāpšanās no materiālisma, šaubas par pasaules
izzināšanas iespējamību un ārējo priekšmetu pastāvēšanas pašu

faktu, «jo zīmes jeb simboli ir pilnīgi iespējami attiecībā pret
iedomātiem priekšmetiem . . .»

2

Dialektiskā materiālisma ļeņiniskajā attīs-

tībā svarīgs moments ir Ļeņina sniegta
centrālo filozofisko kategoriju — matēri-

jas un apziņas — analīze. Ļeņins norāda,

ka ideālismam raksturīga vai nu tieša atteikšanās no matērijas

jēdziena, vai arī šā jēdziena atzīšana par sekundāru, reducējamu
uz jēdzienu «apziņa», «gars», «psihiskais» utt. Tā, piemēram,

Ļeņina sniegtā jēdzienu
«matērija» un «apziņa»

analīze

1 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 14. sēj., 33. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 216. lpp.
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Berklijs zem abstraktā substances jēdziena kritikas karoga tieši

noraidīja matērijas jēdzienu, jo uz matērijas atzīšanas pamato-
joties visi ateistu «kaitīgie secinājumi». Viņa piekritēji mahisti

apgalvoja, ka matērija esot «likumīgs elementu (sajūtu) sakars»,
«vairāk vai mazāk stabilas juteklisko uztvērumu grupas»
utt. Visās šais definīcijās matērija ir sekundāra attiecībā pret
apziņu.

Pretstatā ideālismam visi materiālisti definē matēriju kā pri-
māru attiecībā pret apziņu. Taču matērijas atzīšana par primāro
neizsmeļ lietas būtību, lai gan ir neapšaubāmi pareiza. Tāpēc
Ļeņins no dialektiskā materiālisma pozīcijām sniedz zinātnisku

matērijas definīciju: matērija ir «objektīvā realitāte, kas pastāv
neatkarīgi no cilvēka apziņas un ko šī apziņa attēlo»1

.
Apziņu Ļeņins definē kā augsti organizētas matērijas sevišķu

īpašību, kā smadzeņu funkciju, par apziņas būtību uzskatīdams

pasaules atspoguļojumu. Šī definīcija ir principiāli pretēja ideā-

listiskajam uzskatam par apziņu kā primāru attiecībā pret matē-

riju; tā arī norobežo dialektisko materiālismu no vairākiem pirms-
marksistiskā materiālisma pārstāvjiem raksturīgās vienkāršotās

izpratnes, pēc kuras apziņa ir visas matērijas funkcija.

Minētajās Ļeņina sniegtajās definīcijās apziņa un matērija
tiek definētas viena caur otru. Bogdanovs bija sašutis par šādām

definīcijām, jo tās «vienkārši atkārtojot» formulas par matērijas
primaritāti un apziņas sekundaritāti. Atbildot Bogdanovam,
Ļeņins izteica dziļu dialektisku domu, kas ārkārtīgi svarīga visu

polāro kategoriju izprašanai: «... Nevar, būtiski nevar dot citu

definējumu diviem pēdējiem gnozeoloģijas jēdzieniem kā tikai no-

rādījumu uz to, kuru no tiem atzīst par primāro. Ko nozīmē «de-

finēt»? Tas vispirms nozīmē doto jēdzienu pakārtot otram, plašā-
kam. Piemēram, kad es definēju: ēzelis ir dzīvnieks, es jēdzienu
«ēzelis» pakārtoju plašākam jēdzienam. Tagad jājautā, vai ir pla-
šāki jēdzieni, ar kuriem varētu operēt atziņas teorija, nekā jē-
dzieni: esamība un domāšana, matērija un sajušana, fiziskais un

psihiskais? Nav. Tie ir iespējami plašākie, visplašākie jēdzieni,
par kuriem tālāk pēc būtības (ja neievēro vienmēr iespējamās pār-
maiņas nomenklatūrā) līdz šim gnozeoloģija nav gājusi. Tikai

šarlatānisms vai galīga prāta nabadzība var prasīt šīm divām

ļīdz pēdējai robežai paplašināto jēdzienu «rindām» tādu «definē-

jumu», kas nebūtu «vienkāršs atkārtojums»: viens vai otrs tiek

atzīts par primāro.» 2

Bet apziņas un matērijas pretstats nav atdalāms no to vienī-

bas un paredz matērijas primaritāti šai vienībā. Tāpēc Ļeņins se-

višķu uzmanību pievērš šo filozofijas pamatjēdzienu dialektiska-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 243. lpp.
2

Turpat, 129. lpp.
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ļam savstarpējam sakaram. Apziņas un matērijas pretstats visumā

ir relatīvs, jo apziņa ir matērijas īpašība un pati pieder pie mate-

riālās pasaules. Apziņas un matērijas absolūtais pretnostatījums
nozīmē duālismu. Taču, noskaidrojot apziņas un matērijas attiecī-

bas, arī gnozeoloģiskās, šim pretstatam jābūt absolūtam.

Kritizējot J. Dīcgenu, kurš nepareizi arī mūsu domu uzskata

par matēriju, Ļeņins raksta: «...Tas ir juceklis, jo pie tādas

ietveršanas zaudē nozīmi gnozeoloģiskais matērijas pretnostādī-
jurns garam, materiālisma — ideālismam, uz ko noteikti pastāv
pats Dīcgens. Ka šis pretnostādījums nedrīkst būt «pārmērīgs»,
pārspīlēts, metafizisks, tas nav apstrīdams (un tā pasvītrošana ir

liels dialektiskā materiālista Dīcgena nopelns). Šā relatīvā pret-

nostādījuma absolūtās nepieciešamības un absolūtās patiesības
robežas ir tieši tās robežas, kas noteic gnozeoloģisko pētījumu vir-

zienu. Aiz šīm robežām operēt ar matērijas un gara, fiziskā un

psihiskā pretstatu kā ar absolūtu pretstatu būtu milzīga kļūda.»1
Savā laikā Engelsam vajadzēja cīnīties

pret tādu metafiziku kā Dīringa dogma-
tisko patiesības izpratni. Dīrings jebkuru

patiesību pasludināja par «mūžīgu patiesību pēdējā instancē», t. i.,

par absolūtu patiesību, un tāpēc Engelss «Anti-Dīringā» sevišķi

uzsvēra patiesības relatīvo raksturu. XX gs. sākumā bija nepie-
ciešams kritizēt vispirms patiesības relatīvistisko traktējumu. Ma-

histi patiesību pasludināja tikai par relatīvu un tāpēc noraidīja
absolūto un objektīvo patiesību. Iztirzājot šo koncepciju, Ļeņins

rakstīja, ka «relatīvisms kā atziņas teorijas pamats nozīmē ne

vien atzīt mūsu zināšanu relativitāti, bet arī noliegt jebkuru objek-
tīvu, neatkarīgi no cilvēces pastāvošu mērogu vai modeli, kam

tuvojas mūsu relatīvā izzināšana»2.

Ļeņins jautājumu par mūsu zināšanu patiesumu iedala divos

jautājumos: 1) vai pastāv objektīvā patiesība? 2) ja pastāv, —

vai tad cilvēka priekšstati var to izteikt uzreiz, visu, absolūti, jeb
vai tie izteic šo patiesību tikai aptuveni, relatīvi? Atbilde uz

šo

jautājumu ir absolūtās un relatīvās patiesības samēra problēmas
atrisinājums. Analizējot abus šos jautājumus, Ļeņins akcentē

patiesības objektīvā rakstura pierādījumu un uzsver absolūto mo-

mentu tajā.

Noliegdami patiesības objektivitāti, mahisti pasludināja, ka tā

esot atkarīga no cilvēces. Bogdanovs, piemēram, apgalvoja, ka

patiesība ir «cilvēka pieredzes organizējošā forma»; patiesības
objektivitāti viņš izskaidroja kā vispārnozīmīgumu. Ļeņins pa-

rāda, ka Bogdanova definīcija atklāj ceļu reliģijas dogmu atzīša-

nai par patiesību, jo sociālo spaidu apstākļos šīm dogmām ir lie-

Ļeņins par patiesības

problēmu

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 227. lpp
2 Turpat, 120. lpp.
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lāks «vispārnozīmīgums» nekā zinātnes patiesībām. Patiesības

definīcijā Bogdanovam «izzudusi» objektīvā pasaule un tāpēc nav

vietas arī patiesības objektivitātei īstajā, materiālistiskajā nozīmē.

Ļeņins norādīja, ka atzīt patiesības objektivitāti un izziņas teo-

rijā turēties pie materiālisma viedokļa ir viens un tas pats. Pa-

tiešām, būt materiālistam izziņas teorijā nozīmē atzīt ārējās
pasaules priekšmetu objektīvi reālo pastāvēšanu un to atspo-
guļošanos cilvēka galvā. Tātad ar patiesību materiālisms saprot

vispirms pareizu objektīvās pasaules atspoguļojumu cilvēku ap-

ziņā, domas atbilstību objektam.
Tālāk, Ļeņins parādīja nesaraujamo sakaru starp patiesības

objektivitāti un absolūtumu, obligātumu katram materiālistam

atzīt absolūto patiesību. Relatīvistiem absolūtās patiesības nolie-

gums kalpoja objektīvās, no mums neatkarīgās patiesības noliegu-

mam, t. i., bija pakāpiens uz ideālismu. «Būt materiālistam,»

iebilst viņiem Ļeņins, «nozīmē atzīt objektīvo patiesību, ko mums

atklāj sajūtu orgāni. Atzīt objektīvu, t. i., no cilvēka un no cil-

vēces neatkarīgu, patiesību nozīmē tā vai citādi atzīt absolūto

patiesību.» l

Ļeņins atsedza absolūtās un relatīvās patiesības dialektisko

savstarpējo sakaru. No vienas puses, kā to sevišķi uzsvēra En-

gelss, absolūto patiesību veido relatīvās patiesības. No otras pu-
ses

— un to sevišķi uzsvēra Ļeņins, — katrā relatīvā patiesībā ir

absolūtā patiesība. Relatīvā patiesība ir aptuveni pareizs īste-

nības atspoguļojums, absolūtā patiesība — absolūti pareizs atspo-
guļojums. Ja mūsu priekšstats par priekšmetu ir objektīvi pa-

reizs, tad, visumā būdams relatīvi precīzs, tas katrā ziņā ietver

absolūtās patiesības elementus, momentus, kodolus. Ļeņins uz-

svēra, ka «katrā zinātniskā patiesībā, neraugoties uz tās relativi-

tāti, ir absolūtās patiesības elements»2
.

Ļeņins izvirzīja arī tēzi, ka robežas starp relatīvo un abso-

lūto patiesību Ir kustīgas, nosacītas. Mūsu zināšanām pieaugot,
relatīvā patiesība pārvēršas par absolūto; tātad starp tām nav

nepārejamas robežas. «. .. Katra zinātniskā apgalvojuma patiesī-
bas robežas,» rakstīja Ļeņins, «ir relatīvas, zināšanu tālākais pie-

augums tās gan paplašina, gan sašaurina.»3

Jautājums par prakses lomu izziņā ir

viens no svarīgākajiem jautājumiem,
kas radoši attīstīts Ļeņina darbā «Materiā-

lisms un empiriokriticisms». .
Mahisti vārdos nenoliedza prakses, pieredzes lomu pasaules

izzināšanā, viņi pat apspēlēja šos jēdzienus savā filozofija. Empi-

riokriticisms burtiski nozīmē «pieredzes kritika». Bet ko empirio-

Ļeņins par praksi
un tās lomu izziņā

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 116. lpp
2

Turpat, 289. lpp.
3

Turpat, 118. lpp.
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kriticisms saprot ar pieredzi? Ļeņins parāda, ka Mahs un Avenā-

riuss pieredzi saprot agnostiski, jūmiski, t. i., kā nezin no kurie-

nes radušos sajūtu kopumu, aiz kā neslēpjas šīs sajūtas izraisī-

juši materiālās pasaules priekšmeti.
Ļeņins norāda, ka aiz vārda «pieredze» «var slēpties gan mate-

riālistiska, gan ideālistiska līnija filozofijā» 1. Kritizējot toreiz

vēl tikai modē nākošā pragmatisma pamatprincipus, Ļeņins no-

rāda, ka pragmatisms gan cildina pieredzi, praksi, taču «jo lai-

mīgi no visa tā atvasina dievu aiz praktiskiem nolūkiem, vienīgi
prakses labā, bez jebkādas metafizikas, bez jebkādas iziešanas

aiz pieredzes robežām»2. Tātad galvenais ir tas, ko saprot ar pie-
redzi, praksi, kādu saturu ieliek šais jēdzienos.

Cīņā ar mahistiem Ļeņins vispirms uzsvēra cilvēka prakses
materiālo raksturu, ko nosaka tās pasaules materialitāte, pie ku-

ras pieder gan paši cilvēki, gan arī priekšmeti, uz kuriem vērsta
cilvēka darbība. Feierbahs praksi saprata kā fizioloģisku darbību,

t. i., ārkārtīgi šauri, nepilnīgi, neņemot tajā vērā galveno, turpretī
Ļeņins praksi saprot kā cilvēku materiālās darbības visu kopumu:
sabiedrisko ražošanu, šķiru cīņu, zinātniskā eksperimenta un novē-

rojumu praksi. «... Praksē, kas mums noder par kritēriju atziņas

teorijā,» norādīja Ļeņins, «jāietver arī astronomisko novērojumu,
atklājumu utt. prakse.» 3

Pētījot prakses kā mūsu zināšanu patiesuma kritērija lomu,

Ļeņins parādīja, cik nepamatoti ir tie patiesības «kritēriji», kurus

izvirzīja subjektīvisti, proti: a) «panākumi», «noderība», b) «do-

māšanas ekonomijas princips». Ļeņins jautājumu izvirzīja tā: vai

mūsu priekšstati ir patiesi tāpēc, ka tiem ir panākumi, ka tie ir

derīgi, vai arī, otrādi, tiem ir panākumi un tie ir derīgi tāpēc, ka

ir patiesi, t. i., atbilst objektīvajai realitātei? Subjektīvisti domā,

ka tad, ja kādi priekšstati dod labumu, sekmes, «bioloģiski de-

rīgus pārdzīvojumus», tas nozīmē, ka šie priekšstati ir patiesi
neatkarībā no tā, vai tie atbilst objektīvajai realitātei vai ne.

«Solipsistam «sekmes»,» rakstīja Ļeņins, «ir tas viss, kas man

vajadzīgs praksē, kuru var aplūkot atsevišķi no atziņas teorijas.»

Bet materiālistam «atziņa var būt bioloģiski noderīga, noderīga

cilvēka praksē, dzīvības uzturēšanā, sugas saglabāšanā tikai tad,

ja tā atspoguļo no cilvēka neatkarīgo objektīvo patiesību. Mate-

riālistam cilvēka prakses «sekmes» pierāda to, ka mūsu priekš-
stati atbilst uztveramo lietu objektīvajai dabai.»5

Pragmatisma mēģinājumi uzlūkot «sekmes», «derīgumu» utt.

par patiesības kritēriju nozīmēja meklēt patiesības kritēriju sa-

jūtās, turpretī mahistu «domāšanas ekonomijas princips» redu-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 135. lpp
2 Turpat, 320. lpp.
3

Turpat, 123. lpp.
4 Turpat.
5 Turpat, 122. un 123. lpp.
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cēja patiesības pārbaudi uz abstraktās domāšanas funkciju. No šā

viedokļa patiesa ir tā teorija, kura «visekonomiskāk» apraksta
«īstenību», kas atkal tiek izprasta kā sajūtu kopums. Ļeņins pa-

rādīja, cik aplama ir «domāšanas ekonomijas» principa lietošana

izziņas teorijā. Lūk, daži Ļeņina minētie piemēri: vai «ekonomis-
kāk» ir domāt, ka atoms ir nedalāms vai ka tas sastāv no pozi-
tīvām un negatīvām daļiņām? «Ekonomiskāks», redzams, ir pir-
mais pieņēmums, bet dabas zinātnes jau XX gs. sākumā pierā-
dīja otrā pieņēmuma patiesumu. Vai «ekonomiskāk» ir domāt, ka

pastāv gan apziņa, gan ārējā pasaule, vai arī, ka pastāv tikai

manas sajūtas, apziņa? Neapšaubāmi otrais variants ir «ekono-

miskāks», bet tādā gadījumā mēs tieši nonākam pie solipsisma,
pie citu cilvēku eksistences nolieguma, vispār pie visa nolieguma,
izņemot paša Es. Ļeņins no tā secina: «Cilvēka domāšana tad

ir «ekonomiska», kad tā pareizi atspoguļo objektīvo patiesību,
un par šās pareizības kritēriju noder prakse, eksperiments, in-

dustrija.»1

Attīstot marksisma mācību par praksi kā mūsu Zināšanu patie-
suma noteicēju, V. I. Ļeņins izvirza tēzi par prakses kritērija ab-

solūto un relatīvo raksturu. Daudziem mūsu priekšstatiem šis kri-

tērijs ir absolūts, t. i., pierāda tos kā absolūtās patiesības. Tā,
piemēram, to, ka priekšstats par lietu pastāvēšanu neatkarīgi no

apziņas ir pareizs (un līdz ar to, ka taisnība materiālismam),
prakse pierāda absolūti. Taču reizē ar to prakses kritērijs ir rela-

tīvs, t. i., tas pierāda, ka mūsu zināšanas visumā ir tikai relatīva

patiesība. Šis kritērijs ir relatīvs tāpēc, ka pasaule attīstās, mai-

nās, un tas rada pārmaiņas arī mūsu priekšstatos par pasauli;
tālāk, tāpēc, ka katrā posmā cilvēces prakse ir ierobežota un vēl

nevar dot pilnīgu atbildi uz daudziem iepriekšējās attīstības iz-

virzītajiem jautājumiem. Ļeņins norādīja, ka «prakse kā kritē-

rijs pēc pašas būtības nekad nevar pilnīgi apstiprināt vai ap-

gāzt kaut kādu cilvēka priekšstatu. Arī šis kritērijs ir tik «neno-

teikts», lai neļautu cilvēka zināšanām pārvērsties parf, kaut ko

«absolūtu», bet tai pašā laikā tas ir tik noteikts, lai nesaudzīgi
cīnītos pret visiem ideālisma un agnosticisma paveidiem.»2

Tādējādi par marksistiskās gnozeoloģijas centrālo punktu
Ļeņins uzskatīja prakses izšķirošās lomas atzīšanu izziņas attīs-

tībā. Šo domu Ļeņins izteicis'pazīstamajā formulā: «Dzīves, prak-
ses viedoklim jābūt atziņas teorijas pirmajam un galvenajam vie-

doklim.» 3

Tādas ir dažas svarīgākās idejas, kuras Ļeņins izteicis grā-
matā «Materiālisms un empiriokriticisms» un kuras darīja būtiski

bagātāku dialektiskā materiālisma izziņas teoriju.4

1 V. /. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 152. lpp.
2 Turpat, 125. lpp.
3

Turpat.
4 Par dabas zinātņu filozofisko problēmu attīstību sk. šas nodajas 3. §.
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Strādnieku kustības uzplūdu gados Krievijā
pirms pirmā pasaules kara V. I. Ļeņins
radīja vairākus izcilus darbus, no kuriem

marksisma filozofijas turpmākajā attīstībā

sevišķi nozīmīgi bija šādi: «Marksisma trīs

avoti un trīs sastāvdaļas», «Kārļa Marksa mācības vēsturiskie

likteņi» un «Kārlis Markss». Šie trīs darbi, kas domāti plašām

lasītāju aprindām, ievērojami ar to, ka tajos klasiski skaidri kon-

centrētā, lakoniskā formā, ņemot vērā visu ceļu, ko šai laikā bija
nogājusi Marksa un Engelsa mācība, apgaismoti marksisma pa-

matjautājumi vispār un tā filozofijas jautājumi it īpaši, parādīta
filozofijas vieta marksistisko uzskatu sistēmā, parādīta loma, kāda

ir dialektiskajam materiālismam kā strādnieku šķiras revolucio-

nārās partijas politikas filozofiski teorētiskajam pamatam, un

noteikta marksisma vieta pasaules sabiedriski politiskās un filo-

zofiskās domas attīstībā.

Ļeņins marksismu raksturo kā tādu uzskatu sistēmu, kuriem

piemīt apbrīnojama konsekvence un viengabalainums, kuri «ko-

pumā dod mūslaiku materiālismu un mūslaiku zinātnisko sociā-

lismu kā visu pasaules civilizēto zemju strādnieku kustības teoriju
un programmu .

. .»'.

Filozofijas vieta šai uzskatu sistēmā ir šāda: filozofija ir viena

no marksisma trim sastāvdaļām, tā dod pasaules uzskata bāzi

un metodoloģisko bāzi visu zinātnes problēmu risināšanai un

praktiskās revolucionārās cīņas stratēģijas un taktikas noteik-

šanai. Proletariāta taktikas pamatuzdevumus Markss noteica stin-

grā saskaņā ar visām sava komunistiskā pasaules uzskata premi-
sām. Progresīvās šķiras taktikai vajag bāzēties uz visu šķiru sav-

starpējo attiecību materiālistiskas objektīvas ievērošanas, turklāt

šķiras jāaplūko no dialektikas pozīcijām, t. i., kustībā un attīs-

tībā, bet pati šī kustība — kā tāda, kas ietver ne tikai mierīgus,
bet arī revolucionārus posmus. Visai Marksa mācībai, kas pirmā

atklāja proletariāta kā jaunās — komunistiskās sabiedrības radī-

tāja vēsturisko lomu, cauri aužas atzinums, ka pretruna ir attīstī-

bas virzītājs spēks.
Atklādams marksisma dialektisko sakaru ar iepriekšējam mā-

cībām, Ļeņins parāda, ka marksisms radās nevis nomaļus no pa-

saules civilizācijas attīstības galvenā ceļa, bet kā «filozofijas,

politiskās ekonomijas un sociālisma lielāko pārstāvju mācības

taisns un tiešs turpinājums»
2

.

Pēc Ļeņina mācības, marksisma filozofija balstās ne tikai uz

filozofiskās un sabiedriski politiskās domas sasniegumiem, bet

arī uz dabas zinātņu panākumiem. «Dabas zinātņu jaunākie at-

klājumi... apstiprināja Marksa dialektisko materiālismu pretēji

Ļeņina darbi strādnieku

kustības uzplūdu

periodā un to

filozofiskā nozīme

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 32. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 19. sēj., 3. lpp.
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buržuāzisko filozofu mācībām ar viņu «jauno» atgriešanos pie
vecā un satrūdējušā ideālisma.»1

Rakstos «Kritiskas piezīmes nacionālajā jautājumā», «Hercena

atcerei», «No Krievijas strādnieku preses pagātnes», «Par liel-

krievu nacionālo lepnumu» un vairākos citos Ļeņins attīsta tālāk

domu par marksisma un tā filozofijas internacionālo raksturu.

Tiešais marksisma filozofijas avots bija vācu klasiskā filozofija.
Bet pati šī filozofija balstījās uz visu iepriekšējo cilvēces filozo-

fijas attīstību. Pēc savas rašanās marksisms izplatīdamies pār-
strādā un uzņem sevī visu tautu sabiedriski politiskās un filozo-

fiskās domas progresīvās tradīcijas.
Jau savos pirmajos darbos («No kāda mantojuma mēs atsakā-

mies?» v. c.) Ļeņins uzsvēra pēctecību starp 60. gadu revolucio-

nāri demokrātisko domu un Marksa «Krievijas skolēnu» uzska-

tiem. Pirms pirmā pasaules kara un kara gados uzrakstītajos dar-

bos Ļeņins norāda uz marksisma pēctecību ar krievu filozofijas
materiālistiskajām tradīcijām un uz XIX gs. vidus revolucionāro

demokrātu materiālisma un dialektikas īpatnībām. Siem Ļeņina
izteikumiem ir fundamentāla nozīme Krievijas filozofijas vēstures

marksistiskā izstrādāšanā, kā arī marksisma tālākās attīstības iz-

prašanai mūsdienās, kad zem marksisma karoga stājas jauni
simti miljoni cilvēku Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas zemēs, kur

filozofiskās domas tradīcijas ir loti dažādas.

Pirmais pasaules kars, kas radās, saasi-

noties imperiālisma pretrunām, tuvināja
šo pretrunu atrisinājumu sociālistiskā re-

volūcijā. Ļeņina galvenie šā perioda
darbi — «II Internacionāles krahs», «Par

Eiropas Savienoto Valstu lozungu», «Proletāriskās revolūcijas
kara

programma», «Imperiālisms kā kapitālisma augstākā sta- '

dija», «Valsts un revolūcija» un citi veltīti imperiālisma laik-

meta ekonomiskajai un politiskajai analīzei, tajos aplūkoti impe-
riālistiskā kara rašanās cēloņi un strādnieku šķiras uzdevumi jau-

najos grūtajos apstākjos, kad Rietumeiropas sociāldemokrātisko

partiju lielākā daja nodeva internacionālismu un marksismu, pār-
iedamas sociālšovinisma pozīcijās.

Pareizs notikumu novērtējums krasa lūzuma perioda it sevišķi

prasīja dialektisku pieeju. Visi minētie Ļeņina darbi, kā arī dau-

dzi citi viņa šā perioda darbi ir izcils ieguldījums materiālistiskas

dialektikas attīstībā. Dialektikas saistījums ar dzīvi, ar praksi,
ar aktuālo stratēģijas un taktikas jautājumu risināšanu, ar sle-

peno un atklāto marksisma pretinieku argumentu atspēkošanu
ir raksturīgs Ļeņina zinātniskajai jaunradei vispār; kara gados
šī iezīme izpaudās sevišķi spēcīgi.

Kādu nozīmi Ļeņins šai laika posmā piešķīra dialektikas pro-

blēmu izstrādāšanai', liecina tas, ka 1914. un 1915. gadā viņš sāka

Ļeņina «Filozofijas
burtnīcas». Dialektika

kā attīstības

zinātniskā koncepcija

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 19. sej., 4. lpp.
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gatavot speciālu darbu par dialektiku. Šī iecere palika nereali-

zēta, tāpēc ka Ļeņins bija ārkārtīgi aizņemts ar citiem teorijas
jautājumiem un ar strādnieku kustības praktisko vadību. Taču

arī līdz mūsu dienām saglabājušies Ļeņina sagatavošanas darbi,

viņa flozofijas burtnīcas ir teorētiski ārkārtīgi vērtīgas. «Filozo-

fijas burtnīcās» ietilpst vairāku svarīgu pirmsmarksistisko filo-

zofu, it īpaši Hēgeja, darbu konspekti un Ļeņina paša piezīmes,
kas rakstītas 1914.—1916. g. īpašu vietu «Filozofijas burtnīcās»

ieņem fragments «Jautājumā par dialektiku» — ģeniāls iecerētā

darba uzmetums. Šai domām pārbagātajā uzmetumā, kā arī vai-

rākās citās vietās «Filozofijas burtnīcās» vispusīgi izstrādāta dia-

lektika kā zinātne un kā izziņas metode.

Marksisma pamatlicēju darbos dialektika definēta kā zinātne

par attīstību vai, precīzāk, kā zinātne par katras attīstības pašiem
vispārīgākajiem likumiem. Zinātnes milzīgo panākumu dēļ attīs-

tības ideju bija spiesta atzīt dabas zinātnieku lielākā daļa un līdz

ar viņiem daudzas reakcionāras skolas filozofijā; II Internacio-

nāles sociāldemokrātiskajās partijās izplatījās vulgāri evolucio-

nistiskais priekšstats par sabiedrības attīstību. Ļeņins sakarā ar

to rakstīja: ««Attīstības principam» XX gadsimtā (un arī XIX gad-
simta beigās) «piekrīt visi». — Jā, bet šī paviršā, nepārdomātā,
nejaušā, filistriskā «piekrišana» ir tāda veida piekrišana, ar kuru

noslāpē un vulgarizē patiesību.» 2

Dialektikas cīņā ar tās pretiniekiem smaguma centrs tagad
bija pārvietojies. Runa vairs nebija par to — atzīt vai neatzīt

attīstību, bet par to, kā attīstību saprast. Šais jaunajos apstākļos
Ļeņins precizēja dialektikas definīciju: dialektika ir «vispusīgākā,
saturā bagātākā un dziļākā mācība par attīstību,» viņš teica rak-

stā «Kārlis Markss». Tālāk Ļeņins uzsvēra šādas ļoti svarīgas

īpašības, kuru atzīšana principiāli atšķir dialektiķi no tiem, kuri

turas pie pavirša priekšstata par attīstību: «Attīstība, kas jau
noietās pakāpes it kā atkārto, bet atkārto tās citādi, uz augstākas
bāzes («negācijas negācija»), attīstība, tā sakot, pa spirāli, bet

nevis pa taisnu līniju; — lēcienveidīga, katastrofiska, revolucio-

nāra attīstība; — «pakāpenības pārtraukumi»; kvantitātes pārvēr-
šanās kvalitātē; — attīstības iekšējie impulsi, kurus rada pret-
runas, dažādu spēku un tendenču sadursmes, kuri iedarbojas uz

zināmu ķermeni vai nu zināmas parādības robežās, vai zināmas

sabiedrības iekšienē; — katras parādības visu īpašību savstarpējā
atkarība un visciešākā, nesaraujamā sakarība (pie kam vēsture

atklāj arvien jaunas un jaunas īpašības), sakarība, kas dod vie-

notu, likumsakarīgu vispasaules kustības procesu .. .»
2

Tālāka šās dialektikas izpratnes attīstība sniegta uzmetumā

«Jautājumā par dialektiku». Te Ļeņins raksta par divām attīstības

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 235. lpp,
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 36. lpp.
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koncepcijām, mūsdienu metafizikas būtību saskatīdams nevis attīs-

tības noliegumā, bet tās nepareizā, vienkāršotā izpratnē. Pēc

Ļeņina uzskatiem, galvenais, kas dialektiku atšķir no antidialek-

tikas, ir attīstības avota problēmas dažādais risinājums. Meta-

fiziskā koncepcija atstāj novārtā paškustību, tās virzītāju spēku,

avotu, motīvu vai arī šo avotu pārnes uz ārpusi. Dialektiskajā
koncepcijā galvenā uzmanība pievērsta tieši paškustības avota iz-

zināšanai. «Pirmā koncepcija ir nedzīva, bāla, sausa. Otrā —

dzīva. Tikai otrā dod iespēju izprast visa esošā «paškustību»;
tikai tā dod iespēju izprast «lēcienus», «pakāpenības pārtrau-
kumu», «pārvēršanos pretstatā», vecā iznīkšanu un jaunā ra-

šanos.»1

Pretstatu vienības un cīņas likumā Ļeņins saskatīja dialek-

tikas kodolu, būtību. No tā izriet pazīstamais īsais Ļeņina snieg-
tais dialektikas definējums: «īsumā dialektiku var definēt kā mā-

cību par pretstatu vienību. Ar to būs uztverts dialektikas kodols,
bet tas prasa paskaidrojumus un domas tālāku attīstījumu.» 2

Paskaidrojumiem, par kuriem raksta Ļeņins, jābūt tādiem, kas

parādītu, kā visi citi dialektikas likumi, iezīmes, elementi saistīti

ar mācību par pretrunām.
Uzmetumā «Jautājumā par dialektiku» Ļeņins sevišķi uzsver,

ka pretrunas, kas nosaka attīstības procesu, šā procesa gaitā pa-
šas nepaliek nemainīgas un tāpēc attīstība jāaplūko kā pretrunu
izvēršanās. Ļeņins norāda uz Marksa «Kapitālu» kā pretrunu
zinātniskā pētījuma paraugu, kur pretrunas aplūkotas to dina-

mikā. Patiešām, Markss savu analīzi sāk ar buržuāziskās sabiedrī-

bas «šūniņu» — preci, preču maiņas aktā atsedz visu kapitālisma
pretrunu iedīgli un izpētī šo pretrunu augšanu un attīstību visās

kapitālistiskās ekonomikas sfērās, zinātniski paredzēdams, ka pil-
nīgi un galīgi tās atrisinās proletāriskā revolūcijā.

Darbā «Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija» Ļeņins
turpināja Marksa izdarīto analīzi un parādīja, kā pirmsmonopo-
listiskā kapitālisma pretrunas attīstības gaitā pārvēršas par impe-
riālistiskā laikmeta svarīgāko pretrunu kamolu, savijumu: tāda ir

monopolu laikmetā jaunas formas pieņēmusī pamatpretruna —

starp darbu un kapitālu; pretruna starp metropolēm un koloni-

jām; pretruna starp imperiālistiskajām lielvalstīm, kuras cīnās

par jau sadalītās pasaules pārdalīšanu.
Pretruna ir attiecība starp parādības, procesa pretējām pu-

sēm, starp pretstatiem. Pretrunas izvēršanās procesā šī attiecība

mainās. Viena pretstata dominējošo ietekmi pēc pagaidu līdzsvara

nomaina otra pretstata kundzība, un tas noved pie paša procesa
kvalitatīvas pārmaiņas, pie tā pārejas savā pretstatā. Ļeņins šim

pretstatu cīņas izšķirošajam momentam piešķir tik lielu nozīmi,
ka «Filozofijas burtnīcās» kādā citā vietā viņš sniedz šādu dialek-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 338. lpp.
2

Turpat, 201. lpp.
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tikās definīciju, kas iekšēji saistīta ar visu iepriekš teikto: «Dia-

lektika ir mācība par to, kā pretstati var būt un kā tie

ir (kā kļūst) identiski, — kādos apstākļos tie ir identiski, pār-
vēršoties cits citā . ..»' Tādas pārvēršanās iespējamība nenozīmē,
ka procesa raksturs var mainīties jebkurā brīdī vai pēc mūsu gri-
bas. Tāda veida pārvēršanās iespējama tikai noteiktos apstākļos,
kas radušies visa iepriekšējā attīstības procesa rezultātā.

Cik cieši Ļeņina radošais darbs dialektikas svarīgāko pro-

blēmu risināšanā bija saistīts ar strādnieku kustības teorijas un

taktikas praktiskajiem jautājumiem, to rāda šāds piemērs. Vācijas
«kreisie» sociāldemokrāti (R. Luksemburga v. c.) tai laika posmā

pienācīgi nenovērtēja nacionālās atbrīvošanās karu nozīmi impe-
riālisma laikmetā. Viņi nenoliedza, ka tādi kari var rasties, bet

domāja, ka tie, sākušies kā nacionālās atbrīvošanās kari, katrā

ziņā tūlīt pāraugs imperiālistu savstarpējā sadursmē, imperiālis-
tiskā karā, kas ir netaisnīgs abām cīnītājām pusēm. «Protams,»

atbildēja uz šo spriedumu Ļeņins, «marksistiskās dialektikas pa-

mattēze ir tā, ka visas robežas dabā un sabiedrībā ir nosacītas

un kustīgas, ka nav nevienas parādības, kas zināmos apstākļos
nevarētu pārvērsties savā pretstatā. Nacionāls karš var pārvēr-
sties imperiālistiskā karā un otrādi.»2 Taču nedrīkst ignorēt pro-

cesu kvalitatīvi dažādo raksturu tāpēc, ka viens no tiem var pār-
vērsties otrā. Minēdams vēsturiskus piemērus, kā mainījies karu

raksturs, Ļeņins norāda, ka nacionālās atbrīvošanās kari imperiā-
lismā ir nenovēršami un ka nepavisam ne ikviens no tiem pārvēr-
tīsies par imperiālistisko plēsoņu savstarpēju sadursmi. Kā zi-

nāms, turpmākā vēstures attīstības gaita šo Ļeņina tēzi pilnīgi
apstiprināja. Nacionālās atbrīvošanās kariem vēlāk bija milzīgi
liela nozīme koloniālo impēriju sabrukšanā, un otrais pasaules
karš, sācies kā abām karojošām pusēm imperiālistisks, vēlāk mai-

nīja savu raksturu un kļuva par taisnīgu karu tautām, kuras

ietilpa antihitleriskajā koalīcijā.
Aplūkojot citus dialektikas likumus, iezīmes, elementus un

kategorijas, Ļeņins sniedz, pirmkārt, paraugu, kā tos izstrādāt

jo ciešā un nesaraujamā sakarā ar politiku, ar praktisko uzde-

vumu risināšanu, un, otrkārt, paraugu, kā atsegt sakaru, kas

pastāv starp katru konkrēto iezīmi, kategoriju, likumu un pret-
statu vienības un cīņas likumu, dialektikas kodolu.

Dialektika ir zinātne ne tikai par ārējo

pasauli, bet arī par cilvēka izziņu; tās

likumi ir materiālajai un garīgajai pasau-
lei kopīgi likumi; tieši tāpēc dialektika ir

izziņas zinātniskā teorija un metode. Ap-

lūkotajā periodā rakstītajos Ļeņina darbos dialektika attīstīta

arī no šās puses. Ļeņins pamato tēzi par dialektikas, izziņas teo-

Ļeņins par dialektiku

kā izziņas teoriju

un metodi. Dialektikas

un sofistikas pretstats

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 93. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 22. sēj., 285. lpp.



34
— 289 529

rijas un loģikas vienību un cīņa pret oportūnistu sofismu izstrādā

dialektisko loģiku.

Dialektikas, izziņas teorijas un loģikas savstarpējā attiecība ir

dialektiskā materiālisma dažādo pušu savstarpējā attiecība. Izzi-

ņas teorija ir zinātne par apziņas attiecību pret objektīvo pasauli,
par to, kā cilvēks izzina pasauli. Dialektika iekšēji piemīt šās zi-

nātnes pētīšanas objektam — izziņas procesam. «. .. Visai cilvēka

izziņai vispār piemīt dialektika,» 1 norāda Ļeņins. No tā izriet, ka

gnozeoloģija, kas pētī šo stihiski dialektisko procesu, var iegūt
īsti zinātnisku raksturu tikai tad, ja apzināti lietota materiālis-

tiskā dialektika. Tāpēc, kā māca Ļeņins, dialektika «ietver sevī to,
ko tagad sauc par atziņas teoriju, gnozeoloģiju, kurai savs priekš-
mets jāapskata arī vēsturiski, pētījot un vispārinot atziņas izcel-

šanos un attīstību, pāreju no nezināšanas pie izzināšanas.»2

Loģika pētī abstraktās domāšanas formas — jēdzienus, sprie-
dumus, slēdzienus. Klasiskā formālā loģika, ko izstrādāja jau
Aristotelis, aplūko mūsu jēdzienus kā nemainīgus, sastingušus.
Zināmās robežās tas ir ne tikai pieļaujams, bet arī nepieciešams,
jo jēdzienos atspoguļotajiem priekšmetiem un parādībām piemīt
kvalitatīva noteiktība, zināma stabilitāte. Taču, ja dziļāk analizē

dabu un sabiedrības dzīvi, jāatsedz parādību universālais sav-

starpējais sakars, to pretrunīgums un nemitīgā kustība, vienu pa-
rādību pārvēršanās citās. Citiem vārdiem, loģikai jābāzējas uz

reālās pasaules procesu objektīvo dialektiku un domāšana jāsa-
skaņo ar tiem. Tas nozīmē, ka mūsu jēdzieniem, spriedumiem utt.

«tāpat jābūt aptēstiem, aplauztiem, elastīgiem, kustīgiem, relatī-

viem, savstarpēji saistītiem, vienotiem pretstatos . . .»
3. Tāda ir dia-

lektiskās loģikas pamatprasība. Tā tieši izriet no dialektikas, un

tāpēc dialektika kā zinātne par abstrakto domāšanu ir identiska

ar dialektisko loģiku.

Raksturojot Marksa metodi, Ļeņins šādi izteica ideju par mi-

nēto trīs filozofijas aspektu vienību: ««Kapitālā» materiālisma

loģika, dialektika un izziņas teorija [nav vajadzīgi 3 vārdi: tas

ir viens un tas pats] pielietota vienā no zinātnēm .. .»
4 Patiesi, kā

racionālās izziņas metode šai gadījumā, lai izzinātu kapitālistis-
kās sabiedrības ekonomisko dzīvi, dialektika, izziņas teorija un

loģika sakrīt. Taču šī sakrišana nav pilnīga, absolūta identitāte,

īstenībā dialektika ietver dialektisko loģiku, taču nav reducējama
uz to, jo dialektikas objekts ir ne tikai mūsu domāšana, bet arī

objektīvā pasaule. No otras puses, loģika nav tikai dialektiskā

loģika, bet arī formālā loģika, tiklab tradicionālā, kā arī musdie-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 339. lpp.
2

V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 35. lpp.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 129. lpp.
4 Turpat, 295. lpp.
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nīgā, matemātiskā. Tātad dialektikas un loģikas identitāte jāsa-
prot tikai kā dialektiska identitāte, kā relatīva sakrišana.

Analoģiska ir dialektikas un izziņas teorijas savstarpējā attie-

cība. Dialektika ietver izziņas teoriju: ja nav dialektiskas pieejas
izziņas procesam, šo procesu nevar pareizi saprast, jo dialektikas

vispārīgie likumi tai pašā laikā ir arī izziņas likumi. No otras

puses, marksistiskajai izziņas teorijai ir savs specifisks priekš-
mets un tā vienādi balstās uz dialektiku kā attīstības teoriju un

uz materiālismu kā teoriju, kura pamato matērijas primaritāti

salīdzinājumā ar apziņu. Tātad arī šai ziņā dialektikas, loģikas
un izziņas teorijas vienība jāsaprot kā šo dialektiskā materiālisma

pušu relatīva sakrišana.

Dialektikas izmantošanu izziņas teorijā Ļeņins uzskata par

ļoti svarīgu dialektiskā materiālisma atšķirību no visām iepriek-
šējām vēsturiskajām materiālisma formām un dod lielisku šādas

izmantošanas paraugu, attīstīdams tēzi par ideālisma un reliģijas
gnozeoloģiskajām saknēm. Vecie materiālisti (reizēm arī daži mar-

ksisti) tiecās bez vārda runas noraidīt ideālistu spriedumus, ne-

analizējot, kas rada viņu aplamos uzskatus par domāšanas un

esamības savstarpējo samēru. Ļeņins māca atsegt sociālos un

gnozeoloģiskos cēloņus, kuri rada aplamos uzskatus (arī filozo-

fijā). Ideālisma un reliģijas kritika nebūs pilnīga, ja nebūs ņem-

tas vērā šo uzskatu gnozeoloģiskās saknes, kas izaug izziņas pro-

cesa sarežģītības un pretrunīguma rezultātā. Ļeņins norāda: «No

rupjā, vienkāršā, metafiziskā materiālisma viedokļa filozofiskais

ideālisms ir tikai blēņas. Turpretim no dialektiskā materiālisma

viedokļa filozofiskais ideālisms ir izziņas vienas pazīmes, puses,
robežas vienpusīga, pārspīlēta .. . attīstība (uzpūšana, uzbriešana)

par kaut ko absolūtu, kas atrauts no matērijas, no dabas, dieviš-

ķots.»1 Tā, piemēram, izziņas procesa tādas puses kā abstraktā

domāšana pārspīlēšanā un jutekliskās pieredzes un prakses igno-
rēšanā Ļeņins saskata gnozeoloģisku kļūdu, kas noved pie Pla-

tona, Kanta un Hēgeļa ideālisma. Pirmatnējais ideālisms, kā iz-

sakās Ļeņins, vispārīgo jēdzienu, ideju identificē ar atsevišķo bū-

tību. Tas šķiet kaut kas neiespējams, drausmīgi aplams. Taču šādi

rīkojas arī filozofiskais ideālisms, arī Kants un Hēgelis. «Cilvēka

izziņas divējādošanās un ideālisma ( = reliģijas) iespējamība
dota jau pirmajā, elementārajā abstrakcijā ..

.»
2

Ļeņins ideālisma un reliģijas gnozeoloģiskās saknes saista ar

to šķiriskajām saknēm, norādīdams, ka teorētisko kļūdu nostip-

rina valdošo šķiru škiriskās intereses. Ļeņina idejas par ideālisma

gnozeoloģiskajām un šķiriskajām saknēm ir filozofijas partejis-
kuma principa tālāks attīstījums.

Jaunie vēsturiskie apstākļi noteica galveno virzienu, kadā

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 340. lpp.
2 Turpat, 350. lpp.



Ļeņins izstrādāja dialektiku kā domāšanas un izziņas metodi.

Cīņā pret metafizisko domāšanas veidu Markss un Engelss gal-
venokārt kritizēja metafizisko priekšstatu par jēdzienu sastingušo

raksturu, nemainību. Tāpat kā Markss un Engelss, arī Ļeņins
prasa jēdzienu elastību, uzskatīdams to par dialektiskās loģikas
gaiveno atšķirību no formālās loģikas. «Vispusīgs, universāls

jēdzienu elastīgums, kas nonāk līdz pretstatu identitātei, — tas

ir būtiskais.» 1

XX gs. metafizika, sagrozītā veidā apguvusi atsevišķus dialek-

tikas elementus dabas un sabiedrības attīstības izpratnē, turpi-

nāja šo tendenci arī teorētiskajā domāšanā. Tagad marksisma

pretinieki vai uz katra soja atzīst jēdzienu elastību un savstarpē-
jās pārejas, tādējādi it kā «piekrizdami» dialektiskās metodes

kardinālajām prasībām. Tāpēc Ļeņins cīņā pret mūsdienu meta-

fizisko domāšanas veidu galveno triecienu vērsa pret imperiālis-
tiskās buržuāzijas eklektiku un sofistlku, parādīdams, ka starp
marksistisko dialektiku un šiem tās pretiniekiem pastāv dziļa
aiza. To rada materiālisma un ideālisma pretstats. Jēdzienu elas-

tību atzīst gan marksistiskā dialektika, gan sofistika. Taču mar-

ksistiskā dialektika jautājumu par mūsu jēdzienu attiecību pret
īstenību risina materiālistiski, bet sofistika — subjektīvi ideālis-

tiski. Pēc Ļeņina mācības, jēdzienu elastība, lietota subjektīvi, ir

vienlīdzīga eklektikai un sofistikai. «Elastīgums, lietots objektīvi,
t. i., tāds, kas atspoguļo materiālā procesa vispusību un tā vienību,

ir dialektika, ir pasaules mūžīgās attīstības pareizs atspogu-
ļojums.»2

Uz šās savas tēzes Ļeņins balstījās politikā — cīņā pret sociāl-

šovinistiem jautājumā par pirmā pasaules kara raksturu. Aplūko-
dams karu kā galveno kapitālistisko lielvalstu valdošo šķiru impe-
riālistiskās politikas turpinājumu, Ļeņins to definēja kā imperiā-
listisku iekarošanas karu abām cīnītājām pusēm. Rakstos «Zem

sveša karoga», «II Internacionāles krahs» un «Sociālšovinistu

sofismi» Ļeņins atmasko «teorijas», kas tika izvirzītas, lai karā

atbalstītu «savu pašu» buržuāziju.
Viens no sociālšovinistu galvenajiem sofismiem, ko viņi «pa-

stiprināja» ar atsaukšanos uz Marksu un Engelsu, bija šāds. Aiz-

mirsdami sociālistiskās revolūcijas tuvāko perspektīvu, viņi par

vienīgajiem «praktiskajiem» pasludināja šādus jautājumus: kurš

no abiem imperiālistiskajiem blokiem gūs uzvaru? Kuras puses

panākumi ir vēlamāki? Turklāt viņi atsaucās uz Marksu, kurš,

runājot par XIX gs. kariem, ne vienreiz vien izvirzīja šādus jau-
tājumus. Vācijas sociālšovinisti, no vienas puses, Krievijas un

Francijas sociālšovinisti, no otras puses, deva uz šiem jautāju-
miem diametrāli pretējas atbildes. «Šo spriedelējumu sofisms,»

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 94. lpp.
2 Turpat, 94. lpp.
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rakstīja Ļeņins, «ir tas, ka izdara samainu, liekot agrāko, sen

pagājušo, vēsturisko laikmetu tagadējā laikmeta vietā.» 1 Markss

patiešām balstījās uz principa — «kuras buržuāzijas panākumi
ir vēlamāki». Taču tas bija laika posms, kad Eiropā kari tika

izcīnīti par vēsturiski progresīviem mērķiem: pret feodālo kārtību,

par izveidojušos buržuāzisko nāciju valstisku apvienošanos, par

nacionālo atbrīvošanos no svešzemju kundzības v. tml. Imperiā-
listiskajam karam, kas sākās 1914. gadā, bija pavisam citi —

aneksionistiski mērķi. Oportūnisti, aizguvuši jēdzienus, kurus mar-

ksisms bija izstrādājis agrākajiem vēsturiskajiem apstākļiem un

kuri pareizi atspoguļoja šos apstākļus, mehāniski pārnesa šos jē-
dzienus uz pavisam citiem apstākļiem, un tas nav nekas cits kā

jēdzienu subjektīva lietošana, domāšanas subjektīvā elastība.

Otra tēze, kuru sofisti labprāt lietoja kara attaisnošanai un

kuru sevišķi spilgti bija izteicis Pļehanovs, skanēja šādi: «Mums

uzbrūk, mēs aizsargājamies.» Šis apgalvojums atkārtoja oficiālās

propagandas versiju, kura visu laiku runāja par pretinieka impe-

riālistiskajiem mērķiem, bet klusēja par analoģiskajiem savas pašu
zemes valdošo šķiru mērķiem. Ļeņins Pļehanova pozīciju rakstu-

roja ironiskiem vārdiem: «Cēlajā lietā — dialektikas aizstāšanā ar

sofistiku — Pļehanovs ir sasniedzis rekordu.»2 Patiesi, kritizēta-

jam apgalvojumam raksturīga vienpusīga pieeja: tas akcentē to

imperiālistiskās pretrunas pusi, kura ir «ērta», un noklusē otru

pusi, kura ir «neērta». Loģiskie argumenti, kas balstās uz pat-

vaļīgi ņemtu īstenības pusi, neko nepierāda. Ļeņins atzīmē, ka jau

Hēgelis pareizi teicis, ka «argumentus» var sameklēt gluži it

visam pasaulē. Pretēji sofistiskai ar tās vienpusīgo, subjektīvo

pieeju dialektika prasa objektīvu, vispusīgu pieeju īstenībai.

Tādējādi, izmantojot dialektiku svarīgu praktiski politisku uz-

devumu risināšanā, Ļeņins cīņā pret oportūnistiem marksistisko

dialektiku darīja bagātāku un izstrādāja to kā zinātni par attīs-

tību un kā domāšanas metodi.

3. §. Jaunākā revolūcija dabas zinātnēs

un tās filozofiskā analīze Ļeņina darbā

«Materiālisms un empiriokriticisms»

XIX un XX gs. mijā dabas zinātnēs sākas

revolūcija. Šai revolūcijai ir milzīga filo-
zofiska nozīme, jo tā nemitīgi maina pa-

saules ainu un dara bagātākus mūsu priekšstatus par to, kā cil-

vēkam pasauli izzināt un pārveidot.

Ļeņina ģenialitāte izpaudās tādējādi, ka šās grandiozās revolū-

Revolūcijas sakums

dabas zinātnēs

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sej., 154. lpp
2

Turpat, 185. lpp.
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cijas pašā sākumā, kad bija pagājuši vēl tikai desmit gadu kopš
pirmajiem lielajiem atklājumiem fizikā (elektrons, radioaktivitāte,
rentgena stari utt.), viņš prata dot atbildi uz vissvarīgākajiem
filozofijas jautājumiem, kādus dabas zinātņu revolūcija izvirzīja
zinātniskajai filozofijai. Šiem secinājumiem arī vēl tagad ir loti
liela nozīme. Citi tā laika marksistiskie filozofi neprata šos jau-
tājumus pat pienācīgi izvirzīt. Lasot A. Deborina rakstu «Dialek-

tiskais materiālisms», kur stipri vispārīgā formā atzīmēts, ka

sācies «jauns virziens dabas zinātnēs», un mēģināts noteikt, ko

dialektiskajam materiālismam nozīmē elektrona atklājums, Ļeņins
lappuses malās atzīmējis: «Pļehanovs par šo «jauno virzienu»

klusē, to nezina. Deborinam par to nav skaidra priekšstata.» 1

Ļeņins uzskatīja, ka viens no galvenajiem grāmatas «Materiā-

lisms un empiriokriticisms» uzdevumiem ir noskaidrot mahisma

sakaru ar vienu no XX gs. fizikas skolām un reizē ar to parādīt,
cik nepamatotas ir pretenzijas, kuras izvirza empiriokriticisms, kas

sevi pasludinājis par «moderno dabas zinātņu filozofiju».
Mahisms bija saistīts ar noteiktu jaunā-
kās fizikas virzienu, ko pārstāvēja pats
E. Mahs, kā arī A. Puankarē, P. Dihems,
V. Ostvalds un citi zinātnieki; šo virzienu

Ļeņins zīmīgi nosaucis par «fizikālo ideālismu». Ideālisma sērgas
izplatīšanos vienā fiziķu dajā Ļeņins novērtēja kā fizikas krīzi.

«Modernās fizikas krīzes būtība,» rakstīja Ļeņins, «ir tā, ka tiek

lauzti vecie likumi un pamatprincipi, ka tiek atmesta objektīvā
realitāte ārpus apziņas, t. i., materiālisms tiek aizstāts ar ideā-

lismu un agnosticismu.»
2 Tādējādi fizikas krīze vispirms jāsaprot

kā fizikas filozofisko pamatu krīze. Neatbilstība starp jaunākās
fizikas atklāto dabas procesu dialektisko raksturu un novecoju-
šajiem metafiziskajiem uzskatiem par dabu — tāda bija augsne,
kurā izauga un smēlās spēkus XX gs. sākuma «fizikālais ideā-

lisms». Konkretizējot šo vispārīgo tēzi, Ļeņins norādīja uz diviem

gnozeoloģiskiem cēloņiem, kas tieši izraisījuši «fizikālā ideālisma»

rašanos tai laikā.

Pirmais cēlonis bija teorētiskās fizikas matematizāciļa. Jau

XIX gs. sākumā teorētiskajā mehānikā sāka plaši lietot diferen-

ciālvienādojumu sistēmas. Ar enerģijas nezūdamības un pārvēr-
šanās likuma atklāšanu sākās termodinamika — loti svarīga teorē-

tiskās fizikas nozare, kas pētī termiskos procesus. Neiedziļinoties
konkrētā procesa iekšējā mehānismā (tas vispār var būt ne-

zināms), bet pamatojoties uz enerģijas nezūdamības, entropijas

pieauguma un citiem likumiem, termodinamika var sniegt dažus

precīzus paredzējumus par šā procesa gaitu nākotnē. Tieši sakarā

Ļeņins par krīzi fizikā

un par ceļiem
izkļūšanai no tās

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 38. sēj., 452. lpp.

2 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 239. lpp.
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ar termodinamikas panākumiem radās tāds «fizikālā ideālisma»

paveids kā V. Ostvalda «enerģētisms».

Elektromagnētisma teorijas attīstība XIX gs. beidzamajā treš-

daļā noveda pie diferenciālvienādojumu sistēmu lietošanas tālākas

paplašināšanās un vēl neparastāka, ar pieredzi pastarpināti sais-

tīta matemātiska aparāta ieviešanas teorētiskajā fizikā (piemē-

ram, tenzoru analīze).
Matemātikas arvien plašākā izmantošana fizikā tieši parāda

fizikas progresu; matemātika ārkārtīgi paplašina dabas likumu

izzināšanas iespējas, sniedz lielākas iespējas zinātniskajai pare-

dzēšanai. Bet šai progresīvajā parādībā slēpjas zināmas bries-

mas, it īpaši personām, kuras specializējušās uz matemātikas pie-
lietošanu fizikā. Zinātnieki sāk uzskatīt, ka viņu uzdevums ir

nevis attēlot reālo procesu, bet gan izgudrot «ērtu» matemātisku

shēmu, kas iespējami vienkāršāk «aprakstītu» pieredzes datu ko-

pumu. Tā, piemēram, Ostvalds, Mahs un daži citi zinātnieki

XIX gs. beigās noliedza atomu pastāvēšanu tāpēc, ka termodina-

mikā diferenciālvienādojumu sistēmas varēja sastādīt arī bez ato-

misma priekšstatiem. «Dabas zinātņu ievērojamās sekmes,» rak-

stīja Ļeņins, «tuvošanās tādiem vienveidīgiem un vienkāršiem ma-

tērijas elementiem, kuru kustības likumi pieļauj matemātisku

apstrādājumu, rada to, ka matemātiķi aizmirst matēriju. «Matērija

izzūd», paliek tikai vienādojumi. Jaunā attīstības stadijā un it

kā jaunā veidā parādās vecā kantiskā ideja: prāts diktē dabai

likumus.» 1

Otrs «fizikālā ideālisma» rašanās cēlonis bija krasais lūzums

fizikas priekšstatos XIX gs. beigās un XX gs. sākumā un ar to

saistītā relativlsma ideju izplatīšanās. Kardinālās pārmaiņas fizi-

kas teorijā vispirms bija saistītas ar divu tās nozarojumu — elek-

tromagnētisko procesu un atomistikas teorijas — attīstību. Līdz

XIX gs. beigām fiziķi bija pārliecināti par Galileja un Ņūtona
klasiskās mehānikas likumu universālo nozīmīgumu. Ilgu laiku

pastāvēja uzskats, ka klasiskās mehānikas likumi ir spēkā ne tikai

attiecībā uz parastajiem ķermeņiem, bet arī uz elektrību un hipo-
tētisko ēteru — nesveramu, nepārtrauktu vidi, kurā notiek ķer-

meņu elektriskā un magnētiskā mijiedarbība. XIX gs. fizika ticēja,
ka dabā visus procesus agrāk vai vēlāk varēs reducēt uz vissī-

kāko daļiņu — atomu, ētera daļiņu utt. mehānisku mijiedarbību.
XIX gs. beigās mehāniskā ētera hipotēzi vajadzēja atmest, un

tās vietu ieņēma priekšstats par elektromagnētisko lauku, kura

svārstības bija, kā izrādījās, pirmajā acu uzmetienā tik dažādas

parādības kā redzamā gaisma, radioviļņi un uz jaunā gadsimta
sliekšņa atklātie rentgena stari. Tika atklātas negaidītas šā lauka

īpašības. Ļebedeva eksperimenti apstiprināja paredzējumus, ko

bija izvirzījusi teorija par gaismas spiedienu; ar to tika pierādīts,

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 287. lpp.
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ka elektromagnētiskajam laukam ir masa. Sagrauts tika arī vien-

pusīgais priekšstats par lauka nepārtrauktību: 1900. gadā Planks,
lai izskaidrotu izstarošanas procesu, ieviesa priekšstatu par gais-
mas izplatīšanos noteiktās porcijās, kvantos, t. i., par lauka pār-
trauktlbu līdzās tā nepārtrauktībai. To, ka uz lauku nevar attie-

cināt klasiskās mehānikas priekšstatus, visspilgtāk parādīja ļoti

precīzie Maikelsona eksperimenti, kuros viņš jau 1881. gadā at-

klāja, ka attiecībā uz gaismu tiek pārkāpts parastais ātrumu sa-

skaitīšanas princips. Apmēram ceturtdaļgadsimtu fiziķi pūlējās
izskaidrot šo «dīvaino» faktu; tikai 1905. gadā Einšteins atse-

višķajā relativitātes teorijā atrisināja šo jautājumu, revidēdams

pašus klasiskās mehānikas pamatus — tās priekšstatus par telpu
un laiku. Ņūtona mehānikā telpu un laiku uzskatīja par absolū-

tiem, no ķermeņa kustības neatkarīgiem un savstarpēji nesaistī-

tiem. Relativitātes teorija elektromagnētisma procesu izskaidro-

šanā nāca pie cita secinājuma, kas pēc savas nozīmes sniedzās

tālu pāri elektrodinamikas robežām, un proti, ka laiks un telpa ir

savstarpēji saistiti un relatīvi — tādā nozīmē, ka tie nav atkarīgi
no ķermeņu savstarpējās kustības (bet nevis tādā nozīmē, ka tie

būtu atkarīgi no cilvēka apziņas).

Tādējādi elektromagnētisma teorijas un relativitātes teorijas
attīstības rezultātā sabruka priekšstati par mehānikas universā-

lajiem likumiem, sabruka pasaules mehāniskā aina.

No otras puses, vēl nebija paguvusi apklust konservatīvo zi-

nātnieku opozīcija, kas neatzina atomu realitāti, kad radioaktivi-

tātes atklāšana (1896) un elektrona atklāšana (1897) izvirzīja
zinātnei jautājumu par atoma iekšējo uzbūvi. Radioaktīvais iz-

starojums liecināja, ka atomā ir milzīgi, pagaidām vēl neizpētīti

enerģijas avoti un ka ķīmiskie elementi ir pārvēršami, piemēram,
rādijs par hēliju un svinu. Pētījot elektronu kūļus, izrādījās, ka

elektrona masa mainās, mainoties elektrona kustības ātrumam.

Radās pirmās atomteorijas, kas apgalvoja, ka atoms visumā ir

elektriski neitrāls, bet sastāv no negatīviem un pozitīviem elek-

troniem. Drīz pēc Ļeņina grāmatas iznākšanas Rezerfords pierā-

dīja, ka pozitīvā lādiņa nesējs atomā ir nevis pozitīvais elektrons,
bet atoma kodols. Visi šie atklājumi bija pretrunā ar sen aprobē-

tajiem mehānistiskajiem priekšstatiem par atoma nemainīgumu
un masas pastāvīgumu.

Lielisks mēģinājums savienot elektrodinamiku un atomistiku

bija Lorenča elektronu teorija. Sī teorija balstījās uz pieņēmumu,
ka atoms sastāv no negatīvi un pozitīvi lādētiem elektroniem un,

tā kā visi ķermeņi sastāv no atomiem, tad pēc šās teorijas visas

pasaules parādības reducējamas uz elektrību. Šādā plāksnē elek-

tronu teorija mēģināja dot atbildi uz jautājumu par masas dabu,

apgalvodama, ka elektrona masa (un tātad arī masa vispār)
ir elektromagnētiska rakstura, t. i., to nosaka elektronu, elektriskā

lādiņa nesēju, mijiedarbība ar elektromagnētisko lauku, ko rada
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elektronu kustība. Citiem vārdiem, elektronu teorija sniedza

jaunu — elektromagnētisku pasaules ainu, kas nomainīja mehā-

nisko ainu, kura dominēja XIX gadsimtā.
Elektromagnētiskā pasaules aina vēlāk neguva pamatojumu,

jo visas kvalitatīvi dažādās fizikālās parādības reducēt uz elektro-

magnētisko lauku neizdevās, taču šai teorijai bija loti liela no-

zīme, jo tā palīdzēja sagraut veco mehānistisko priekšstatu
par dabu.

Tādējādi īsā laikā, it sevišķi beidzamajā gadu desmitā pirms
«Materiālisma un empiriokriticisma» nākšanas klajā, fizikā no-

tika īsta revolūcija. Veco priekšstatu laušanas periodā, kad šī

lūzuma galīgo rezultātu nevarēja paredzēt, bija grūti gūt skaidru

priekšstatu par zinātnes revolūcijas mērogu. Tādos periodos viegli
var ieslīdēt relatlvismā, t. i., visu veco principu vienpusīgā nolieg-

šanā, nostāties uz viedokja, ka vecie principi cietuši pilnīgu
«krahu» un no tiem palikušas tikai «drupas».

Ja nezina dialektiku, relatīvisms var novest arī pie ideālisma,

un tieši tādu ceļu uz ideālismu nogāja lielākā daļa XX gadsimta
sākuma «fizikālo» ideālistu. Par izcilo franču zinātnieku A. Puan-

karē Ļeņins rakstīja: «Pašu galveno principu laušana pierāda
(tāds ir Puankarē domu gājiens), ka šie principi nav vis kaut

kādas dabas kopijas, fotogrāfijas, ne kaut kā ārēja — attiecība

pret cilvēka apziņu — attēli, bet gan šās apziņas produkti.» 1

Tādi ir «fizikālā ideālisma» divi pamatprincipi, kas sakņojas

pašas fizikas zinātnes attīstībā. Citos sociālos apstākļos šie prin-
cipi varētu izraisīt atsevišķu zinātnieku atsevišķas kļūdas, bet ne-

vis novest pie «fizikālā ideālisma» skolas rašanās, pie fizikas

krīzes.

Kad fizika bija nokļuvusi līdz matērijas dziļumiem, kur dabas

procesu dialektisko raksturu vairs nevarēja ignorēt, vecais mehā-

nistiskais un metafiziskais materiālisms kā fizikas attīstības filo-

zofiskais pamats nonāca pretrunā ar jaunajiem faktiem un priekš-
statiem. Šo pretstatu varēja atrisināt tikai ar fiziķu pāreju uz

dialektisko materiālismu, kas pastāvēja jau vairāk nekā pusgad-
simtu. Dialektiskais materiālisms rādīja izeju no grūtībām, kādas

XX gadsimta sākumā bija nonākusi fizika, un neatstāja vietu fizi-

kas filozofisko problēmu ideālistiskam skaidrojumam.
Bet marksistiskā dialektika tālaika fiziķiem, kas bija audzināti

buržuāziskā pasaules uzskata garā, bija «grāmata zem septiņiem

zieģeļiem». Fiziķu lielākā daļa XX gadsimta sākumā (tāpat kā

XIX gadsimtā) joprojām turējās pie materiālistiskiem uzskatiem

par dabu. Tādi izcili zinātnieki kā Bolcmanis, Lanževens,

Tomsons, Umovs, Ļebedevs un daudzi citi aktīvi cīnījās pret «fizi-

kālo ideālismu», aizstāvēdami materiālistisko dabas izpratni un

fiziku kā zinātni, kura attēlo pastāvošo pasauli un kuras teorijām

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 235. lpp.
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ir objektīvu patiesību nozīme. Taču tālaika zinātnieku fiziķu mate-

riālisms bija metafiziskais materiālisms un lielākajai daļai zināt-

nieku, tā kā viņi to nesaistīja apzināti ar materiālismu kā filozo-
fisku virzienu, — turklāt stihiskais materiālisms. Prāva daļa zi-

nātnieku — fiziķu, biologu utt., īstenībā būdami materiālisti,

«kaunīgi» to noklusēja un saucās par «agnostiķiem», «pozitīvis-
tiem» utt. Analizējot angļu fiziķa Rikera uzskatus — viņš cīnījās
pret «fizikālajiem ideālistiem», bet pieļāva neprecizitātes, — Ļeņins
secināja, ka šim fiziķim trūkst tikai dialektiskā materiālisma zi-

nāšanu.

Fizikas matematizācijas un fizikas teoriju krasa lūzuma pe-
riodā iespējamība ieslīdēt ideālismā neapšaubāmi pastāvēja. Fiziķu
grupai, par kuru ir runa, šī iespējamība kļuva par īstenību tāpēc,
ka viņi nezināja dialektisko materiālismu. Bet šo nezināšanu savu-

kārt pilnīgi noteica sociālie apstākļi. «...Visi apstākļi, kādos

dzīvo šie cilvēki,» rakstīja Ļeņins par buržuāzisko zemju fiziķiem,
«atgrūž viņus no Marksa un Engelsa, met viņus triviālās kroņa
filozofijas apkampienos.»1

Ļeņins izteica stingru pārliecību, ka modernās fizikas krīze

ir pārejoša parādība, tāpat kā ikkura slimība, un ka «fizikas,
tāpat kā visu moderno dabas zinātņu, materiālistiskais pamat-
gars uzveiks visas un visādas krīzes, bet tikai obligāti aizstājot
metafizisko materiālismu ar dialektisko materiālismu»2.

Ļeņins ne tikai pasludināja, ka dabas zi-

nātniekiem nepieciešams pāriet dialektiskā

materiālisma pozīcijās, bet arī rūpīgi ap-

skatīja tos gnozeoloģijas jautājumus, kuri fiziķiem sagādāja
vislielākās grūtības. Ļeņins vispirms izanalizēja zinātnieku ap-

galvojumus, ka matērija «izzūd», apgalvojumus, kurus uztvēra

«fizikālais» un visāds citāds ideālisms kārtējai materiālisma

«gāšanai».
XIX gadsimta beigās un XX gadsimta sākumā mēģinājumi pa-

sludināt matēriju par «izzudušu» sagrupējami divās galvenās
grupās. Pirmkārt, daži filozofijā nepieredzējuši dabas zinātnieki

šo aplamo secinājumu guva no elektronu teorijas. XIX gadsimtā
fiziķi parasti runāja par trim reālo ķermeņu veidiem — «sveramo

matēriju», elektrību un ēteru. Elektronu teorija «sveramo matē-

riju» reducēja uz elektrību. «Jaunā sistēma gluži vienkārši liek

elektrību matērijas vietā,» rakstīja, piemēram, itāliešu fiziķis

A. Rigi.
Ļeņins atmaskoja mahistu mēģinājumus izmantot šādus fiziķu

apgalvojumus: «Kad fiziķi saka: «matērija izzūd», tad viņi ar to

grib pateikt, ka līdz šim dabas zinātnes visus savus fiziskās pa-
saules pētījumus ietvērušas trijos pēdējos jēdzienos — matērija,

Ļeņins par tā saucamo

matērijas izzušanu

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 245. lpp.
2 Turpat, 285. lpp.
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elektrība, ēters; tagad turpretim paliek tikai divi pēdējie, jo matē-

riju izdodas izskaidrot kā elektrību .. .»' Bet, kad ēteru sāka sa-

prast kā elektromagnētisku lauku, visi trīs tradicionālie reā110

ķermeņu veidi «pasaules elektromagnētiskajā ainā» tika reducēti

uz vienu veidu, ko nereti joprojām sauca par elektrību. Bet matē-

rija filozofiskā nozīmē un matērija kā «sveramo ķermeņu», t. i.,
viena fiziskās realitātes veida, apzīmējums ir pilnīgi dažādi jē-
dzieni. Terminu «matērija» Rigi un citi fiziķi lietoja tieši noteikta

matērijas veida apzīmēšanai.

Ļeņins izskaidro, kāda ir īstā jēga aplamajām frāzēm par

«matērijas izzušanu». Viņš raksta, ka «izteiciens: «matērija iz-

zūd», «matērija izskaidrojama ar elektrību» v. tml. ir tikai gno-

zeoloģiski nevarīgs tās patiesības izteikums, ka izdodas atklāt

jaunas matērijas formas, jaunas materiālās kustības formas, iz-

skaidrot vecās formas ar šīm jaunajām utt.»2
.

Tādējādi jēdziena «matērija» nepareizā lietošana dažus fiziķus
mūsu gadsimta sākumā noveda pie tā, ka fizikas jautājumu par

matērijas veidiem un uzbūvi viņi sajauca ar filozofijas jautājumu
par apziņas attiecību pret matēriju. Atšķetinot šo «mezglu»,
V. h Ļeņins uzsvēra, ka «vienīgā matērijas «īpašība», ar kuras

atzīšanu ir saistīts filozofiskais materiālisms, ir īpašība būt objek-
tīvai realitātei, eksistēt ārpus mūsu apziņas» 3

.

Otrais virziens, kādā notika uzbrukumi matērijas jēdzienam
un materiālismam, bija saistīts ar tādu «fizikālā ideālisma» no-

virzienu kā «enerģētisms». «Enerģētisma» nodibinātājs vācu zi-

nātnieks Ostvalds ierosināja «likvidēt pretstatu» starp matēriju

un garu, reducējot tos uz trešo principu, proti, uz enerģiju. Ost-

valds pavisam skaidri pateica šādas operācijas mērķi: «Veidot

pasaules uzskatu vienīgi no enerģētiska materiāla, pilnīgi neiz-

mantojot matērijas jēdzienu.»4 Līdz ar to Ostvalds sludināja kus-

tību bez tās materiālā nesēja, bez matērijas, un nav brīnums, ka

viņš (tāpat kā Mahs) nonāca to zinātnes obskurantu skaitā, kuri

XIX gadsimta beigās cīnījās pret atomu un molekulu teoriju, at-

zīdami atomus un molekulas tikai par «ērtām hipotēzēm».
Fiziķu un ķīmiķu lielākā daļa neatbalstīja «enerģētisma» pre-

tenzijas, pamatoti saskatīdami tajās uzbrukumu dabas zinātņu

materiālistiskajiem pamatiem. Pret Ostvalda un Maha ideālis-

tiskajām koncepcijām aktīvi cīnījās fiziķi, kuri apzināti stāvēja
materiālisma pozīcijās, — L. Bolcmanis Austrijā, Dž. Ficdžeralds

Anglijā, A. Stoļetovs Krievijā un daudzi citi. Stoļetovs, piemēram,

norādīja, ka Ostvalds neapzināti piedēvē enerģijai vielas, t. i-,

matērijas īpašības, ka enerģijas jēdzienu viņš lieto atrauti «no

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sej., 241. lpp.
2 Turpat, 292. lpp.
3

Turpat, 242. lpp.
4 B. OcTßūAbd, HaTvpipH.iococbHH, M., 1902, dp. 122, 123.



mehāniskās (t. i., materiālistiskās. — Aut.) augsnes, kas to iz-

audzinājusi»'.
Ļeņins «enerģētismu» kritizē speciālā savas grāmatas para-

grāfā, kuram ir virsraksts «Vai domājama kustība bez matēri-

jas?». Kustības atrautība no matērijas ir tā, kas «enerģētisma»
piekritējus noved pie domāšanas atrautības no objektīvās reali-

tātes. Patiesi, enerģija ir noteiktas kustības mērs. Ja matērijas
un gara jēdzienu kvalificē kā enerģijas jeb (kas ir tas pats) kus-

tības jēdzienu, kā to dara Ostvalds, mēs dabūjam tēzi: «Pasaule

ir kustība.» Bet kas tad tādā gadījumā kustas, — jautā «enerģē-
tisma» piekritējiem Ļeņins. Ja matērija izzūd, izgaisusi enerģijā,
tad laikam gan kustas doma? «Ja ne, ja līdz ar matērijas izzu-

šanu izzudusi arī doma, ar smadzeņu un nervu sistēmas izzušanu

izzuduši arī priekšstati un sajūtas, — tad, protams, viss ir izzu-

dis, izzudis arī jūsu spriedums kā viens no vienalga kādas

«domas» (vai līdz galam neizdomātas domas) paraugiem! Ja

turpretī — jā, ja, matērijai izzūdot, iedomājas neizzudušu domu

(priekšstatu, sajūtu utt.), tad jūs, protams, slepeni esat pārgājuši
uz filozofiskā ideālisma viedokli.»2

Ļeņins kritiski analizē «fizikālā ideālisma»

mēģinājumus izmantot zinātnes jaunākos
datus, lai ievazātu ideālistiskus uzskatus

par cēlonību un likumsakarību, par telpu

un laiku. Visādu nokrāsu ideālisti un ag-

nostiķi cīnījās pret materiālismu sakarā ar

šīm problēmām apbrīnojami vienprātīgi, jo jautājumā par lietu

pastāvēšanu ārpus apziņas starp Kanta un Jūma agnosticisma

paveidiem ir būtiska atšķirība, turpretī viņi ir pilnīgi vienis prā-
tis, ka telpu, laiku un cēlonību pasaulē «ienes» cilvēka apziņa.

Tālaika «fizikālā ideālisma» ievērojamākais pārstāvis E. Mahs

cēlonību pasludināja par «novecojušu», «metafizisku» jēdzienu
tāpēc, ka fizikā bija iekļuvis matemātiskais priekšstats par funk-
cionālo atkarību. Patiesi, mehānistiskais priekšstats par cēlonību

fizikā arvien vairāk atdeva vietu pilnīgākai, dialektiskai cēlonī-

bas kā tādas sakarības izpratnei, kur cēlonis un sekas atrodas mij-
iedarbībā un kur tātad funkcijas matemātiskais jēdziens ļauj pre-

cīzāk attēlot ķermeņu reālo mijiedarbību.
Bet Maham cēlonības mehānistiskās, vienkāršotās izpratnes

kritika bija tikai iegansts, lai noraidītu cēlonības objektīvo rak-

sturu un ievazātu domu, ka cēlonību pasaulē ienes cilvēka sa-

prāts. Analoģiski Puankarē sauca zinātnes likumus par «simbo-

liem», «konvencijām», ko cilvēks rada ērtības labad, lai «harmo-

nizētu» savu pieredzi, t. i., sajūtas.
Kritizējot Mahu, Puankarē un krievu mahistus, kas viņiem

Ļeņina cīņa ar

«fizikālo ideālismu»

jautājumā par cēlonības,

telpas un laika

problēmām

IA. r. CTOAeroe, CočpaHiie cofaffeHHft, t. 11, M.—Jl., 1941, cīp. 320.
2

V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 249. lpp.
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noticēja uz vārda, Ļeņins nostājās pret to, ka
;

filozofisko jautā-
jumu par cēlonības atzīšanu vai neatzīšanu aizstāj ar jautājumu
par cēlonisko sakaru tādu vai citādu formulējumu. Zinātne, arvien

vairāk iedziļinādamās parādību būtībā, atklās mums reālajā pa-
saulē arvien jaunas, sarežģītākas parādību cēloņsakarības for-

mas. Mūsu cēlonības priekšstatu relativitāte rāda, ka cēlonība,

nepieciešamība, likumsakarība pastāv dabā neatkarīgi no mūsu

apziņas un gūst zinātnes likumos arvien precīzāku atspoguļojumu.
Mahisti sludināja subjektīvismu gan telpas, gan laika izpratnē.

Kritizējot novecojušo Ņūtona priekšstatu par absolūto telpu un

absolūto laiku, Mahs nonāca pie objektīvā laika un telpas nolie-

guma, pie secinājuma, kā nevis cilvēks ar viņa apziņu atrodas

telpā un laikā, bet, otrādi, telpa un laiks pastāv tikai cilvēka

galvā. Fiziķis Mahs filozofa Maha ietekmē nonāca līdz tādai

bezjēdzībai, ka 1872. gadā ierosināja ķīmisko elementu atomus un

1906. gadā — elektronus meklēt ārpus reālās trīs dimensiju tel-

pas. «Maha spriedums,» rakstīja Ļeņins, «ir pāreja no dabas zi-

nātņu nometnes fideisma nometnē. Dabas zinātnes tiklab 1872. g.,

kā arī 1906. g. meklēja, meklē un atrod — vismaz uztausta —

elektrības atomu, elektronu, trīs dimensiju telpā. Dabas zinātnes

nešaubās par to, ka viela, kuru tās pētī, pastāv ne citādi kā trīs

dimensiju telpā un ka tātad arī šās vielas daļiņas, kaut arī tās būtu

tik sīkas, ka mēs tās nevaram redzēt, «obligāti» pastāv tai pašā
trīs dimensiju telpā.» 1

Ļeņins norāda, ka laika un telpas problēmas filozofiskā as-

pekta risinājumā relatīvisti lieto šādu paņēmienu: zinātnisko

priekšstatu mainīgumu, relativitāti un metafiziskā materiālisma

kļūdu, kas izpaužas apgalvojumā, ka mūsu zināšanām ir absolūts

raksturs, viņi izmanto uzbrukumam materiālismam vispār. Tieši

tai laika posmā, kad tika radīta un zinātnieku apziņā nostipri-

nājās relativitātes teorija, priekšstati par telpu un laiku pārdzī-

voja krasu lūzumu, un tas atviegloja relatīvistiem viņu uzdevumu.

Ļeņins parāda, ka šādi mēģinājumi ir pilnīgi nepamatoti:
«Cilvēka telpas un laika priekšstatu mainīgums tikpat maz ap-

gāž viena un otra objektīvo realitāti, kā zinātnisko atziņu mainī-

gums par matērijas uzbūves un kustības formām neapgāž ār-

pasaules objektīvo realitāti.»2

Lielisks dabas zinātņu sasniegumu filozo-

fiskā vispārinājuma paraugs ir Ļeņina

ideja par nesen pirms tam atklātā elek-

trona neizsmeļamību. Elektrona atklāšana sagrāva metafizisko

priekšstatu par atomiem kā «pēdējām», nedalāmām daļiņām. Tacu

daudzi uz metafizisku domāšanu disponēti zinātnieki centās tagad
ne vairs atomu, bet elektronu pasludināt par meklēto un beidzot

Ļeņins par matērijas

neizsmejamtbu

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 162. lpp.
2 Turpat, 157. lpp.
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atrasto «beidzamo» daļiņu. Pretstatā šīm tendencēm Ļeņins for-

mulē domu par matērijas bezgalību dziļumā: «... daba ir bez-

galīga, tāpat kā bezgalīga ir arī tās mazākā daļiņa (arī elek-

trons tai skaitā)», «elektrons ir tikpat neizsmeļams kā atoms,
daba ir bezgalīga . . .»'.

Turpmākā zinātnes attīstība pilnīgi apstiprināja šo Ļeņina
ideju. Mēs arī šodien droši nezinām, vai elektrons un citas mikro-

daļiņas sastāv no sīkākām sastāvdaļām, lai gan «kvarku» hipo-
tēze dod zināmu pamatu pozitīvai atbildei uz šo jautājumu. Bet

neatkarīgi no tā desmitiem «elementāro» daļiņu un to daudzo īpa-
šību atklāšana, to savstarpējo pārvērtību atklāšana tieši apstip-
rina Ļeņina domu par matērijas neizsmeļamību dziļumā.

Tādējādi grāmatā «Materiālisms un empiriokriticisms» Ļeņins
deva atbildi uz svarīgākajiem filozofiskajiem jautājumiem, kādus

XX gadsimta sākumā izvirzīja fizikas attīstība, un līdz ar to pie-

rādīja, ka no dialektiskā materiālisma pozīcijām pilnīgi iespē-

jams pārvarēt filozofiskās grūtības, kas rodas mūsdienu dabas

zinātņu attīstības gaitā.

4. §. Kā Ļeņins aizstāvēja un attīstīja
vēsturisko materiālismu

Sabiedrisko procesu straujā attīstība imperiālisma laikmetā,
šķiru sadursmju saasināšanās, pirmā Krievijas revolūcija un revo-

lucionārie notikumi citās zemēs, 1914.—1918. g. pasaules karš —

tas viss izvirzīja marksistiem uzdevumu radoši izstrādāt jaunas

sarežģītas un grūtas sabiedrības attīstības problēmas. Galvenās

kapitālisma likumsakarības joprojām pastāvēja arī imperiālismā,
bet ieguva specifisku raksturu. Ekonomiskās un politiskās attīs-

tības nevienmērība monopolistiskā kapitālisma apstākļos rada

asus" sociālus un politiskus konfliktus. Pārmaiņas šķiru samērā,

šķiru cīņas jaunās formas, nacionālās atbrīvošanās kustības pa-

stiprināšanās kolonijās un atkarīgajās zemēs jaunā veidā izvirza

jautājumus par revolūcijas raksturu un virzītājiem spēkiem, par

valsti. Ideoloģiskā cīņa saasinās un iegūst arvien lielāku nozīmi.

Lai pareizi noteiktu strādnieku šķiras un tās revolucionārās

partijas uzdevumus cīņā par sociālisma uzvaru, marksistiem vaja-

dzēja zinātniski izskaidrot sabiedrības attīstību jaunajā laikmetā.

Šo uzdevumu sekmīgi veica Ļeņins un viņa cīņas biedri.

Buržuāzijas ideologi un revizionisti pastiprināja uzbrukumus

vēsturiskajam materiālismam. Sevišķi lielas briesmas draudēja no

filozofiskā revizionisma. Ļeņins rakstīja: «Arvien smalkāka mar-

ksisma falsifikācija, arvien smalkāki antimateriālistisko mācību vil-

tojumi marksisma izskatā, — lūk, ar ko raksturojas modernais

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 291., 244. lpp
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revizionisms gan politiskajā ekonomijā, gan taktikas jautājumos,
gan filozofijā vispār, tiklab gnozeoloģijā, kā arī socioloģijā.» 1

Liberālie narodņiki, «legālie marksisti», ekonomisti, meņševiki un

II Internacionāles oportūnisti, tāpat kā buržuāziskie sociologi, cen-

tās pašos pamatos sagrozīt vēstures materiālistisko izpratni, aiz-

stāt to ar dažādām ideālistiskām teorijām: viņi identificēja sa-

biedrisko esamību un sabiedrisko apziņu, noliedza sabiedrības

objektīvās likumsakarības, šķiru pretrunas un šķiru cīņu v. tml.

Cīņā pret liberālajiem narodņikiem un da-

žādu nokrāsu revizionistiem Ļeņins radoši

izstrādāja jautājumu par dialektiskā un

vēsturiskā materiālisma nesaraujamo sa-

karu. «Materiālisms vispār,» rakstīja
Ļeņins, «atzīst objektīvi reālu esamību

(matēriju), kas neatkarīga no cilvēces apziņas, no sajūtas, no

pieredzes utt. Vēsturiskais materiālisms atzīst sabiedrisko esamību

par neatkarīgu no cilvēces sabiedriskās apziņas. Apziņa kā te, tā

tur ir tikai esamības atspoguļojums, labākā gadījumā aptuveni
pareizs (adekvāts, ideāli eksakts) tās atspoguļojums. Šai mar-

ksisma filozofijā, kas izlieta no viena tērauda gabala, nevar izņemt
nevienu pamatpremisu, nevienu būtisku daļu, neatejot no objektī-
vās patiesības, neiekrītot buržuāziski reakcionāro melu apkampie-
nos.»

2 Ļeņins konsekventi aizstāvēja marksistisko tēzi, ka vēstu-

riskais materiālisms ir dialektiskā materiālisma pamatprincipu
attiecināšana uz sabiedriskajām parādībām. Vēsturiskā materiā-

lisma uzdevums ir izzināt sabiedrisko parādību pārmaiņu pamat-
likumus un šo pārmaiņu objektīvo loģiku, lai šos likumus izman-

totu kapitālistiskās sabiedrības revolucionārai pārveidošanai par

sociālistisku sabiedrību.

Sabiedriskās esamības un sabiedriskās apziņas savstarpējā
attiecībā Ļeņins sīki aplūko arī otru pusi — sabiedriskās apziņas
iedarbību savukārt uz sabiedrisko esamību. Sabiedriskā apziņa
nevis vienkārši atspoguļo sabiedrisko esamību, bet arī pati aktīvi

piedalās sabiedrības attīstībā. Ļeņina darbos parādīts, ka jaunajā
vēstures laikmetā ideju loma sabiedrības dzīvē arvien vairāk

pieaug.
Liberālie narodņiki un revizionisti no ideālistiskām pozīcijām

izskaidroja sabiedrības attīstību, būtībā viņi noliedza objektīvas
sociālās likumsakarības. Par vēsturisko procesu virzītājspēku viņi

uzskatīja idejiskos motīvus, kritiski domājošās personības saprātu
utt. A. Bogdanovs, sabiedrisko esamību identificēdams ar sabied-

risko apziņu, secināja, ka sabiedriskās likumsakarības ir subjektu
apziņas, viņu «sociāli organizētās pieredzes» radīts produkts.

Atspēkojot šādas tēzes, Ļeņins atsedz sabiedrības attīstības

Dialektiskā un

vēsturiskā materiālisma

vienība. Sabiedrības

likumsakarību

objektīvais raksturs

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 309. lpp.
2 Turpat, 304. un 305. lpp.
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likumu objektīvo raksturu. Sabiedrības dzīves visas puses ļauj
izskaidrot materiālās sabiedriskās attiecības, šo attiecību attīstī-

bas objektīvās likumsakarības, kuras veidojas, neiedamas cauri

cilvēku apziņai.

Ļeņins konkretizē sabiedriski ekonomiskās formācijas jēdzienu,
ko raksturo vēsturiski noteiktais ražošanas spēku un ražošanas

attiecību samērs un attiecība starp bāzi un virsbūvi. «Marksisms,»
rakstīja Ļeņins, «norādīja ceļu sabiedriski ekonomisko formāciju
rašanās, attīstības un pagrimšanas procesa visu aptverošai, vis-

pusīgai pētīšanai, aplūkodams visu pretrunīgo tendenču kopumu,
izskaidrodams tās ar dažādu sabiedrības šķiru precīzi noteicamiem

dzīves un ražošanas apstākļiem, novērsdams subjektīvismu un pat-
vaļu atsevišķu «valdošu» ideju izvēlē vai to iztulkošanā, atklādams

bez izņēmuma visu ideju un visu dažādo tendenču saknes mate-

riālo ražošanas spēku stāvokli.»1
Ļeņins parāda, cik nepamatoti ir buržuāziskās socioloģijas

mēģinājumi sociālos procesus izskaidrot tikai ar nedzīvās un dzī-

vās dabas likumiem. Sabiedriskās parādības kvalitatīvi atšķiras no

dabas procesiem, un tās var izzināt, tikai pētījot sabiedriskās

likumsakarības. Šo likumsakarību identificēšanai ar fizikālo, ķī-
misko un bioloģisko parādību likumsakarībām nav nekā kopēja ar

īsto sabiedrisko zinātni. Izsmejot šādus buržuāzisko sociologu un

revizionistu mēģinājumus, Ļeņins rakstīja: «Viss šis mēģinājums
no sākuma līdz beigām nekur neder, jo «izlases», enerģijas «asi-

milācijas un dezasimilācijas», enerģētiskās bilances v. t. jpr.,
v. tml. jēdzienu pielietojums sabiedrisko zinātņu laukā ir tukša

frāze. Patiesībā ar šo jēdzienu palīdzību nekādu sabiedrisko pa-
rādību pētīšanu, nekādu sabiedrisko zinātņu metodes noskaidro-

šanu nevar izdarīt. Nav nekā vieglāka kā uzlipināt zīmītes ar uz-

rakstiem «enerģētisks» vai «bioloģiski socioloģisks» uz tādām

parādībām kā krīzes, revolūcijas, šķiru cīņa v. tml., bet nav arī

nekā neauglīgāka, sholastiskāka, nedzīvāka par šo nodarbošanos.» 2

Imperiālisma- laikmetā arvien plašākas tau-

tas masas tiek iesaistītas sabiedriskajā
dzīvē. Buržuāzijas ideologi un politiķi, kā

arī viņu atdarinātāji revizionisti visādi noliedza darbaļaužu izšķi-
rošo lomu vēstures procesos, šādu lomu piedēvēdami ekspluatato-
riskajam mazākumam vai atsevišķām personībām, kas pauž val-

došo šķiru intereses. Krievijā antizinātniskas koncepcijas šai jau-
tājumā, tāpat kā muižnieku un buržuāzijas teorētiķi, aizstāvēja
liberālie narodņiki, meņševiki, eseri v. tml.

Tikai marksisms pirmo reizi izskaidroja zinātniski tautas masu

vietu un lomu sabiedrības attīstībā. Ļeņins norādīja, ka agrākās
vēstures teorijas «labākajā gadījumā apskatīja tikai cilvēku vēstu-

Tautas masu un

personības loma vēsturē

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., SB. lpp.
2

V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj v 307. lpp.
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riskās darbības idejiskos motīvus», bet «neaptvēra tieši iedzīvotāju
masu darbību. . .»*. Vēsturiskais materiālisms atklāja plašu tautas

masu un atsevišķu šķiru darbības cēloņus un likumsakarības.

Ļeņins ar sevišķi lielu uzmanību analizēja, kāda vēsturiskā
loma ir strādnieku šķirai kā galvenajam sabiedriskajam spēkam
kapitālisma un sociālisma revolucionārajā pārveidošanā. Ļeņins

parādīja, ka imperiālisma apstākļos, kad rūpniecības attīstība un

koncentrācija sasniegusi sevišķi augstu līmeni, kad straujā tempā
tiek radīti materiālie priekšnoteikumi pārejai uz sociālismu, pro-
letariāta vēsturiskā loma pieaug. Ļeņins norādīja, ka strādnieku

šķirai «jābūt vadītājam, hegemonam visas tautas cīņā par pil-
nīgu demokrātisku apvērsumu, visu darbaļaužu un ekspluatēto cīņā

pret apspiedējiem un ekspluatatoriem. Proletariāts ir revolucionārs

vienīgi tiktāl, ciktāl tas apzinās un realizē dzīvē šo hegemonijas
ideju.»2

Sevišķi sīki Ļeņins izpētīja strādnieku kustības attīstību Krie-

vijā. Tā kā pasaules revolucionārās kustības centrs bija pārvieto-
jies uz Krieviju, Krievijas proletariātam izvirzījās sevišķi svarīgi

uzdevumi. Jau savā agrīnajā darbā «Kas tie tādi «tautas draugi»

un kā viņi karo pret sociāldemokrātiem?» Ļeņins ģeniāli tālredzīgi

paredzēja Krievijas strādnieku šķiras ietekmes pastiprināšanos
pasaules revolucionārajā kustībā. XX gs. sākumā Ļeņins rakstīja:
«Vēsture nu izvirzījusi mums tuvāko uzdevumu, kas ir visrevolu-
cionārākais no visiem jebkuras citas zemes proletariāta tuvāka-

jiem uzdevumiem. Šī uzdevuma veikšana, ne vien Eiropas, bet arī

(varam tagad teikt) Āzijas reakcijas visvarenākā balsta sagrau-

šana, padarītu Krievijas proletariātu par starptautiskā revolucio-

nārā proletariāta avangardu.»
3

Turpmākie vēsturiskie notikumi, it

īpaši 1905. un 1917. gada revolūcija, Ļeņina zinātnisko paredzē-
jumu pilnīgi apstiprināja.

Ļeņina sniegtā proletariāta šķiriskās dabas un viņa attīstības

likumsakarību vispusīgā analīze, proletariāta vietas un lomas

noskaidrošana imperiālisma laikmetā ir paraugs, kā radoši izstrā-

dāt marksistisko teoriju par tautas masu lomu vēsturē.

Ļeņins uzskatīja, ka svarīgi ir arī noskaidrot sīkburžuāzijas

daudzmiljonu masu, it īpaši darba zemniecības masu, lomu. Viņš

sīki izstrādāja jautājumu par zemniecības divējādo sociālo dabu,

par sīkburžuāzijas attīstības ceļiem un likumsakarībām imperiā-
lisma laikmetā, par to, kā proletariāts cīnās, lai darba zemniecī-

bas masas pārvērstu par drošu proletariāta sabiedroto. Ļeņins
uzsvēra, ka proletariāts un tā revolucionārā partija visādi atbalsta

un attīsta sīkburžuāzijas progresīvo pusi un cenšas pārvarēt pri-

vātīpašniecisko tendenču, sīkburžuāziskās stihijas negatīvo ietekmi-

Sīkburžuāzija ieņem vidēju stāvokli starp proletariātu un buržuā-

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 37. un 38. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 17. sēj., 193. lpp.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 5. sēj., 336. lpp.



35
— 289 545

ziju un viena, patstāvīgi, nespēj atbrīvoties no ekspluatācijas.
Tikai strādnieku šķiras vadībā tā var sasniegt šo mērķi. Ļeņins
1905. gadā rakstīja: «Sociāldemokrāts, protams, nekad neaizmirsīs,
ka sīkburžuāziskajai pilsētu un lauku masai ir divējāda politiski
ekonomiskā daba, viņš nekad neaizmirsīs, ka proletariātam, kas

cīnās par sociālismu, nepieciešama atsevišķa un patstāvīga šķiras

organizācija. Bet tāpat viņš neaizmirsīs, ka šai masai ir «ne vien

pagātne, bet arī nākotne, ne vien aizspriedumi, bet arī saprāts»,
kas mudina to uz priekšu, uz revolucionāri demokrātisku dikta-

tūru; viņš neaizmirsīs, ka izglītību dod ne tikai grāmatiņas vien

un pat ne tik daudz grāmatiņas, cik pati revolūcijas gaita, kas

atver acis, dod politisku mācību.»1 Ļeņins vispusīgi kritizēja
Pļehanova un meņševiku viedokli — tie uz zemniecību raudzījās
metafiziski, saskatīja tajā tikai reakcionāru spēku un tādējādi
noliedza strādnieku šķiras un zemniecības savienību. Reizē ar to

Ļeņins kritizēja arī tos, kuri atkāpās no sīkburžuāzijas sociālās

dabas dialektiskās izpratnes, kuri pārspīlēja tās revolucionārismu

un atzina to par spējīgu patstāvīgi, nošķirti no strādnieku šķiras

panākt ekspluatatoriskās sabiedrības revolucionāru pārveidošanu.
Liberālie narodņiki un citi subjektīvās socioloģijas piekritēji

nepareizi saprata sakarību starp vēsturisko nepieciešamību un

cilvēku apzināto darbību. Viņi ignorēja vēsturisko nepieciešamību
un pārspīlēja gribas un atsevišķu cilvēku darbības nozīmi. Libe-

rālo narodņiku metafizikai pretī Ļeņins izvirzīja marksisma dia-

lektisko tēzi: «.. .Vēsturiskās nepieciešamības ideja it nebūt nesa-

tricina personības lomu vēsturē: vēsture visa veidojas tieši no

personību rīcības, kuras neapšaubāmi ir darbinieki. īstenais jautā-

jums, kas rodas, novērtējot personības sabiedrisko darbību, ir tas,

kādos apstākļos šai darbībai nodrošinātas sekmes? kas garantē to,
ka šī darbība nepaliks par atsevišķi izolētu aktu, kas nogrimst pre-

tēju aktu jūrā?»
2 Marksistiskā teorija pamatojas uz to, ka ne tikai

izcilai personībai, bet arī parastajiem cilvēkiem ir zināma loma

vēsturiskajos notikumos. Bet izšķirošā loma vēsturē pieder tautas

masām. Ļeņins mācīja, ka visi darbaļaudis, ikviens no viņiem,

piedaloties revolucionārajā cīņā, dod savu ieguldījumu ekspluata-
toru iekārtas gāšanā un sociālisma uzvaras izcīnīšanā. «No visām

citām sociālistiskajām teorijām marksisms atšķiras ar to, ka tas

lietu objektīvā stāvokļa un evolūcijas objektīvas gaitas analīzes

pilnīgu zinātnisku skaidrību apbrīnojami labi apvieno ar masu

un, protams, arī ar atsevišķu personu, grupu, organizāciju un par-

tiju, kas prot sataustīt un realizēt sakarus ar vienam vai otrām

šķirām, revolucionārās enerģijas, revolucionāras jaunrades un re-

volucionārās iniciatīvas nozīmes visnoteiktāko atzīšanu.»3

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 8. sēj., 254. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 1. sēj., 136. lpp.
3

V. I. Ļeņins, Raksti, 13. sēj., 20. lpp.
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veņins enerģiski atmaskoja nepamatotos mēģinājumus pārspī-
lēt atsevišķu personību lomu un radīt šo personību kultu. Lai pro-
letāriskās partijas vadītājs sekmīgi veiktu savus uzdevumus, no-

rādīja Ļeņins, vajag, lai partija nemitīgi ietekmētu savus vadītā-

jus, virzītu visu viņu darbību un lai partija iepazītos arī ar viņu
individuālajām īpatnībām, ar viņu stiprajām un vājajām pusēm.
Vairākkārt uzsvērdams, ka strādnieku šķirai un tās partijai vaja-
dzīgi autoritatīvi vadītāji prasmīgai šķiru cīņas organizēšanai, šās

cīņas programmas un taktikas teorētiskai izstrādāšanai un revo-

lucionārās kustības pieredzes vispārināšanai, Ļeņins reizē ar

to norādīja, ka katras zemes progresīvo, apzinīgo strādnieku

un viņu revolucionārās partijas kolektīvā cīņa vienmēr būs vis-

lielākā autoritāte, risinot proletāriskās revolūcijas un sociā-

lisma celtniecības uzdevumus 1
.

Ļeņins un citi marksisti daudz uzmanības

veltīja kapitālisma attīstības jaunās, aug-

stākās pakāpes — imperiālisma rašanās

cēloņu un attīstības un šā procesa likum-

sakarību vispusīgai pētīšanai. Bez dzijas zinātniskas šo jautājumu
izstrādāšanas nebija iespējams noteikt strādnieku šķiras un tās

partijas uzdevumus jaunajos vēsturiskajos apstākļos.
Darbā «Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija» un citos

Ļeņins parādīja, ka kapitālistiskā sabiedrība nav nekas pastāvīgs,
ka tā attīstās, iziedama divas galvenās fāzes: 1) pirmsmonopolis-
tisko kapitālismu; 2) imperiālismu. Pāreja uz imperiālismu notiek

kapitālismam raksturīgo objektīvo sabiedrisko likumu darbības

rezultātā. Brīvā konkurence pirmsmonopolistiskā kapitālisma laik-

metā rada savu pretstatu — monopolu. Tieši monopols tad arī

kļūst par vienu no imperiālisma jaunās stadijas atšķirīgajām
iezīmēm.

Ļeņins dziļi atsedza imperiālisma attīstības dialektiku. Viena

no imperiālisma galvenajām likumsakarībām ir pretrunas pastipri-
nāšanās starp ražošanas sabiedrisko raksturu un piesavināšanās
privāto formu. Ļeņins rakstīja: «Kapitālisms savā imperiālistis-
kajā stadijā noved līdz pašai vispusīgākai ražošanas sabiedrisko-

šanai, tas, var teikt, ievelk kapitālistus pretēji viņu gribai un apzi-

ņai kaut kādā jaunā sabiedriskā kārtībā, kas ir pāreja no pilnīgas
konkurences brīvības uz pilnīgu sabiedriskošanu.»2 Taču imperiā-
lisma apstākļos to, tāpat kā citas kapitālisma pretrunas,

_

nevar

atrisināt. Šīs pretrunas gūst atrisinājumu tikai procesā, kurā kapi-
tālisms revolucionāri pārveidojas sociālismā.

Ļeņins kritizēja buržuāzisko sociologu un revizionistu izvirzī-

tās antizinātniskās koncepcijas par imperiālisma īpatnībām un

likumsakarībām. K. Kautskis, piemēram, metafiziski traktēja i'mpe-

Imperiālisma attīstības

specifisko īpatnību un

likumsakarību atklāšana

1 Sk. V. I. Ļeņina Rakstu 11. sej., 355. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 22. sēj., 189. lpp.



riālisma definīciju un nesaskatīja visu tā pamatpazīmju dialektisko

savstarpējo sakarību. Tā viņš imperiālisma būtību reducēja uz

industriālo nāciju tieksmi pievienot sev agrārās nācijas un ap-

gabalus.

Imperiālisms radīja tādas bīstamas sociālas parādības kā impe-
riālistiskos laupīšanas karus. II Internacionāles oportūnisti izvir-

zīja vairākas «teorētiskas» koncepcijas imperiālistisko karu attais-

nošanai. Ar dažādiem ieganstiem viņi pūlējās savas valdības karu

uzskatīt par taisnīgu. Viņi apgalvoja, ka uzvara karā nodrošinās

straujāku kapitālisma attīstību un tas savukārt tuvinās sociālismu.

Tāpēc, teica sociālšovinisti, katras zemes strādnieku šķira ir ieinte-

resēta «savas» valdības uzvarā. Atmaskojot sociālšovinismu,
Ļeņins parādīja, cik nepamatota ir tāda pieeja karu cēloņu un

rakstura pētīšanā. Lai noteiktu kara raksturu, jāskatās, kāda bijusi
valstu politika pirms kara, jo ikviens karš ir šās politikas turpinā-
jums, tikai citiem līdzekļiem. Ļeņins rakstīja: «Ja politika bijusi
imperiālistiska, t. i., tāda, kas aizstāv finansu kapitāla intereses,
laupa un apspiež kolonijas un svešas zemes, tad arī karš, kas izriet

no šīs politikas, ir imperiālistisks karš. Ja politika ir bijusi nacio-

nālas atbrīvošanās politika, t. i., tāda, kas paudusi masu kustību

pret nacionālo jūgu, tad karš, kas izriet no šādas politikas, ir

nacionālas atbrīvošanās karš.»1

Pirmais pasaules karš bija netaisnīgs, imperiālistisks abām

pusēm. Tāpēc Ļeņins atzina, ka vienīgais pareizais lozungs ir cīņa
pret imperiālistiskajām valdībām par imperiālistiskā kara pārvēr-
šanu pilsoņu karā. Ļeņins parādīja principiālo, kvalitatīvo atšķi-
rību starp imperiālistiskiem, netaisnīgiem kariem un progresīviem,

taisnīgiem kariem. Pie tādiem taisnīgiem kariem pieder proleta-
riāta, darbaļaužu masu bruņotā cīņa pret ekspluatatoriem un

nacionālās atbrīvošanās kari.

javos darbos V. I. Ļeņins pierādīja, ka

mperiālisma pretrunu — iekšējo (ekono-
miskās krīzes, bezdarbs, šķiru un nacionā-

lās atbrīvošanās cīņas saasināšanās utt.) un ārējo (starptautisko
monopolistisko apvienību konkurences cīņas saasināšanās, kari

utt.) pretrunu saasināšanās likumsakarīgas sekas ir gan buržuā-

ziski demokrātiskās, gan sociālistiskās revolūcijas. Ļeņins izstrā-

dāja viengabalainu, harmonisku teoriju par dažādiem revolūciju
tipiem imperiālisma laikmetā. Atšķirībā no meņševikiem un II

Internacionāles oportūnistiem, kuri uz jaunajiem apstākļiem mehā-

niski attiecināja pagājušajos gadsimtos Rietumu zemēs notikušo

buržuāzisko revolūciju raksturīgās īpatnības, Ļeņins, pamatojoties
uz konkrētu vēsturisku analīzi, parādīja, ka imperiālisma laikmetā

buržuāziskajām revolūcijām ir savas specifiskas iezīmes un likum-

Ļeoiniska sociālistiskas

revolūcijas teorija

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 23. sēj., 21. lpp.
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sakarības. Vispirms no 1905—1907. gada revolūcijas un no 1917.

gada Februāra revolūcijas pieredzes varēja pārliecināties, ka bur-

žuāziski demokrātiskā revolūcija būtiski atšķiras no agrākajām
buržuāziskajām revolūcijām, pirmkārt, pēc saviem virzītājspēkiem
un, otrkārt, pēc cīņas formām un mērķiem. Buržuāziski demokrā-

tiskās revolūcijas virzītājspēki ir strādnieku šķira un zemniecība.

Revolūcijas ienaidnieki ir ne tikai muižnieki, bet arī lielburžuāzija.
Atsedzot Krievijas pirmās buržuāziski demokrātiskās revolūcijas
dialektiku, Ļeņins rakstīja: «Krievijas revolūcijas savdabīgums ir

tieši tas, ka tā pēc sava sociālā satura bija buržuāziski demokrā-

tiska, bet pēc cīņas līdzekļiem — proletāriska.»1
Jaunajos vēsturiskajos apstākļos aktuāls kļuva jautājums par

buržuāziski demokrātiskās revolūcijas pāraugšanu sociālistiskā

revolūcijā. Meņševiki metafiziski atrāva sociālistisko revolūciju no

buržuāziski demokrātiskās, neredzēja dialektiku, kāda raksturīga

procesam, kurā buržuāziski demokrātiskā revolūcija pāraug sociā-

listiskā revolūcijā. Ļeņins sīki kritizēja meņševistiskās dogmas
un nostādīja tām pretī zinātniski pamatoto teoriju par buržuāziski

demokrātiskās revolūcijas pāraugšanu sociālistiskajā revolūcijā.
«Proletariātam jānoved līdz galam demokrātiskais apvērsums, pie-

vienojot sev zemniecības masu, lai ar spēku salauztu patvaldības
pretošanos un paralizētu buržuāzijas svārstlšanos. Proletariātam

jāveic sociālistiskais apvērsums, pievienojot sev iedzīvotāju pus-

proletārisko elementu masu, lai ar spēku salauztu buržuāzijas pre-
tošanos un paralizētu zemniecības un sikburžuāzijas svārstlšanos.»2

Imperiālisma īpatnību un likumsakarību analīze noveda Ļeņinu
pie jauna secinājuma par sociālistiskās revolūcijas realizēšanas

ceļiem. Kā zināms, Markss un Engelss atzina, ka sociālistiska

revolūcija var uzvarēt tikai vienlaicīgi visās galvenajās kapitālis-
tiskajās zemēs vai to lielākajā daļā un nevar uzvarēt vienā atse-

višķā zemē. Šī Marksa un Engelsa tēze izrietēja no pirmsmonopo-
listiskā kapitālisma attīstības likumsakarību analīzes.

Imperiālisma laikmetā veidojas citāda vēsturiskā situācija,

mainās šķiru spēku samērs. Imperiālisma visvarenību iedragā pret-
runu saasināšanās un strādnieku un nacionālās atbrīvošanās kus-

tības pieaugums. levērojami pastiprinājušās pretrunas starp impe-

riālistiskajām zemēm, un tas dara iespējamu imperiālisma apvie-
noto spēku šķelšanos.

Radot jaunu sociālistiskās revolūcijas teoriju, Ļeņins vispirms

pamatojās uz tā likuma darbību, pēc kura imperiālisma laikmetā

ekonomiskā un politiskā attīstība nav vienmērīga. «Ekonomiskās

un politiskās attīstības nevienmērība,» rakstīja Ļeņins, «ir neap-

strīdams kapitālisma likums. No tā jāsecina, ka iespējama sociā-

lisma uzvara sākumā nedaudzās vai pat vienā atsevišķi ņemta

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 23. sēj., 222. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 9. sej., 74. lpp.
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kapitālistiskā zemē.»1 Tā kā sociālistiskās revolūcijas uzvara vienā

atsevišķā zemē nenovēršami izraisa imperiālistisko valstu buržuā-

zijā tieksmi sakaut uzvarošo proletariātu, tad no tā izriet ari jauna
tipa karu iespējamība. So karu gaitā uzvarējušajam proletariātam
savienībā ar darba zemniecības masām, citu zemju proletariāta
atbalstītam, jāaizsargā sava sociālistiskā tēvija ar ieročiem rokās.

Vispārinot Krievijas un citu zemju revolūciju pieredzi, Ļeņins
izstrādāja jautājumu par sociālistiskās revolūcijas attīstības ceļiem
un formām. Atkarībā no konkrētajiem vēsturiskajiem apstākļiem,
no šķiru spēku samēra sociālistiskā revolūcija notiek vardarbības

ceļā, t. i., kā proletariāta un tam līdzi ejošo darbaļaužu bruņota
cīņa pret ekspluatatoriem, vai arī mierīgā ceļā, t. i., bez bruņotas

sacelšanās, bez pilsoņu kara, vai arī abu revolūcijas attīstības

formu dialektiskajā sakarā un savstarpējā pārejā. Analizējot revo-

lucionāro notikumu attīstību Krievijā pēc 1917. gada Februāra

revolūcijas, Ļeņins secināja, ka sākumā bija iespēja buržuāziski

demokrātiskajai revolūcijai pāraugt sociālistiskajā revolūcijā, visai

varai samērā mierīgi pārejot padomju rokās. Lai nodrošinātu tādu

revolūcijas attīstību, boļševiki uzskatīja par iespējamu uz laiku

vienoties ar meņševikiem un eseriem. Ļeņins rakstīja: «Tikai revo-

lūcijas mierīgās attīstības vārdā — vēsturē ārkārtīgi retās un

ārkārtīgi vērtīgās iespējas vārdā, neparasti retās iespējas vārdā,
tikai tās vārdā boļševiki, vispasaules revolūcijas piekritēji, revolu-

cionāro metožu piekritēji, var un, manuprāt, viņiem vajag iet uz

tādu kompromisu.» 2

Jaunā sociālistiskās revolūcijas teorija, kuru bija izstrādājis
V. I. Ļeņins, bija radošas marksisma attīstīšanas spilgts paraugs,

klasisks zinātniskas paredzēšanas piemērs. Notikumu gaita ap-

stiprināja visas sociālistiskās revolūcijas ļeņiniskās teorijas tēzes,

kuras bija izstrādātas pirmā pasaules kara gados. Sākumā sociā-

listiskā revolūcija uzvarēja vienā atsevišķā zemē — Krievijā. Krie-

vijas revolucionārajam proletariātam vajadzēja izturēt ilgstošu
karu pret iekšējo reakciju un imperiālistiskajām valstīm. Uzva-

rējušā sociālisma zeme kļuva par balstu pasaules strādnieku

kustībai, par kuras panākumiem liecina sociālistisko zemju vare-

nas nometnes nastāvēšana.

Ļeņins aizstāvēja un tālāk attīstīja mar-

ksistisko mācību par valsti. Imperiālisma
apstākļos jautājums par valsti kļuva se-

višķi svarīgs un aktuāls, izraisīdams

ftiknu ideoloģisku cīņu.

Ļoti lielas briesmas strādnieku kustībai draudēja no oportūnis-

tiskajām valsts teorijām. Ļeņins rakstīja: «Cīņa par darbaļaužu

masu atbrīvošanu no buržuāzijas ietekmes vispār un no imperiā-

Ļeņina attīstītā

marksistiskā valsts

teorija

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 21. sēj., 302. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 25. sēj., 282. lpp.
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listiskās buržuāzijas ietekmes it īpaši nav iespējama bez cīņas

pret oportūnistiskajiem aizspriedumiem attiecībā uz «valsti».»1
Ļeņins iznīcinoši kritizēja valsts antimarksistiskās koncepcijas, it

īpaši II Internacionāles revizionistu koncepcijas. Kāutskis, piemē-

ram, apgalvoja, ka tēze par buržuāziskās valsts mašīnas salaušanu

esot anarhistiska. Viņa izvirzītā «tīrās demokrātijas» koncepcija

noraidīja proletariāta diktatūru.

Ļeņins radoši attīstīja marksistisko tēzi par valsts rašanos

šķiru rašanās un to savstarpējās cīņas rezultātā, tēzi, ka valsts ir

šķiru pretrunu nesamierināmības produkts un izpausme. Buržuā-

ziskie ideologi apgalvo, ka valsts (it īpaši imperiālisma laikmeta

valsts) ir šķiru samierināšanās orgāns. Bet īstenībā valsts, arī

imperiālisma laikmeta ekspluatatoriskā valsts, nevar būt tāds

orgāns, jo tā vienmēr ir bijusi un ir atkarīga no ekonomiski valdo-

šās šķiras, ir tās ierocis. Ekspluatatoriskā sabiedrībā valsts nostip-
rina noteiktas šķiras ekonomisko kundzību, tā ir «šķiru kundzības

orgāns, ar ko viena šķira apspiež otru, ir tās «kārtības» radīšana,

kura šo apspiešanu padara likumīgu un nostiprina, mazinot šķiru
sadursmes sparu.»

2

Jautājumā par sociālistiskās revolūcijas rezultātā radītās pro-

letāriskās valsts formām Ļeņins uzskatīja, ka jāņem vērā konkrētā

vēsturiskā situācija un strādnieku šķiras revolucionārās cīņas pie-
redze. Daži marksisti domāja, ka vispiemērotākā proletariāta dik-

tatūras forma ir demokrātiskā republika. Ļeņins, balstoties uz

Marksa un Engelsa darbiem, kuros analizēta Parīzes Komūnas

pieredze, atzina, ka proletariātam nepieciešama Parīzes Komūnas

tipa valsts. Attīstot tālāk marksistisko mācību par proletariāta
diktatūru, Ļeņins, pamatojoties uz Krievijas revolucionārās cīņas

pieredzi (1905. —1907. g. revolūcija, 1917. g. Februāra revolūcija),

secināja, ka proletariāta valsts organizācijas vislietderīgākā forma

ir strādnieku, zemnieku un zaldātu deputātu padomes. Tāpēc Ļeņins

Aprīļa tēzēs teica, ka vajadzīga «nevis parlamentāra republika, —

atgriešanās pie tās no S.D.P. būtu solis atpakaļ, — bet strādnieku,

kalpu un zemnieku deputātu padomju republika visā zeme, no

apakšas līdz augšai» 3. Ļeņins uzsvēra, ka Februāra revolūcijas

gaitā nodibinātajām padomēm jākļūst par proletariāta diktatūru.

Tā kā pirmajā posmā pēc Februāra revolūcijas reālā vara

atradās padomju rokās, Ļeņins domāja, ka, mainot iekšējo spēku
samēru padomēs par labu boļševikiem, ir iespējams nodibināt

Krievijā proletariāta diktatūru bez bruņotas sacelšanās. Apstākļi,
kādi Krievijā izveidojās 1917. gada jūlijā, nedeva iespēju realizēt

šo Ļeņina ideju.
Proletariāta diktatūru Ļeņins uzskatīja par īpaša veida valsti,

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 25. sēj., 351. un 352. lpp.
2

Turpat, 355. lpp.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 24. sēj., 5. lpp.
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kas principiāli atšķiras no visiem iepriekšējo valstu tipiem. Pro-

letariāta diktatūras specifika ir tāda, ka tā ir vairākuma kundzība

pār mazākumu. Cīņā ar revizionistiem Ļeņins aizstāvēja ideju par

proletariāta diktatūras vēsturisko nepieciešamību sociālistiskās sa-

biedrības uzcelšanai, par proletariāta diktatūras nostiprināšanu un

attīstību visā sociālisma celtniecības posmā. Ļeņins proletārisko
valsti nosauca par «pusvalsti» tikai tai nozīmē, ka atšķirībā no

iepriekšējo formu valstīm, kuras bija dibinātas uz privātīpašuma
kundzības, tā ir brīva no šo valstu pamatfunkcijas — darbaļaužu
apspiešanas, ekspluatācijas. Ekspluatatoru šķiras tiecas savu valsti

padarīt mūžīgu. Strādnieku šķirai nav tāda uzdevuma. Tai nepie-
ciešama jauna tipa valsts, lai apspiestu ekspluatatoru pretošanos,
lai uzceltu komunistisko sabiedrību, lai aizstāvētos pret ārējiem
uzbrukumiem. Pēc šo vēsturisko uzdevumu veikšanas sociālistiskā

valsts atmirs. Sakarā ar šo tālāko perspektīvu Ļeņins proletariāta
diktatūru sauca arī par atmirstošu valsti. Tai pašā laikā Ļeņins

enerģiski atmaskoja visādus oportūnistiskus izdomājumus, ka pro-

letariāta diktatūra sākšot atmirt jau tūlīt pēc savas nodibināša-

nās un kritizēja jebkurai valstij naidīgos anarhistus.

Vladimirs Iļjičs Ļeņins ģeniāli paredzēja, ka «pāreja no kapi-
tālisma uz komunismu, protams, nevar neradīt milzīgu politisko
formu pārpilnību un dažādību, bet būtība šeit nenovēršami būs

viena: proletariāta diktatūra»*.

Imperiālisma laikmetā nacionālais jautā-
jums ieguva lielu teorētisku un politisku
nozīmi. Savos darbos «Kritiskas piezīmes

nacionālajā jautājumā», «Par nāciju paš-
noteikšanās tiesībām», «Par Jūniusa brošūru» un citos Ļeņins
dziļi zinātniski izstrādāja nacionālo attiecību teoriju. Viņš kritizēja
R. Luksemburgas pozīciju, kura iebilda pret to, ka sociāldemokrā-

tijas programmā uzņem paragrāfu par nāciju pašnoteikšanās tie-

sībām, un kura nostājās pret nacionālās atbrīvošanās karu atbal-

stīšanu, apgalvodama, ka ikviens karš imperiālisma laikmetā pār-
vēršas par imperiālistisku karu.

Ļeņins un viņa cīņas biedri nacionālo jautājumu risināja kon-

krēti vēsturiski. Atsedzot kapitālisma apstākļos notiekošās nacio-

nālo attiecību attīstības dialektiku, Ļeņins norādīja uz divām pret-

runīgām tendencēm šais attiecībās. «Kapitālisms savā attīstība

pazīst divas vēsturiskas tendences nacionālajā jautājumā. Pirmā:

nacionālās dzīves un nacionālo kustību atmoda, cīņa pret katru

nacionālu jūgu, nacionālo valstu radīšana. Otra: daždažādu sa-

ka ru attīstīšanas un vairošanas starp nācijām, nacionālo žogu

noārdīšana, kapitāla ekonomiskās dzīves vispār, politikas, zinātnes

utt. internacionālās vienības radīšana.

Marksistiskās nacionālā

jautājuma teorijas
izstrādāšana

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 25. sēj., 378. lpp.
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Abas tendences ir kapitālisma pasaules likums. Pirmā ir pār-
svarā tā attīstības sākumā, otrā raksturo nobriedušu kapitālismu,
kas virzās uz savu pārvēršanos par sociālistisku sabiedrību.»1 Ze-

mēs, kur sociālās attīstības līmenis dažāds, nacionālais jautājums
izvirzās dažādi. Lielākajā daļā Eiropas zemju tas tika risināts

nacionālo valstu radīšanas periodā, bet dažās no tām tas palika
dienas kārtībā. Pie tādām zemēm piederēja, piemēram, Krievija,
kur ievērojama daļa iedzīvotāju bija nekrievu tautības. Dabiski, ka

marksistiem jāatbalsta demokrātiskās kustības, kuru mērķis ir na-

cionālā atbrīvošanās, jo šīs kustības vērstas pret absolūtisma un

feodālās atpalicības paliekām. Ļeņins norādīja, ka 1905. gada
revolūcija izraisīja «veselu rindu buržuāziski demokrātisko nacio-

nālo kustību atmodu, tiekšanos radīt nacionāli neatkarīgas un

nacionāli vienotas valstis. Tieši tāpēc un tikai tāpēc, ka Krievija

kopā ar kaimiņu zemēm pārdzīvo šo laikmetu, mums ir vajadzīgs
mūsu programmā punkts par nāciju pašnoteikšanās tiesībām.»2

Taču ne tikai šie minētie apstākļi izraisīja nepieciešamību pro-

letariāta partijām atbalstīt nacionālās atbrīvošanās kustības. Impe-
riālisma laikmetā, kad galvenās lielvalstis tiecas pārdalīt ietekmes

sfēras un kolonijas, gaidāms jauns pret imperiālismu vērstās na-

cionālās atbrīvošanās kustības kāpinājums. «Imperiālisma laik-

metā,» rakstīja Ļeņins, «ir ne vien iespējami, bet pat nenovēršami

koloniju un puskoloniju nacionālie kari... Koloniju nacionālās

atbrīvošanās politikas turpinājums nenovēršami būs koloniju na-

cionālie kari pret imperiālismu.»3 Ļeņins norādīja, ka «pat Eiropā

nevar uzskatīt nacionālos karus par neiespējamiem imperiālisma
laikmetā»4

.

Lieta tā, ka finansu kapitāls cenšas pakļaut verdzībā

ne tikai agrārās, bet arī industriālās zemes. Taču Ļeņins neatzina

kuras katras nacionālās kustības atbalstīšanu. Tāda nacionālā

kustība, kas traucē proletariāta starptautisko solidaritāti cīņa par

sociālismu un rada proletariātā buržuāziski nacionālistiskas ten-

dences, ir reakcionāra.

Ļeņins vispusīgi pamatoja tēzi, ka kapitālisma apstākļos nav

iespējams panākt nacionālā jūga iznīcināšanu. «Lai to panāktu.
nepieciešams iznīcināt šķiras, t. i., nodibināt sociālismu. Bet, bāzē-

damies uz ekonomiku, viss sociālisms nepavisam nav izsmejams

ar to vien. Nacionālo spaidu novēršanai nepieciešams funda-

ments — sociālistiskā ražošana, bet uz šā fundamenta nepiecie-
šama vēl demokrātiska valsts organizācija, demokrātiska armija

v. t. jpr.»
5 Nacionālā jautājuma ļeņiniskā teorija stipri ietekmēja

revolucionārās kustības attīstību tiklab Krievijā, kā arī citās

zemēs.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 20. sej., 11. lpp.
2 Turpat, 371. lpp.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 22. sēj., 286. lpp.
4 Turpat, 287. lpp.
5 Turpat, 299. lpp.



Ļeņins, teikts PSKP CX tēzēs sakarā ar Lielās Oktobra sociā-

listiskās revolūcijas 50. gadadienu, jaunajos vēsturiskajos imperiā-
lisma apstākļos «radoši attīstīja marksisma teoriju, pacēla to

jaunā pakāpē. Ļeņina sociālistiskās revolūcijas teorija bija ļoti
liels ieguldījums zinātniskajā komunismā.» 1

Ļeņins vispusīgi iz-

strādāja dialektisko un vēsturisko materiālismu, lietoja zinātniski

filozofisko marksisma metodi jaunā laikmeta apstākļos. Marksistis-

kās filozofijas patiesīgumu un dzīvības spēku pārbaudīja starp-
tautiskā revolucionārā proletariāta pieredze un apstiprināja Lielās

Oktobra revolūcijas uzvara.

1 «Lielas Oktobra sociālistiskas revolūcijas 50 gadi». PSKP CX tēzes, izd.

«Liesma», 1967, 11. lpp.



554

XX nodaļa

Ļeņiniskais posms marksistiskās filozofijas

attīstībā, dialektiskā un vēsturiskā

materiālisma attīstība laikmetā pēc lielās

oktobra revolūcijas

1. §. Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma attīstība

V. I. Ļeņina darbos, kas sarakstīti pēc Oktobra revolūcijas

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
uzvara izraisīja pasaules kapitālistiskās
sistēmas vispārēju krīzi un krasi saasi-

nāja kapitālisma sistēmas visas pretrunas,
kā arī izraisīja radikālu pagriezienu
starptautiskajā strādnieku kustībā. Vērtē-

dams jauno laikmetu, kas sākās, Ļeņins

rakstīja, ka «kapitālisma un ta pedu iznīcināšana un komunistis-

kas kārtības pamatu nodibināšana ir vispasaules vēstures jaunā
laikmeta, kas tagad sācies, saturs» 1.

Sakarā ar kapitālistiskās sabiedrības revolucionāro pārveido-
šanu par sociālistisku sabiedrību, sakarā ar sociālistiskās ekono-

mikas celtniecību, sociālistiskas valsts radīšanu, kultūras revolū-

ciju, jaunas morāles veidošanu utt. marksistiskajai zinātnei, kon-

krēti, arī filozofijai, radās jaunas problēmas. Bez tam vajadzēja
apkopot jauno starptautiskās strādnieku kustības pieredzi, atklāt

revolucionārās kustības likumsakarības kolonijās un atkarīgajās
zemēs kapitālisma vispārējās krīzes periodā un kritizēt reformis-

tisko II Internacionāles ideoloģiju, tās teorētiķu sofistiku un

eklektiku. Sos vēsturiskos uzdevumus atrisināja V. I. Ļeņins, Pa-

domju Savienības Komunistiskā partija un citu zemju marksis-

tiski Jeņiniskās partijas, radoši attīstot marksistisko filozofiju,

izstrādājot daudzas aktuālas dialektiskā un vēsturiskā materiā-

lisma problēmas.
Ļeņina darbība pēc revolūcijas izvērsās periodā, kad noliki

pāreja no kapitālisma uz sociālismu, kad Padomju Krievijā risi-

nājās proletariāta cīņa ar sakauto, taču kā šķiru līdz galam neiz-

nīcināto buržuāziju politikā, ekonomikā un ideoloģijā. Notika cīņa

arī filozofijā. Vajadzēja radīt proletāriskus ideoloģiskos kadrus,

kas varētu buržuāziskajai filozofijai pretstatīt marksistisku zi-

nātni. Bet augstākajās mācību iestādēs filozofiju vēl arvien tur-

Lielās Oktobra

sociālistiskās

revolūcijas uzvara

un marksistiskās

filozofijas jaunie
uzdevumi

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 345. lpp.
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pināja mācīt buržuāziskie reakcionārie filozofi Loskis, Radlovs,
Spēts un citi, propagandējot reliģiski mistiskus uzskatus, dažā-

dus ideālisma veidus. Dažos žurnālos vēl arvien publicējās neo-

hēgelietis Iļjins, Nīčes piekritējs Sestovs, ideālists Čelpanovs un

citi. Privātās izdevniecības izdeva reakcionāro filozofu grāmateles
un brošūras. Presē un augstākajās mācību iestādēs risinājās asa

ideoloģiska cīņa.
Pirmos revolūcijas gadus raksturoja atklāta gāztās buržuāzi-

jas un tās ideologu cīņa pret sociālistiskās kultūras celtniecību

zinātnē, izglītībā, literatūrā, mākslā un citās sfērās. Daļa bur-

žuāziskās inteliģences emigrēja un aiz robežām iesaistījās aktīvā

cīņā pret Padomju valsti un marksistiski ļeņinisko ideoloģiju.
Pašā boļševiku partijā Trockis, Buharins, nacionālnovirznieki

un citi antipartejiskie elementi cīnījās pret marksisma-ļeņinisma
teorētiskajiem pamatiem. Antimarksistiskus uzskatus filozofijā un

kultūrā sludināja Bogdanovs un viņa ietekmē esošie «Proletkulta»

darboņi. Boļševiku partija Ļeņina vadībā deva šiem un citiem

antimarksistiskiem uzskatiem graujošu pretsparu un dziļi zināt-

niski risināja svarīgākās problēmas, kādas partijai izvirzījās laikā,

kad notika pāreja no kapitālisma uz sociālismu. «. . . Ļeņins atri-

sināja ļoti svarīgas sociālisma un komunisma celtniecības teorē-

tiskās un praktiskās problēmas. Ļeņina idejas iedvesmo arvien

jaunas un jaunas cīnītāju paaudzes sabiedrības sociālai pārkār-
tošanai. Ļeņinisms ir mūžam dzīvs revolucionārās domas un

revolucionārās rīcības avots.» 1

Pārejas periods, norādīja Ļeņins, ir «cī-

ņas periods starp mirstošo kapitālismu un

dzimstošo komunismu; — jeb citiem vār-

diem: starp uzvarēto, bet neiznīcināto ka-

pitālismu un piedzimušo, bet vel pavisam vajo komunismu»2. Sī

cīņa ir pārejas perioda galvenais saturs, tā galvenā likumsaka-

rība. Strādnieku šķira un tās vadītās darbaļaužu masas cīnās par

kapitālistisko attiecību likvidēšanu un uz ražošanas spēku attīs-

tības pamatotas jaunas — sociālistiskas bāzes un sociālistiskas

virsbūves radīšanu. Sī likumsakarība ir vispārēja, lai gan tās

konkrētās formas dažādās zemēs ir dažādas. Sociālistiskas

niecības pieredze Eiropas un Āzijas tautas demokrātijas zemēs šo

Ļeņina tēzi ir pilnīgi apstiprinājusi.
Rakstā «Par mūsu revolūciju» un citos savos darbos Ļeņins

atklāja sociālistiskās revolūcijas kvalitatīvo atšķirību no buržuā-

ziskās revolūcijas. Sī atšķirība ir tāda, ka sociālistiska revolūcija
notiek apstākļos, kad nav sociālistisko ražošanas attiecību ga-

tavu formu, kuras nevar izveidoties un nobriest kapitālismā.

Pārejas perioda
likumsakarību

filozofiskā analīze

1
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, izd.

«Liesma», 1967, 11. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 30. sēj., 87. lpp.
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Jaunā — sociālistiskā bāze tiek radīta pārejas periodā šķiru cīņā

ar buržuāziju zemes iekšienē un ārpus tās. Radusies sociālistiskā
iekārta nemitīgi uzkrāj spēkus un uzvar sīvā cīņā ar kapitālis-
tisko iekārtu, kā arī pārvar pretrunas ar preču sīkražošanas

formu. Rodas jauns, sociālistisks ražošanas veids. Atšķirībā no

antagonistiskās sabiedrības bāzes sociālistiskā bāze nerodas sti-

hiski, bet to rada tauta Komunistiskās partijas vadībā. Sociālis-

tiskās bāzes radīšana nav vienreizējs akts, bet aizņem samērā

ilgu periodu, kurā notiek pāreja no kapitālisma uz sociālismu.

Par galveno jaunās bāzes radīšanas ieroci kļūst proletāriskā
valsts.

Sakarā ar pārejas perioda likumsakarību analīzi Ļeņins ap-

skatīja jautājumu par šā perioda pretrunām un to konkrētajām
formām ekonomikā, politikā un ideoloģijā. Ārkārtīgi liela nozīme

sociālistiskās sabiedrības pretrunu izprašanai bija Ļeņina teorē-

tiskajai tēzei, ka «antagonisms un pretruna nebūt nav viens un

tas pats. Antagonisms sociālismā izzūd, pretruna- paliek.»1 Sī

Ļeņina tēze ir mūsdienu laikmeta sabiedriskā procesa dialektikas

izpratnes atslēga un prasa konkrētu pieeju tādiem dialektikas jē-
dzieniem kā pretstats un pretruna, tāpat arī to atrisināšanai so-

ciālisma apstākļos.
Ļeņins konstatēja divus principiāli dažādu pretrunu tipus. Lī-

dzās galvenajai pārejas perioda antagonistiskajai pretrunai —

starp mirstošo kapitālismu un dzimstošo sociālismu — uzvarēju-
šās revolūcijas zemē pastāvēja neantagonistiskas pretrunas, pie-
mēram, pretrunas starp sociālistisko rūpniecību un sīkražošanu

zemnieku saimniecībās, tātad pretruna starp strādnieku šķiru un

zemniecību. Ļeņina darbos analizētas arī tādas pretrunu formas

kā pretstats starp pilsētu un laukiem, starp fizisko un garīgo
darbu, starp sociālistisko ideoloģiju un ievērojamas iedzīvotāju

daļas atpalikušo sīkburžuāzisko apziņu utt.

Atklājot pārejas perioda sabiedriski vēsturiskā procesa dia-

lektiku un pētījot jaunās pretrunu formas, Ļeņins norādīja, ka šīs

pretrunas atrisināt. Būtiska metodoloģiska nozīme ir Ļeņina tē-

zei, ka sociālisma celtniecības apstākļos partija un sabiedrība

izmanto pastāvošās pretrunas, savienojot vajadzīgajā virzienā

to pretējās puses. «Taču mēs,» teica Ļeņins, «tomēr mazliet esam

mācījušies marksismu, esam mācījušies, kā un kad var un vajag

pretstatus savienot, bet galvenais: mūsu revolūcijas trīsarpus

gados mēs ne vienreiz vien praktiski esam savienojuši pretsta-
tus.»2 Ļeņins vērsa uzmanību uz nepieciešamību neantagonistisko
pretrunu atrisināšanā savienot darbaļaužu sabiedriskās un perso-
niskās intereses. Revolūcijas attīstības objektīvā gaita, viņš teica,

prasa savienot personisko ieinteresētību, saimniecisko aprēķinu

1 JlemiHCKiiii c6opHHK, XI, M—Jl., 1929, CTp. 357
2 V. 1. Ļeņins, Raksti, 32. sēj., 9. lpp.
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ar lielas revolūcijas radīto entuziasmu. Personisko un sabiedrisko
interešu savienošana ir sociālisma vispārīga likumsakarība.

Attīstot marksisma mācību par pārejas pe-
riodu un sociālismu, balstīdamies uz Pa-

domju Krievijā gūtās sociālisma celtnie-

cības pieredzes vispārinājumu, Ļeņins
savos darbos, konkrēti, darbā «Bērnišķīgā

«kreisuma» slimība komunismā» (1920), uzsvēra sabiedrības at-

tīstības jauno likumsakarību vispārējo raksturu pārejā no kapi-
tālisma uz sociālismu. Sociālistiskās sabiedrības attīstības likum-

sakarības Krievijā parāda citu zemju nākotni. «... Mums jau ir

ļoti ievērojama starptautiska pieredze, kas ar vispilnīgāko no-

teiktību liecina, ka dažām mūsu revolūcijas pamatpazīmēm ir

nevis vietēja, nevis nacionāli īpatnēja, nevis tikai krieviska, bet

starptautiska nozīme.»1

Reizē ar to atsevišķu zemju vēsturiskās attīstības īpatnības
atspoguļojas īpatnībās to gaitā uz sociālismu. «Revolūcija Itā-

lijā,» teica Ļeņins, «norisināsies citādi nekā Krievijā. Tā sāksies

citādā veidā.»2 Tomēr vēsturiskās un nacionālās īpatnības ir so-

ciālistiskās revolūcijas vispārīgā likuma konkrētās formas un ne-

atceļ galveno — sociālistiskās revolūcijas nepieciešamību. Šo

īpatnību ignorēšana var izraisīt iekšējas pretrunas un grūtības.
Referātā Viskrievijas II Austrumu tautu komunistisko organizā-

ciju kongresā Ļeņins teica: «Balstoties uz vispārējo komunistisko

teoriju un praksi, jums vajag, piemērojoties savdabīgajiem ap-

stākļiem, kādu nav Eiropas zemēs, prast piemērot šo teoriju un

praksi tādiem apstākļiem, kad galvenā masa ir zemniecība, kad

jāatrisina uzdevums — cīnīties nevis pret kapitālu, bet pret vidus-

laiku atliekām.»3
Ļeņins uzsvēra, ka to zemju attīstības vispārīgo

likumsakarību aizmiršana, kuras pāriet uz sociālismu, un atse-

višķu zemju nacionālo īpatnību pārspīlēšana nozīmē atteikšanos

no proletāriskā internacionālisma.

Proletariāta diktatūra ir vispārēja vēsturiska likumsakarība,
bet tās formas dažādās zemēs iegūst vēsturisku savdabību. «Vi-

sas nācijas,» rakstīja Ļeņins, «nonāks pie sociālisma, tas ir neno-

vēršami, bet visas nenonāks pilnīgi vienādi, katra ienesīs īpatnību
vienā vai otrā demokrātijas formā, vienā vai otrā proletariāta
diktatūras paveidā, vienā vai otrā tempā, kādā notiks dažādu sa-

biedrības dzīves pušu sociālistiskās pārveidības.»4

Ļeņins teorētiski pamatoja sociālistiskās attīstības iespēju tām

zemēm, kas agrāk bija ekonomiski atpalikušas un nebija izgāju-
šas attīstības kapitālistisko stadiju. Ar attīstīto zemju proletariāta

Pārejas perioda

vispārīgo likumsakarību

un konkrēto īpatnību
dialektiskā vienība

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 5. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 32. sēj., 426. lpp
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 30. sēj., 138. lpp
4 V. I. Ļeņins, Raksti, 23. sēj., 57. lpp.
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palīdzību šīs zemes var pāriet uz sociālismu bez attīstības kapi-
tālistiskās stadijas. Šai Ļeņina tēzei ir ne tikai teorētiska, bet arī

ļoti liela praktiska nozīme daudzām Āzijas un Āfrikas zemēm,
kuras nostājušās vai stājas uz nekapitālistiskās attīstības ceļa.
Vēstures gaita šo Ļeņina tēzi apstiprinājusi. Jau viņa dzīves laikā

mongoļu tauta ar padomju tautas palīdzību panāca neatkarību,
sāka savā zemē likvidēt feodālismu un radīt apstākļus sociālisma

celtniecībai.

Fundamentāla nozīme ir Ļeņina tēzei par attiecībām starp
sociālistisku zemi un kapitālistisko pasauli. Atklājot sabiedrības

attīstības dialektiku, Ļeņins izvirzīja tēzi par sociālistiskas valsts

un kapitālistisko zemju mierīgas līdzāspastāvēšanas iespēju, par

viņu ekonomisko sacensību, pie tam uzsvērdams komunisma uz-

varas vēsturisko nenovēršamību. Ļeņins parādīja, ka šādas līdzās-

pastāvēšanas iespēja izriet no sabiedrības attīstības nevienmērī-

bas. Sociālistisko un kapitālistisko valstu līdzāspastāvēšana ir

noteikta šķiru cīņas forma, viena no kapitālisma un sociālisma

antagonistisko pretrunu formām pasaules mērogā. Ļeņina dažādu

sabiedriskās iekārtas valstu mierīgas līdzāspastāvēšanas ideja

pauž objektīvu ekonomisku un politisku likumsakarību. Pasaules

revolūcija — tas ir vesels vēsturisks laikmets, kad no imperiā-
lisma sistēmas atkritīs kapitālistiskās zemes, bet daudzas bijušās
kolonijas un puskolonijas iesaistīsies sociālisma celtniecībā. Mie-

rīgai līdzāspastāvēšanai ir objektīvi ekonomisks pamats. «Ir lie-

lāks spēks,» rakstīja Ļeņins, «nekā jebkuras naidīgas valdības

vai šķiras vēlēšanās, griba un lēmums, šis spēks ir vispasaules

kopīgās ekonomiskās attiecības, kuras spiež viņas stāties uz ša

ceļa, kas noved pie sakariem ar mums.»
1

Ļeņina uzmanības centra bija jautājums
par proletariāta diktatūru kā sociālistiskas

revolūcijas galveno saturu, par jaunās —

sociālistiskās sabiedrības šķirisko struk-

tūru un šķiru cīņu pārejas periodā, jautā-

jums par valsti un partiju.
Darbā «Lielā ierosme» Ļeņins devis plašu šķiras jēdziena defi-

nīciju. «Par šķirām,» viņš rakstīja, «sauc lielas ļaužu grupas, kas

atšķiras pēc to vietas vēsturiski noteiktā sabiedriskās ražošanas

sistēmā, pēc to attiecībām (kas lielāko tiesu nostiprinātas un no-

formētas likumos) pret ražošanas līdzekļiem, pēc to lomas darba

sabiedriskajā organizācijā un tātad pēc to rīcībā esošās sabied-

riskās bagātības daļas iegūšanas veida un apmēriem. Šķiras ii

tādas ļaužu grupas, no kurām viena var piesavināties otras darbu,

tāpēc ka to vietas noteiktā sabiedriskās saimniecības forma ir

dažādas.» 2 No šī definējuma izriet, ka iznīcināt šķiras var, vis-

Mācība par šķirām,
valsti un proletariāta

diktatūru —

tās attīstīšana

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 33. sēj., 125. lpp.
2 V. I. Ļeņins, Raksti, 29. sēj., 376. lpp.



559

pirms likvidējot antagonistiskās ražošanas attiecības. Tieši tāpēc

cīņa par sociālisma uzvaru ir cīņa par šķiru iznīcināšanu, kā arī

par to cēloņu iznīcināšanu, kuri rada sabiedrības dalīšanos

šķirās.

Ļeņins un Komunistiskā partija teorētiski izstrādāja un prak-
tiski realizēja konkrētus pasākumus, kā risināt šķiru likvidēšanas

problēmu. Šis uzdevums bija komplicēts ne tik daudz tādēļ, ka

vajadzēja likvidēt buržuāzijas un muižnieku paliekas, bet gal-
venokārt tādēļ, ka vajadzēja pārveidot zemnieku saimniecības

lielās sabiedriskās saimniecībās. Ekspluatatoru šķiras var un va-

jag ekspropriēt, bet zemniecība jāiesaista sociālistiskajā celtnie-

cībā, pārveidojot zemnieku saimniecības par kooperatīvām sabied-

riskām saimniecībām. Un, lai pilnīgi likvidētu šķiras sabiedrībā,

nepieciešams pārvarēt būtiskās atšķirības starp pilsētu un lau-

kiem, starp garīgo un fizisko darbu, iznīcināt kapitālisma palie-
kas cilvēku apziņā.

Ar jautājumu par šķiru savstarpējām attiecībām pārejas pe-

riodā nesaraujami saistītas arī ekonomikas un politikas savstar-

pējās attiecības proletariāta diktatūras laikmetā. Ļeņins norā-

dīja, ka politiskā virsbūve pārejas periodā (Padomju valsts) ir

galvenais sociālistiskās bāzes uzcelšanas ierocis. Proletāriskā

valsts, sakoncentrējusi savās rokās galvenos ražošanas līdzekļus,
tieši vada cīņu par ražošanas un citu sabiedrisko attiecību pār-
veidošanu. Šīs ekonomikas un politikas principiāli jaunās sav-

starpējās attiecības pārejas periodā Ļeņins definēja kā politikas
prioritāti pār ekonomiku. Taču tēze par politikas prioritāti pār
ekonomiku neatceļ vēsturiskā materiālisma tēzi par ekonomiskās

bāzes noteicošo lomu. «Katra politiska virsbūve.. .» rakstīja
Ļeņins, «galu galā kalpo ražošanai, un to galu galā nosaka zinā-

mas sabiedrības ražošanas attiecības.» 1 Politika, uzsvēra Ļeņins,
ir koncentrēta ekonomikas izpausme.

Pareizas politikas ķīla ir objektīvo apstākļu, pirmām kārtām

valsts ekonomiskās attīstības, vērā ņemšana. Sakarā ar to Ļeņins

kritizēja kaitīgo metafizisko politikas atraušanu no ekonomikas.

To darīja trockisti un buharinieši, kuri ierosināja, lai partija risi-

nātu ekonomiskos uzdevumus, neņemot vērā šķiru savstarpējo
samēru mūsu zemes iekšienē un starptautiskā mērogā; viņi no-

liedza proletariāta diktatūras aktīvo lomu. Bez tam trockisti gri-

bēja aizstāt politiku ar komandēšanu no augšas, ar administrē-

šanu.

Ļeņins dziļi analizēja šķiru sociālo struktūru un attiecības

pārejas periodā. Proletariāta diktatūra, viņš mācīja, ir šķiru cī-

ņas turpinājums jaunās vēsturiskās formas. Tagad strādnieku

šķira ir valdošā šķira, kas izlieto visus politiskās un ideoloģiskas

virsbūves līdzekļus. Ļeņins atzīmēja piecas šķiru cīņas formas

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 32. sēj., 58. un 59. lpp.
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pārejas perioda sākumā: 1) ekspluatatoru pretošanās apspiešana;
2) pilsoņu karš; 3) sīkburžuāzijas «neitralizācija»; 4) buržuāzijas
izmantošana un 5) jaunas disciplīnas ieaudzināšana.

Attīstīdams marksisma mācību par valsti, Ļeņins darbos
«Proletāriskā revolūcija un renegāts Kautskis», «Par valsti» un

citos parādīja sociālistiskās valsts, padomju demokrātijas, sociā-

lisma celtniecībā iesaistījušos tautas masu demokrātijas princi-

piāli jauno dabu. «Padomju iekārta,» viņš rakstīja, «ir demokrā-

tisma maksimums strādniekiem un zemniekiem, un tajā pašā
laikā tā nozīmē sakaru saraušanu ar buržuāzisko demokrātismu

un jauna, pasaulvēsturiska, demokrātijas tipa — proti: proletā-
riskā demokrātisma jeb proletariāta diktatūras — izcelšanos.»1

Savos darbos «Par mūsu revolūciju»,
«Jaunatnes savienību uzdevumi», «Par

proletārisko kultūru» un citos Ļeņins iz-

strādājis un pamatojis sociālistiskās kultūras un kultūras revolū-

cijas teoriju. Viņš norādīja, ka proletariāts pēc sociālistiskā ap-

vērsuma un proletariāta diktatūras nodibināšanas rada jaunu,
sociālistisku kultūru. Viņš noraidīja meņševiku tēzi, pēc kuras

proletariāts nevarot un tam nevajagot ņemt varu savās rokās,

kamēr nav apgūta pagātnes kultūra. Ļeņins rakstīja: «Sociālisma

radīšanai, — jūs sakāt, nepieciešama civilizācija. Ļoti labi. Nu,

bet kāpēc mēs nevarējām vispirms radīt pie mums tādus civili-

zācijas priekšnoteikumus kā muižnieku izdzīšanu un Krievijas
kapitālistu izdzīšanu, bet pēc tam tad sākt virzīties uz sociālismu?

Kādās grāmatiņās jūs esat izlasījuši, ka tamlīdzīgi parastās vēs-

tures kārtības modificējumi nepieļaujami vai neiespējami?»
2

Sociālistiskā kultūra veidojas sociālistiskās kultūras revolū-

cijas gaitā, kura vēršas plašumā pēc valsts varas un materiālas

un garīgās ražošanas līdzekļu pārejas proletariāta rokās. Tātad

nepieciešams izdarīt politisku un sociālu apvērsumu un uz šo

pārveidojumu pamata — kultūras revolūciju. Līdz ar to Ļeņins

parādīja specifisko sociālistiskās kultūras rašanās un attīstības

likumsakarību, tās atšķirību no pirmssociālistisko formāciju kul-

tūras rašanās un attīstības likumsakarībām, kad jaunā kultūra

galvenokārt tika radīta iepriekšējās sabiedriski ekonomiskās for-

mācijas ietvaros.

Sociālistiskā kultūra pēc sava satura ir pretēja buržuāziskajai

kultūrai, kurā valda privātīpašuma gars, ekspluatācija, rasu

naids un nacionāla verdzināšana. Ļeņins uzsvēra sociālistiskās

kultūras tautiskumu: proletariāta diktatūra padara visus kultūras

iekarojumus par visplašāko darbaļaužu masu ieguvumu. Sociā-

listiskās kultūras teorētiskais pamats ir marksisms. «...Tikai

Ļeņins par sociālistisko

kultūru un morāli

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 33. sēj., 32. lpp.
2 Turpat, 428. lpp.
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marksisma pasaules uzskats,» rakstīja Ļeņins, «ir revolucionārā

proletariāta interešu, viedokļa un kultūras pareizā izpausme.» 1

Izstrādājot sociālistiskās kultūras un kultūras revolūcijas teo-

riju, Ļeņins atspēkoja meņševiku un trockistu uzskatus, kā arī

Bogdanova un tā dēvēto proletkultiešu ideālistiskos un nihilistis-

kos uzskatus. Meņševiki un trockisti noliedza sociālistiskās kultū-

ras radīšanas iespēju un faktiski kapitulēja buržuāzijas kultūras

priekšā. «Proletkults» sludināja antimarksistiskus uzskatus, pra-
sīdams kultūras atdalīšanu no politikas, no sociālisma celtniecī-

bas mūsu zemē, no Padomju valsts, prasīja «tīras» proletāriskas
kultūras radīšanu, noliedzot pagātnes kultūras mantojumu. «Pro-

letkulta» koncepcijas filozofiskais pamats būtībā bija Bogdanova
mahistiskie uzskati. Viņi garīgo kultūru saprata nevis kā likum-

sakarīgu sabiedrības visas iepriekšējās attīstības rezultātu, bet kā

«sociāli organizētu pieredzi», indivīdu pārdzīvojumu kopumu.

Ļeņins kritizēja šo sīkburžuāziskās ideoloģijas paveidu, uz-

svērdams, ka tas ir kļūdains teorētiski un kaitīgs praktiski. Mums

nepieciešams, viņš norādīja, «nevis jaunas proletkultūras izdo-

mājums, bet labāko pastāvošās kultūras tēlu, tradīciju un

rezultātu attīstīšana no marksisma pasaules uzskata un

proletariāta dzīves apstākļu un cīņas apstākļu viedokļa viņa dik-

tatūras laikmetā»2. Ļeņins parādīja, ka jaunā, sociālistiskā kul-

tūra rodas uz jaunu sabiedrisko attiecību bāzes proletariāta dik-

tatūras apstākļos, kritiski apgūstot un pārstrādājot cilvēces

iepriekšējās attīstības radīto kultūru. «Bez skaidras izpratnes,»

rakstīja Ļeņins, «ka proletārisko kultūru var celt tikai tad, ja

precīzi pārzina un pārstrādā to kultūru, ko radījusi cilvēce visā

savā attīstībā, bez tādas izpratnes mēs šo uzdevumu neatrisinā-

sim.»3

Partijas lēmumos un dokumentos attīstītas un konkretizētas

Ļeņina idejas par attieksmi pret nacionālo kultūru. Līdz proletā-

riskajai revolūcijai boļševiku partija bija pret «nacionālās kultū-

ras» un «nacionāli kulturālās autonomijas» lozungu, jo runa bija
par buržuāzisko kultūru, kas saindēja masas ar nacionālisma indi

un nostiprināja buržuāzijas kundzību, turpretī strādnieku šķiras

diktatūras apstākļos partija cīnās par jaunas kultūras attīstību,

kura ir sociālistiska pēc satura un nacionāla pēc formas. Partijas
atklāta sociālistiskās kultūras attīstības dialektika ir tāda, ka šī

kultūra sekmīgi attīstās sociālisma celtniecības perioda nacionā-

lās formās un nacionālo, pēc satura sociālistisko kultūru uzplau-

kums sagatavo vispārcilvēciskas komunisma kultūras radīšanu

nākotnē.

Ciešā sakarā ar kultūras celtniecības uzdevumiem Ļeņins

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 274. lpp.
2 B. H. Jlemin, Flo.ih. co6p. com., t. 41, CTp. 462.
3 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 248. lpp.
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attīstīja marksisma mācību par komunistisko morāli. Atspēkodams
buržuāzijas ideologu apgalvojumus, ka komunisti noliedzot mo-

rāli, Ļeņins savā runā «Jaunatnes savienību uzdevumi» (1920)

norādīja uz komunistiskās morāles galveno saturu un tās pret-
statu buržuāziskajai morālei. Komunistiskā tikumība, viņš teica,

ir pakļauta proletariāta šķiras cīņas interesēm un tās pamats ir

cīņa par komunisma uzvaru. «Mēs sakām: tikumība ir tas, kas

kalpo vecās ekspluatatoru sabiedrības iznīcināšanai un visu

darbaļaužu apvienošanai ap proletariātu, kurš rada jaunu, komu-

nistu sabiedrību.» 1

Ļeņins atzīmēja, ka pēc kapitālisma gāšanas ilgu laiku vēl

saglabājas kapitālisma paliekas ekonomikā, cilvēku apziņā un

uzvedībā un ka tās tiek pārvarētas sociālistiskās celtniecības pro-

cesā, cīņā pret kapitālisma spēkiem un tradīcijām.
Parādīdams komunistiskās morāles principu saturu, tikumis-

kās audzināšanas mērķus sociālistiskajā sabiedrībā un norādī-

dams to īstenošanas galveno līdzekli — mācību un darba savie-

nošanu komunisma uzcelšanas labad, Ļeņins pamatoja morālo

pienākumu, kas izriet no strādnieku šķiras cīņas, noteica jaunās
morāles kritēriju, parādīja tās sakaru ar proletariāta diktatūras

politiku un sociālisma celtniecību.

Uzvara 1917. g. oktobrī pierādīja, ka «so-

ciālistiskā revolūcija nav sazvērestība,

nav augstāko slāņu apvērsums, ko izdara

«aktīvo revolucionāru» grupa, bet gan

kustība un cīņa, kurā piedalās marksis-

tiski ļeņiniskās partijas vadīti cilvēku miljoni ar strādnieku šķiru

priekšgalā. Ļeņina partija 1917. gadā sniedza cildenu vēsturiskas

iniciatīvas paraugu, tā parādīja priekšzīmi ar šķiru spēku samēra

un attiecīgā brīža konkrēto īpatnību pareizu ievērošanu.»2

Pēcoktobra laikmetā sabiedrības attīstībā būtiski pieaug sub-

jektīvā faktora, pirmām kārtām strādnieku šķiras un tās partijas
vadīto tautas masu apzinīgās darbības loma.

Ļeņins teica, ka vēsture nav. devusi mums jaunās sabiedrības

paraugu. Masas radoši ceļ jaunu dzīvi no materiāla, ko atstājis

kapitālisms. Lai uzceltu sociālismu, nepieciešama masu inicia-

tīva, revolucionāra enerģija un pašdarbība. Sociālistiskā revolū-

cija Krievijā un sociālisma celtniecība parādījusi, kā nepieredzēti
pieaug masu jaunrade visās sabiedrības dzīves sfērās.

Taču subjektīvā faktora lomas pieaugums nebūt nenozīme tā

neatkarību no objektīvajiem sabiedriskajiem apstākļiem. Ļeņins

uzsvēra, ka noteicošā nozīme ir objektīvajām, ekonomiskajām

attiecībām, un noraidīja voluntāristiskos priekšstatus par sub-

jektīvā faktora nozīmi. Viņam ne vienu reizi vien nācās kritizēt

Ļeņina izstrādātā

problēma par subjektīvo
faktoru mūsdienu

sabiedrības attīstībā

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 253. lpp.
2 Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 13. lpp-



«kreiso» subjektīvistiskās pozīcijas dažādu zemju komu-

nistiskajās partijās, — tie šķiru cīņas problēmu risināšanā ig-
norēja objektīvos apstākļus.

Attīstīdams zinātniskā komunisma teoriju
un vēsturisko materiālismu, pamatodams
Komunistiskās partijas politiku pārejas
periodā, Ļeņins izstrādāja materiālistisko

dialektiku, kritizēja revolucionārā mar-

ksisma pretinieku metafiziku, eklektiku un sofistiku. Šajā ziņā
sevišķi svarīga nozīme ir Ļeņina darbiem «Bērnišķīgā «kreisuma»

slimība komunismā» (1920), «Vēlreiz par arodbiedrībām...»

(1921) un «Par jauno ekonomisko politiku» (1921), kuros attīstī-

tas svarīgas materiālistiskās dialektikas tēzes un dialektika lie-

tota revolūcijas, strādnieku kustības, sociālistiskās celtniecības,
kā arī komunistu stratēģijas un taktikas jautājumos.

Rakstā «Vēlreiz par arodbiedrībām .. .» Ļeņins aplūko dialek-

tiskās loģikas pamatjautājumus, analizē dziļos priekšmetu saka-

rus un attiecības un to atspoguļojumu loģikas saturā, uzsverot

pie tam lielo prakses nozīmi izziņas procesā. Ļeņins norāda uz

dialektiskās loģikas īpatnībām, ar ko tā atšķiras no formālās lo-

ģikas un kas dod iespēju adekvāti attēlot priekšmetu un tā īpa-
šības. «Lai priekšmets tiešām tiktu izzināts,» rakstīja Ļeņins,
«vajag aptvert, izstudēt visas tā puses, visus sakarus un «starp-
niecības». To mēs nekad nesasniegsim pilnīgi, bet prasība pēc
vispusības pasargās mūs no kļūdām un no sastinguma. Tas pirm-
kārt. Otrkārt, dialektiskā loģika prasa, lai priekšmets tiktu ņemts
viņa attīstībā, «paškustībā» (kā dažkārt izsakās Hēgelis), iz-

maiņā... Treškārt, visai cilvēces praksei jāietilpst priekšmeta
pilnīgā «definīcijā» gan kā patiesības kritērijam, gan kā prak-
tiskajam noteicējam, kas nosaka priekšmeta sakaru ar to, kas

vajadzīgs cilvēkam. Ceturtkārt, dialektiskā loģika māca, ka «ab-

straktas patiesības nav, patiesība vienmēr ir konkrēta»
..

Priekšmeta izzināšanas pareizību cilvēks pārbauda ar prakses
palīdzību: praktiskajā darbībā viņš izmanto šo priekšmetu un pa-
redz tam noteiktu uzdevumu atbilstoši tā objektīvajam saturam.

Prakse pasargā cilvēku no subjektīvisma, eklektikas un sofistikas.

Ļeņins pierādīja, ka marksisms, balstoties uz parādības izzinā-

šanu visu tās pušu un momentu mijiedarbībā, cenšas atrast to

vidū izšķirošo, galveno. Atmaskodams bezsaturīgo Buharina

eklektismu, Ļeņins rakstīja: «Dialektika prasa vispusīgi ņemt
verā savstarpējās attiecības to konkrētajā attīstībā, bet nevis iz-

raut gabaliņu no viena, gabaliņu no otra.»2 Eklektika ir priekš-
meta dažādu pušu patvaļīga savienošana, nenoskaidrojot to iek-

šējo objektīvo sakaru, neizdalot galveno. Tā ir viena no metafizi-

Ļeņina izstrādātā

marksistiskā dialektika

cīņā pret metafiziku,
eklektiku un sofistiku

1 V. ī. Ļeņins, Raksti, 32. sēj., 71. lpp.
2

Turpat, 68. lpp.
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kas izpausmēm un noved, kā parādīja Ļeņins, pie sofistikas, pie
subjektīvistiskas vienu vai otru no kopīgās sakarības izrautu pa-
rādības pušu vai momentu izskaidrošanas un izmantošanas.

Eklektika un sofistika ir oportūnistu politiskās līnijas bezprinci-
pialitātes teorētiskais pamats. Pretstatā buržuāzisko ideologu so-

fistikai, kuri uzskata visas robežas starp parādībām par nosacī-

tām, marksistiskā dialektika, kā māca Ļeņins, atzīstot, ka robežas

starp parādībām, kas attīstās, ir kustīgas un ka parādība zinā-

mos apstākļos var pārvērsties savā pretstatā, reizē ar to atzīst

objektīvas patiesības pastāvēšanu.
Nevar pareizi izzināt dažādu parādības pušu objektīvo sav-

starpējo sakarību un savstarpējo nosacītību, neatzīstot mijiedar-
bības pamatus. Nepieciešams, atzīmēja Ļeņins, ne tikai atklāt

priekšmeta pušu mijiedarbību, bet arī izdalīt no tā galveno un

izšķirošo. Uzskatīdams konkrēti vēsturisko pieeju parādību izzi-

nāšanā, «konkrētas situācijas konkrēto analīzi» par svarīgāko
marksisma prasību, par tā «dzīvo dvēseli»1

, Ļeņins norāda uz

nepieciešamību sabiedriski vēsturisko problēmu risināšanā no-

skaidrot notikumu vēsturiskajā ķēdē galveno posmu. Šis posms
satur būtiskus sakarus, momenta īpatnību un reālu iespēju pār-
iet uz nākamo attīstības pakāpi.

Ļeņina darbs «Par karojošā materiālisma

nozīmi» noteica galvenos marksistiskās

filozofijas attīstības uzdevumus cīņā pret
buržuāzisko filozofiju un reliģiju.

Padomju zeme pārgāja uz jauno ekonomisko politiku. Šajos

apstākļos atdzima iekšzemes buržuāzisko elementu un ārzemju
kontrrevolucionāro spēku cerības uz kapitālisma restaurāciju Krie-

vijā. Valstī pastiprinājās ideoloģiskā cīņa. Radās «smenove-

hisms» — jauna buržuāziskās ideoloģijas forma. «Smenovehieši»,

tāpat kā citi marksisma ienaidnieki (Berdjajevs, Loskis, Radlovs,
Pitirims Sorokins v. c), sludināja reakcionārus, ideālistiskus uz-

skatus, daždažādi ķengāja marksismu. Komunistiskā partija uz-

sāka enerģisku cīņu pret buržuāzisko restaurācijas ideoloģiju.

Ļeņins partijas XI kongresā atmaskoja «smenovehiešu» ideoloģi-

jas reakcionāro raksturu.

Ļeņina raksts «Par karojošā materiālisma nozīmi» bija ievie-

tots žurnālā «Pod znameņem marksizma» («Zem Marksisma

Karoga») 1922. gadā. Tajā bija formulēti šādi svarīgākie mar-

ksistisko filozofu uzdevumi: 1) filozofiem komunistiem jānodibina
savienība ar visiem materiālistiem cīņai pret ideālismu un mate-

riālistiskās filozofijas tālākai izstrādāšanai; 2) filozofiem komu-

nistiem jānodibina savienība ar mūsdienu dabas zinātņu pārstāv-

jiem jauno dabas zinātņu atklājumu filozofiskai vispārināšanai un

cīņai ar ideālismu; 3) jāizstrādā tālāk materiālistiskā dialektika,

Ļeņina darbs

«Par karojošā
materiālisma nozīmi»

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 138. lpp.
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pamatojoties uz zinātnes un jaunākās vēstures datu vispārinā-

jumu un 4) jāveic ateistiskā propaganda.
Pievēršot marksistu uzmanību tādiem ļoti svarīgiem jaunā

laikmeta vēsturiskajiem notikumiem kā imperiālistiskais pasaules
karš, Lielā Oktobra revolūcija, Austrumu tautu mošanās jaunai
dzīvei utt., Ļeņins aicināja mācīties no Marksa dialektiskās me-

todes lietošanu mūsdienu vēstures analīzē un kritiski pārstrādāt
Hēgeļa dialektiku no materiālistiskā viedokļa. Bez dialektikas tā-

lākas izstrādāšanas un tās lietošanas mūsdienu dzīvē materiā-

lisms nevar būt karojošs materiālisms, tāpat kā tas nevar iztikt

arī bez dialektiski materiālistiskiem secinājumiem no dabas zi-

nātnēm.

Par svarīgu karojošā materiālisma uzdevumu Ļeņins uzska-

tīja konsekventu ateistisku propagandu, cīņu pret reliģisko ideo-

loģiju kā vienu no darbaļaužu komunistiskās audzināšanas no-

sacījumiem. Viņš norādīja uz nepieciešamību cīņā ar reliģisko

ideoloģiju izmantot kaujiniecisko un talantīgo XVIII gs. beigu,
ateistisko publicistiku.

Savā rakstā Ļeņins runā par materiālistisko tradīciju mūsu

zemē: «Krievijas progresīvās sabiedriskās domas galvenajiem
virzieniem ir, par laimi, solīda materiālistiska tradīcija.» 1 Šajā
sakarībā Ļeņins min Cerniševski un Pļehanovu.

Ļeņina raksts bija kaujiniecisks aicinājums uz uzbrūkošu cīņu

pret buržuāzisko filozofiju. Tas kļuva par marksistu teorētiskās

darbības programmu un marksistiskās filozofijas tālākās attīstī-

bas izejas punktu.
Komunistiskā partija izvirzīja vairākus izcilus marksistiskos

zinātniekus (V. Adoratskis, J. Jaroslavskis, A. Lunačarskis,
V. Ņevskis, M. Oļminskis, I. Skvorcovs-Stepanovs, V. Vorovskis

v. c.), kuri kopā ar Ļeņinu viņa vadībā kritizēja ideālistisko filo-

zofiju un propagandēja marksistiski ļeņiniskās idejas.
Tas bija laiks, kad risinājās nikna cīņa pret buržuāziskajām

koncepcijām. Radās pirmie marksistiskie periodiskie izdevumi, ku-

ros tika dots pretspars buržuāziskajai filozofijai. Sāka iznākt žur-

nāli «Pod znameņem marksizma» (no_ 1922. g
:
) un «Vestņik

Sociaļističeskoi akademii» («Sociālistiskas Akadēmijas Vēstis»)
(vēlāk «Vestņik Kommuņističeskoi akademii» («Komunistiskās

Akadēmijas Vēstis»)), kā arī bibliogrāfiski žurnāli «Pečatj i revo-

lūcija» («Prese un Revolūcija») un «Kņiga i revolūcija» («Grāmata

un Revolūcija»), kuriem bija liela loma ideālistiskās filozofijas
kritikā. Vispirms vajadzēja atsist buržuāzisko ideologu_ uzbruku-

mus vēsturiskajam materiālismam (S. Franks, «Apcerējums par

sabiedrisko zinātņu metodoloģiju», M., 1922; R. Vipers, «Vēstures

zinātnes krīze», Kazaņā, 1921; N. Berdjajevs, «Vēstures jēga», Ber-

līnē, 1923 v. c). Šo uzdevumu ar saviem darbiem paveica V. Bist-

1
V. I. Ļeņins, Raksti, 33. sēj., 193. lpp.
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rjanskis, A. Bubnovs, B. Gorevs, P. Ļebedevs-Poļanskis un citi

partijas publicisti.
Liela nozīme marksistiskās filozofijas un socioloģijas attīstī-

šanā bija pēc Ļeņina iniciatīvas nodibinātajām zinātniskajām
iestādēm: Marksa un Engelsa institūtam, Sociālistiskajai sabied-

risko zinātņu akadēmijai (vēlāk Komunistiskā akadēmija) un ci-

tām. 1923. gadā iznāca divi pirmie Marksa un Engelsa Rakstu

sējumi un Marksa «Kapitāls». 1918. gadā iznāca F. Mēringa grā-
mata «Kārlis Markss». Pēc partijas IX kongresa lēmuma sāka iz-

dot Ļeņina Rakstus divdesmit sējumos. V. Adoratska redakcijā iz-

nāca K. Marksa un F. Engelsa vēstuļu izlase (1922), F. Mēringa bro-

šūra «Par vēsturisko materiālismu» (1923), A. Bēbeļa «Nākotnes

sabiedrība» un «Sieviete un sociālisms» (1923), A. Labriolas «Vēs-

turiskais materiālisms» (1921), pēc tam G. Pjehanova Raksti v.c.

20. gadu sākumā nāca klajā A. Bogdanova «Politiskās ekono-

mijas īsais kurss», kurā aplūkoti daudzi socioloģiski jautājumi,
kā arī N. Buharina «Vēsturiskais materiālisms». Ļeņins pilnībā
saskatīja Bogdanova koncepciju kaitīgumu. 1920. gadā kā pieli-
kums otrajam Ļeņina darba «Materiālisms un empiriokriticisms»
izdevumam bija ievietots V. Ņevska raksts «Dialektiskais mate-

riālisms un nedzīvās reakcijas filozofija», kurā bija kritizēti

A. Bogdanova darbi «Vispārējā organizatoriskā zinātne» un «Zi-

nātne par sabiedrisko apziņu». Ļoti plaši izplatījās Buharina

«Vēsturiskais materiālisms» (1922), jo grāmatu tirgū par vēstu-

risko materiālismu faktiski nebija apkopojošu darbu. Šās grāma-
tas autors daudzos principiālos jautājumos atkāpās no marksisma,

risinot svarīgākās vēstures materiālistiskās izpratnes problēmas
no mehānicisma pozīcijām. Buharina grāmata izraisīja presē kri-

tikas vilni.

Pamazām izveidojās ievērojama marksistisko filozofu un so-

ciologu grupa, kas cīnījās pret buržuāzisko filozofiju un socio-

loģiju, mehānicismu v. tml. Šajā cīņā līdzās partijas publicistiem
visai ievērojama loma žurnālā «Pod znameņem marksizma» un

citos izdevumos bija A. Deborinam, G. Bammelam, I. Lupolam,
I. Razumovskim, M. Serebrjakovam un citiem padomju filozofiem.

Žurnālā «Pod znameņem marksizma» tika izstrādāti svarīgi
vēsturiskā materiālisma jautājumi — par ražošanas spēkiem un

ražošanas attiecībām (Razumovskis), par šķirām un šķiru cīņu

(Krivcovs) un ideoloģijas jautājumi (Adoratskis). Žurnālā «Vest-

ņik Sociaļističeskoi akademii» tika apspriestas reliģijas (B. Go-

reva referāts, 1923), darba zinātniskās organizācijas un citas pro-

blēmas.

Jau 20. gadu sākumā tika publicēti raksti, kuros bija anali-

zētas Ļeņina filozofiskās darbības atsevišķas puses. 1922. gadā
V. Adoratskis uzrakstīja rakstu «Marksistiskā dialektika Ļeņina
darbos»1

.

1 B. B. AdopaTCKUū, H36paHHbie npon3Be,neHHH, M., 1961.
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Marksisma-ļeņinisma zinātniskais pasaules uzskats, tā filo-

zofiskās idejas tika popularizētas padomju presē, konkrēti M. Ka-

ļiņina, S. Kirova, N. Krupskajas, A. Lunaearska, D. Manuiļska,
J. Staļina, J. Sverdlova, S. Saumjana, citu vadošo boļševiku par-

tijas darbinieku rakstos un brālīgo komunistisko partiju presē.

2. §. Dialektiskā materiālisma attīstība

pēc V. I. Ļeņina (1924—1967)

Komunistiskā partija Ļeņina vadībā apbruņoja padomju tautu

ar zinātnisku sociālisma uzcelšanas plānu: ar mūsu zemes in-

dustrializācijas, lauksaimniecības sociālistiskas kooperēšanas un

kultūras revolūcijas realizēšanas plānu. Partija nosargāja un

realizēja kursu uz sociālisma celtniecību niknā cīņā pret gāzto
ekspluatatoru šķiru paliekām, pret kapitālistiskajiem elementiem

pilsētā un laukos, pret trockismu, labējo oportūnismu un citiem

antiļeņiniskiem virzieniem. Oktobra revolūcijas uzvara un sociā-

lisma celtniecība Padomju Savienībā pārliecināja pasaules pro-
letariātu par jauna tipa partijas, revolucionāras rīcības partijas,
ar marksisma-jeņinisma teoriju apbruņotas partijas nepiecieša-
mību. Pēc Ļeņina iniciatīvas nodibinātā Komunistiskā Interna-

cionāle proletāriskajām partijām kļuva par marksisma-ļeņinisma

apgūšanas skolu, par tā radošas attīstīšanas centru.

Ļoti liela loma pasaules komunistiskās kustības attīstībā un

padomju tautas pasaules uzskata veidošanā bija Ļeņina teorētiskā,
arī filozofiskā mantojuma studēšanai, propagandēšanai un izstrā-

dāšanai.

Padomju filozofi aktīvi palīdzējuši partijai cīņā pret oportū-

nistiskajām meņševisma, trockisma, anarhosindikālisma un citām

antimarksistiskām koncepcijām. Viņi izstrādāja marksisma-jeņi-
nisma ideoloģijas problēmas cīņā pret buržuāzisko ideoloģiju
(V. Adoratskis, V. Ņevskis v. c), pētīja dabas zinātņu filozo-

fiskās problēmas (O. Šmits, A. Timirjazevs v. c), izziņas teoriju,
loģiku un zinātņu metodoloģiju (A. Deborins, A. Varjašs v. c),

vēstures filozofiju (A. Deborins, I. Lupols v. c), estētiku

(A. Lunačarskis v. c), zinātnisko ateismu (J. Jaroslavskis,

I. Skvorcovs-Stepanovs un citi).

Par vienu no svarīgākajiem virzieniem

padomju filozofijas zinātnes attīstībā pēc

Ļeņina kļuva ļeņiniskā posma problēmu

pētīšana un izstrādāšana marksistiskajā

filozofijā. Līdz 50. gadu beigām iznāca

četri Ļeņina Rakstu izdevumi, kā arī Ļe-

ņina Rakstu un materiālu krājuma 36 sējumi, kuros ievietoti ar-

hīvu materiāli un dokumenti no Ļeņina literārā mantojuma.

Marksisma filozofijas
ļeņiniskā posma

problēmu izstrādāšana.

20. un 30. gadu
filozofiskās diskusijas
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1925. gadā pirmoreiz tika publicēts izcilais fragments «Jautā-

jumā par dialektiku», 1929. gadā nāca klajā «Filozofijas burt-

nīcas», 1959. gadā tika izdots Ļeņina konspekts par Marksa un

Engelsa saraksti, bet 1965. gadā pabeigts izdot V. I. Ļeņina Ko-

potos rakstus, kur ietilpst daudzi agrāk nepublicēti darbi.

No 20. gadu vidus sākās plaša Ļeņina teorētiskā mantojuma
pētīšana. Ļeņinisma propagandēšanā un Ļeņina teorētiskā manto-

juma izstrādāšanā aktīvi piedalījās Ļeņina cīņas biedri un skol-

nieki F. Dzeržinskis, J. Jaroslavskis, M. Kaļiņins, S. Kirovs,

N. Krupskaja, V. Kuibiševs, J. Staļins un citi.

J. Staļina darbiem «Trockisms vai ļeņinisms?», «Par ļeņi-
nisma pamatiem», «Par ļeņinisma jautājumiem» un citiem bija
liela nozīme ļeņinisko ideju propagandā un to pielietošanā so-

ciālistiskās celtniecības praksē. Sie darbi bija vērsti pret anti-

ļeņinisko oportūnistisko grupējumu uzskatiem, parādīja ļeņinisma

starptautisko raksturu un pasaulvēsturisko nozīmi. Nenoliedzams

Staļina nopelns bija ļeņinisma kā jaunas marksisma attīstības pa-

kāpes lomas parādīšana. Tomēr Staļina darbiem bija būtiski trū-

kumi un kļūdas. Staļins neparādīja visu Ļeņina filozofiskās domas

bagātību, bet ierobežojās tikai ar Ļeņina darbā «Materiālisms un

empiriokriticisms» izvirzīto filozofisko ideju augstu vērtējumu,

nepievēršot pienācīgu uzmanību «Filozofijas burtnīcām» un ci-

tiem Ļeņina darbiem, kuriem arī ir liela filozofiska nozīme. Sta-

ļina darbi bija vienpusīgi, pievērsās galvenokārt sabiedrības attīs-

tības problēmām un neskāra jautājumus par dabas dialektiku un

objektīvās pasaules izzināšanu, dialektiku kā zinātni.

Dialektiskā materiālisma vispārīgo jautājumu pētīšanā padomju
filozofiem radās dažādi viedokļi par tā lomu un vietu zinātņu
sistēmā. Diskusijā, kas par šo jautājumu sākās 1924. gadā teo-

rētiskajos žurnālos («Boļševik», «Pod znameņem marksizma»

v. c.) un monogrāfiskajos izdevumos, filozofu un dabas zinātnieku

grupa (Ļ. Akselroda-Ortodoksa, V. Sarabjanovs, I. Skvorcovs-

Stepanovs, A. Timirjazevs, A. Varjašs v. c.) centās iztulkot mar-

ksistisko filozofiju kā mācību, kas attiecina dabas zinātņu liku-

mus uz visām esamības un domāšanas sfērām. Tā, piemēram,
I. Skvorcovs-Stepanovs rakstīja: «Materiālistiskā filozofija mar-

ksistam ir mūsdienu zinātnes pēdējie un paši vispārinātākie seci-

nājumi.» 1 Šās grupas uzskatus atbalstīja N. Buharins, kasA. Bog-
danova ietekmē marksistisko dialektiku aizstāja ar mehānistisko

līdzsvara teoriju un centās izmantot mehānicismu (tāpat kā vai-

rākas Bogdanova «tektoloģijas» tēzes) savu antiļeņinisko teoriju

(par kulaku «mierīgu ieaugšanu» sociālismā, par «pašplūsmu»
lauku attīstībā v. tml.) teorētiskai pamatošanai. Tas padarīja

1 H. H. Crenanoe, llcTopimecKiui MaTepna.in3M h coispeMeHHoe ecTecTBO-

3HaHne, M.—Jl., 1926, CTp. 55.
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mehānicismu par galvenajām briesmām 20. gadu otrās puses pa-

domju filozofijas zinātnē.

Taču I. Skvorcovs-Stepanovs, A. Timirjazevs, V. Sarabjanovs
un vairāki citi mehānicisma piekritēji, turēdamies filozofijā pie
kļūdainiem uzskatiem, politikā joprojām ieņēma partejiskas pozī-
cijas un aktīvi atbalstīja partijas ģenerāllīniju tās cīņā par so-

ciālisma celtniecību Padomju Savienībā.

Mehānicisms bija savdabīga izpausme pozitīvisma ietekmei

marksistiskajā filozofijā. Skvorcovs-Stepanovs paziņoja: «Marksis-

tiem neeksistē kaut kāda «filozofēšana», kas būtu nodalīta un at-

šķirta no zinātnes, ar kādām savām, it kā īpašām, «specifiskām
pētīšanas metodēm».»1 Mehānistu uzskatus asi kritizēja marksis-

tisko filozofu vairākums. Pret viņiem uzstājās V. Adoratskis,
A. Deborins, J. Jaroslavskis, L. Rudašs, M. Selektors un citi.2

Marksistiski ļeņinisko zinātnisko iestāžu II Vissavienības konfe-

rence (1929), kas rezumēja mehānicisma kritikas rezultātus, savā

rezolūcijā norādīja, ka mehānicisms, «būtībā cīnīdamies pret
marksisma-ļeņinisma filozofiju, neizprazdams materiālistiskās dia-

lektikas pamatus un īstenībā revolucionāro materiālistisko dia-

lektiku aizstādams ar vulgāro evolucionismu, bet materiālismu —

ar pozitīvismu, objektīvi kavē dialektiskā materiālisma metodo-

loģijas iespiešanos dabas zinātnēs utt.
...

un ir acīm redzama

atkāpšanās no marksistiski ļeņiniskajām filozofijas pozīcijām» 3.
Mazliet vēlāk, 1931. g. janvārī, partijas CX lēmumā par žurnālu

«Pod znameņem marksizma» mehānicisms tika raksturots kā

«sava veida marksisma revidēšanas mēģinājums»4. Zinātniskās

kritikas ietekmē daudzi padomju zinātnieki, kas agrāk bija turē-

jušies pie mehānistiskiem uzskatiem, vēlāk no šiem kļūdainajiem
uzskatiem atteicās.

Mehānicisma kritikas pozitīvā nozīme bija tā, ka to gadu filo-

zofijas zinātnē Padomju Savienībā tika izvirzīti un izstrādāti

daudzi svarīgi jautājumi: par filozofijas vietu un nozīmi zinātņu

vispārīgajā sistēmā; par materiālistisko dialektiku kā vispārīgu
zinātniskās izzināšanas metodi; par dažādu matērijas kustības

formu kvalitatīvajām īpatnībām un vienas nereducējamību uz

otru; par matērijas paškustības dialektiskās teorijas kardinālo

pretstatu pozitīvisma līdzsvara teorijai; par zinātnes aktīvo lomu

īstenības pārveidošanā v. c.

Mehānicisma kritikā aktīvi piedalījās A. Deborins un viņa

1 M. H. Crenanoe, HcTopimecKtiii MaTepiia.iH3M v coßpeMeHHoe ecTecTBO-

3Hamie, CTp. 55.
2

Sk. A. M. Jļečopun, JIHaJieKTUKa h ecTecTßo3Hanne, M.—Jl., 1929;
M. 3. CeAeKTop, .HHa.ieKTiiHecKHii MaTepna.ni3M h MexaHHCTbi, M., 1928, ka ar»

V. Adoratska, J. Stena un J. Jaroslavska runas marksistiski ļeņinisko zināt-

nisko iestāžu II Vissavienības konferencē. Stenogrāfisks pārskats, M., 1929.
3

«BecTHHK KoMMVHiicTHMecKOii aKazieMiiii», 1929 r., kh. 32 (2), cīp. 343.
4 O napTiiHHOu ii coßeTCKoiī neMani, M., 1954, cīp. 406.
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skolnieki G. Bammels, N. Karevs, I. Lupols, J. Stens un citi.1
Viņu darbiem daudzējādā ziņā bija pozitīva loma svarīgu dialek-

tiskā materiālisma jautājumu izstrādāšanā. Tomēr 20. gadu bei-

gās PSRS filozofi sāka arvien vairāk atzīmēt zināmu formālismu,
kāds piemita A. Deborinam un viņa skolniekiem dialektikas jautā-

jumu analīzē, zināmu apolitiskumu, atraušanos no prakses un,

beidzot, ideālistiska rakstura kļūdas. Tālaika disputos un apsprie-
dēs tika parādīts, ka Deborins un viņa piekritēji, kurus toreiz dē-

vēja par «filozofijas vadošo kodolu» (viņi vadīja žurnālu «Pod

znameņem marksizma» un lielāko daļu filozofijas iestāžu Pa-

domju Savienībā), izdara nopietnas kļūdas Ļeņina mantojuma vēr-

tēšanā, materiālistiskās dialektikas un visas marksistiskās filo-

zofijas būtības izpratnē. Tā, piemēram, Deborins rakstīja, ka

marksisms ir filozofiska, vēsturiska un ekonomiska teorija, bet

ļeņinisms — marksistiska politika un taktika. 2 N. Karevs kādā

savā rakstā izteicās, ka Ļeņins «būtu izbrīnījies, ja viņam teiktu,

ka viņš atklāj jaunu ēru
...

marksismā»3. A. Deborins un viņa

piekritēji, interpretējot marksistisko filozofiju kā Hēgeļa dialek-

tikas un Feierbaha materiālisma sintēzi, pietiekami nenovērtēja
kvalitatīvo lēcienu, kādu filozofijā bija izdarījis marksisms. Viņu
darbos bija sajukums dažu galveno dialektiskā materiālisma jē-
dzienu definīcijās. Tā, piemēram, Deborins, acīm redzami atkāpda-
mies no Ļeņina dotā matērijas definējuma, rakstīja, ka «matērija
ir viss bezgalīgais «pastarpinājumu», t. i., attiecību un sakaru

konkrētais kopums» 4. Tikpat nezinātniska bija Deborina prakses
«kā objektīvās īstenības un tās «subjektīvās» izzināšanas dialek-

tiskas sintēzes» 5 definīcija utt.

Šīs kļūdainās Deborina un viņa piekritēju tēzes 1929. un 1930.

gada diskusijās tika novērtētas kā formālistisks novirziens no

marksisma. Rezumējot šīs diskusijas, VK(b)P CX savā 1931. g.

25. janvāra lēmumā «Par žurnālu «Pod znameņem marksizma»»

norādīja: «Žurnāla «Pod znameņem marksizma» svarīgākajam
uzdevumam jābūt patiesai programmas izpildīšanai, kādu žurnā-

lam nospraudis Ļeņins, dialektiskā materiālisma ļeņiniskā attīs-

tības posma izstrādāšanai, nesaudzīgai visu antimarksistisko un

tātad antiļeņinisko nostādņu kritikai filozofijā, sabiedriskajās un

dabas zinātnēs, lai arī kā tās maskētos. Žurnālam jāizstrādā ma-

teriālistiskās dialektikas teorija un vēsturiskā materiālisma jau-

tājumi ciešā sakarā ar sociālistiskās celtniecības un pasaules re-

1 Sk. A. M. Re6opuH, JIeHHH KaK MbicJiHTe.ib, M., 1924; <J>n.ioco(pHH h MapK-

CH3M, M.—Jl., 1926, v. c; /". K. Ba.MMe.ib, Ha (pH.iococpCKOM (ppoHTe nocjie Ok-

TflOpH, M., 1929; H. A. Kapes, 3a MaTepnajiHCTimecKvio /uīajieKTHKV, M.—Jl-t

1929; M. Ķ. JīynnoA, JIeHHH H cpHJioco<pHH, M.—Jl., 1930 v. c.
2 Sk. A. M. JļečopuH, JIeHHH KaK Mbic/iHTejib. M.—Jl., 1929, CTp. 12.
3 «rioA 3H3MeHeM MapKCH3Ma», 1924 r., N« 4—5, CTp. 241.
4 A. M. IļečopuH, JIeHHH KaK MbicJiHTejib, CTp. 42.
5 Turpat, 60. lpp.
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volūcijas praksi.» 1 Šajā lēmumā norādīts arī, ka Deborina grupa

vairākos jautājumos noslīdējusi «meņševizējošā ideālisma pozī-
cijās» 2. Terminu «meņševizējošais ideālisms» kā A. Deborina un

viņa piekritēju uzskatu vērtējumu pirmo reizi lietoja J. Staļins
sarunā ar Filozofijas un dabas zinātņu sarkanās profesūras in-

stitūta partijas biroju 1930. gadā. Staļins paskaidroja, ka termina

«meņševizējošais» mērķis ir uzsvērt Deborina un viņa skolnieku

atjaunoto teorijas atraušanu no prakses, ko kultivēja meņševisms.
Ar terminu «ideālisms» bija domāti Deborina un viņa piekritēju
centieni tuvināt Hēgeļa ideālistisko dialektiku un Marksa mate-

riālistisko dialektiku.3

Deborina un viņa piekritēju kļūdu kritikas rezultātā tika pie-
vērsta plašu zinātnieku aprindu uzmanība Ļeņina mantojumam
un marksisma filozofijas ļeņiniskā posma problēmu izstrādāša-

nai; tika izanalizēta Hēgeļa un Marksa dialektikas kvalitatīvā at-

šķirība un pretstats, uzsvērta teorijas un prakses vienība mar-

ksismā, Ļeņina ideju pielietošanas nepieciešamība mūsdienu laik-

meta analīzē, parādīts marksistiski ļeņiniskās filozofijas karojo-
šais partejiskums cīņā pret reakcionāro buržuāzisko ideoloģiju,
revizionismu un oportūnismu.

30. gados nāca klajā pētījumi un mācību līdzekļi par materiā-

listiskās dialektikas, izziņas teorijas un loģikas, kā arī vēstu-

riskā materiālisma jautājumiem.4

Ļeņina mantojuma propagandēšanā un izstrādāšanā vienmēr

aktīvi ir piedalījušies un piedalās citu zemju marksisti. Ļeņina

idejas atspoguļotas izcilo starptautiskās komunistiskās kustības

darbinieku V. Gallahera, H. Pollita (Anglija), G. Dimitrova,
V. Kolarova (Bulgārija), B. Kuna (Ungārija), E. Tēlmaņa,
K. Cetkinas, V. Pīka, V. Ulbrihta (Vācija), H. Diasa, D. Ibaruri

(Spānija), A. Gramši, P. Toljati, L. Longo (Itālija), Li Da-čžao,

Cjui Cju-bo (Ķīna), J. Ļenska, V. Gomulkas (Polija), G. Geor-

giu-Deža (Rumānija), V. Fostera, H. Holla (ASV), O. Kūsinena

(Somija), M. Kašēna, M. Torēza, 2. Diklo, V. Rošē (Francija),
K. Gotvalda, A. Zapotocka (Cehoslovakija), Sen Katajamas (Ja-

pāna) un citu darbos.

A. Gramši «Vēstulēs no cietuma» un «Cietuma burtnīcas»,

analizējot svarīgākās marksima filozofijas problēmas, norādīja,
ka Ļeņins ir skolotājs visiem, Ļeņins «ar darbiem virzīja uz

priekšu filozofiju kā tādu»5
. Svarīga nozīme visu pasaules komu-

1 O napTHUHoi'i n coßeTCKofi nenam, CTp. 407.
2 Turpat.
3 Sk. M. 5. Mutuh, Boeßbie Bonpocbi flna;ieKTiiKH,

M., 1936.
*

Sk. T. UaeAoe, Teopna crparceHna, M., 1936 (tulk. no bulgāru vai.); Ma-

TepHajiHCTHMecKaa M.—Jl., 1932; v HCTopuMecKuu

MaTepHajiH3M, q. I, 11, 1932—1934.
5 A. rpaMiuu, Il36paHHbie npon3BeiieHHH b Tpex TOMax, t. 111, M., 1959,

dp. 59.
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nistiskās kustības spēku konsolidēšanā uz ļeņinisma idejiskā pa-
mata bija Komunistiskās Internacionāles VII kongresam (1935),
kurā G. Dimitrovs, P. Toljati (Erkoli), O. Kūsinens un citi izcili

Kominternes darbinieki teorētiski pamatoja nepieciešamību izvei-

dot vienotu antiimperiālistisku fronti, bāzējoties uz Ļeņina idejām
par strādnieku kustības vienību.

Vairākās kapitālistiskajās valstīs marksistiskie filozofi pārtul-
koja un publicēja svarīgākos Marksa, Engelsa un Ļeņina darbus.

Sevišķa nozīme bija Ļeņina grāmatas «Materiālisms un empirio-
kriticisms» izdošanai; tā audzināja ārvalstu progresīvos strādnie-

kus un inteliģenci. So zemju marksistiskie filozofi izdevuši dau-

dzus vērtīgus pētījumus, kas veltīti Ļeņina filozofisko ideju
izskaidrošanai un attīstīšanai. 1

Bulgāru marksists T. Pavlovs izstrādāja dialektikas kā mar-

ksisma izziņas teorijas problēmas, Ļeņina atspoguļošanas teoriju.
2

Viņš parādīja, ka dialektiskais materiālisms atklāj objektīvās pa-
saules, ko pētī dažādas konkrētas zinātnes, vispārīgos likumus.

Konkrētajām zinātnēm bez filozofijas nav vispārīgā metodolo-

ģiskā pamata, tāpat kā filozofija bez konkrētajām zinātnēm ieslīd

sholastikā un kailā teoretizēšanā.

Vācu marksists H. Dunkers savā darbā3 parādīja dialektikas

likumu objektivitāti, dialektiskās metodes pielietojamību visu reā-

lās pasaules sfēru izzināšanā. Dunkers kritizēja E. Bernšteinu,

kas noliedza dialektikas nozīmi, un G. Lukaču, kurš dialektisko

materiālismu reducēja uz izziņas teoriju.
Francijā iracionālismu kritizēja izcilais marksists Ž. Politcers.

Viņa grāmatā «Par kādu filozofijas mistifikāciju» (1929) parā-
dīts, ka iracionālisms noniecina konkrēto zinātņu nozīmi, racio-

nālo izzināšanu uzskata par «nespējīgu» izprast īstenību, pret-
statot domāšanai zemapziņu un citas apziņas parādības, kuras

neesot iespējams racionāli analizēt.

Marksistiski ļeņiniskās filozofijas attīstība no 30. gadu otras

puses līdz 50. gadu sākumam sastapās ar lielām grūtībām sa-

karā ar tajā laikā izveidojušos J. Staļina personības kultu. Šajos

gados marksisma filozofiskās idejas tika apskatītas galvenokārt
Staļina darba «Par dialektisko un vēsturisko materiālismu»

(1938) gaismā. Šajā darbā, kurā populāri izklāstītas dažas dia-

1 To vidū ir Dž. Bernala, D. Ljuisa un M. Komforta (Anglija), S. Ga-

novska, A. Kiselinčeva (Bulgārija), L. Rudaša un B. Fogaraši (Ungārija),
X- Hāgera, G. Klausa, G. Mendes (Vācija), E. Sēreni, C. Luporini (Itālija),
S. Rudnanska, A. Safa (Polija), A. Zoža un X- Guliāna (Rumānija), G. Apte-
kera, H. Selzama, H. Velsa (ASV), G. Besa (Francija), Z. Nēedli, L. Svobo-

das, L. Santo (Cehoslovakija), Tosaka Dzjuna, Mori Koiti (Japāna) un daudzu

citu ārvalstu marksistu darbi.
2 Sk. T. ĪJaeAoe, Il36paHHbie (pnjiococpCKue npon3Be,aeHHfl b Merbipex TOMHX,

M., 1961—1963; H,aea;iH3M h MaTepua.nn3M (1929); Teopua (1936);

(piuiococpiiH ii MacTHbie Ra.yĶH (1957) v. c.

3
Sk. r. HļļHKep, BBeAeHne b fttapKCH3M, M., 1963.
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lektiskā un vēsturiskā materiālisma pamattēzes, Staļins centās

dot marksisma filozofijas vispārīgo definējumu, raksturot tās sa-

turu un struktūru. Darbā ir vairākas pareizas tēzes un vērtējumi
(par materiālisma un ideālisma, dialektikas un metafizikas kar-

dinālo pretstatu, par marksisma filozofijas saistību ar sociālistis-

kās celtniecības un pasaules revolucionārās kustības praksi
v. tml.). Tomēr kopumā šis darbs bija shematisks un saturēja
dažas kļūdainas tēzes. Cenzdamies dot marksistiskās filozofijas
vispārīgo definējumu, Staļins rakstīja, ka dialektiskais materiā-

lisms ir marksisma «filozofiski teorētiskais» pamats, bet vēstu-

riskais materiālisms — tā «zinātniski teorētiskais» pamats. Sāds

definējums dialektisko materiālismu pretstata vēsturiskajam ma-

teriālismam, t. i., izjauc marksisma filozofijas galveno ideju —

par vienotu dialektiski materiālistisku pieeju dabai, sabiedrībai

un cilvēka domāšanai. Staļins šajā darbā neparādīja dialektiku

kā vispārīgu attīstības teoriju. Vēl vairāk, viņš vienpusīgi apska-
tīja dialektiku galvenokārt kā proletariāta partijas taktikas un

stratēģijas izstrādāšanas metodi. Staļins apgāja dialektikas, iz-

ziņas teorijas un loģikas vienības problēmu, sperdams soli atpa-
kaļ salīdzinājumā jau ar toreizējiem marksistiski filozofiskajiem
darbiem. Viņš aizstāja dialektikas likumu jēdzienu ar tās iezīmju
jēdzienu, un arī tas sašaurināja šās zinātnes nozīmi cilvēka zi-

nāšanu sistēmā. Staļins nepilnīgi izklāstīja pretstatu vienības

un cīņas likumu, runādams tikai par cīņu un apiedams to, ko

Ļeņins nosauca par dialektikas kodolu, — mācību par pretstatu
vienību. Šajā darbā nav pat minēts nolieguma nolieguma likums.

Attiecībā uz Ļeņina mantojumu Staļins izrādīja noteiktu subjektī-
vismu. Pēc viņa norādījuma Ļeņina «Filozofijas burtnīcas» ne-

tika ietilpinātas Ļeņina Rakstu 3. un 4. izdevumā. Daži Ļeņina
filozofiskie darbi («Marksisma trīs avoti un trīs sastāvdaļas»
v. c.) reizēm tika noklusēti, jo nesakrita ar Staļina vērtējumiem
(piemēram, ar viņa negatīvo vācu klasiskās filozofijas vērtē-

jumu). Staļina darbs tika ietverts «VK(b)P vēstures īsajā kursā»

(1938), un to sāka studēt kā klasisku marksisma darbu. Tāpat
arī pārējie Staļina darbi, kuri saturēja kļūdainas tēzes un kuriem

bija vairāki trūkumi, tika uzskatīti par teorētiski nevainojamiem,
klasiskiem darbiem, ko nevar apspriest, bet kas ir tikai jāstudē.
Nekritiskā attieksme pret Staļina darbiem noveda pie tā, ka no

30. gadu beigām līdz 50. gadu sākumam tika publicēts ne ma-

zums grāmatu un brošūru, kas būtībā bija Staļina izvirzīto tēžu

un shēmu komentāri.

Taču no tā nedrīkst secināt, ka filozofijas zinātnes attīstība

Padomju Savienībā šajos gados vispār «bija apstājusies», kā to

apgalvo marksistiski ļeņiniskās filozofijas «kritiķi» mūsdienās.

Zinātniskās pētniecības darbs dialektiskajā un vēsturiskajā ma-

teriālismā turpinājās, šajā laikā tika radīti vērtīgi padomju un

ārzemju filozofu darbi, kas veltīti konkrētiem dialektiskā materiā-
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lisma jautājumiem: par dialektikas un sofistikas pretstatu, par

matēriju un apziņu, par dialektikas likumiem, par praksi kā pa-

tiesības kritēriju. Tika publicēti pētījumi par daudzām dabas zi-

nātņu filozofiskajām problēmām. Tika dota filozofiskā mantojuma,
arī marksistiskās filozofijas rašanās un attīstības vēstures, mar-

ksistiska analīze. Padomju zinātnieki aktīvi piedalījās marksisma

pamatlicēju un ievērojamāko starptautiskās komunistiskās kustības

darbinieku darbu izdošanas sagatavošanā, buržuāzisko filozofisko

koncepciju, arī visreakcionārākās imperiālistiskās buržuāzijas
ideoloģijas — fašisma teorētisko pamatu kritikā.

Pēc otrā pasaules kara virkne Eiropas un Āzijas zemju nostā-

jās uz sociālisma ceļa. Ir izveidojusies un attīstās pasaules sociā-

lisma sistēma. Padomju sabiedrības pēckara attīstības apstākli
izvirzīja Komunistiskajai partijai sarežģītus un atbildīgus uzde-

vumus. Dzīve parādīja partijas ideoloģiskā un politiskā kursa pa-

reizumu, tās nesatricināmo uzticību ļeņinismam, spēju teorētiski

vispārināt masu pieredzi, atklāt un izlabot pieļautās kļūdas. Savā

XX kongresā (1956) partija kategoriski nosodīja marksisma-ļeņi-
nisma garam svešo Staļina personības kultu, nepamatotās repre-

sijas un citus sociālistiskās likumības pārkāpumus. Sie izkropļo-

jumi, kas nodarīja ļaunumu padomju sabiedrībai, tomēr nevarēja

grozīt sociālistiskās sabiedrības dabu, nesatricināja sociālisma

pamatus. XX, XXI, XXII un XXIII partijas kongresa dokumentos

marksistiski analizēta mūsdienu starptautiskās attīstības dialek-

tika un uz šās analīzes pamata izdarīts secinājums, ka jaunajos
apstākļos, kad pieaudzis pasaules sociālisma un tā sabiedrotā —

nacionālās atbrīvošanās kustības — spēks, karš pārstāj būt fa-

tāla nenovēršamība; tika analizēts jautājums par formu daudz-

veidību pārejā uz sociālismu.

XXI un XXII partijas kongress ar saviem dokumentiem palī-
dzēja izstrādāt dialektikas jautājumus par sociālisma pāraug-
šanu komunismā, neantagonistisko pretrunu specifiku sociālismā

un to atrisināšanu. PSKP XXIII kongress norādīja uz dialektiskā

materiālisma lomu tādu aktuālu problēmu risināšanā kā jautā-
jums par sociālo procesu vadīšanas un pārvaldīšanas zinātniska-

jiem principiem, informācijas sistēmas radīšana visas valsts mē-

rogā, sociālo procesu kontrole un regulēšana. Pamatojoties uz

XX, XXI, XXII un XXIII partijas kongresa lēmumiem, padomju
filozofi veikuši lielu un auglīgu zinātnisko darbu.

Dialektiskā materiālisma principi un tēzes pielietotas un tālāk

attīstītas pasaules komunistiskās kustības dokumentos. Tajos at-

klāta dialektika pārejā no kapitālisma uz sociālismu un kapitā-
listisko zemju attīstībā kapitālisma vispārējās krīzes laikmeta, kā

ari apkopota proletariāta un citu darbaļaužu šķiras cīņa pret eks-

pluatatoriem.

Pētījumus dialektiskajā materiālismā šajā laikposmā raksturo
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centieni likvidēt pagātnes dogmatisma un subjektīvisma elemen-

tus, shematismu un aizraušanos ar citēšanu.

Darbos, kas veltīti sociālisma un komunisma attīstības dia-

lektikai, parādīts, ka pretstatu vienības, identitātes absolutizē-

šana, kā to darījuši daži padomju filozofi (50. gados un 60. gadu
sākumā), trūkstot pretrunu un to cīņas analīzei sociālismā, nav

pareiza un to neapstiprina konkrēti dati. Pats vienības jēdziens
nosaka noteiktu pretrunu pastāvēšanu un otrādi — pretrunas jē-
dziens nosaka noteiktas pretrunīgo pušu vienības pastāvēšanu.
Tas pilnīgi attiecas arī uz sociālistisko sabiedrību, lai gan pret-
runām tajā ir neantagonistisks raksturs. Tikai pretrunu kā sociā-

listiskās sabiedrības attīstības avota pētīšana, mūsdienu apstākļos
notiekošās jaunā un vecā cīņas specifikas atklāšana dod iespēju
noteikt komunistiskās formācijas tālākā progresa ceļus.

Dialektikas, marksisma izziņas teorijas un

loģikas vienības problēmu izvirzīja Ļeņins

jau 1914.—1916. gadā. Tomēr marksistis-

kajā filozofiskajā literatūrā to sāka plaši

apspriest tikai pēc Ļeņina ievērojamā
fragmenta «Jautājumā par dialektiku» (1925) un «Filozofijas
burtnīcu» (1929) publicēšanas. Padomju filozofi un aizrobežu

marksisti, pētījot dialektikas kā izziņas teorijas un loģikas pro-

blēmu, atklāja dialektiskās pārejas procesu no jutekliskās izzinā-

šanas uz racionālo izzināšanu, izsekoja filozofijas kategoriju vei-

došanos, sistematizēja marksisma mācību par apziņu, tās ģenēzi
un attīstību. 1 Vairākos darbos apskatītas svarīgākās dialektikas

problēmas, dialektiskās loģikas jautājumi, jautājums par praksi
kā izzināšanas pamatu un tās patiesuma kritēriju v. c.

2

Pozitīvs moments filozofijas attīstībā Padomju Savienībā, sā-

kot no 40. gadiem, bija arī tas, ka tika pārvarēta formālās loģi-
kas nepietiekamā novērtēšana. 40. un 50. gados iznāca virkne

grāmatu, kas veltītas tradicionālās loģikas marksistiskam izskaid-

rojumam un tās salīdzināšanai ar dialektiskās loģikas pamat-
tēzēm.3

Padomju loģikas zinātnieki šajos gados apskatīja loģisko
spriedumu pareizuma un patiesuma problēmu, parādot nesarau-

jamo formas un satura sakaru jebkuru zināšanu loģiskajā struk-

tūrā.

60. gadu darbos daudz plašāk neka 30. gadu sakuma apspriests

Dialektikas kā

marksisma izziņas
teorijas un loģikas

problēmas

1 Sk. T. īlaeAoe, TeopuH OTpa>KeHHH; E. 77. Cutkobckuū, KaTeropuu MaTe-

PHajiucTHHecKOH fIHaJieKTHKH, M., 1941; 0. H. Xacxanux, OcHOBa Teopnu no3Ha-

hhh AnajieKTimecKoro MaTepHajiH3Ma, M., 1944; MaTepuji h co3HaHue, M., 1951;
"

B. Ķonnun, BBeaeHHe b rHoceoJiormo, Kneß, 1966 v. c.

2
Sk. B. M. Ķedpoe, O KOJiHHecTBenHbiK h KanecTßeHHbix H3iweHeHHHX b npu-

POfle, M., 1946; M. H. PļjTKeeun, fIpaKTHKa — KpuTepHH HCTHHbi b HayKe, M.,

1952 v. c.
3

Sk. B. 0. AcMijc, JloruKa, M., 1947; K. C. BaKpad3e, JloruKa, Tčhjihch,
1951; M. C. CrpoeoeuH, JloruKa,M., 1946 v. c.
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Jautājums par dialektikas, loģikas un izziņas teorijas vienību.1

Parādīta dialektikas likumu vienība un subordinācija, izdalīts

galvenais marksistiskajā dialektikā — mācība par pretstatu vie-

nību un cīņu. Pētījot likumu par kvantitātes pāreju kvalitātē, tika

atklāts, cik daudzveidīgi ir dialektiskie lēcieni, kas notiek gan

eksplozijas ceļā, gan bez tās. Tika novērsts arī trūkums, kāds

pastāvēja filozofijas literatūrā jautājumā par nolieguma nolie-

guma likumu, — daži autori apšaubīja šā dialektikas likuma vis-

pārīgo raksturu. Pēdējo gadu zinātniskajos pētījumos, kas veltīti

šai problēmai, parādīts, ka tādi ļoti svarīgi attīstības momenti,
ko atklāj nolieguma nolieguma likums, kā pēctecība, attīstības

virzība uz augšu un tās spirālveidīgais raksturs, kā arī atkārto-

jamība jaunā rašanās procesā ir viena no objektīvās pasaules
dialektikas un tās izzināšanas vissvarīgākajām vispārīgajām
iezīmēm.2

Līdzās filozofijā jau iesakņojušos jēdzienu (būtība un parā-
dība, forma un saturs utt.) izstrādāšanai zinātnieku uzmanību

piesaistīja dažas kategorijas, kas agrāk marksistiskajā literatūrā

bija maz izstrādātas. To vidū sevišķi lielu vietu mūsdienu zinātnē

ieņem struktūras un elementu, objekta un modeļa kategorijas utt.

Šīs izziņas filozofiskās problēmas tiek risinātas, vispārinot da-

tus, ko devusi psiholoģija, kibernētika un citas zinātnes, kas no-

skaidro vispārīgos regulēšanas procesu, organizācijas un sakaru

principus materiālās pasaules parādībās un šās pasaules atspo-
guļojumā apziņā.

Daudzi padomju zinātnieku darbi izziņas teorijā veltīti jautā-
jumiem par vispārīgo un specifisko filozofijā un konkrētajās zi-

nātnēs, par patiesības konkrētumu, par praksi ne tikai kā izziņas
kritēriju, bet arī kā tās pamatu, virzošo spēku, par loģiskā un

vēsturiskā, abstraktā un konkrētā, analīzes un sintēzes kategori-
jām. Marksistiskie filozofi pētī uztveres un priekšstatu veidoša-

nās problēmu, dialektiku, kas raksturīga pārejai no priekšstata
uz jēdzienu, no jēdziena uz spriedumu utt. Noskaidrojot izziņas

procesa specifiku, viņi ar konkrētu materiālu parāda, ka izziņas

pirmā pakāpe saistīta ne tikai ar atspoguļošanas jutekliskajām
formām un otrā ne tikai ar racionālajām un ka jau sajūtu sta-

dijā cilvēku zināšanas ir pastarpinātas ar dažiem jēdzienu vei-

diem, tāpat kā zinātniskās abstrakcijas stadijā katrs solis uz

priekšu saistīts ar iegūto datu pārbaudi praksē caur jutekliskas

1 Sk. B. M. Kedpoe, Eaiihctbo fIHajieKTHKH, jioruKH h feopHH no3H2HHH, AI,

1963; 77. B. KonmiH, /JnajieKTUKa KaK JioniKa, Kneß, 1961; 7i. 77. Pomuh, MapK-

CHCTCKO-jiemiHCKaH /uia.ieKTHKa KaK (pn;ioco<pCKaH HayKa, Jl., 1957; AI AI Po3en-

TūAb, npHBUHDU jiothkh, AI, 1960; AI 77. PuTKeeun, JJ,HajieKTH-
lecKufi MaTepnajiH3M, M., 1960; B. 77. Tijeapunoe, CooTHomeHHe KaTeropm'i /tfia-

jieKTHMecKoro MaTepna.iH3Ma, Jl., 1956 v. c.
2 Sk. B. M. Kedpoe, OTpimaHiie oipniiamiH, M., 1957; Jļiia.ieKTHKa ii jioniKa.

3aKOHbi MbiiiuemiH, M., 1962 v. c.
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izziņas sfēru. 1 Raksturīga iezīme mūsdienu darbiem par mar-

ksisma izziņas teoriju ir to ciešās saites ar pētījumiem bioloģijā,
augstākās nervu sistēmas fizioloģijā, psiholoģijā un citās kon-

krētajās zinātnēs. Pretstatā mūsdienu marksisma pretiniekiem,
kas dialektisko materiālismu aizstāj ar pozitīvismu, antropolo-
ģismu un citām ideālistiskām teorijām, marksistiskie filozofi pa-

rāda, ka marksistiskās izziņas teorijas svarīgākais sasniegums ir

un paliek Ļeņina atspoguļošanas teorija — nevis pasīvas, nedzī-

vas atspoguļošanas, bet tādas, kas attīstās, ir pretrunīga un mai-

nās procesā, kurā cilvēks aktīvi pārveido objektīvo pasauli. Virknē

darbu tiek konkretizēts atspoguļošanas princips, uzsvērts atspo-

guļošanas dialektiskās dabas nesaraujamais sakars ar cilvēka

darbības un domāšanas radošo raksturu.

Mūsdienu marksistiskajā filozofiskajā literatūrā pastiprināti
tiek pētītas arī dialektikas kā zinātniskās izziņas loģikas problē-
mas. Padomju zinātnē loģikas jautājumu izstrādāšana pašreiz
notiek divos virzienos. Vieni padomju zinātnieki, konkretizējot un

attīstot Ļeņina idejas par dialektisko loģiku, savos pētījumos pa-
rāda dialektiskās loģikas kā saturīgas loģikas būtību, izskaidro

tās galvenās kategorijas un likumus kā objektīvās pasaules izzi-

nāšanas dialektiskās formas. Citi izstrādā formālās loģikas jau-

tājumus tās mūsdienu — matemātiskajā veidā, pētījot cilvēka zi-

nāšanu formalizācijas principus, pamatojoties uz Bula algebru
un dažiem citiem matemātisko zināšanu nodalījumiem.2 Šo loģi-
kas speciālistu darbi apbruņo filozofijas zinātni ar metodēm un

paņēmieniem, kā apstrādāt lielu daudzumu skaitļu jeb, runājot

vispārīgāk, materiālu, kuru iespējams formalizēt (statistikas dati,

konkrēti socioloģiski pētījumi utt.).

Lielu darbu atspoguļošanas un objektīvās
pasaules izzināšanas problēmu pētīšanā
veic sociālisma zemju, kā arī ASV, Angli-

jas, Francijas, Itālijas un citu kapitālis-

tisko zemju marksistiskie filozofi.

Ļeņina atspoguļošanas teorijas attīstībā ievērojamu ieguldī-

jumu devuši Bulgārijas marksistiskie filozofi.3 Tā, piemēram,
T. Pavlovs, pētījot jautājumu par atspoguļošanas un informāci-

jas korelāciju, parādīja, ka šie divi jēdzieni satura ziņa ir tuvi,

bet nebūt nav identiski, ka Ļeņina atspoguļošanas teorija ir

Dialektiskā

materiālisma problēmas
aizrobežu marksistu

darbos

1 Sk. Bonpocbi Teopim no3HaHHH H jioruKH, M., 1960; O MeTo;iax

nO3H3HHH, M., 1964 v. c. •
2 Sk. 77. C. HoeuKoe, 3.neMeHTbi MaTeMaranecKOH jiothkh, M, 1959; A. A. Map-

Koe, TeopHH M.—Jl., 1954; 77. 75. Taeaneu., Bonpocbi Teopuu cyKjxe-

hhh, M., 1955; A. A. 3uHoBbee, <Dmioco<pCKHe npoČJieMbi MHoro3HaqHoa jiohikh,

M., 1960 un JloniKa BbicKa3bißaHiift ii Teopun BbißOAa, M., 1962 v. c.

3 Sk. T. naeAoe, H36paHHbie cpujiocočpCKHe npoH3BefleHHH, T. I—4, 1961—

1963; A. KuceAtimee, MapKCHCTCKO-JieHHHCKaa Teopan OTpasieHH» h vneHHe

H. n. FlaßJioßa o Bbicineu HepßHoii AeHTe.ibHOCTti, M., 1956 v. c.
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jebkuras, ari kvantitatīvās izziņas bāze un tajā ietilpst ari infor-

mācijas teorija. A. Kiseļinčevs apskatījis jautājumu par atspo-
guļošanu dzīvajā dabā, parādījis, kāda ir specifika cilvēka pa-
saules atspoguļojumam kā augstākajai atspoguļošanas formai.

Ungārijas marksistiskie filozofi 1 asi un pareizi kritizēja
G. Lukača kļūdainos uzskatus. G. Lukačs reducēja dialektiku vie-

nīgi uz izziņas teoriju, noliedza filozofijas partejiskumu, aizstāja
materiālisma un ideālisma cīņu filozofijas vēsturē ar racionālisma

un iracionālisma cīņu utt.

Vācijas Demokrātiskās Republikas marksistiskie filozofi pēc-
kara gados noturējuši daudzas diskusijas par svarīgākajām dia-

lektiskā materiālisma problēmām (par filozofijas priekšmetu, par

sabiedrības attīstības dialektisko pretrunu raksturu v. c). Šo dis-

kusiju gaitā, kā arī daudzos monogrāfiskos pētījumos apskatīti
jautājumi par filozofijas un dabas zinātņu, filozofijas un komu-

nistisko partiju politikas nesaraujamo sakaru, par dialektikas, iz-

ziņas teorijas un loģikas vienību.

Poļu marksistiskie filozofi savos dialektiskajam materiālis-

mam veltītajos darbos pievērsušies problēmām par valodas un

domāšanas savstarpējo attiecību, pozitīvistisko patiesības un pa-

tiesības teorijas apzināšanās koncepciju kritikai, zinātņu metodo-

loģijai, savstarpējiem sakariem starp visām zinātņu nozarēm,

kuru objekts ir pasaule, utt. Vērtīgus pētījumus poļu filozofi veic

arī loģikas sfērā.2

Rumānijā radīti fundamentāli pētījumi par aktuāliem dialek-

tiskā materiālisma jautājumiem — «Dialektiskais materiālisms un

mūsdienu dabas zinātnes» trijos sējumos, «Zinātniskās izziņas

dialektika», «Materiālistiskā dialektika — konkrēto zinātņu vis-

pārīgā metodoloģija» utt. Tajos rumāņu filozofi parāda Ļeņina
filozofisko ideju milzīgo nozīmi mūsdienu dabas zinātņu un sa-

biedrisko zinātņu attīstībā, noskaidro marksistiskās dialektikas

un konkrēto zinātņu metodoloģijas savstarpējo attiecību, kā arī

parāda buržuāzisko filozofisko skolu negatīvo ietekmi uz konkrē-

tajām zinātnēm.

Cehoslovakijas filozofi izstrādā tādus svarīgus dialektiska ma-

teriālisma jautājumus kā telpas un laika problēmas, jautājumu

par pretrunām, par abstrakto un konkrēto izzināšanā utt.3

Sekmīgi marksistiskā filozofiskā doma attīstās kapitālisma
zemēs, lai gan buržuāziskās ideoloģijas kundzības apstākļos tās

ceļā ir ļoti lielas grūtības.

1 Sk. Jl. Pydaui, JlyKaq KaK TeopeTHK KJiaccoßoro co3HaHHH. —
«BecruiiK

KoMMVHHCTHHecKoft 1924, kh. 9 un Teorija un prakse, Budapeštā, 1950

(ungāru vai.) v. c.

2 Sk. piemēram, krājumu: 3aKOH, Heo6xo,HHMocTb, BepoHTHOCTb, M.,

(tulk. no poļu vai.) ; Tadeuša Jaroševska darbus v. c.

3 Sk. /. Cvekls, Par materiālistisko dialektiku, Prāgā, 1958; Marksistiska

filozofija un Komunistiskā partija, Prāgā, 1965 (čehu vai.) v. c.



Amerikas Savienotajās Valstīs pazīstamais marksistiskais filo-

zofs H. Selzams darbā «Kas ir filozofija?» (1938) parādīja dia-

lektiskā materiālisma zinātnisko raksturu, tā sakaru ar zinātņu
vispārējo progresu XX gadsimtā. Reizē Selzams asi kritizēja filo-

zofisko ideālismu un parādīja tā šķirisko būtību. Pēckara periodā

amerikāņu progresīvie filozofi H. Velss, B. Danems, H. Selzams

un citi pamatoti kritizē buržuāziskās filozofijas modernos virzie-

nus — pragmatismu, freidismu v. c.

Anglijas marksisti Dž. Ljuiss, M. Komforts un citi devuši zi-

nātniskus pētījumus par dialektiskā materiālisma galvenajām
problēmām un mūsdienu buržuāziskās filozofijas svarīgāko vir-

zienu — neopozitīvisma, loģiskā pozitīvisma v. c. kritiku.

Francijā marksistiskie filozofi G. Bess, Z. Konjo un citi asā

cīņa pret filozofisko revizionismu un buržuāzisko filozofiju izstrādā

daudzas svarīgas dialektikas problēmas — par brīvību un nepie-
ciešamību, par kritiskā un pozitīvā savstarpējo attieksmi marksis-

tiskajā humānisma teorijā utt.

Rietumu idejiskajai dzīvei visai raksturīga parādība ir aizvien

lielāka skaita izcilu dabas zinātņu pētnieku pāreja uz dialektiskā

materiālisma un zinātniskā komunisma pozīcijām. Tā, piemēram,
pie marksisma nonākuši izcilie Francijas zinātnieki — P. Lanže-

vēns, F. Zolio-Kirī, Anglijā — Dž. Bernals, Amerikas Savienota-

jās Valstīs — Dž. Fursts un daudzi citi.

3. §. Vēsturiskā materiālisma attīstība

un zinātniskā komunisma filozofisko problēmu
izstrādāšana laikposmā pēc V. I. Ļeņina

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras un pro-

letariāta diktatūras nodibināšanās Padomju zemē marksistiska-

jiem filozofiem izvirzījās jauni uzdevumi vēsturiskā materiālisma

un zinātniskā komunisma sfērā: pētīt komunistiskās formācijas
veidošanos un attīstību, atklāt ražošanas spēku un ražošanas at-

tiecību attīstības dialektiku, noskaidrot tautas masu lomu revolū-

cijā, sociālisma un komunisma celtniecībā un izstrādāt jaunās
kultūras veidošanas problēmas.

Radoši lietojot marksisma-ļeņinisma mācību savu zemju kon-

krētajos apstākļos, izmantojot Oktobra sociālistiskās revolūcijas
loti ba gatigo pieredzi Krievija, padomju un ārvalstu marksisti

(D. Blagojevs, G. Dimitrovs, E. Tēlmanis, A. Gramši, P. Toljati,
M. Torēzs v. c.) nosprauda ceļus un formas pārejai no kapitā-
lisma uz sociālismu dažādās zemēs, izstrādāja problēmas par sub-

jektīvo faktoru sociālistiskajā revolūcijā, par marksistiskās teo-

rijas un revolucionārās prakses vienību.

57937-
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20. un 30. gados marksistiskie filozofi iz-

strādāja jautājumu par vēsturiskā mate-

riālisma priekšmetu, tā likumiem un kate-

gorijām, parādīja dialektiskā un vēsturiskā materiālisma nesa-

raujamo sakaru, vēsturiskā materiālisma nozīmi sabiedrisko pro-

cesu izzināšanā un revolucionārā pasaules pārveidošanā. 1

Padomju filozofi centās pārvarēt divus tajā laikā izplatītus

aplamus viedokļus par vēsturiskā materiālisma priekšmetu un

likumiem. Pirmo viedokli propagandēja N. Buharins. Savā grā-
matā «Vēsturiskā materiālisma teorija» viņš apskatīja vispārīgos
socioloģiskos likumus kā mehānikas likumus, kas izpaužas īpašā
cilvēku sabiedrībai piemītošā formā. Sabiedrība, pēc Buharina

domām, ir mehānisks agregāts, savstarpēji iedarbojošos spēku
sistēma, un šie spēki veidojas no cilvēku «individuālām gribām,
jūtām un rīcībām, kuras krustojas,» un līdzsvaro cita citu. No

līdzsvara sistēmu varot izvest tikai ārējs spēks. Šis abstrakti me-

hānistiskais viedoklis ignorēja sabiedrības attīstības konkrēti vēs-

turisku analīzi un nepietiekami novērtēja subjektīvo faktoru.

Otrā viedokļa piekritēji bija A. Deborins, N. Karevs un I. Lu-

pols. 2 Nodarbodamies ar dialektiskā materiālisma problēmām,
viņi nepietiekami novērtēja lomu, kāda ir vēsturiskajam materiā-

lismam kā filozofiskai zinātnei par sabiedrību, un uzskatīja vēs-

turisko materiālismu galvenokārt par sabiedrisko procesu izziņas

metodoloģiju, par dialektiskā materiālisma likumu piemērošanu
sociālām parādībām. No tā tika izdarīts aplamais secinājums, ka

filozofijai nevajag tieši nodarboties ar sociālām problēmām, ar

konkrētu sociālo procesu analīzi. Tas esot jādara citām zinātnēm

par sabiedrību, turpretī filozofijai jāformulē tikai vispārīgie visas

objektīvās pasaules izzināšanas likumi un kategorijas. Bet īste-

nībā vēsturiskajam materiālismam kā filozofiskai zinātnei ir savs

pētīšanas priekšmets — sabiedriski vēsturiskā procesa paši vis-

pārīgākie likumi. Šie likumi pauž pasaules attīstības vispārīgos
likumus, kurus pētī dialektiskais materiālisms, taču nebūt nav

reducējami uz tiem. Tāda reducēšana bieži noved pie shematisma,

pie daudzveidīgo sociālo parādību pielāgošanas vienam vai otram

likumam vai kategorijai, pie vēsturiskā materiālisma pārvēr-
šanas par abstraktu shēmu.

Padomju filozofu lielākā daļa noraidīja

tā saucamo mehānistu abstrakto, nevēs-

turisko pieeju sabiedrības pētīšanai. Pret-

statā mehānistiem viņi sabiedriski ekono-

misko formāciju apskatīja kā konkrētu vēsturisku sabiedrību ar

Vēsturiskais

materiālisms kā zinātne

Vēsturiskā materiālisma

likumu un kategoriju
izstrādāšana

1 Sk. A. rpaMiuu, H36paHHbie npoH3BeAeHHH b Tpex TOMU, t. 111, M., 1959;

B. B. AdoparcKuu, O Teopnn H npaimiKe JtčBHHHSMa, M.—Jl., 1924; 0. A. Topo-

XOe, JIeHHH H HCTOpHHeCKHH MaTepH3JIH3M, M., 1934 v. c.

" 2 Sk. A. M. Jļečopim, JIeHHH KaK <pHJioco<b; //. K. JīynnoA, JleHim h (pH.no-

co<pHH; H. A. Ķapee, HcTopHnecKHH MaTepHa.iH3M KaK HayKa.
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saviem specifiskiem kustības likumiem, kā sabiedrības progresīvās
attīstības kvalitatīvi noteiktu pakāpi. Sabiedriski ekonomiskajā
formācijā, kuras pamatā ir noteikts ražošanas veids, ietilpst viss

viena vai otra laikmeta sabiedrisko attiecību kopums. 1 Lai gūtu
vispusīgas un konkrētas zināšanas par sabiedrisko formāciju ko-

pumā vai par kādu atsevišķu tās pusi, vajag pētīt ne tikai vispā-
rīgos likumus, kas darbojas visās sabiedriski ekonomiskajās for-

mācijās, bet arī specifiskos likumus, kuri darbojas attiecīgajā
formācijā. Viens no šādu zināšanu iegūšanas ceļiem ir konkrētie

sociālie pētījumi, kādi Padomju Savienībā 20. gados un 30. gadu
sākumā arī plaši tika veikti.

Kritizēts tika arī 20. gados izplatītais mehānistiskais uzskats

par ražošanas spēkiem. Mehānisti ražošanas spēkus reducēja tikai

uz tehniku, aizmirsdami, ka ražošanas spēku svarīgākais elements

ir darbaspēks. Šā laika posma filozofiskajos darbos2 tika pierādīts,
ka ražošanas speķu attīstību nosaka ražošanas veida raksturs.

Katrai sabiedriski ekonomiskajai formācijai ir savi specifiski ra-

žošanas spēku attīstības likumi.

Tika noraidīts arī reformistiskais viedoklis par ražošanas at-

tiecībām kā ražošanas spēku «vienkāršu refleksu». Ražošanas

attiecības, ko rada ražošanas spēki, savukārt ietekmē ražošanas

spēkus, ir aktīvs sabiedrības attīstības virzošais spēks.
Lielu uzmanību padomju filozofi pievērsa jautājumam par sa-

biedriskās esamības un sabiedriskās apziņas savstarpējām attie-

cībām. 3
Viņiem bija jācīnās gan ar vulgāro socioloģismu, gan arī

ar buržuāzisko objektīvismu. Vulgārais socioloģisms izpaudās

mēģinājumā atvasināt sabiedriskās idejas tieši no ekonomiska-

jām attiecībām, pat no tehnikas attīstības līmeņa. Atsevišķos dar-

bos bija atrodami apgalvojumi, ka sabiedriskā apziņa ir tieši

atkarīga no ekonomikas. Bet jau Engelss bija izskaidrojis, ka

ekonomika nevis tieši nosaka sabiedrības apziņu, bet tikai gala
rezultātā. Sabiedrisko apziņu raksturo relatīva patstāvība, tai ir

sava iekšēja attīstības loģika. Buržuāzisko objektīvismu rakstu-

roja ideoloģijas šķiriskā satura izmešana, partejiskuma principa
ignorēšana un neizpratne teorijā. Bija arī mēģinājumi apskatīt
ideoloģiju tikai kā sagrozītu apziņu, t. i., kā īstenības nepareizu,
šķirisko interešu nosacītu atspoguļojumu. Iznāca, ka arī proletā-
riskā ideoloģija ir nepareizs sociālās esamības atspoguļojums.

1 Sk. M. B. Bo.ibcpcoH ii r. M. To/c, OnepKH HcropmiecKoro M3TepH3jiH3M3,

M.—Jl., 1931; 0. B. ĶoHCTūHTUHOe ii M. Jļ. KaMMapu, 3a aeiicTBeHHOCTb (pnjio-

co(piui M, 1931 v. c.
2

Sk. 0. A. ropoxoe, X Bonpocv o cn;iax h zinajieKTHKe

•IX pa3BHTHH. — «BeCTHHK KOMIviyHHCTHHeCKOH 3K3,ZieMHH», 1928 T., KH. 3 Un Hc-

TopimecKiiii M3Tepiia;iH3M o MaTepna.ibHoft ocHOBe >kh3hh o6uiecTß3. — «īlo^
3H3MeHeM MapKCH3M3», 1939 r., No 2.

3 Sk. JtHSJieKTHMeCKHH H lICTOpiIMeCKHH M3TepH3JIH3M, H. 11, M., 1932;
11. Pa3UMOBCKUŪ, KypC TeOpHH HCTOpimeCKOrO M3TepH3JIH3M3,M.—Jl., 1928 v. c.
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Taču īstenībā vēstures visprogresīvākās šķiras — proletariāta
ideoloģija ir zinātniska ideoloģija. Proletariāta intereses sakrīt ar

sabiedriskā procesa vēsturiskās attīstības gaitu un likumsaka-

rībām.

Komunistiskās partijas dokumentos un lēmumos tika norā-

dīts uz nepieciešamību cīnīties pret vulgarizēšanu un vienkār-

šošanu.

Pārejas periodā padomju un ārvalstu filozofi sāka pētīt ļeņi-
nisko posmu vēsturiskā materiālisma attīstībā — Ļeņina izstrādā-

tās problēmas par dialektiskā un vēsturiskā materiālisma vienību,

zinātniskā objektīvisma un proletāriskā partejiskuma nesarau-

jamo sakaru, subjektīvā faktora lomu sabiedrības attīstībā, eko-

nomikas un politikas savstarpējām attiecībām, sabiedrības attīs-

tības materiālo nosacītību un objektīvo likumsakarību.

Padomju Savienībai un visai pasaules re-

volucionārajai kustībai vitāli svarīgi bija

teorētiski pamatot iespēju uzcelt sociā-

lismu vienā zemē, kā arī izstrādāt jautā-
jumu par sociālisma uzcelšanas iekšējiem un ārējiem nosacīju-

miem, par pilnīgu un galīgu sociālisma uzvaru Padomju Savie-

nībā. Komunistiskās partijas dokumentos un padomju filozofu
darbos tika pierādīts, ka secinājums par iespējamību uzcelt so-

ciālismu vienā zemē likumsakarīgi un nenovēršami izriet no

Ļeņina teorijas par sociālistiskās revolūcijas uzvaras iespējamību
vienā atsevišķā zemē. Šā secinājuma pamatošana notika neatlai-

dīgā cīņā pret labējo un «kreiso» oportūnistu — trockistu, zinov-

jeviešu un buhariniešu koncepcijām. Balstoties uz kļūdaino tēzi

par strādnieku šķiras un zemniecības interešu nesamierināmību,

jo starp šīm šķirām sadursmes esot nenovēršamas, Trockis ap-

galvoja, ka jautājumu par sociālisma uzcelšanu Padomju Savie-

nībā varot izvirzīt tikai tad, ja būs attīstīto zemju proletariāta
valstiskais atbalsts. «Maskēdamies ar «kreisu» ultrarevolucionāru

frāzi, trockisti centās uzspiest avantūristisku kursu, kas lemtu sa-

kāvei sociālisma celtniecību mūsu zemē, un paredzēja mākslīgi

«pamudināt» revolūcijas citās valstīs.» 1 Labējie oportūnisti (Bu-

harins un citi), pamatojoties uz mehānistisko līdzsvara teoriju,

apgalvoja, ka, tā kā katra sociālā sistēma, neizslēdzot sociālis-

tisko, tiecas pēc līdzsvara, pēc dažādu sociālo spēku harmonijas,
tad Padomju Savienībā pretrunas starp kapitālistiskajiem un so-

ciālistiskajiem elementiem izlīdzināšoties, bet kulaki un nepmaņi

pakāpeniski mierīgi ieaugšot sociālismā. Tāpēc neesot vajadzības
uzsākt kaut ko tādu, kas šo līdzsvaru varētu izjaukt, — nevaja-

got dibināt kolhozus, īstenot zemes industrializāciju, ierobežot

Proletariāta diktatūras

un sociālisma

celtniecības jautājumi

1 Lielās Oktobra sociālistiskas revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 21. un

22. lpp.
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preču-tirgus attiecību stihiju un uzbrukt kapitālistiskajiem ele-

mentiem. 1

Pēc II Internacionāles līderu X- Kautska, O. Bauera un H. Ku-

nova domām, sociālisms rodas buržuāziskās sabiedrības ražoša-

nas spēku stihiskās attīstības rezultātā, bez revolūcijas un pro-
letariāta diktatūras. Šie renegāti uzskatīja, ka sociālisms var

uzvarēt tikai ekonomiski visattīstītākajās zemēs. Padomju mar-

ksistu darbos tika kritizēts šis vulgāri fatālistiskais uzskats, kas

no sabiedrības attīstības likumsakarībām izslēdza tautas masu

darbību, šķiru cīņu un reducēja sabiedrības attīstības procesu uz

ekonomikas aklo spēku darbību.2

Itālijas Komunistiskās partijas dibinātājs izcilais marksistis-

kais filozofs Antonio Gramši uzstājās pret sociālā fatālisma opor-
tūnistisko teoriju, pēc kuras ražošanas spēku pieaugums vien bez

jebkādas šķiru cīņas un revolūcijas novedīšot pie sociālisma. īste-

nībā, teica Gramši, sociālisma uzvara nav iespējama bez darba-

ļaužu masu cīņas, bez ekspluatatoru gāšanas un sociālistiskas

valsts nodibināšanas. Palmiro Toljati rakstīja, ka priekšstatu par

buržuāzijas valsts mašīnas salaušanas nepieciešamību Gramši

«lika visas savas domas un visas savas turpmākās darbības pa-

matā. Tas bija vislielākais no viņa iekarojumiem.» 3

Viens no Ķīnas Komunistiskās partijas dibinātājiem Li

Da-čžao darbā «Mans marksistiskais pasaules uzskats» kritizēja
II Internacionāles oportūnistiskos līderus, kuri ignorēja darbaļaužu
revolucionāro cīņu par kapitālisma gāšanu un sociālisma uzcel-

šanu un apgalvoja, ka tikai ražošanas spēku attīstība vien neno-

vēršami radīšot sociālistisko īpašumu. Li Da-čžao atzīmēja, ka tā

ir atkāpšanās no marksisma pamattēzēm.4

Padomju un aizrobežu marksisti pētīja jautājumu par dikta-

tūras un demokrātijas, brīvības un piespiešanas savstarpējām at-

tiecībām. Viņi atspēkoja Kautska, Bauera un citu revizionistu ap-

melojošos apgalvojumus, kuri saskatīja proletariāta diktatūrā

vienīgi vardarbību un piespiešanu, brīvības un demokrātijas no-

liegumu; īstenībā proletariāta diktatūras vardarbīgā funkcija
vērsta pret gāztajām ekspluatatoru šķirām, kuras cīnās ar iero-

čiem rokās vai neatlaidīgi pretojas sociālisma celtniecībai, kā arī

pret dažādiem pretsabiedriskiem elementiem, kas grauj jaunās
sabiedriskās dzīves pamatus.

1
Līdzsvara teorija tika kritizēta šādās grāmatas: A. K. CroAnpoe, /J,Ha-

•leKTimecKuA MaTepnajiii3M h MexamicTbi, JL, 1930; M. 3. Ce.ieKTop, /JtHajieKTH-

MaTepH3JIH3M H TeopilH paBHOBeCHH, M., 1934, v. c.

2 Sk. 0. MecuH, Hoßan peßii3HH MaTepHa,niCTHHecKoro noHHMaHHH hctophh,
M., 1929; nponiß HOBeftinēft kphthkh MapKCH3\ia. Uoa. pefl. H. Jlvnnojia, M.—JL,
1929; Jl. Pydaiu, jl,HajieKTHHecKiiH ii M., 1934.

3 n. ToAbHTTu, Il36paHHbie CTaTbH h pemi, t. 11, M., 1965, crp. 150.

4
Sk. Materiāli par Ķīnas revolūcijas vēsturi, 1. d., Pekinā, 1957, 109. lpp.

(ķīniešu vai.).
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Darbaļaužu brīvība, demokrātijas attīstība nav pretrunā ar

vardarbīgo funkciju un piespiešanu, ko īsteno proletāriskā valsts.

Proletariāta diktatūra, apspiežot ekspluatatorus, kuri cīnās pret
sociālismu, nodrošina patiesu brīvību, īstu demokrātiju visiem

darbaļaudīm, aizsargā viņus no buržuāziskās verdzināšanas un

ekspluatācijas. Brīvībai un demokrātijai vienmēr ir šķirisks rak-

sturs. Nav vispārīgas, abstraktas, visiem vienādas brīvības un

demokrātijas. Reformisti metafiziski atrauj brīvību un demokrā-

tiju no šķiriskā un ekonomiskā pamata, pārvērš tās par mūžīgu
un nemainīgu absolūtu.

Partijas dokumentos, padomju un aizrobežu marksistu darbos

tika parādītas sociālistiskās valsts attīstības likumsakarības. Kri-

tizējot anarhistiskās un pusanarhistiskās teorijas par tūlītēju
valsts atmiršanu, partija norādīja, ka sociālistiskā valsts pastā-
vēs ilgu laiku. Ļeņins partijas VII kongresā noraidīja N. Buha-

rina priekšlikumu — partijas Programmā ierakstīt punktu par

tūlītēju valsts atmiršanu, «jebkādas politiskas varas kā tādas lik-

vidēšanu». Ļeņins atzīmēja, ka «iepriekš pasludināt valsts atmir-

šanu būs vēsturiskās perspektīvas pārkāpšana» 1.
Līdz ar tuvošanos komunismam sabiedriskās organizācijas

aizvien plašāk piedalīsies sabiedrības pārvaldīšanā. Tā ir viena

no proletāriskās valsts, sociālistiskās demokrātijas attīstības

likumsakarībām. Partijas X kongress (1921) noraidīja «strādnieku

opozīcijas» prasību pēc tautas saimniecības pārvaldes nodošanas

arodbiedrībām un reizē atzīmēja, ka atsevišķu valsts funkciju no-

došana arodbiedrībām pamazām paplašināsies. 2 Partijas XVI kon-

gresa (1930) lēmumos arī runāts par to, ka jāpaplašina pieredze,
«kāda gūta, nododot strādniekiem atsevišķu valsts aparāta funk-

ciju izpildīšanu» 3.
Jau rekonstrukcijas periodā attīstījās proletāriskajai valstij

piemītošā tendence kļūt par visas tautas valsti. Izcilais partijas
un Padomju valsts darbinieks Mihails Kaļiņins teica: «... Prole-

tāriskā valsts pamazām, līdz ar sociālistiskās celtniecības panā-
kumiem, kapitālistisko attiecību iznīdēšanu un kapitālistu izzu-

šanu, pārvērtīsies par visas tautas valsti, kurai jau būs jauna

jēga un saturs (gaita
,f &ū

komunistiskas morāles veidošanas, jaunā
cilvēka audzināšanas process. Padomju

cilvēka morālās audzināšanas mērķis, teica M. Kaļiņins, ir pada-
rīt viņu par idejiski pārliecinātu, bezbailīgu komunisma cīnītāju.

Skarot jautājumu par morāles rašanos un attīstību, Kaļiņins

Ētikas un estētikas

problēmas

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 27. sēj., 119. lpp.
2 Sk. PSKP ••• rezolūcijās un lēmumos, I d., LVI, 1954, 474. un 475. lpp*
3 PSKP... rezolūcijās un lēmumos, 111 d., LVI, 1954, 28. lpp.
4 M. H. Kūauhuh, H36paHHbie npon3Be,aeHHH b MeTbipex TOMax, t. 2, M>

1960, dp. 75.
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atzīmēja, ka morāle radusies reizē ar cilvēku sabiedrību, vēl pirms

šķiru rašanās. Līdz ar sabiedrības sadalīšanos antagonistiskās
šķirās morāle ieguva šķirisku raksturu. Buržuāziskajā sabiedrībā

līdzās buržuāziskajai morālei rodas, veidojas un attīstās proletā-
riskā morāle, kam ir ārkārtīgi liela loma strādnieku šķiras cīņā
par komunismu.

Liela nozīme komunistiskās morāles nostiprināšanā ir audzinā-

šanai darbā un politehniskajai apmācībai. Dedzīga cīnītāja par
šādu audzināšanu un apmācīšanu kā svarīgu komunistiskās morā-

les veidošanas faktoru bija lieliskā pedagoģe, tautas izglītības

organizatore un vadītāja mūsu zemē — Nadežda Krupskaja. Ko-

munistisko morāli, teica Nadežda Krupskaja, ikdienas darba pro-
cesā kaldina cilvēki, kas rada sociālistiskās sabiedrības materiā-

lās un garīgās vērtības. Darbs komunisma labā piešķir cilvēkiem

cildenumu, padara viņus par nenogurstošiem sociāla taisnīguma

cīnītājiem, ieaudzina kolektīvismu un biedrisku saliedētību. 1

Personības morālajā audzināšanā liela loma ir kolektīvam.

Kolektīva problēmu izstrādāja izcilais padomju pedagogs un

rakstnieks Antons Makarenko. Viņš kolektīvu uzskatīja par sais-

tošo posmu starp personību un sabiedrību. Padomju kolektīvā

mūsu sabiedrība atspoguļojas tāpat kā ūdens pilienā saule. Kolek-

tīvs iepotē personībai labākās iezīmes, kādas piemīt visai mūsu

sabiedrībai. 2

Jaunās, reālistiskās, komunismam kalpojošās mākslas uzplau-
kums sekmēja marksistiski ļeņiniskās estētikas attīstību. Liela no-

zīme tās problēmu izstrādāšanā bija partijas Centrālās Komitejas
lēmumiem «Par partijas politiku daiļliteratūras sfērā» (1925) un

«Par literāro un mākslas organizāciju pārkārtošanu» (1932). Par-

tija nosargāja un pamatoja svarīgākos marksisma estētikas prin-

cipus — idejiskumu, tautiskumu un reālismu. Liela loma mar-

ksistiski ļeņiniskās estētikas zinātnes izveidošanā bija A. Luna-

čarskim un M. Gorkijam.
Partijas dokumentos, kā arī A. Lunačarska un M. Gorkija

darbos uzsvērts mākslas šķiriskais raksturs. Padomju sociālistis-

kajai mākslai jākalpo cildenajam mērķim — radīt jaunu, komu-

nistisku iekārtu, tai nesaudzīgi jāatmasko un jāiznīdē kapitālisma
dzimumzīmes.

Mākslas darbu sociāli šķiriskais saturs tiek ietērpts atbilstoša

mākslinieciskā formā. Mākslai, atspoguļojot pasauli mākslastē-

los, pēc A. Lunačarska vārdiem, jāsniedz estētisks prieks, jāiz-
raisa saviļņojums, lielas domas un jūtas.3 Tāpēc marksistiski ļeņi-
niskā estētika lielu nozīmi piešķir mākslinieciskajai meistarībai.

Lunačarskis kritizēja tos neveiksmīgos rakstniekus un kritiķus,

1
Sk. H. K. KpuncKdH, b flecaTu TOMax, t. 4, M.,

1959.
2 Sk. A. C. MaKapeHKO, O KOMMVHHCTHnecKOM BoenHTaHHH, M., 1956.
3 A. B. JluHcmapcKuu, CiaTbii o coBeTCKOH jiHTepaTvpe, M., 1958, CTp. 141.
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kuri, nonievādami māksliniecisko meistarību, apgalvoja: ja māk-

slas darbos ir šķiriska ievirze, viss pārējais mazsvarīgs. Šāds

uzskats, teica A. Lunačarskis, «ir spēriens pa paša kājām. Labāk

vienkārša propaganda, vienkārša lekcija nekā nesaprotama māk-

sla, kas pati par sevi nevienu nepārliecina. Neprasmīgas pūles
izmantot mākslas valodu idejas propagandai var šo ideju ārkār-

tīgi sakompromitēt.» 1

Padomju zinātnieku darbos par estētikas jautājumiem apska-
tīta marksistiski ļeņiniskā pasaules uzskata loma mākslinieciskajā
daiļradē. Šis pasaules uzskats apbruņo rakstniekus ar zinātnisku

metodi, kā iedziļināties parādību būtībā. Pasaules uzskats pa-

rasti nosaka mākslinieka daiļrades metodi. Marksistiski ļeņinis-
kais pasaules uzskats ir sociālistiskā reālisma metodes izstrādā-

šanas zinātniskais pamats. «Kļūt par apzinīgu sociālistisku reā-

listu nav iespējams bez marksisma-ļeņinisma apgūšanas.»
2

Padomju literatūras izcilie pārstāvji izjutuši marksistiski ļeņi-
niskā pasaules uzskata labvēlīgo ietekmi. A. Tolstojs teica, ka

«marksisms, kas apgūts mākslinieciski, ir «dzīvais ūdens»»3
.

Padomju estētikas zinātnieki un literatūras pētnieki parādījuši
sakaru starp mākslas izzinošo funkciju un sociālo uzdevumu.

A. Lunačarskis, M. Gorkijs un citi apgalvoja, ka māksla ne tikai

dzīvi izzina, bet galvenais padomju mākslas uzdevums ir dzīvi

pārveidot, balstoties uz komunisma principiem. īsta māksla ne-

var ierobežoties tikai ar pasaules izzināšanu un palikt vienal-

dzīga pret dzīves cīņu; tā kalpo sabiedrības progresīvajiem spē-
kiem. Sociālistiskā reālisma mākslā pastāv organisks sakars starp
tās izzināšanas funkciju un kalpošanu tautai. Dialektiskais mate-

riālisms — padomju mākslas teorētiskais pamats — dod tai ne

tikai iespēju iedziļināties dzīves procesos un pareizi to atspoguļot,
bet ir arī mākslas revolucionāri pārveidojošās lomas priekšno-
teikums.

A. Lunačarskis un M. Gorkijs, izstrādājot padomju mākslas

estētiskos principus, uzsvēra, ka mākslas uzdevums ir ne tikai at-

klāt sociālistiskās īstenības trūkumus, ēnas puses, bet vispirms
un galvenokārt paust galveno tendenci — apliecināt jauno, so-

ciālistisko dzīvi.

* * *

Sociālisma uzvara un komunistiskās sabiedrības celtniecība

Padomju Savienībā, pasaules sociālistiskās sistēmas izveidošanas,

varenais revolucionārās kustības kāpinājums kapitālistiskajās ze-

mēs un nacionālās atbrīvošanās revolūcijas bija spēcīgs stimuls

1 A. B. JlyHcmapcKuu, CiaTbii o ccmeTCKon jiiiTepaTvpe,M., 1958, CTp. 139, 140.

2 M. H. Ka.īUHitH, O JiHTepaTvpe, Jl., 1949,CTp. 86.
3 A. H. Toactoū, FlojiHoe co6paHHe ccmjHeHiift, t. 13, M., 1949, CTp.

324.
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marksistiskās filozofijas zinātnes, konkrēti vēsturiskā materiā-

lisma attīstībai. Sajā posmā vēsturiskajam materiālismam izvir-

zījās jauni uzdevumi: parādīt sociālistiskās sabiedrības attīstības
virzošos spēkus un likumsakarības pārejā no sociālisma uz

komunismu; izstrādāt politiskas un ideoloģiskas virsbūves

problēmas, it īpaši jautājumu par valsti; veidot komunistiskās

sabiedriskās attiecības; audzināt jaunu cilvēku; pētīt pasau-
les revolucionārā procesa attīstības dialektiku un formu daudz-

veidību pārejā uz sociālismu.

Jauno problēmu izstrādāšana vēsturiskajā
materiālismā, zinātniskā komunisma kā

patstāvīgas disciplīnas izdalīšanās, kon-

krētu socioloģisko pētījumu vēršanās plašumā (sevišķi kopš 60.

gadu sākuma) izraisīja dzīvas diskusijas par vēsturiskā materiā-

lisma priekšmetu. Padomju filozofi un aizrobežu marksisti par
vēsturiskā materiālisma priekšmetu uzskata sabiedrību kopumā,
kopīgos sabiedrības attīstības likumus, kas nosaka sabiedriski eko-

nomisko formāciju funkcionēšanu un maiņu, kā ari dažādu sa-

biedrības dzīves pušu savstarpējo iedarbību. Vēsturiskais materiā-

lisms risina filozofijas pamatjautājumu, attiecinot to uz sabied-

rību, t. i., risina jautājumu par sabiedriskās apziņas attiecību

pret sabiedrisko esamību. 1 Tāpēc nevar piekrist tiem, kas vēstu-

risko materiālismu neatzīst par filozofisku disciplīnu tāpēc,
ka tas pētī nevis visu pasauli kopumā, bet tās daļu — sabied-

rību.

Sakarā ar konkrētu socioloģisko pētījumu vēršanos plašumā
bija nepieciešams noskaidrot to sakarību ar vēsturisko materiā-

lismu. Pēc dažu filozofu domām, līdzās vēsturiskajam materiā-

lismam nepieciešama īpaša, speciāla zinātne — socioloģija, kuras

uzdevums ir izdarīt plašus konkrētus pētījumus visās sabiedrības

dzīves nozarēs. Citi uzskatīja, ka radīt līdzās vēsturiskajam ma-

teriālismam socioloģijas zinātni, kas aptver sabiedrības dzīves

visas puses, nozīmē ar to aizstāt citas sabiedriskās zinātnes (zi-
nātnisko komunismu, politisko ekonomiju, jurisprudenci v. c).
Vēsturiskais materiālisms kā vispārīga marksistiska socioloģiska

teorija neizslēdz, bet paredz plašus konkrētus socioloģiskos pētī-
jumus.

Nepieciešamība risināt jaunos uzdevumus, kādi izvirzās sa-

biedriskajām zinātnēm, padarīja aktuālas sociālo pētījumu meto-

doloģiskās problēmas, vēsturiskā materiālisma kā visu sabiedrisko

zinātņu metodoloģijas izstrādāšanu. Vēsturiskais materiālisms,

pētījot sabiedrības attīstības vispārīgos likumus, pētījot sabied-

rību kā veselumu visu tās pušu organiska vienībā, pētījot objek-

Vēsturiska materiālisma

priekšmets

1 Sk. Ochobh MapKcncTCKOH (piuiococpHH, M., 1960; Jļ. H. HecnoKoe, Hdopn-
lecKHfl MaTepHajiH3M, M, 1965; B. )K. KeAAe h M. fī. KoeaAb3oH, HcTopunecKMii

MaTepnajiH3M, M., 1962 v. c.
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tīvā un subjektīva savstarpējo sakaru, vēsturisko likumsakarību

un nejaušību utt., palīdz konkrēto zinātņu speciālistiem dot viņu
pētījamo parādību dialektiski materiālistisku analīzi, atklāt šo

parādību cēloņus un attīstības likumus.

Vēsturiskā materiālisma priekšmeta pētīšanā nedrīkst izlaist

no redzes loka vēsturiskā materiālisma izzināšanas un ideoloģis-
kās funkcijas organisko vienību. 1 Tā izzināšanas funkcija ir ob-

jektīvo likumu atspoguļošana, ideoloģiskā funkcija — strādnieku

šķiras un visu to spēku, kas cīnās par sociālismu, interešu teorē-

tiskā izpausme. Tā kā proletariāta intereses sakrīt ar sabiedrības

progresīvo attīstību, ar vēstures objektīvajiem likumiem, tad, jo

precīzāk tiek izzināti sociālās dzīves objektīvie likumi, jo precīzāk

nosprauž savus uzdevumus strādnieku šķira un tās partija.
Komunisma materiāli tehniskās bāzes ra-

dīšana, sociālisma celtniecība tautas de-

mokrātijas zemēs, daudzu Āfrikas un Āzi-

jas zemju nostāšanās uz nekapitālistiskās
attīstības ceļa izraisīja nepieciešamību parādīt ražošanas spēku
un ražošanas attiecību dialektiku. Tika izlabota aplamā tēze par
ražošanas spēku un ražošanas attiecību «pilnīgu atbilstību» sociā-

lismā. Šī tēze nozīmēja pretrunu noliegšanu starp tiem. Ļeņins

mācīja, ka pilnīgas, absolūtas atbilstības «nekad nebūs, ka tās

nevar būt ne dabas attīstībā, ne arī sabiedrības attīstībā .. .»
2-

Partijas dokumentos, padomju un aizrobežu filozofu darbos tika

parādīts, ka starp ražošanas spēkiem un ražošanas attiecībām

sociālistiskajā sabiedrībā pastāv neantagonistiskas pretrunas: arī

sociālisma apstākļos ražošanas spēki, palikdami ražošanas veida

viskustīgākais elements, bieži vien savā attīstībā apsteidz ražo-

šanas attiecības. Tāpēc starp šīm divām ražošanas veida pusēm

nemitīgi rodas zināma neatbilstība. Dogmatiskā formula par ra-

žošanas spēku un ražošanas attiecību pilnīgu atbilstību noņēma

no dienas kārtības jautājumu par ražošanas attiecību pilnveido-
šanas nepieciešamību.

To neantagonistisko pretrunu atrisināšanā, kādas rodas starp
sociālisma ražošanas spēkiem un ražošanas attiecībām, ļoti liela

nozīme ir tautas masu apzinīgai darbībai Komunistiskās partijas
vadībā. Komunistiskā partija atklāja jaunu likumsakarību ražoša-

nas spēku un ražošanas attiecību attīstībā: sociālismā un komu-

nismā partija un tautas masas, balstoties uz sabiedrības attīstī-

bas objektīvajiem likumiem, apzinīgi pilnveido ražošanas attiecī-

bas, padara tās atbilstošas izaugušajiem ražošanas spēkiem un

tādējādi rada to tālākas attīstības iespēju.

Ražošanas spēku

un ražošanas attiecību

dialektika

1 Sk. HcToptmecKHH MaTepuajiH3M H couuajībHaH (pn.ioco(pHH coBpeMeHHOU
6yp>Kya3HH, M., 1960; MapKCHcrcKaa n 6yp>Kya3Han comiojionin ceroja, M., 1964.

2
V. I. Ļeņins, Raksti, 27. sēj., 304. lpp.
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Pēdējā laikā dots precīzāks ražošanas spēku un to sastāvele-

mentu definējums. Līdz 50. gadu vidum padomju filozofiskajā
literatūrā ražošanas spēki tika apskatīti kā ražošanas rīku un

cilvēku, kas tos iedarbina, kopums. Jau Markss pie ražošanas

spēku materiālajiem ražošanas elementiem pieskaitīja ne tikai

darba rīkus, bet visus ražošanas līdzekļus. Tikai darba rīku

ietilpināšana ražošanas spēku sastāvā sašaurina un noplicina ra-

žošanas spēku jēdzienu. Padomju filozofi tagad dod precīzāku
ražošanas spēku definējumu: tie ir ražošanas līdzekļi un vispirms
darba rīki, kā arī cilvēki, kas tos iedarbina un ražo materiālos

labumus. 1 Ražošanas spēku saturs un tos veidojošo elementu

savstarpējais sakars mainās līdz ar ražošanas, zinātnes un teh-

nikas attīstību. Varens mūsdienu .ražošanas spēku attīstības fak-

tors ir zinātne. PSKP Programmā un padomju marksistu darbos

izdarīts svarīgais secinājums, ka zinātne aizvien vairāk pārvēršas
par tiešu ražošanas spēku. «XX gadsimts ir grandiozas zināt-

niski tehniskas revolūcijas gadsimts. Risinās aizvien straujāks
process, kurā zinātne pārvēršas par tiešu ražošanas spēku. Taču

tikai sociālistiskā sabiedrība paver iespējas plaši un plānveidīgi
izvērst zinātniskus pētījumus, izmantot to sasniegumus darba

cilvēka interesēs, lai sekmīgi atrisinātu zinātnes un tehnikas re-

volūcijas izvirzītās sociālās problēmas.» 2

Sabiedriski ekonomiskā formācija ir vien-

gabalains sociāls organisms, kurā ietilpst
viss sabiedrisko parādību kopums. Tāpēc

nav pareizi sabiedriski ekonomisko for-

māciju reducēt uz ražošanas attiecībām

vai identificēt ar ražošanas veidu, kā to

darīja daži padomju filozofi. Ražošanas

veids ir tikai formācijas materiālais pirm-

pamats. Sabiedriski ekonomiskās formā-

cijas jēdzienā ietilpst ne tikai ekonomiskā bāze. Viens no svarī-

gākajiem formācijas elementiem ir virsbūve — politiskā iekārta,

ideoloģija, politiskie un ideoloģiskie institūti, sabiedriskas apzi-

ņas visas formas. Pie formācijas pieder arī tas, kas tieši neietilpst

attiecīgās sabiedrības bāzē un virsbūvē, bet kalpo tām (piemē-

ram, valoda). Šie formācijas elementi netiek iznīcināti līdz ar

formācijas likvidēšanu. Tie saglabājas un attīstās dažādās for-

mācijās.
Nav pareizi apskatīt īpašos, specifiskos_ likumus, kuri piemīt

tikai attiecīgajai formācijai, vienīgi ka visam formācijām piemī-
tošo vispārīgo socioloģisko likumu tiešu izpausmi. Katras formā-

cijas specifiskajiem likumiem, kas pauž tās savdabību, konkrētās

Mācība par sabiedriski

ekonomiskajām
formācijām, tās

izstrādāšana.

Sabiedriski ekonomisko

formāciju attīstības

vispārīgie
un soecifiskie likumi

1 Sk. OcHOßbl MapKCHCTCKOH (pILIOCOCpHH.
2

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 81. un

82. lpp.
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īpatnības, ir zināma patstāvība, lai gan to darbība neizslēdz vis-

pārīgo likumu darbību. 1

Dažādu zemju sociālisma celtniecības vispārīgo un specifisko
likumu savstarpējo attiecību problēma vispusīgi apgaismota ko-

munistisko un strādnieku partiju pārstāvju apspriežu Deklarācijā
(1957) un Paziņojumā (1960).

Jautājuma izstrādāšana par sociālistiskās formācijas raša-

nās un attīstības vispārīgo un specifisko likumu sakaru palīdz
tālāk konkretizēt Ļeņina tēzi par formu daudzveidību pārejā
uz sociālismu dažādās'zemēs 2 .

. ...

Pētīt jautājumu par bazi un virsbūvi dik-

tēja nepieciešamība noskaidrot virsbūves

lomu ekonomiskās bāzes un visas sabied-

rības attīstībā, kā arī nepieciešamība kri-

tizēt un izlabot pieļautās kļūdas un neprecizitātes bāzes un virs-

būves problēmas traktējumā. J. Staļina darbā «Marksisms un

valodniecības jautājumi» (1950), kā arī vairāku padomju zināt-

nieku darbos pie virsbūves kļūdaini tika pieskaitītas tikai valdo-

šās šķiras idejas un institūti. Ar šādu vienpusīgu izpratni antago-
nistiskās sabiedrības apspiesto šķiru politiskās idejas un organi-
zācijas, viņu tiesiskie un filozofiskie uzskati, kā arī daiļrade, kas

vērsta pret valdošo šķiru, virsbūvē netika ietilpināta. 50. un 60.

gados tika kritizēta nepareizā tēze par visas vecās virsbūves lik-

vidēšanu līdz ar ekonomiskās bāzes likvidēšanu, jo šāds viedoklis

noveda pie vecās virsbūves progresīvo elementu nepietiekamas
novērtēšanas (progresīvā zinātne un kultūra, vispārējās vēlēšanu

tiesības, progresīvi demokrātiski institūti), radīja nihilistisku at-

tieksmi pret iepriekšējo kultūru, noniecināja pēctecības lomu ga-

rīgās kultūras attīstībā. 3 Tika atjaunota un konkretizēta Marksa

formula, ka līdz ar ekonomiskā pamata mainīšanos straujāk vai

lēnāk notiek apvērsums arī visā virsbūvē. So apvērsumu raksturo

ne tikai savu laiku nodzīvojušo, reakcionāro virsbūves elementu

likvidēšana, bet arī tās progresīvo elementu saglabāšana, kritiska

pārstrādāšana un tālāka attīstīšana.

Bāze un virsbūve.

Sabiedriskā esamība

un sabiedriskā apziņa

1 Sk. 06uiue 3aKOHOMepHOCTii nepexo,na k cou.na.iH3My ii ocodeHHOCTH nx

npoH&\neHHH b pa3Hbix cTpanax, M., 1960; Ocočchhocth fleucTBHH 3aKOHOB

AHajieKTHKH b nepHO,o, k kommvhh3mv b CCCP, JL, 1963; O 3aKOHO.\iep-

HOCTHX BO3HHKHOBeHHH H p33BHTHH COUHaJIHCTHHeCKOrO OČIUeCTBa, M., 1960 U. C.

2 Sk. O napoflHOH b CTpaHax EBponbi, M., 1956; Co,npy>KecTßO

CTpaH M., 1958; M. Hm.yH.ycoB, 06 onbīTe cTpouTe-ib-

CTBa cou.HajiH3Ma b paHee cTpaHax, M., 1958; Be.iHKaa xapTHH kom-

MyHHCTHwecKHx h pa6oiwx napraft, M., 1961; B. roMy.iKa, H36paHHbie daTbU

H M., 1962 (tulk. no poju vai.); y. (Pocrep, HcTopunecKiiu nporpecc MHpo-

Boro counajiH3Ma, M., 1961 (tulk. no angļu vai.) v. c.

8 Sk. r. E. rAesepuan, Ba3uc h na/icTpoHKa b cobctckom o6mecTße, M-,

1954; M. Jl. ĶaMMapu, Hto Tanoe 6a3uc H očuiecTßa, M.,_ 1957; 3a

TBopnecKoe H3yqeHHe H pa3pa6oTKy Teopmi 6a3uca h Žurnāla «Kom-

mvhhct» redakcijas raksts, 1957. g., 4. nr.; Ba3Hc h HaflCTpoftKa coiinajincTtiHe-

CKoro oOmecTßa, Jl., 1961 v. c.
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Padomju filozofiskajā literatūrā tika konkretizēts sabiedriskās

esamības un sabiedriskās apziņas jēdziens. Tika kritizēta papla-
šinātā sabiedriskās esamības izpratne, kas sabiedriskajā esamībā

ietilpināja ne tikai cilvēku darbību ražošanā, bet arī visu viņu
sabiedrisko darbību, kā arī virkni virsbūves elementu (piemēram,

politiskos institūtus). Tas galu galā var novest pie materiālisma

un ideālisma sajaukšanas. 1 Marksisms-ļeņinisms ar sabiedrisko

esamību saprot cilvēku materiālās sabiedriskās attiecības, kas

veidojas materiālo labumu ražošanas procesā. Sabiedriskās esa-

mības jēdziens izstrādāts, nevis lai uzskaitītu visu to, kam ir

sabiedrisks raksturs, bet gan lai atklātu pirmpamatu, kurš no-

saka sabiedriskās apziņas rašanos un attīstību.

Sociālisma un komunisma celtniecību veic

plašas masas Komunistiskās partijas va-

dībā. Marksisma-ļeņinisma mācību par
tautas masu un personības lomu vēsturē

ļoti palīdzēja izstrādāt PSKP XX kon-

gresa lēmumi un partijas Centrālās Komitejas lēmums «Par per-
sonības kulta un tā seku pārvarēšanu» (1956). Komunistiskā

partija un padomju marksisti parādīja personības kulta rašanās

objektīvos un subjektīvos apstākļus. Situācijā, kad brieda jauna
kara draudi un Rietumu lielvalstis atteicās no Padomju Savie-

nības vairākkārt ierosinātajiem priekšlikumiem fašisma iegrožo-
šanā un kolektīvas drošības organizēšanā, Padomju zeme bija
spiesta sasprindzināt visus spēkus aizsardzības nostiprināšanai
un cīņai ar kapitālistiskā ielenkuma intrigām. Sociālisma celtnie-

cības grandiozo uzdevumu risināšanā padomju tautai bija jāpār-
var milzīgas grūtības un šķēršļi. Padomju Savienībai vajadzēja
visīsākajā laikā bez jebkādas palīdzības no ārpuses likvidēt savas

zemes gadsimtiem ilgo atpalicību un pārkārtot visu tautas saim-

niecību uz jauniem — sociālistiskiem pamatiem. «Sī sarežģītā

starptautiskā un iekšējā situācija,» teikts CX lēmumā, «prasīja
dzelzs disciplīnu, nenogurstošu modrības celšanu, visstingrāko
vadības centralizāciju, kas nevarēja negatīvi neietekmēt dažu de-

mokrātijas formu attīstību.» 2 Personības kulta attīstību sekmēja
dažas individuālās Staļina īpašības, uz kuru negatīvo raksturu

bija norādījis jau Ļeņins.

Partijas Centrālās Komitejas lēmumā uzsvērts, ka personības
kults nevarēja grozīt sabiedriskās iekārtas raksturu. Uzskatīt, ka

atsevišķa personība var grozīt sociālistisko sabiedriski politisko
iekārtu,' nozīmē «nonākt dziļā pretrunā ar faktiem, ar marksismu,
ar patiesību un ieslīgt ideālismā ... Sabiedriski politiskās iekār-

Par tautas masu un

personības lomu vēsturē.

Subjektīvā faktora

problēmas izstrādāšana

1 Sk. r. E. rAe3epMūH, X Bonpocv o noHHTim «očuiecTßemioe 6biTue». —

«Bonpocbi (pHJiococpHu», 1958 r., N° 5.
2

Par personības kulta un tā seku pārvarēšanu. PSKP CX lēmums, LVI,
1956, 12. lpp.
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tas būtību nosaka tas, kāds ir ražošanas veids, kam sabiedrībā

pieder ražošanas līdzekļi, kādas šķiras rokās ir politiskā vara.»
1

Pēc partijas XX kongresa padomju filozofi sarakstīja apkopo-
jošus darbus, kuros parādīta tautas masu apzinīgās un organizē-
tās darbības izšķirošā nozīme sociālisma apstākļos, tautas un tās

revolucionārā avangarda kā vēstures subjekta loma, Komunistis-

kās partijas kā padomju sabiedrības vadošā spēka loma, vadī-

tāju loma un loma, kāda ir viņu saitēm ar masām.2

Tautas masu kā sabiedrības galvenā ražošanas spēka izšķirošo
lomu padomju filozofi savos darbos apskata kā vispārīgu socio-

loģisku likumu, kas darbojas visās sabiedriskajās formācijās. So-

ciālismā tiek radīti labvēlīgi apstākļi un plašas iespējas tautas

masu vēsturiskās lomas pieaugšanai. Antagonistiskajās formā-

cijās tautas masu loma vēsturē pieauga ārkārtīgi lēni un nevien-

mērīgi; tā pieauga lēcienveidīgi tikai revolūciju laikā un samazi-

nājās mierīgas attīstības laikmetā. Sociālismā tautas masu loma

pieaug daudz straujākos tempos nekā visās iepriekšējās sabied-

riskajās formācijās, pie tam šis pieaugums skar sabiedrības dzī-

ves visas sfēras: ekonomisko, politisko, ideoloģisko un kultūras

sfēru.

Padomju un aizrobežu marksisti parāda dialektisko sakaru

starp vēsturisko nepieciešamību un cilvēku apzinīgo darbību, starp

viņu darbību materiālās ražošanas sfērā, kas ir sabiedrības gal-
venais virzošais spēks, un idejiski ierosinošajiem motīviem. Cil-

vēku apzinīgajā, mērķtiecīgajā darbībā, viņu domās un jūtās, vēl-

mēs un nodomos atspoguļojas sabiedriskā nepieciešamība un galu

galā cilvēku ekonomiskās attiecības un intereses. Tāpēc, lai iz-

prastu masu kā vēstures radītāju aktivitāti, vispirms jāizpētī viņu
dzīves ekonomiskie apstākļi.

Jautājums par tautas masu un personības lomu vēsturē ciešj
saistīts ar subjektīvā faktora problēmu. Padomju filozofi definē

subjektīvo faktoru, norāda tā svarīgākos komponentus. Kādu laiku

uz subjektīvo faktoru attiecināja tautas masu visu darbību, t. i-,

tautas masu darbību identificēja ar subjektīvo faktoru. Līdz ar

to tautas masas tiek izslēgtas no sabiedrības attīstības objektī-

vajiem nosacījumiem. Protams, tauta ir vēstures subjekts. Bet no

tā nebūt neizriet, ka subjekta darbība un subjektīvais faktors ir

viens un tas pats. Subjektīvais faktors ir objektīvo likumu nosa-

cīta apzinīga, organizēta cilvēku darbība, kuras mērķis ir grozīt
pastāvošās attiecības un risināt nobriedušos uzdevumus; šo dar-

bību sagatavo nepieciešamie objektīvie apstākļi. Subjektīvo fak-

toru nevar reducēt tikai uz ideoloģiskajām attiecībām, uz sabied-

1 Par personības kulta un tā seku pārvarēšanu, 18. un 19. lpp.
2 Sk. Pojib Macc h jihhhocth b HCTopiiu, M., 1957; X. H. Momčmhh,

CouHa.incTHHecKoe očuiecTßO h TBopqecKan aKTHBHOCTb Hapo/iHbix Macc, EpeßaH,

1954; CipOHTejIbCTBO KOMMVHH3M3 H pOCT TBOpueCKOH 3KTHBHOCTH MaCC,

1960 v. c



risko apziņu vien. Idejas pašas par sevi pasauli nevar pārmainīt,
materiālais spēks jāsagrauj ar materiālu spēku. Tam nepiecie-
šama organizētība, masu darbība, kas saistīta ar viņu apzinī-
gumu. Ja subjektīvo faktoru reducē tikai uz ideoloģiskajām attie-

cībām, tad mēs vēl neiziesim pat ārpus izvirzītā uzdevuma apzi-
nāšanās ietvariem.

Padomju marksistu darbos tiek pētītas subjektīvā faktora un

objektīvo nosacījumu savstarpējās attiecības sociālisma un ko-
celtniecībā. Būtu nepareizi uzskatīt, ka sociālistiskajā

sabiedrība atšķirībā no kapitālistiskās sabiedrības galvenā, notei-

coša nozīme ir nevis objektīvajiem nosacījumiem, bet gan sub-

jektīvajam faktoram. Tas ved pie ideālisma un voluntārisma. Ari
sociālisma galvenā, noteicošā loma ir objektīvajiem nosacījumiem.
Subjektīvajam faktoram var būt svarīga loma tikai tad, ja tā
darbība balstās uz izzinātām objektīvām likumsakarībām. 1

Sociālisma uzvara Padomju Savienībā iz-

virzīja virkni svarīgu teorētisku problēmu,
to vidū arī jautājumu par sabiedrības šķi-
riskās struktūras un šķiru sociālās dabas

mainīšanos sociālismā. Partijas XVIII kongress (1939) atzīmēja,
ka līdz ar sociālisma uzvaru Padomju Savienība un ekspluatatoru
šķiru likvidēšanu pašos pamatos mainījusies padomju sabiedrības

šķiriskā struktūra un šķiru daba.

Strādnieku šķira no ekspluatētās šķiras, kurai nepiederēja ra-

žošanas līdzekļi, pārvērtusies par politiski valdošo šķiru, ražoša-

nas līdzekļu īpašnieci. Padomju zemniecība sarāvusi saites ar

ražošanas rīku un līdzekļu privātīpašumu un pārgājusi uz sociālis-

tiskās saimniekošanas sistēmas ceļa. Padomju inteliģence ir kļu-
vusi par pilnīgi jaunu inteliģenci, kas cieši saistīta ar strādnieku

šķiru un zemniecību.

Padomju Savienība izdarījusi milzīgu lēcienu šķiru un šķiru
atšķirību likvidēšanā. Padomju Savienībā nav ekspluatatoru šķiru.
Ir divas draudzīgas šķiras — strādnieki un zemnieki, un atšķirību
starp tām nosaka divu sociālistiskā īpašuma formu — visas tautas

īpašuma un kooperatīvu-kolhozu īpašuma pastāvēšana.
2

Starp
abam draudzīgajām šķirām — strādniekiem un zemniekiem

—,

kas balstās uz vienoto sociālistisko ražošanas veidu, nav šķiru
cīņas, jo tām nav kundzības un pakļautības attiecību, bet šīs šķi-
ras saista sociāli politiskā vienība un sadraudzība, kas izriet no

sociālistisko ražošanas attiecību dabas.

Marksisma-ļeņinisma
mācība par šķirām,

tās attīstība

1 Sk. 77. H. (Pedoceee, J-LnajieKTUKa coßpeMeHHOu 3noxn, M., 1966; r. E. TAe-

sepMūH, CooTHOiueHne o6i>eKTHßHbix ycJiOßiiii ii cyo-bCKTiißnoro (paKTopa b CTpo-
HTejibcTße KOMMyHH3Ma, M., 1966 v. c.

2 Sk. H3MeHeHH€ KJiaccoßoft cipyKTypbi o6mecTßa b npoiiecce crponTejibcTßa
COU,HajIH3Ma H KOMMyHH3M3, M., 1961; H3MeHeHHH B MHCJieHHOCTH H COCTaBe co-

BeTCKoro paāouero KJiacca, M., 1961; Ot coiwa;iH3Ma k KOMMyHH3My, M., 1961.
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Ar ekspluatatoru šķiru iznīcināšanu tika likvidēts arī šķiru
antagonisms. Partijas dokumentos un padomju marksistu dar-

bos kritizēta savā laikā plaši izplatītā Staļina nepareizā tēze

par to, ka šķiru cīņa saasinās līdz ar sociālistiskās celtnie-

cības panākumu pieaugumu.

PSKP Programmā formulēta jauna sva-

rīga teorētiska tēze par iespējamību un

nepieciešamību proletariāta diktatūras

valstij pārvērsties par visas tautas valsti, kas ir pati proletariāta
diktatūras būtība un izriet no tās uzdevumiem un metodēm. Pro-

letariāta diktatūra risina noteiktus vēsturiskus uzdevumus, pēc
kuru izpildīšanas tā sāk pakāpeniski pārvērsties par visas tautas

valsti. Proletariāta diktatūra rodas pirmām kārtām kā sociālistis-

kās revolūcijas īstenošanas un pilnīgas uzvaras panākšanas or-

gāns, kā valdošo ekspluatatoru šķiru gāšanas un to kontrrevo-

lucionāro akciju apspiešanas orgāns. Ar ekspluatatoru šķiru kun-

dzības likvidēšanu proletariāta diktatūra bija izpildījusi vienu no

saviem galvenajiem uzdevumiem un spērusi lielu soli uz priekšu,
lai kļūtu par visas tautas valsti. Proletariāta diktatūras vēsturis-

kais uzdevums ir sociālisma uzcelšana. Panākusi sociālisma uz-

varu, sociālistisko ražošanas attiecību neierobežotu kundzību,

zemnieku pāreju uz sociālisma sliedēm, proletariāta diktatūra

Padomju Savienībā bija izpildījusi vienu no saviem svarīgāka-

jiem uzdevumiem un spērusi jaunu soli uz priekšu, lai pārvērstos
par visas tautas valsti. Proletariāta diktatūras valsts un visas

tautas valsts — tās ir vienotas sociālistiskas valsts attīstības

pakāpes. Visas tautas valstī pilnīgi tiek saglabāta strādnieku šķi-

ras vadošā loma. Visas tautas valsts «turpina proletariāta dikta-

tūras darbu — komunisma celšanu, kopīgi ar citām sociālistis-

kajām valstīm starptautiskajā arēnā ved šķiru cīņu pret imperiā-
lismu» 1.

Partijas dokumentos, padomju un aizrobežu marksistu darbos

pamatota nepieciešamība ilgstoši saglabāt sociālistisko valsti. Šo

nepieciešamību izraisa, pirmkārt, apstāklis, ka pastāv imperiālis-
tiskā nometne, kas cenšas iznīcināt Padomju Savienību un' visu

pasaules sociālistisko sistēmu. Otrkārt, sociālistiskā valsts nepie-
ciešama, lai realizētu kontroli pār darba un patēriņa mēru, jo sa-

biedrība komunisma zemākajā fāzē vēl nav spējīga īstenot komu-

nisma principu — «no katra pēc viņa spējām, katram pēc viņa

vajadzībām». Treškārt, jāsaglabā valsts piespiedu aparāts pret
cilvēkiem, kas rīkojas pretsabiedriski un pārkāpj sociālistiskas

sabiedrības likumus (noziedznieki, likumu pārkāpēji, liekēži).

Ceturtkārt, mūsdienu apstākļos cilvēku savstarpējās attiecības

Sociālistiskas valsts

attīstības dialektika

1 Lielas Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 72.

un 73. lpp.



tiek regulētas uz tiesību normu pamata, kam nepieciešami valsts
institūti. 1

PSKP Programmā, PSKP XX, XXI, XXII un XXIII kongresa
materiālos un dokumentos, ka arī padomju marksistu darbos iz-

strādāts jautājums par sociālistiskās valsts pāraugšanu komunis-

tiskajā sabiedriskajā pašpārvaldē, lai pakāpeniski samazinātu

vajadzību pēc valsts piespiedu aparāta — tiesām un administra-

tīvās piespiešanas attiecībā pret sabiedrības locekļiem un nodotu

valsts funkcijas sabiedriskajām organizācijām.

Sociālisma uzvara Padomju Savienībā,
sociālistiskas sabiedrības celtniecība tau-

tas demokrātijas zemēs un pasaules sociā-

listiskās sistēmas izveidošanās izvirzījusi
uzdevumu parādīt sociālistiskās sabiedrības attīstības virzošos

spēkus, izpētīt pretrunu raksturu sociālismā un to pārvarēšanas
ceļus.

Partijas XVIII kongress raksturoja jaunos sabiedrības attīstī-

bas virzošos spēkus sociālismā — morāli politisko vienību, tautu

draudzību un sociālistisko patriotismu.
Sociālistiskās sabiedrības jauno virzošo spēku esamība neno-

raida vēsturiskā materiālisma pamattēzi, ka sabiedrības attīstību

galu galā nosaka ražošanas veida attīstība. Tieši sociālistiskais

ražošanas veids rada jaunus padomju sabiedrības virzošos spēkus.
Morāli politiskā vienība ir strādnieku, zemnieku un inteliģences
ekonomisko un politisko interešu un uzskatu kopības izpausme.
Morāli politiskā vienība kļuva iespējama tikai pēc tam, kad bija
nodibināts vienotais sociālistiskais ražošanas veids.

Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvju apspriedes
(1960) Paziņojumā norādīts, ka sabiedrības morāli politiskā vie-

nība, kas pirmo reizi radās Padomju Savienībā, aug arī citās sociā-

listiskajās zemēs un «tas dod iespēju ražošanas spēku augšupejas
un sociālistiskās sabiedrības uzplaukuma interesēs vislabāk izman-

tot brīvo darbaļaužu radošo enerģiju»
2
.

Sociālisma uzvara Padomju Savienībā, kardinālie ekonomiskie

un politiskie pārveidojumi, kā arī pārveidojumi kultūrā, kuri izmai-

nīja iepriekšējo nāciju sociālo dabu, radīja jaunu mūsu sabiedrības

virzošo spēku — tautu draudzību.3 Starptautiskās komunistiskās
kustības dokumentos norādīts, ka līdz ar šķiru antagonisma izbeig-
šanos izzūd arī nāciju antagonisms. Tautu draudzība, sociālistis-

Par sociālistiskās

sabiedrības attīstības

virzošajiem spēkiem

1
Sk. rocyaapcTßO h kommvhh3m, M., 1962; M. A. ApManoe, rocy;iapcTßO

h npaßo b hx cooTHOiueHHH, M., 1960; fl. H. HecnoKoe, Po.ib comīajineruMecKoro

rocynapcTßa b CTpomejibCTßeKOMMyHH3\ia, M., 1959 v. c.

2 Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvju apspriedes dokumenti. Mas-
kavā 1960. gada novembrī, izd. «Liesma», 1965, 16. lpp.

3 Sk. M. Jļ. KūMMapU, MapKCH3M-.ieHHHH3M H HaiIHOHa.IbHO-KO.IOHHaJIbHbIH

Bonpoc, M., 1949; M. Jl. ĶaMMapu, CCCP — BejniKoe Haiinu,

M., 1950.
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kais internacionālisms ir visas pasaules sociālistiskās sistēmas

virzošais spēks. «Visas sociālistiskās sistēmas intereses un nacio-

nālās intereses harmoniski saplūst... Kapitālismam raksturīgās
politiskās izolētības un nacionālā egoisma vietā stājusies brālīga
tautu draudzība un savstarpēja palīdzība, kam dzīvību devusi so-

ciālistiskā iekārta.» 1

Varens jaunās sabiedrības attīstības virzošais spēks ir sociālis-

tiskais patriotisms, kas cementē gan morāli politisko vienību, gan
arī tautu draudzību.

Komunistiskā partija, padomju marksisti attīstījuši un konkre-

tizējuši Ļeņina tēzi, ka sociālisms un komunisms jāceļ, nevis bal-

stoties tikai uz masu entuziasmu vien, bet ar lielās revolūcijas iz-

raisītā entuziasma palīdzību, pamatojoties uz personisko interesi,

uz personisko ieinteresētību. Materiālās ieinteresētības principa
īstenošana sekmē sociālistiskās ražošanas attīstību, darba ražī-

guma kāpinājumu. Tāpēc «kreisiskais» uzskats, kas šo principu
vērtē kā pretrunā esošu ar sociālismu vai sociālismam svešu, ir

atkāpšanās no marksisma.2

Sakarā ar sociālistiskās sabiedrības attīstības jaunu likumsaka-

rību un virzošo spēku rašanos izvirzās jautājums par dialektikas

likumu, it īpaši pretstatu vienības un cīņas likuma darbību, par
pretrunām kā attīstības virzošo spēku sociālisma apstākļos. Visās

antagonistiskajās formācijās sabiedrības attīstības virzošais spēks
ir nesamierināma šķiru cīņa, kas noved pie savu laiku nodzīvojušo
sociālo spēku sakāves un jauno uzvaras un nostiprināšanās. Tāpēc
Markss, Engelss un Ļeņins, apskatot pretstatu vienības un cīņas
likumu attiecībā uz sabiedrību, pirmajā vietā izvirzīja pretstatu
cīņu kā sociālās attīstības galveno avotu. Viņi uzsvēra cīņas ab-

solūto raksturu un pretstatu vienības relativitāti.

Komunistiskā formācija ir kvalitatīvi jauna sabiedrības attīstī-

bas pakāpe. Līdz ar sociālistiskā ražošanas veida rašanos un no-

stiprināšanos sāk darboties pilnīgi jaunas sociālas likumsakarības,

kas kardināli atšķiras no antagonistisko formāciju likumsakarībām.

Sociālismā šķiru cīņa pārstāj būt sabiedrības attīstības virzošais

spēks. Taču sociālistiskās sabiedrības jauno virzošo spēku — so-

ciāli politiskās un idejiskās vienības, tautu draudzības un sociālis-

tiskā patriotisma — rašanās un darbība nebūt nenozīmē, ka sociā-

listiskajā sabiedrībā izbeidz darboties pretstatu vienības un cīņas
likums. Arī sociālismā attīstība notiek ar cīņu un pretrunu pārva-
rēšanu, bet tās ir neantagonistiskas pretrunas. Cīņa par šo pret-
runu pārvarēšanu neiedragā, bet stiprina visas sabiedrības vienību,
veicina sabiedrības augšupejošu attīstību. 3

1 Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvju apspriedes dokumenti. Mas-

kavā 1960. gada novembrī, 19. lpp.
2

Sk. Ot couuaji«3Ma k kommvhh3mv; Kommvhh3m ii JiHMHoerb, M., 1964.
3 Sk. OpOHTeJIbCTBO KOMMVHH3M3 H p33BHTHe 06uieCTBeHHbIX OTHOUieHMH,

M., 1966; M. M. Po3emaAb, JIeHHH h zuia;ieKTHKa, M., 1963.
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PSKP Programmā, PSKP XX, XXI, XXII

un XXIII kongresa lēmumos un padomju
filozofu darbos parādīta komunistiskās for-

mācijas attīstības dialektika. Partijas XXI

kongress izdarīja secinājumu par pilnīgu un galīgu sociālisma uz-

varu Padomju Savienībā. «Sociālisma uzvarai Padomju Savie-

nībā,» teikts PSKP CX tēzēs sakarā ar Oktobra revolūcijas
50. gadadienu, «ir vēsturiska nozīme, jo mūsu partijas un tautas

pieredzē marksistiski ļeņiniskā mācība par jaunās sabiedrības cel-

šanu guvusi plašu un neatspēkojamu apstiprinājumu... mūsu ze-

mes tautas praksē parādījušas visai pasaulei, kā atrisināt tagadējā
laikmeta kardinālās pretrunas.»

1 Komunisma uzcelšanai nepiecie-
šams radīt atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, veidot komunistiskas

sabiedriskās attiecības, audzināt jaunu cilvēku — komunistiskās

sabiedrības cilvēku.

Komunistiskās partijas Programmā dots plašs zinātnisks ko-

munistiskās sabiedrības raksturojums, nosprausti ceļi otrās — aug-
stākās komunisma fāzes radīšanai. Attīstītas komunistiskās sabied-
rības uzcelšanai nepieciešama gigantiska ražošanas spēku attīs-

tība, materiālo un garīgo labumu pārpilnība. Tikai tad iespējama
pāreja no sociālisma pamatprincipa — «no katra pēc viņa spējām,
katram pēc viņa darba» — uz komunisma pamatprincipu — «no

katra pēc viņa spējām, katram pēc viņa vajadzībām». Lai sociālis-

tiskās sabiedriskās attiecības pārveidotu komunistiskajās, jārada
visas tautas komunistiskā īpašuma vienota forma, jālikvidē atšķirī-
bas starp šķirām — strādniekiem un zemniekiem, jālikvidē būtis-

kās atšķirības starp pilsētu un laukiem, starp garīgo un fizisko

darbu, jāpārvar zināma nevienlīdzība darba un sadales apstākļos. 2

Pilsētas un lauku būtisko sociāli ekonomisko un sadzīves atšķi-
rību likvidēšana kā svarīga komunistisko sabiedrisko attiecību vei-

došanas iezīme tiks īstenota, attīstot ražošanas spēkus laukos, pār-
vēršot lauksaimniecisko darbu par industriālā darba paveidu, kāpi-
not kultūru laukos. 3 Būtiskās atšķirības_ starp garīgo un fizisko

darbu izzudīs līdz ar ražošanas mehanizācijas un automatizācijas
pieaugumu, kā rezultātā radikāli mainīsies darba raksturs, ar

fiziskā darba strādnieku kultūras un tehnisko zināšanu līmeņa kā-

pinājumu līdz garīgā, inženiertehniskā darba darītāju līmenim.4

Pāreja no sociālisma

uz komunismu — tās

dialektika

1 Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 47.,
48. un 49. lpp.

2
Sk. KOMMyHH3Ma H pa3BHTHe 06uieCTBeHHbIX OTHOUieHHH.

3

Bulgāru filozofs N. Jahiels savā darbā «Pilsēta un lauki. Socioloģiskie
aspekti» (Sofija, 1965) raksta: tā kā lauki no pilsētas ir vēsturiski atpalikuši,
vairāku nozaru attīstības tempiem laukos jābūt straujākiem nekā pilsētās.

4 Sk. A. Ķ. KupbiAee, flpeoAOJieHHe cymecTßeHHbix pa3JiHHHH Me>Kfly yMCT-
BeHHbIM H (DH3HHeCKHM — npo6.ie\ia CTpOHTeJIbCTBa KOMMyHH3M3, M.,
'963; H. H. Kohuh, counajibHo-3KOHOMHHecKiix mokav

r°pojļoM n flepeßHeft, M., 1964 v. c.
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Pāreja no sociālisma uz komunismu notiek, pilnīgi un vispusīgi
attīstoties sociālisma principiem un pamatiem. Sociālisms un ko-

munisms ir vienas un tās pašas komunistiskās sabiedriski ekono-

miskās formācijas divas pakāpes, fāzes. Ar visām savām atšķirī-
bām to pamatā ir viens un tas pats ražošanas veids, sabiedriskais

ražošanas rīku un līdzekļu īpašums, vienota ideoloģija. Augstākās
komunisma fāzes elementi rodas un attīstās jau zemākajā fāzē —

sociālisma fāzē.

Pāreja uz komunismu ir likumsakarīgs objektīvs process, kas

attīstās, pastāvot nepieciešamajiem materiālajiem nosacījumiem.
Mēģinājumi pārlēkt pāri objektīvi nepieciešamajiem attīstības pos-

miem, cenšanās «dekretēt» komunismu, «ieviest» to bez nepiecieša-

majiem nosacījumiem var nodarīt komunistiskajai celtniecībai tikai

lielu ļaunumu. Pāreja no sociālisma uz komunismu notiek pakāpe-
niski, līdz ar materiālo un garīgo priekšnosacījumu nobriešanu, te

neder subjektīvisms un voluntāristiski lēmumi par komunisma prin-

cipu tūlītēju «ieviešanu».

Padomju filozofi pētī sociālistisko nāciju veidošanās likum-

sakarības Padomju Savienībā. Sociālistisko nāciju veidošanās pro-

cess aptver veselu vēsturisku laikmetu — no buržuāzijas gāšanas
līdz pilnīgai sociālisma uzvarai. Sociālisma celtniecības gaitā
sociālistiskās nācijas veidojas arī no tautībām, kas kapitālisma
apstākļos nebija paspējušas izveidoties par nācijām. 1 Periodā, kad

notiek pakāpeniska pāreja uz komunismu, sākas jauns posms sociā-

listisko nāciju un nacionālo attiecību attīstībā Padomju Savienībā.

So posmu raksturo tas, ka «nācijas vēl vairāk tuvinās un tiek

sasniegta to pilnīga vienība»2.
Starptautiskās komunistiskās kustības do-

kumentos, komunistisko un strādnieku par-

tiju lēmumos, padomju filozofu un aizro-

bežu marksistu darbos dota mūsdienu laik-

meta analīze, pētītas pasaules revolucionārā procesa attīstības

likumsakarības un norādīti ceļi un formas dažādu zemju pārejai uz

sociālismu. 3

Lai izstrādātu pareizu proletariāta un visu darbaļaužu revolu-

cionārās cīņas stratēģiju un taktiku, liela nozīme ir zinātniskam

Mūsdienu laikmeta

dialektika un pasaules
revolucionārais process

1 Sk. ComīajiHcnmecKHe nauini CCCP, M., 1955; M. Jļ. Ka.MMa.pu, CCCP —

BejHiKoe co;ipy>KecTßO couHaJiHCTHwecKnx Haunn; H. 77. IlaMepnn, BejniKaa anoxa

(pOp.MHpOBaHHH H pa3BHTHH COUHaJIHCTHHeCKHX HailHH B CCCP, M., 1951i
M. C. JXokuhucoB, KoMMyHHCTimecKaH napTiiH CoßeTCKoro Coio3a — baoxhobh-

TeJib h opraHH3aTop ,npy>K6bi Hapcaoß, OpyH3e, 1956 v. c.

2 PSKP Programma, izd. «Liesma», 1968, 126. lpp.
3 Sk. Bonpocbi MapKCHCTCKO-jieHHHCKOu Teopnu b CoßemaHini

KOMMyHHCTHnecKHX h pačoHHX napraft, M., 1961; Lloa BeJIHKHM

3H3MeHeM KOMMyHU3Ma H MHpa, M., 1966; CTpOHTeJIbCTBO KOMMyHH3Ma h MHpo-

boh peBOJiiouHOHHbiH npouecc, M., 1966; īl. H. <Pedoceee, /JtnajieKTUKa coßpeMCH-

hoh 3noxu; B. Jl. TmuneMio, iipoČJieMbi coßpeMeHHbix HaimoHa;ibHO-ocßo6o,aH-

TejibHbix M., 1966 v. c.
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mūsdienu laikmeta definējumam, kas dots komunistisko un strād-

nieku partiju pārstāvju apspriedes Paziņojumā. Mūsdienu laik-

mets, kura galvenais saturs ir Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas sāktā pāreja no kapitālisma uz sociālismu, ir divu pretēju
sabiedrisko sistēmu cīņas laikmets, sociālistisko revolūciju un na-

cionālās atbrīvošanās revolūciju laikmets, imperiālisma bojā ejas,
koloniālās sistēmas likvidēšanas laikmets, laikmets, kad aizvien

jaunas tautas nostājas uz sociālisma ceļa, kad sociālisms un komu-

nisms triumfē visas pasaules mērogā. Mūsu laikmeta sociālā pro-

gresa galvenais spēks ir starptautiskā strādnieku šķira un tās gal-
venais lolojums — pasaules sociālisma sistēma. 1 Tā kā mūsdienu

laikmetā risinās kapitālisma bojā ejas process, ir radusies un gūst

uzvaras pasaules sociālistiskā sistēma, tad nebūtu pareizi šo laik-

metu nosaukt par imperiālisma laikmetu. Tas nozīmētu nosvītrot

proletariāta, darba zemniecības, apspiesto un koloniju tautu pa-
saules revolucionārās kustības sasniegumus, kas spilgti izpaužas
faktā, ka ir nodibinājusies pasaules sociālisma sistēma, kā arī impe-
riālisma koloniālās sistēmas krahā. Imperiālisms jau vairs nav

nedalīti valdošā pasaules sistēma; tas nenosaka pasaules attīstības

likteņus un virzienu. Mūsu laikmetu raksturo sociālo pārveido-
jumu neparasti strauja attīstība un dziļums, daudzu miljonu masu

apzinīga līdzdalība jaunas dzīves veidošanā. Mūsu laikmetā plaši

darbojas marksisma-ļeņinisma atklātais un pamatotais likums par

sakaru, kāds pastāv starp sociālajiem pārveidojumiem un to cil-

vēku masu apjomu, kuri šos pārveidojumus īsteno. Sociālo pārvei-
dojumu tempi, vēriens un dziļums likumsakarīgi saistīti ar to cil-

vēku masu apjomu, kuri šos pārveidojumus īsteno. Jo nozīmīgāki
ir sociālie pārveidojumi, jo lielākas cilvēku masas aktīvi piedalās
to īstenošanā.

Zinātniski definēt pasaules revolucionārā procesa virzošos

spēkus nav iespējams bez dziļas mūsu laikmeta pretrunu analīzes.

Mūsu laikmeta galvenā pretruna ir pretruna starp komunistisko

sabiedriski ekonomisko formāciju, kas nostiprinās, un bojā ejošo
kapitālistisko formāciju. Šai pretrunai, kas izsaka mūsu laikmeta

galveno saturu — pāreju no kapitālisma uz sociālismu un komu-

nismu, ir vispārējs raksturs, tā iespiežas visās mūsdienu pasaules
dzīves sfērās — ekonomikā, politikā, ideoloģijā un kultūrā. Tā ir

plašāka un dziļāka par kapitālistiskajās zemēs pastāvošo pret-
runu starp darbu un kapitālu. Pretruna starp darbu un kapitālu ir

galvenās pretrunas daļa. Šī galvenā pretruna ir plašāka un dzi-

ļāka arī par pretrunu starp imperiālismu un nacionālās atbrīvoša-

nās kustību, kuras atrisināšana tieši neizraisa kapitālisma likvidē-

šanu un sociālisma uzcelšanu.

Pasaules revolucionārajā procesā ietilpst daudzveidīgas revo-

lucionārās kustības. Mūsdienu galvenais revolucionārais spēks ir

1
Sk. Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvju apspriedes dokumenti.

Maskavā 1960. gada novembrī, 7. un 13. lpp.
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pasaules sociālistiskā sistēma, kas ir pasaules revolucionārā pro-

cesa mugurkauls. Tā kļūst par izšķirošo, noteicošo sabiedriskā pro-

gresa spēku un aizvien vairāk ietekmē pasaules notikumu gaitu.
Tās ietekmē rodas jaunas likumsakarības, kuras jāņem vērā, lai

izprastu daudzus procesus, kas notiek kapitālistiskajās zemēs. 1

Starptautiskā strādnieku šķira ir varens mūsdienu revolucionārs

spēks. Attīstīto kapitālistisko zemju proletariāts neatlaidīgi cīnās

pret kapitālismu. Bez šās proletariāta cīņas pret monopolistisko
kapitālu sociālistiskās revolūcijas uzvara nav iespējama. Svarīga
loma imperiālisma aizmugures vājināšanā ir apspiesto tautu na-

cionālās atbrīvošanās kustībai.

Šie trīs mūsdienu revolucionārie spēki — pasaules sociālistiskā

sistēma, starptautiskā proletariāta revolucionārā kustība un nacio-

nālās atbrīvošanās kustība — ir organiski vienoti. Ārkārtīgi kaitīgi
ir Mao Cze-duna kliķes mēģinājumi pretstatīt nacionālās atbrīvo-

šanās kustību pasaules sociālistiskajai sistēmai un proletariāta re-

volucionārajai kustībai.

Starptautiskā komunistiskā kustība atzīst formu daudzveidību

pārejā no kapitālisma uz sociālismu. Netiek izslēgta iespēja sociā-

listisko revolūciju īstenot mierīgā formā, bez bruņotas sacelšanās

un pilsoņu kara. Francijas Komunistiskā partija jau 1946. gadā

paziņoja par iespēju citādā (pēc formas, bet ne pēc satura) ceļā
pāriet uz sociālismu, nekā pārgāja Krievija 1917. gadā. Anglijas
Komunistiskā partija programmā «Britānijas ceļš uz sociālismu»

(1951) balstās uz iespēju varu iekarot mierīgā ceļā. ASV, Itālijas,

Dānijas un citu zemju komunistiskās partijas arī uzskata par

iespējamu pāriet uz sociālismu mierīgā ceļā.

Revolūcijas attīstības mierīgais ceļš nenozīmē revolucionārās

vardarbības noliegšanu. Revolūcija bez vardarbības nemēdz būt.

Sociālistiskās revolūcijas mērķis ir gāzt ekspluatatorus. Tā arī ir

revolucionārās vardarbības izpausme. Mierīgais ceļš izmanto var-

darbības formas, kas izslēdz pilsoņu karu un bruņotu cīņu. Revo-

lūcijas mierīgai attīstībai nepieciešams varens sabiedriski politisks
spēks, plaša tautas kustība, revolūcijas politiskā armija.

Sakarā ar subjektīvā faktora lomas palie-
Ideoloģijas un kultūras lināšanos kļuva aktuāls jautājums par

sa-

jautājumi. Komunistiskās biedriskās apzinās attīstības likumsakarī-
apziņas veidošana

bām par kultūras revolūciju un komunis-
uo jauna cilvēka

~
.

r
, . _ v

J

audzināšana
tlsko audzināšanu.

Kultūras revolūcijas izšķirošs priekšno-
teikums, tās īstenošanas nepieciešams nosacījums ir ekspluata-
toru gāšana. Padomju un aizrobežu marksistiem atkal un atkal

nākas kritizēt vēl aizvien izplatīto reformistisko tēzi, ka proleta-
riātam, visiem darbaļaudīm vispirms jāapgūst mūsdienu kultūra

un tikai pēc tam jācenšas iegūt politisko varu.

1 Sk. CTpOHTeJIfaCTBO KOMMVHH3M3 H MHpOBOH peBOJUOIIHOHHbIH npOUeCC.
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Kultūras revolūcijas uzdevumi ir likvidēt buržuāzijas monopolu
kultūras sfērā, panākt, lai darbaļaudis apgūtu visus kultūras un

zinātnes sasniegumus, radīt jaunu, sociālistisku kultūru uz mar-

ksisma-Jeņinisma idejiskā pamata, apgūt un kritiski pārstrādāt
visu iepriekšējo progresīvo kultūru, aizmēzt reakcionāros elementus

kultūrā, piesaistīt proletariāta pusē veco, buržuāzisko inteliģenci,
audzināt jaunu, sociālistisku, komunisma idejām uzticīgu inteli-

ģenci, veidot komunistiskās sabiedrības kultūru. Kultūras revolū-

cija ir kvalitatīvs lēciens kultūras attīstībā, pāreja uz jaunu —

augstāku cilvēces kultūras attīstības pakāpi. Sociālistiskā kultūra,
kas rodas kultūras revolūcijas gaitā, atšķiras no buržuāziskās kul-

tūras vispirms pēc sava idejiskā satura. Tā kalpo cilvēces atbrīvo-

šanas, komunistiskās sabiedrības radīšanas diženajai idejai. 1

Kultūras revolūcijas īstenošana pēc savām metodēm būtiski at-

šķiras no politiskās revolūcijas īstenošanas, kad proletariāts gāž
ekspluatatoru politisko kundzību un nodibina savu revolucionāro

diktatūru. Kultūras revolūcijas realizēšanā, sociālistiskās kultūras

veidošanā pirmajā vietā ir nevis vardarbība, bet audzināšanas,

pārliecināšanas metodes. Kultūras revolūcija ir ilgstošs vēsturisks

process, kas aptver visu periodu, kurā notiek pāreja no kapitālisma
uz komunismu. Tā nebeidzas reizē ar sociālisma uzcelšanu. PSKP

Programmā norādīts, ka kultūras revolūcija Padomju Savienībā

iegājusi savas attīstības beigu ,posmā, kas sakrīt ar pakāpenisku
pāreju uz komunismu. Kultūras revolūcijas pabeigšana nozīmē sa-

biedrības locekļu zināšanu un kultūras augstu līmeni, kapitālisma
palieku pārvarēšanu cilvēku apziņā, fiziskā un garīgā darba būtisko

atšķirību likvidēšanu, tas nozīmē, ka nacionālās kultūras, kuras

veido komunisma vispārcilvēcisko kultūru, cita citu ietekmē un ba-

gātina.

Padomju filozofi pētī problēmu par nacionālā un internacionālā

savstarpējo samēru kultūrā. Padomju tautu kultūra attīstās sociā-

listiska pēc satura un nacionāla pēc formas. Pēc satura padomju
tautu kultūru caurauž komunisma ideāli, un tās idejiskais pamats
ir marksisms-ļeņinisms. Sociālistiskās kultūras nacionālā forma ir

nacionālā valoda, nacionālās tradīcijas, dzīves veida īpatnības utt.

Kultūras nacionālā forma dod iespēju vislabākā veidā attīstīt tās

sociālistisko saturu, un tai ir aktīva loma sociālistiskās kultūras

izplatīšanā. Izstrādājot jautājumu par komunisma vispārcilvēcis-
kās kultūras izveidošanu, padomju zinātnieki noraida koncepciju
par nacionālo kultūru tūlītēju saplūšanu vienotā vispārcilvēciskā

1 VDR zinātnieku kolektīvajā monogrāfijā «Kultūra mūsu laikā. Par so-

ciālistiskās kultūras revolūcijas teoriju un praksi Vācijas Demokrātiskajā Re-

publikā» (Berlīnē, 1965) teikts, ka raksturīgas kultūras revolūcijas iezīmes Vā-

cijas Demokrātiskajā Republikā ir šādas: tautai plaši pieejamas visas kultūras

nozares sakarā ar vispārējās politehniskās izglītības attīstību, izstrādāta vie-

nota izglītības sistēma, sākot no pirmsskolas audzināšanas līdz studijām uni-

versitātē, radusies jauna inteliģence, ievērojami cēlies masu politisko un teh-

nisko zināšanu, zinātniskais un estētiskais līmenis (325. lpp.).
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komunisma kultūrā. Reizē ar to viņi nosoda mēģinājumus iemūži-

nāt, iekonservēt novecojušās nacionālās tradīcijas.
1

Lielu uzmanību kultūras problēmu izstrādāšanai pievērš aizro-

bežu marksisti. Savos darbos viņi apskata jautājumu par divām

kultūrām nacionālajā kultūrā — par demokrātiskās un sociālistis-

kās kultūras elementiem, kas atspoguļo progresīvo sociālo spēku
intereses, un par reakcionāro kultūru, kura pauž savu laiku nodzī-

vojušo šķiru intereses. Patiesi nacionālas kultūras paudēja un ra-

dītāja ir tauta, darbaļaužu masas. Marksisti parāda mūsdienu

imperiālistiskās buržuāzijas kultūras trūdēšanu. Viņi parāda, ka

līdz ar valsts monopolistiskā kapitālisma pieaugumu pastiprinās
kultūras pakļaušana monopolu interesēm. Imperiālistiskas valsts

politikas mērķis kultūras sfērā ir veidot sabiedrisko domu atbil-

stoši monopolistiskā kapitāla interesēm, izplatīt un nostiprināt
imperiālistisko ideoloģiju.2

Nepieciešams nosacījums pārejai uz komu-

nismu ir vispusīga personības attīstība —

vajag audzināt jaunu cilvēku, kurš apvieno sevī bagātu garīgo pa-
sauli, morālu tīrību un fizisku pilnību. Tāpēc arī padomju filozofi

un sociologi par savu uzdevumu uzskata pētīt personības pro-

blēmas.3

Definējot cilvēka sociālo būtību kā sabiedrisko attiecību

kopumu, marksisms ar tām saprot ne tikai cilvēku attiecības ra-

žošanā, ekonomiskās attiecības, bet arī ideoloģiskās attiecības. Pa-

domju zinātnieki izšķir sabiedrisko vidi plašākajā un šaurākajā no-

zīmē. Sabiedriskā vide plašākajā nozīmē ir visu sabiedrisko parā-
dību kopums, visa sabiedrības sociālā struktūra. Tā iedarbojas uz

personību nevis tieši, bet pastarpināti, ar tā kolektīva starpniecību,
pie kura personība pieder. Sabiedriskā vide šaurākajā nozīmē ir

tie kolektīvi (ražošanas, sabiedriski politiskie, kā arī ģimene un

skola), kuros personība tieši veidojas un ar kuru starpniecību tā

saistīta ar sabiedrību. No tā arī kļūst skaidra kolektīva ārkārtīgi
lielā atbildība par personības audzināšanu.

Cilvēka būtība izpaužas viņa daudzveidīgajā darbībā, vispirms
darbā. Tieši cilvēka darbības procesā veidojas viņa personība. Per-

sonības vispusīga attīstība nozīmē visu viņas radošo spēju attīs-

tību, plašas zināšanas un noteiktas specialitātes dziļu apgūšanu.
Personības uzplaukuma nosacījums ir zinātniskā pasaules uzskata

izveidošanās, dziļa idejiska komunistiska pārliecība un augsta

Personības problēmas

1 Sk. H. E. Kpaeiļee, Pa3BHTHe HamioHa.ibHbix othouichhh b CCCP, Kneß,

1962; 77. JļoKanduAbduH, Kommvhh3m h pa3BHTne Haiinona.ibHbix oTHomeHHH,

M., 1964 v. c.

2 Sk. 3. ĪI. AeocTU, Haiiua n KyvibTypa, M., 1963 (tulk. no spāniešu vai.);

G. Hāks un H. Keslers, Politika pret kultūru, Berlīnē, 1964 (vācu vai.) v. c.

3 Sk. KOMMyHH3Ma h £yxoßHbiH Mup nejioßena, M., 1966; 4e-

jiOßeK n 3noxa, M., 1964; Kommvhh3M h JiHMHOCTb, Jl., 1966; M. 77. īleTpocnH, Ty-

M3HH3M, M., 1964; B. 77. Tyzapunoe, JĪHHHOCTb h očmecTßO, M., 1965; 7\ EūK,

OopMiipoßaHue HOBoro M., 1962.
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ētiskā kultūra katram sociālistiskās sabiedrības loceklim. Personī-

bas attīstības pakāpes mēraukla ir ne tikai bagāta garīgā pasaule,
tās vispusība un izglītība, bet zināšanu un spēju pielietošana darbā

sabiedrības progresa, sociālisma un komunisma uzcelšanas labā.

Marksistiskā filozofija vienmēr uzsvērusi subjekta aktīvo lomu.

Cilvēks, pārveidojot ar savu materiālās ražošanas un sabiedriski

politisko darbību dabu un sabiedrību, reizē veido un pārveido arī

pats sevi. Sabiedrības loceklis, būdams vēstures subjekts, tās radī-

tājs, reizē rada arī sevi kā sabiedrisku būtni, kā personību.
Milzīga nozīme jaunā cilvēka audzināšanā, personības vispu-

sīgā attīstībā ir pārmaiņām darba raksturā, garīgā un fiziskā

darba būtisko atšķirību likvidēšanai. 1 Darba sabiedriskie apstākļi
nosaka personības brīvību un vispusīgu attīstību. Sociālistiskais

darbs, darbs sabiedrības labā ir cilvēka sociālā brieduma rādītājs.
Garīgā un fiziskā darba savienošanas, smagā roku darba likvidē-

šanas materiālais pamats ir automatizācija un kompleksā mehani-

zācija. Automatizācija maina cilvēka lomu un vietu ražošanas pro-

cesā. Par viņa galveno funkciju kļūst ražošanas procesu kontrole

un novērošana. Automatizētā ražošanā ievērojami pieaug garīgā
darba īpatsvars. Automatizētās un mehanizētās ražošanas vadī-

šana un darbs tajā prasa, lai darbiniekiem būtu dziļas zināšanas

un vispusīga tehniska sagatavotība.
Svarīga loma personības vispusīgā attīstībā ir darba dalīšanai,

kas saglabājas arī komunismā. Darba dalīšanas priekšnosacījums
ir, lai darbinieks, brīvprātīgi izvēlējies vienu vai otru specialitāti,
to dziļi apgūtu un strādātu šajā specialitātē ilgu laiku. Tas rosina

darbinieku pētīt ražošanas zinātniski teorētiskos pamatus, studēt

matemātiku, fiziku, ķīmiju un citas zinātnes. Šauras specialitātes
ietvaros rodas iespēja apvienot garīgo un fizisko darbu. Samērā

šauras profesijas apgūšana un ilgstoša strādāšana šajā speciali-
tātē sekmē personības attīstību. 2

Marksistiskajā cilvēka koncepcijā lielu vietu ieņem personības

brīvības problēma. Padomju un aizrobežu marksistiskie filozofi uz-

sver, ka brīvības kā izzinātas nepieciešamības definējums vēl neat-

risina jautājumu par brīvības būtību, par personības īsto brīvību.

Nepieciešamības izzināšana ir tikai pirmais solis uz cilvēka_ brī-

vību, uz viņa brīvu un mērķtiecīgu darbību. Cilvēks var teorētiski

apzināties sociālo nepieciešamību, izzināt objektīvos sabiedrības

1 Darba lomas noskaidrošanai personības attīstībā veltīti daudzi pētījumi:
floAteM KyjibTypHO-TexHHHecKoro vpoBHH coßercKoro KJiacca, M., 1961;
•T-HHHocTb h TpyAi M., 1965; Me-ioßek n ero pačoTa, Jl., 1967 v. c. Cehu filozofs.

Zdeneks savā darbā «Fiziskais un garīgais darbs sociālismā» (Prāga, 1965)
apskata garīgā un fiziskā darba problēmas ētisko pusi.

2
Sk. CTponTejibCTßO KoM\iyHii3Ma h ftjttOßHfaiA Miip Me.TOBeKa. Ungāru

marksistiskā filozofa D. Fukaša darbā «Darba filozofija» (Budapešta, 1965)

teikts, ka vispusīga personības attīstība nenozīmē universālu diletantismu.

Mūsdienu zinātne un tehnika nedod iespēju vienam cilvēkam zināt pamatīgi
vairākas specialitātes.
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attīstības likumus, bet, ja viņš neiziet ārpus, tīri teorētiskās sfēras,

viņš vēl nekļūst brīvs. īstā brīvība tiek iegūta tikai materiālās ra-

žošanas un revolucionāri praktiskajā darbībā, kuras gaitā cilvēki

uz izzinātās nepieciešamības pamata pārveido sabiedriskās attie-

cības, īsteno savus mērķus un nodomus. Brīvība ir nepieciešamības
praktiska apgūšana.

Personības vispusīgas attīstības, kolektīvisma ieaudzināšanas

un pret individuālismu vērstās cīņas uzdevumi izraisījuši nepiecie-
šamību pētīt problēmu par personības un sabiedrības sakaru. 1 Pa-

domju zinātnieki teorētiski analizē dažādus šās problēmas aspek-
tus — personība un šķiras, personība un sabiedrības ekonomiskā

iekārta, personība un nacionālās attiecības, personība un demokrā-

tija, personība un kolektīvs, personiskā dzīve, sadzīve, ģimene —

un citus jautājumus, kas saistīti ar personības veidošanos un at-

tīstību. 2 Sociālismā personības un sabiedrības intereses pamatos
sakrīt, lai gan starp tām pastāv pretrunas. Sabiedrība un perso-

nība ir ieinteresētas ražošanas spēku attīstīšanā, materiālo un ga-

rīgo vērtību vairošanā, jo sabiedriskā darba rezultātus saņem ne-

vis ekspluatatori, bet visa sabiedrība, darbaļaudis. Kapitālisma ap-

stākļos viens buržuāziskais indivīds uzskata otru par šķērsli savai

brīvībai, turpretī sociālismā un komunismā viena indivīda attīstība

un viņa pieaugošā brīvība tiek īstenota nevis uz otra rēķina, bet

ar otra palīdzību, ar visa kolektīva, visas sabiedrības palīdzību.

Izstrādājot problēmu par personības un sabiedrības sakaru,

padomju filozofi atmasko buržuāzisko apmelotāju izdomājumus.
Tie mēģina iztēlot sociālistisko valsti kā nežēlīgu Molohu, kas no-

nāvē personību un tās brīvību, pakļauj indivīdu sabiedrības in-

teresēm. Turpretī īstenībā sociālistiskā valsts pēc ekspluatatoru
šķiru likvidēšanas ir visas sabiedrības pārstāve, visas tautas inte-

rešu paudēja. Tas nozīmē, ka sabiedrības un valsts intereses sakrīt.

Un, tā kā sociālismā sakrīt personības un sabiedrības intereses,

tad sakrīt arī personības un sociālistiskās valsts intereses. «Sociā-

lisms cieši saista katra cilvēka personīgo likteni ar visas sabied-

rības sociālajiem pārveidojumiem un panākumiem.» 3 Padomju filo-

zofi parāda, cik nepamatoti ir buržuāziskā individuālisma piekri-
tēju apgalvojumi par personības primātu pār sabiedrību, kolektīvu.

Estētiskā audzināšana ir komunistiskā pa-

saules uzskata veidošanas, personības vis-

pusīgas attīstības sastāvdaļa. Svarīgs šās audzināšanas sekmju

nosacījums ir marksistiski ļeņiniskās estētikas izstrādāšana.4 Par-

Estētikas jautājumi

1
Sk. 0. 77. lleAUKoea. ConeTaHHe o6mecTßeHHbix H JiHHHbix urnepecoß npH

M., 1957; 77. E. Ķpnoicee, OčiuecTßo H jnmHOCTb, M., 1961;

77. 77. oedoceee, Cou.Ha./iH3M H ryMaHH3M, M., 1958; 73. )K. KeAAe, Kommvhh3M

h ryM3HH3M, M., 1962 v. c.

2 Sk. KOMMyHH3M H JIHMHOCTb.

3 Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 48. lpp-
-4 Sk. Hckvcctbo h KOMMyHHCTi-mecKoe BocnmaHiie, M., 1960; npoČJieMbi acīe-

TimecKoro BOcrmTamiH h coBpeMeHHOCTb, M., 1963 v. c.
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Tijas dokumentos un PSKP Programmā formulēti svarīgākie estē-

tikas principi un nosprausti uzdevumi literatūras un mākslas sfērā.

Padomju un aizrobežu zinātnieki pētī jautājumu par estētikas
kā zinātnes priekšmetu. Estētikas kā zinātnes priekšmets ir skais-

tuma attīstības specifika un tā izpausme dažādās dzīves nozarēs,
likumsakarības cilvēka estētiskajā attieksmē pret objektīvo īste-

nību un tās estētiskajā apgūšanā. Augstākā forma cilvēka estētis-

kajā pasaules apgūšanā ir literatūra un māksla. Estētikas priekš-
mets, protams, nav literatūras un mākslas attīstības likumi; ar to

nodarbojas literatūras un mākslas zinātnes. Estētika pētī tikai to

literatūras un mākslas pusi, kas izpaužas kā cilvēka estētiskā at-

tieksme pret ārējo pasauli, kā šīs attieksmes forma, kā skaistā at-

spoguļojums un apgūšana īstenībā. Todors Pavlovs definē mākslu

kā «īpašu formu, kādā cilvēks pēc skaistuma likumiem apgūst (at-

spoguļo, izzina un mērķtiecīgi pārveido) pasauli»1.
Estētikai veltītajā padomju literatūrā un aizrobežu marksistu

darbos liela uzmanība veltīta sociālistiskā reālisma kā viengaba-
lainas estētiskas koncepcijas problēmai. So koncepciju raksturo

komunistiskā partejiskuma un tautiskuma principa konsekventa

ievērošana literatūrā un mākslā, īstenības atspoguļošana tās likum-

sakarīgajā progresīvajā attīstībā, kalpošana progresīvajiem sabied-

rības ideāliem, to sociālo spēku interesēm, kuri īsteno sabiedrības

progresu, cīņa par sociālisma un komunisma uzcelšanu. Virknē

darbu pētīts jautājums par literatūras un mākslas sabiedrisko mi-

siju un saitēm ar sabiedrību.2

Padomju un aizrobežu marksistiskie estētiķi izskaidro jautājumu
par pasaules uzskata lomu mākslinieciskajā jaunradē un par mar-

ksistiski ļeņiniskās filozofijas nozīmi literatūras un mākslas darbu

radīšanā. 3 No tā, kādu filozofisko mācību atzīst rakstnieks vai

mākslinieks, ir atkarīga viņa attieksme pret pasauli, tas, kā viņš

atspoguļo savā daiļradē īstenību. Mākslinieka pasaules uzskats

ne tikai izpaužas viņa darbos, bet nosaka arī mākslinieka radošo

metodi. Literatūra un māksla kā specifiskas pasaules izzināšanas

formas nevar sekmīgi attīstīties, ja nebalstās uz vispārīgo izziņas
teoriju, kas atklāj objektīvās īstenības un tās izzināšanas likumus;
šāda teorija ir marksistiski ļeņiniskā filozofija, kas Jauj mākslinie-

kam iedziļināties parādību būtībā un atklāt parādību cēloņsaka-
rību. Bet tas ir nepieciešams pamats vispārinātu tēlu radīšanai.

1 T. Pavlovs, Par marksistisko estētiku, literatūras zinātni un kritiku,
II sēj., Sofija, 1955, 497. lpp. (bulgāru vai.).

2
Sk. A. r. Eeopoe, Hckvcctbo h oSuiecTßeimaH >KH3Hb, M., 1959; 3a kom-

MVHHCTimeCKVK) HflefiHOCTb JlHTepaTVpbl H HCKVCCTB3, M., 1957; B. C. PiopuKoe,
0 SoraTCTBe HCKvccTßa, M. 1956; H. 3. Ulūmotū, h Hapoji, M., 1960;

A. Pa3yMHbiū, n.po6jieMbi peajiH3Ma, M., 1963 v. c.
3

OcHOßbl MapKCHCTCKO-JieHHHCKOH 3CTCTHKH, M., 1961; OiepKH MapKCHCTCKO-

•rceHHHCKOH 3-CTeTHKH, M., 1960; B. A. Pa3yMHbiu, JIeHHHCKan Teopun OTpa>KeHHH

ļj HeKOTopbie TeopeTHnecKue Bonpocbi u3o6pa3HTe.nbHoro HCKvccTßa, M., 1963;

f• Kox, MapKCH3M h 3CTeTHKa, M., 1964 (tulk. no vācu vai.) v. c



606

Kas attiecas uz tipiskā problēmu, tad padomju autoru darbos

noraidīta vienpusīgā, vienkāršotā izpratne, pēc kuras tipiskais
ir noteikta sociāli politiska spēka būtības izpausme. Šādā

izpratnē tipiskais kļuva par politisku problēmu. Padomju estētika

apskata tipisko kā vispārīgā un individuālā vienību, kā sociālā

satura, mākslinieciskās formas un estētiskā ideāla organisku sa-

kausējumu.1
Svarīga nozīme ir pareizam konflikta problēmas risinājumam

mākslā. Padomju rakstnieki savā otrajā kongresā (1954) kritizēja
metafizisko «bezkonfliktu» teoriju, kas noliedz pretrunas kā attīs-

tības virzošo spēku. Ignorējot vecā un jaunā, savu laiku nodzīvo-

jušā un progresīvā cīņu, šī teorija pieļāva tikai «labā» konfliktu ar

«teicamo». Taču īstenībā sociālistiskās sabiedrības attīstība un ko-

munisma celtniecība notiek cīņā starp veco un jauno, pārvarot ne-

antagonistiskas pretrunas un grūtības. Tas viss nevar neatspogu-

ļoties padomju literatūrā un māksla.

Padomju un aizrobežu marksisti cīnās pret buržuāzisko reak-

cionāro estētiku, kas piesātināta ar antihumānismu un iracionā-

lismu. Viņi parāda mūsdienu buržuāziskās estētikas aplamo meto-

doloģiju un gnozeoloģiju, kā arī atmasko mūsdienu revizionismu,

kas falsificē marksistiskos estētikas principus. 2 Amerikāņu mar-

ksists S. Finkelstains savā darbā par estētikas jautājumiem parāda,
cik kļūdainas ir freidistu un pragmatistu estētiskās koncepcijas.

3

Asi tiek kritizēts abstrakcionisms, kura pārstāvji cenšas spekulēt
ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem (relativitātes teoriju, atomfi-

ziku v. c). Abstrakcionismam raksturīga antihumānistiska ievirze,

buržuāziskais individuālisms, dzīves reālo prasību ignorēšana.
4

Labus panākumus marksistiskie estētikas zinātnieki guvuši
estētiskās domas vēstures pētīšanā. Radīti darbi par antīkās pa-

saules, viduslaiku un jauno laiku estētiku un par krievu revolucio-

nāro demokrātu estētiskajiem uzskatiem. 5 Liela uzmanība tiek vel-

tīta marksisma-ļeņinisma pamatlicēju estētisko uzskatu un mar-

1 Sk. X Bonpocv o TunuMecKOM b ;iHTepaType h hckvcctbc — «Kommvhhct»,
1955 r., N° 18.

2 Sk. A. r. Eeopoe, O peaKUHOHHoii cvllihocth coßpeMenHoii 6yp>Kya3HoH 3C-

TeTHKH, M., 1961.
3 Sk. C. <t>uHKeACTaūH, PeajiH3M b HCKyccTße, M., 1956 (tulk. no

angļu vai.).
4 Sk. B. C. KeMenoe, LIpoTHB a6cTpaKUHOHH3Ma. — B cnopax o pea.iH3Me,

Jl., 1963; H. Marineljo, Saruna ar mūsu māksliniekiem abstrakcionistiem, LVI,

1964; A. Ctoukob, KpuTHKa ačcTpaKTHoro HCKyccTßa h ero Teopuči, M., 1964

(tulk. no bulgāru vai.); LIpoTHB coßpe.vieHHoro ačcTpaKUHOHH3Ma h (popMa;iH3Ma,
M., 1964 v. c.

5 Sk. B. 0. AcMuc, K-naccHKH aHTHiHOH acTeTHKU. Krājuma «AHTHMHbie

MbicJiHTejiH 06 HCKyccTße», M., 1937; B. 0. Acmuc, HeMeiiKansereTHKa XVIII sena.

M., 1963; A. 0. Jlocee, Hcropua acTeTHKH, M., 1963;M. 0. Obchhhukob,

3. B. CMupnoea, OwepKH ncTopun 3CTeTHHecKHX yMeHHft, M., 1963; Hcropun 3CTe-

THKH. riaMHTHIiKH MUpOBOH 3CTeTHHeCKOH MbICJIH B nfITH TOM3X, T. 1,2, 1962—1964

v. c.
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ksistiskās estētikas ļeņiniskā posma studēšanai. Pie tam tiek

uzsvērts, ka marksistiski ļeņiniskajai estētikai ir ļoti liela loma

sociālistiskā reālisma mākslas attīstībā. 1

Pāreja uz komunismu paredz ne tikai va-

renas materiāli tehniskās bāzes radīšanu,
bet arī augsta komunistiska apzinīguma, augstu morālo īpašību
ieaudzināšanu. PSKP Programmā teikts, ka pakāpeniskajā pārejā
uz komunismu aizvien vairāk palielinās morālo principu nozīme

dzīvē un attiecīgi samazinās administratīvās regulēšanas nozīme

cilvēku savstarpējās attiecībās.

PSKP Programmā formulēts komunisma cēlāja morāles ko-

dekss, kurā ietverti svarīgākie morāles principi. Tie nav izdomāti

vai dekretēti no augšas, bet atspoguļo reālās attiecības, kādas vei-

dojas mūsu sabiedrībā, un ir padomju cilvēku uzvedības un darbī-

bas pamats. PSKP Programmā formulēto morāles principu kā visu

padomju cilvēku uzvedības normu konsekventa īstenošana veici-

nās cilvēku savstarpējo attiecību administratīvās regulēšanas sa-

mazināšanos un būs svarīgs nosacījums sociālistisko sabiedrisko

attiecību pāraugšanai komunistiskajās attiecībās.

PSKP Programmā, padomju un aizrobežu marksistiskajā filo-

zofiskajā literatūrā apskatīts jautājums par vienkāršajām vispār-
cilvēciskajām morāles normām, ko izveidojušas tautas masas

tūkstošiem gadu ilgā laikā cīņā ar dabu un sociālo apspiestību.
«Tikumības un taisnīguma vienkāršās normas, ko ekspluatatoru
kundzības laikā kropļoja vai nekaunīgi bradāja kājām, komunisms

padara par nepārkāpjamiem dzīves noteikumiem tiklab atsevišķu
personu savstarpējās attiecībās, kā arī attiecībās starp tautām.»2

Vienkāršo vispārcilvēcisko morāles normu un likumu atzīšana ne-

nozīmē morāles šķiriskā rakstura noliegšanu. Komunistiskā mo-

rāle, paužot strādnieku šķiras, visu darbaļaužu intereses, atbilst sa-

biedrības progresīvajai attīstībai, tās likumsakarībām. Tāpēc tā ir

vispārcilvēciska morāle, morāles_ progresa augstākais rezultāts,
ietver sevī morāles vienkāršās vispārcilvēciskās normas un likumus. 3

Ļoti lielu nozīmi komunistiskās morāles veidošanā PSKP un

padomju filozofi piešķir audzināšanai darbā, aktīvai dalībai sa-

biedriskajā un ražošanas darbā.4

Ar ētisko problēmu izstrādāšanu intensīvi nodarbojas aizrobežu

marksisti. H. Beks darbā «Par marksistisko ētiku un sociālistisko

Ētikas jautājumi

1 Sk. B. C. PtopuKoe, MapKCH3M-jieHHHH3M o h HcnvccTße, M.,
1960; r. Ķox, MapKCH3M h acTeTHKa; B. C. MeuAax, JIeHHH h npoč;ieMbi pvccKoft

JiHTepaTvpbi KOHua XIX b. — Haqa;ia XX b., Jl., 1947; r. M. <t>pudAendep,
K. MapKc h 0. SHrejibc h Bonpocbi JiHTepaTvpbi, M., 1962; B. H. JIeHHH h jih-

TepaTvpa, M., 1963 v. c.

2 PSKP Programma, 133. un 134. lpp.
3

Sk. A. 0. ĒIutUKUH, OCHOBbI MapKCHCTCKOH 3THKH, M., 1961.
4 Sk. O KOMMVHHCTHMeCKOH 3THKC Jl., 1962; ripo6jieMbl 3THKH, M., 1964,

HpaBCTBeHHOCTb H HpaBCTBeHHOe BOCnHTaHHe, HoBOCHČHpCK, 1962 v. c.
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morāli» (VDR, 1959) un R. Millers darbā «Sociālistiskā cilvēka

veidošanās» (VDR, 1958) parāda, kā sociālistiskās celtniecības

praksē tiek pārvarēta buržuāziskā morāle un attīstās sociālistiskā

morāle. Franču marksisti kritizē morāles antizinātniskās koncepci-
jas. 2. Kanapā darbā «Eksistenciālisms — tas nav humānisms»

(1947) dziji analizē eksistenciālisma ētikas antihumānistisko bū-

tību, parāda buržuāziskā humānisma aprobežotību un izklāsta

marksistisko ētiku, kuras pamatā ir sociālistiskais humānisms.

2. Konjo grāmatā «Sociālisms un kultūra» (1957) apskata kolek-

tīvismu kā galveno komunistiskās morāles — buržuāziskās indivi-

duālistiskās morāles antipoda principu. Amerikāņu marksists

H. Selzams darbā «Marksisms un morāle» (1943), pētījot marksis-

tiskās ētikas saturu, raksta, ka tā apskata sociālo procesu morālo

pusi (karus, tautas masu nabadzību utt.) un dod tiem morālu vēr-

tējumu. Padomju un aizrobežu marksisti pārliecinoši pierāda, cik

melīgi ir buržuāzisko teorētiķu apgalvojumi, ka marksisms, atzī-

dams sabiedrības attīstības objektīvos likumus, kuru darbības re-

zultātā kapitālisms nenovēršami iet bojā un komunisms uzvar,

noliedzot morālo faktoru, cilvēku morālos stimulus, ignorējot hu-

mānisma principus. Bet īstenībā tikai marksisms zinātniski iz-

skaidro morāles lomu sabiedrības vēsturiskajā attīstības procesā
un ir piesātināts ar augstajiem sociālistiskā humānisma princi-
piem.

4. §. Dabas zinātņu filozofiskās problēmas
un to izstrādāšana marksistiskajā literatūrā

Pagājušā gadsimta beigās sākusies revolū-

cija dabas zinātnēs mūsu gadsimta vidū

pārvērtās par zinātnes un tehnikas revolū-

ciju. Lielie sasniegumi fundamentālajās zi-

nātnēs par dabu (fizikā, ķīmijā un bioloģijā), kā arī ar tām cieši

saistītā matemātikas attīstība dabas likumu izzināšanā izraisīja

jaunas tehnikas un ražošanas nozares: radioelektroniku, automā-

tiku, kodolenerģētiku, raķešu būvi, sintētisko materiālu un jaunu
efektīvu medikamentu ražošanu utt. Spilgtākā mūsdienu zinātnes

un tehnikas revolūcijas izpausme ir cilvēka ielaušanās kosmosā,

kas sākās ar padomju mākslīgo zemes pavadoņu palaišanu un

J. Gagarina vēsturisko lidojumu.
Mūsdienu tehnika balstās uz jaunākajiem dabas zinātņu atklā-

jumiem, bet tehnikas progress savukārt ir zinātnes attīstības gal-
venais virzošais spēks. Balstoties uz eksperimentālo bāzi, kas ne-

mitīgi tiek pilnveidota, zinātne mūsu dienās attīstās straujāk nekā

jebkad agrāk, un tās attīstībai ir spilgti izteikts revolucionārs rak-

sturs, jo gan vienā, gan otrā kardinālā jautājumā nepieciešams re-

vidēt uzskatus par dabu. Tas vispirms attiecas uz fiziku. XIX gs-

beigās sākusies revolūcija fizikā turpinās arī tagad: ne tikai klasis-

Revolūcijas turpinājums
XX gs. dabas zinātnēs

un filozofija



kās, bet ari XX gs. radušās jaunās teorijas (relativitātes teorija un

kvantu mehānika) jau ir nepietiekamas, lai izskaidrotu bezgala
daudzos jaunos eksperimentālos faktus, kas attiecas uz mikropa-
sauli. Elementāro daļiņu vispārīgās teorijas radīšana, pēc pašu
fiziķu domām, prasa principiāli jaunas, «neprātīgas», t. i., nepa-

rastas, idejas, kas lauž kanonus. Revolūcija dabas zinātnēs tagad
neaprobežojas ar fiziku. Tā paplašinās, skar matemātiku, ar fiziku

saistītās ķīmijas nozares un tagad arī bioloģiju, kas mūsu gad-
simta otrajā trešdaļā ir izdarījusi īstu lēcienu dzīvības pamatu un

iedzimtības mehānisma izzināšanā.

Aizvien dziļāka iespiešanās dabas procesu būtībā likumsakarīgi
izraisījusi zinātniskās teorijas lomas palielināšanos un līdz ar to

vēl vairāk tuvinājusi teorētiskās dabas zinātnes filozofijai. Šī tuvi-

nāšanās izpaužas, pirmkārt, tajā apstāklī, ka XX gs. dabas pētnieki
teorētiķi parasti ir visai aktīvi savas zinātnes filozofijas jautāju-
mos un daudzi no viņiem arī vispārīgajos izziņas teorijas jautāju-
mos, kā arī zinātniskās pētniecības loģikas un zinātnes sabiedriskā

nozīmīguma jautājumos. Filozofiskais indiferentisms, kas vēl

XIX gs. piemita daudziem izciliem dabas zinātņu pētniekiem, mūs-

dienās vairs nav modē.

Šī tuvināšanās izpaužas, otrkārt, tajā apstāklī, ka filozofijas
literatūrā, ne tikai marksistiskajā un pozitīvistiskajā (kas vienmēr

spekulējusi un spekulē ar zinātnes sasniegumiem), bet arī visdažā-

dāko citu virzienu literatūrā, ievērojami pieaudzis dabas zinātņu
filozofisko problēmu īpatsvars. Cits jautājums ir, kā šajā literatūrā

zinātnes atklājumi tiek traktēti, kādi filozofiski secinājumi no tiem

izdarīti. Bet pat reliģiski filozofisko virzienu — tādu kā tomisma —

pārstāvji tagad uzskata par neiespējamu apiet kardinālos jautāju-
mus, kādus filozofijai izvirzījušas zinātnes par dabu.

Dabas zinātņu filozofiskajām problēmām ir liela nozīme mūs-

dienu filozofijas attīstībā, un idejiskajā cīņā, kas nosaka filozofi-

jas attīstību, tām ir ļoti svarīga un nemitīgi pieaugoša loma.

Dabas zinātņu attīstības izvirzīto filozofijas problēmu patiesi
zinātnisku risinājumu var dot tikai marksisma filozofija. Nesarau-

jami saistīta ar dabas zinātnēm savas veidošanās posmā un visā

turpmākajā radošajā attīstībā, XX gs. vidus marksistiskā filozofija
tikpat tieši un atklāti orientējas uz savienību ar dabas zinātnēm, uz

sadarbību ar visu zinātņu darbiniekiem, lai radītu pasaules ainu

mūsdienu zinātnes līmenī un tālāk attīstītu dialektisko metodi.

Lai idejiskā cīņa ap mūsdienu dabas zinātņu filozofijas pro-

blēmām, kura notiek ne tikai speciālajā filozofijas, bet arī dabas

zinātņu literatūrā, būtu labāk saprotama, jāatzīmē pārvērtības,,
kādas notikušas zinātnes darbinieku pasaules uzskatā pēdējos gadu
desmitos. XX gs. dabas zinātņu attīstības pamats, tāpat kā agrāk,
nenoliedzami ir materiālisms. Dabas pētniekus pie materiālisma

saista viņu eksperimentālā un teorētiskā darbība, kas nepārtraukti
Pārliecina zinātniekus par dabas parādību un likumu objektīvo
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reālo eksistenci, par iespēju pasauli izzināt tādu, kāda tā ir īste-

nībā. Mūsu laika dabas pētnieku lielākā daļa stāv tā «dabzināt-

niskā materiālisma» pozīcijās, par kuru rakstīja Engelss un Ļeņins,
lai gan nebūt ne visi zinātnieki spēj apzinīgi aizstāvēt materiālis-

tiskos uzskatus un tāpēc ne vienmēr spēj konsekventi ievērot mate-

riālistisko viedokli savas zinātnes filozofisko problēmu apspriešanā.
Daži XX gs. zinātnieki, būtībā būdami materiālisti, maksā zi-

nāmus meslus gan reliģiska, gan agnostiska rakstura aizspriedu-
miem. Tā, piemēram, divi lielākie XX gs. fiziķi teorētiķi — A. Ein-

šteins un N. Bors visumā bija materiālisti, tomēr dažos A. Einšteina

spriedumos par relativitātes teorijas filozofiskajiem jautājumiem
izpaudās «domāšanas ekonomijas» principa ietekme, bet N. Bora

mehāniskā determinisma kritika «papildinājuma principā» pārauga
determinisma kā tāda kritikā no pozitīvisma pozīcijām. Tomēr būtu

nepareizi tāpēc pieskaitīt Einšteinu un Boru pie pozitīvistiem.
Uz materiālisma valdošā stāvokļa vispārējā fona mūsu gad-

simta dabas pētnieku pasaules uzskatā aizvien skaidrāk izpaužas
divas pretējas tendences. No vienas puses, buržuāziskajā sabiedrībā

pēdējā pusgadsimtā padziļinājusies dabas zinātņu filozofisko pa-

matu krīze. Ideālistiskā svārstīšanās un aizraušanās tagad aptver

plašāku zinātnieku loku nekā XX gs. sākumā. Daži ievērojami Rie-

tumu fiziķi, piemēram, A. Komptons, P. Jordans, Dž. Džinss un

A. Edingtons, sākuši sludināt ideālistiskus uzskatus un nonākuši

līdz pat mēģinājumiem savienot zinātni ar reliģiju. levērojamas
svārstības sākumā uz pozitīvisma, bet pēdējos gados uz platonisma
pusi raksturo izcilā fiziķa teorētiķa Heizenberga ceļu. Bioloģijā pē-

dējos gadu desmitos buržuāziskajās zemēs pastiprinājušās tādas

ideālistiskas skolas kā neovitālisms (A. Vencls), neofinālisms

(R. Rijē), holisms (J. Smetss un F. Desauers) un citas. Tam ap-

stāklim, ka zinātnē pastiprinās ideālistiskās svārstības, ir savas

gnozeoloģiskas saknes, kuras katrā zinātņu nozarē ir citādas, taču

izšķirošais dabas zinātņu filozofisko pamatu krīzes padziļināšanās
faktors kapitālistiskajās zemēs ir sociālais faktors. Buržuāziskās

filozofiskās domas vispārīgā virzīšanās uz aizvien reakcionārākiem

ideālisma paveidiem nevarēja neietekmēt daļu dabas pētnieku.
No otras puses, aizvien lielāku nozīmi iegūst otra tendence, kas

saistīta ar pasaules sociālisma sistēmas attīstību, ar strādnieku

šķiras un citu progresīvo spēku cīņu pret imperiālismu un tā ideo-

loģiju. Pēdējos gadu desmitos zinātnē aizvien straujākiem tempiem
dabas pētnieku apziņā iespiežas dialektiskais materiālisms. Šis

process vispirms notiek sociālistiskajās zemēs, taču līdz ar pasau-
les sociālisma spēku nostiprināšanos tas aptver arī progresīvos

zi-

nātniekus kapitālistiskajās zemēs.

Sociālistiskās celtniecības panākumi un straujā zinātnes attīs-

tība Padomju Savienībā nosacīja vecās paaudzes zinātnieku —i

K. Timirjazeva, I. Mičurina, N. Kurnakova un daudzu citu pāreju
uz dialektiskā materiālisma pozīcijām. levērojamākie padomju



zinātnes darbinieki — S. Vavilovs, N. Vavilovs, A. Jofe, I. Kurča-

tovs, O. Smits, V. Ambarcumjans, P. Anohins, A. Bergs, M. Kel-

dišs, M. Markovs, A. Ņesmejanovs, A. Oparins, V. Foks un daudzi

citi ne tikai stāvēja dialektiskā materiālisma pozīcijās, bet devuši

arī būtisku ieguldījumu dabas zinātņu filozofisko problēmu izstrā-

dāšanā no materiālistiskās dialektikas pozīcijām.
Citu sociālistiskās nometnes zemju zinātnē pašreiz strauji iz-

platās dialektiskais materiālisms vecās skolas dabas pētnieku pla-
šās aprindās un jaunā zinātnieku paaudze tiek audzināta marksis-

tiskā pasaules uzskata garā. Kapitālistiskajās zemēs daudzi pro-

gresīvie dabas pētnieki, kas ir tuvi sabiedrības demokrātiskajiem
slāņiem, balstoties uz materiālistiskajām tradīcijām zinātnē un

filozofijā, ciešā savienībā ar sociālistisko zemju zinātniekiem ir

pārgājuši no metafiziskā materiālisma uz dialektisko materiālismu.

Tāds bija Dž.Bernala (Anglija), P. Lanževēna, F. Zolio-Kirī

(Francija) un daudzu citu Rietumu zinātnieku ceļš.
Materiālisma un ideālisma cīņu dabas zinātņu filozofiskajās

problēmās papildina dialektikas cīņa pret mūsdienu metafiziku. Zi-

nātniskās domas iespiešanās objektīvajā dabas dialektikā, aizvien

jaunu tās «stāvu» atklāšana ar to «brīnumainajiem» likumiem, kas

neiekļaujas ierastajos ietvaros, nenotiek gludi, bez kļūdām un grū-
tībām, bet prasa rutīnas un konservatīvisma pārvarēšanu. Cīņa

pret jaunajām dialektikas idejām zinātnē parasti notiek no mehā-

nicisma pozīcijām. Mehānicisms var balstīties gan uz ideālismu,

gan materiālismu. Tā, piemēram, vairāki zinātnieki fiziķi, ideālis-

tisko filozofu atbalstīti, ilgu laiku neatzina relativitātes teoriju, jo
tā prasīja atteikties no ierastajiem Ņūtona mehānikas priekšsta-
tiem. Bet šo pašu relativitātes teoriju it kā ideālistisku 20. un

30. gados neatzina arī daži padomju zinātnieki, kas stāvēja mehā-

nistiskā materiālisma pozīcijās. Vēl vairāk, relativitātes teorija, bet

vēlāk gēnu teorija bioloģijā, kibernētika v. c. dažkārt tika apsūdzē-
tas ideālismā dialektiskā materiālisma «vārdā». Dažām no šīm

spekulācijām bija īss mūžs, citas atstāja būtiskas pēdas. Vislielā-

kais ļaunums tika nodarīts bioloģijai, kur T. Lisenko skola, kas

ieņēma monopolstāvokli, monopolizēja zinātnisko presi, pasludi-
nāja savus uzskatus par «dialektisko materiālismu bioloģijā», bet

citu zinātnisko skolu pārstāvjus apsūdzēja «ideālismā». Līdz ar to

tika traucēta marksisma filozofijas izplatīšanās mūsu zemes un aiz-

robežu dabas zinātnieku vidū.

Pēc Oktobra revolūcijas Komunistiskās

partijas ļeņiniskā politika, kuras mērķis

bija marksistiskās filozofijas un dabas zi-

nātņu savienības radīšana un nostiprinā-
šana, kļuva par varenu faktoru, kas veici-

nāja zinātnieku pāreju no stihiskā un

metafiziskā materiālisma pozīcijām uz apzinātu, dialektisko mate-

riālismu.

Ļeņina idejas par
marksistisko filozofu

un dabas pētnieku
savienību un to

īstenošana
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Šo līniju nosprauda Ļeņins. Rakstā «Par karojošā materiālisma

nozīmi» Ļeņins izvirzīja uzdevumu izveidot un nostiprināt mar-

ksistisko filozofu un dabas pētnieku radošo savienību. Šajā izci-

lajā darbā Ļeņins novēlēja marksistiskajiem filozofiem būt karojo-
šiem materiālistiem dialektiķiem. «... Sekot jautājumiem, kurus

izvirza jaunākā revolūcija dabas zinātņu laukā, un šajā darbā filo-

zofiskā žurnālā iesaistīt dabas pētniekus,» rakstīja Ļeņins, «tas ir

uzdevums, bez kura atrisināšanas karojošais materiālisms nekādā

ziņā nevar būt ne karojošs, ne materiālisms.» 1 Vēršoties pie dabas

zinātniekiem, Ļeņins ļoti uzsvēra domu, ka cīņai ar buržuāzisko

pasaules uzskatu nepieciešams «solīds filozofisks pamatojums» un,

«lai izturētu šo cīņu un pilnīgi sekmīgi novestu to līdz galam, da-

bas zinātniekam jābūt mūslaiku materiālistam, apzinīgam tā ma-

teriālisma piekritējam, kuru pārstāv Markss, tas ir, viņam jābūt
dialektiskam materiālistam»2.

Šis darbs tika veikts 20. gados un 30. gadu sākumā, un tam bija
lieliski rezultāti. Dialektiskais materiālisms ieņēma valdošās pozī-
cijas padomju zinātnē, daudzi ievērojami padomju zinātnieki tieši

piedalījās zinātnes sasniegumu filozofiskajā vispārināšanā.
No otras puses, sāka veidoties marksistu kadri, kas speciāli no-

darbojās ar dabas zinātņu filozofiskajām problēmām. Iznāca

B. Kedrova, M. Omeļjanovska un citu marksistisko filozofu darbi3
,

kas ieguvuši plašu zinātnieku aprindu atzinību. Pēdējos divos gadu
desmitos aizvien lielāka loma ir aizrobežu marksistisko filozofu

darbiem par dabas zinātņu filozofiskajām problēmām, piemēram,
V. Holličera (Austrija), Dž. Bernala (Anglija), T. Pavlova, A. Po-

likarova (Bulgārija), G. Klausa (VDR), E. Kolmana (Cehoslova-
kija) un citu darbiem.4

Filozofu un dabas pētnieku kopīgais darbs pie problēmām, kā-

das izvirzījusi mūsdienu zinātnes attīstība, guva spēcīgu stimulu

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 33. sēj., 198. lpp.
2 Turpat.
3 Sk. B. M. Kedpoe, O KOJiHiecTßeHHbix ii KanecTßeHHbix H3MeHeHHHX b npH-

poae, M., 1946; B. M. Kedpoe, 3Hre„ibc h ecTecTBO3HaHHe, M., 1947; B. M. Ked-

poe, Onjioco(pcKufi aHa;iH3 nepßbix Tpyaoß J\. H. o

3aKOHe (1869—1871),M., 1959 v. c; M. 3. OMeAbMoecKuu, B. H. JIeHHH h (pH3HKa

XX BeKa.M.. 1947; M. 3. OneAbnnoecKUu, FIpoTHB iuea.ni3Ma h HaeajiHcnmeciutf

maTaHHH b KBaHTOBofi MexaHHKe, M., 1951 v. c; M. B. IIpHHUHn coot-

BeTCTBHH b coBpeMeHHOH <pH3HKe ii ero (pH.ioco<pCKoe 3HaqeHHe, M.. 1948; E. B.

Ulopoxoea, npooVieMa co3H3hhh b (pn.iococpHH h eciecTBO3HaHHH, M.,

<PaTūAuee, MaTepna.iH3M h Bonpocbi ecTecTBO3H3HHH, M., 1958;

C. T. MeAtoxuH, FlpoČJieMa KOHeiHoro h M., 1958; C. T. MeAioxuH,

MaTepHH b cc čecKOHeMHOCTH h pa3BHTHH, M., 1966; B. M. Ceudepctcuu.

ripocTpaHCTßo h BpeMH, M., 1958 v. c.

4 Sk. B. XoAAUiep, npnpoAa b HaynHOH KapTHHe MHpa, M., 1960 (tulk. no

vācu vai.); Dž. Bernals. Dzīvības fizikālais pamats, Londona, 1951 (angļu vai.);

T. īlaeAoe, HH<popMaiiHH, oTpa>KeHHe, TBopnecTßO, Co(pHH, 1965; A. īīoAUKapoe,

OTHOCHTeJibHocTb h KBaHTbi, M., 1966; G. Klauss, Kibernētika filozofijas gaismā,
Berlīne, 1965 (vācu vai.); E. Kolmans, Bernards Bolcano, Prāga, 1958 (čehu
vai.) v. c.
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pēc PSKP XX kongresa, kad mūsu zemes idejiskajā dzīvē aktīvi

sākās atbrīvošanās no dogmatiskām kļūdām, kas bija saistītas ar

personības kultu, kā arī no administrēšanas metodēm zinātnes va-

dīšanā. Pēdējos desmit gados notikušas daudzas sekmīgas diskusi-

jas un zinātniskas apspriedes par dabas zinātņu filozofiskajām
problēmām. Ar 1964. gada beigām, pēc PSKP CX oktobra plēnuma,
sāka uzlaboties stāvoklis bioloģijas zinātnē, un tas vistiešākā un

labvēlīgākā veidā ietekmēja bioloģijas filozofisko problēmu izstrā-

dāšanu.

Dabas zinātņu jaunāko sasniegumu filozofiskais vispārinājums
var tikt izdarīts tikai uz marksisma pamata, nesamierināmā cīņā

pret ideālismu un mehānicismu, principiālu un atklātu diskusiju un

strīdu gaitā, filozofu un dabas pētnieku kolektīvu pūliņu rezultātā.

«Zinātnes ārkārtīgi straujās attīstības laikmetā,» teikts Padomju
Savienības Komunistiskās partijas Programmā, «vēl aktuālāks

kļūst uzdevums izstrādāt mūsdienu dabas zinātņu filozofiskās

problēmas, pamatojoties uz dialektisko materiālismu kā vienīgo
zinātnisko izziņas metodi.» 1

Ta deveto speciālo relativitātes teoriju ra-

dīja Lorenča, Einšteina, Puankarē un Min-

kovska darbi no 1905. līdz 1908. gadam.
Pirms šās teorijas rašanās zinātnē vispāratzīts bija relativitātes

princips, ko Galilejs bija izvirzījis jau XVII gadsimtā. Pēc šā prin-

cipa, ķermeņiem kustoties taisnā virzienā attiecībā vienam pret otru

ar pastāvīgu ātrumu (inerciālās sistēmas), to kustības savstarpējie
ātrumi ir algebriski saskaitāmi.

Elektromagnētisko procesu pētīšana XIX gs. otrajā pusē izvir-

zīja šo jautājumu attiecībā uz elektromagnētisko viļņu (piemēram,

gaismas viļņu vai radioviļņu) izplatīšanos. Varēja domāt, ka āt-

rumu saskaitīšana arī šeit notiks pēc Galileja. Tomēr eksperimenti
šo pieņēmumu neapstiprināja. Izrādījās, ka gaismas signāla āt-

rums attiecībā pret jebkuru sistēmu nevar palielināt gaismas āt-

rumu vakuumā c. Einšteina relativitātes principa attiecināšana uz

elektromagnētiskajiem procesiem, ņemot vērā maksimālā ātruma

pastāvēšanu, nozīmēja radikāli par jaunu pārskatīt klasiskās fizi-

kas priekšstatus par telpu un laiku. Sie priekšstati_ balstījās uz

metafiziskā materiālisma filozofiskajām premisām, tāpēc relativi-

tātes teorija prasīja to izskatīšanu par jaunu.
Relativitātes teorijas galveno filozofisko nozīmi uzsvēra jau

viens no tās radītājiem — H. Minkovskis, kas rakstīja, ka «tagad
telpa un laiks, apskatīti atsevišķi un neatkarīgi, kļūst par ēnām

un tikai to savienojums saglabā patstāvību»
2
.

Vārds «ēnas», kuru

šeit lieto Minkovskis, nav izdevies, taču viņa galvenā doma ir pa-

reiza. Vairākus gadu desmitus nenorimušās diskusijas, kas turpi-

Telpas, laika un

matērijas sakars

1 PSKP Programma, 142. lpp.
2 r. MUHKOBCKUU, IIpOCTpaHCTBO H BpeMH. — «Hoßbie HjeH B MaTeM3THKe»,

Coophhk 5, Cri6, 1914, CTp. I.
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nas arī tagad, ļāva izprast speciālās relativitātes teorijas īsto

dialektiski materiālistisko saturu, kura būtība ir tāda, ka telpa un

laiks, šīs esamības formas, ir tik cieši saistītas, ka tās var traktēt

kā vienotu telpu-laiku. Sī vienotā telpa-laiks zināmā nozīmē ir

absolūta, turpretī telpa un laiks, ņemti atsevišķi, ir relatīvi, atka-

rīgi no ķermeņu savstarpējās kustības.

Svarīgi atzīmēt, ka telpas un laika intervālu relativitāte ir kus-

tošos ķermeņu objektīva savstarpēja attiecība. Jau klasiskajā fizikā

daudzus lielumus (piemēram, ātrumu) raksturo ķermeņu savstar-

pējā attiecība, un tāpēc tos nevar saprast, ja tie attiecināti uz vienu

atsevišķi ņemtu ķermeni. Bet fizikālos raksturojumus — garumu
un ilgumu — klasiskā fizika apskatīja kā tādus, kas neattiecas uz

ķermeņu savstarpējo kustību. Relativitātes teorija pierādīja, ka ari

šīs ķermeņu pamatīpašības ir atkarīgas no to savstarpējās kustības

un šajā ziņā ir relatīvas.

Ideālistiskās spekulācijas ar Einšteina teoriju izriet no relati-

vitātes patvaļīgas, subjektīvistiskas izpratnes. Bez šaubām, ar

katru kustošos ķermeni mēs varam saistīt noteiktu koordinātu sis-

tēmu telpā un aparātu laika reģistrēšanai. Materiālistam ir skaidrs,

ka minētie relatīvie garuma un ilguma pārmaiņas efekti pastāvēs
neatkarīgi no tā, vai katrā koordinātu sistēmā ir cilvēks ar saviem

aparātiem, ar savu apziņu vai nav. Pretstatā tam subjektīvais ideā-

lists apskata novērotāju un viņa apziņu kā koordinātu sistēmas,

t. i., kustošā ķermeņa, neatņemamu piederumu un par teorijas uz-

devumu uzskata dažādu novērotāju pārdzīvojumu, t. i., garuma un

ilguma mērīšanas procesā iegūto sajūtu saskaņošanu.
Vispārīgā relativitātes teorija, ko radīja A. Einšteins pirmā pa-

saules kara gados, noveda pie klasiskās — Ņūtona gravitācijas

teorijas izskatīšanas par jaunu. Vispārīgā teorija vēl vairāk nekā

speciālā prasīja nomainīt metafizisko uzskatu par dabu ar dialek-
tisko. Vispārīgā relativitātes teorija pierāda, ka metriskās īpašības
nosaka pievelkošos masu sadale un kustība un ka, no otras puses,
pievilkšanas spēki katrā četru dimensiju telpas-laika punktā ir at-

karīgi no tā metrikas. Sās teorijas filozofiskā nozīme ir atklājumā,
ka starp matēriju un tās galvenajām eksistences formām — telpu
un laiku — pastāv dziļš iekšējs sakars.

Filozofiskā cīņa ap vispārīgo relativitātes teoriju sākās tūlīt

pēc tās radīšanas un koncentrējās jautājumā par telpas un laika

sakaru ar matēriju. Sās teorijas ideālistiskais traktējums zināmā

mērā bija saistīts ar Einšteina vārdu. Einšteinam bija tendence

apskatīt šo matērijas un tās atribūtu sakaru kā noteikta matērijas

paveida, konkrēti, gravitācijas lauka, identificēšanu ar telpas-laika
«izliekumu», t. i., ģeometrisko īpašību novirzēm no Eiklida ģeo-
metrijas. Daži zinātnieki (piemēram, H. Veils) izvirzīja pasaules
«ģeometrizācijas» ideju, t. i., visu fizisko lauku reducēšanu uz

vienu lauku, bet šā lauka — uz telpas-laika ģeometriskajām
īpašībām kā uz kaut ko primāru attiecībā pret matēriju. Taču
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pasaules «ģeometrizēšanas» mēģinājumi bija neveiksmīgi, un

šī ideja tagad nav populāra. Tāpat arī apgalvojumus, ka ma-

tērija varot pārvērsties par telpu-laiku un otrādi, pamatoti kriti-

zēja padomju zinātnieki.

Vispārīgās relativitātes teorijas radīšanai

bija ārkārtīgi svarīga nozīme arī kosmolo-

ģijā. Pirmais šo teoriju pasaules uzbūves

izskaidrošanā mēģināja pielietot pats Einšteins. leviešot patvaļīgu
«kosmoloģisku locekli», viņš dabūja «statiska» (t. i., laikā nemai-

nīga) Visuma modeli ar galīgu rādiusu. Ideālisti ļoti labprāt pie-
ķērās šai izcilā zinātnieka hipotēzei, jo to varēja izmantot, lai «ap-

stiprinātu» ideju, ka galīgo pasauli radījis dievs.

20. gadu sākumā ievērojamais padomju zinātnieks A. Frīdma-

nis ierosināja citādu Einšteina vienādojumu risinājumu, kurā ne-

pieciešamības pēc «kosmoloģiskā locekļa» vairs nav. Pēc Frīdmaņa,
Visums ir nestacionārs, t. i., mainās laikā, un viens no iespējamiem
nestacionaritātes variantiem ir izplešanās. Drīz pēc tam Habla

atklātā «sarkanās nobīdes» parādība galaktiku spektros (ja to iz-

skaidro kā Doplera efektu) nozīmē reālu Metagalaktikas (t. i.,
mūsu novērojamās Visuma daļas) izplešanos.

20. gados radusies teorija par «Visumu, kas izplešas», ir bijusi
un aizvien ir niknas filozofiskās cīņas lauks. Viens no šās teorijas
autoriem Lemetrs jau 1927. gadā izskaidroja to teoloģiski: izpleša-
nos viņš izskaidroja ar radīšanas aktu, kas noticis pirms 2 miljar-
diem gadu. No tā laika 2 miljardu vietā nākuši 10—15 miljardu
gadu, taču tas būtību nemaina. Dažādu rangu garīdznieki, sākot

ar Romas pāvestu, savienībā ar ideālistiskajiem filozofiem un fizi-

ķiem (Vitekers, Edingtons v. c.) joprojām apgalvo, ka, novērojot
«sarkano nobīdi», astronomi skatot, «kā dievs turpina radīt pa-

sauli».

Mazliet vairāk maskētus ideālistiskus secinājumus saturēja kos-

moloģiskā teorija, ko 40. un 50. gados izvirzīja astronomu Kem-
bridžas skolas pārstāvji (F. Hoils, H. Bondi v. c). Lai izskaidrotu

samērā pastāvīgo vielas blīvumu, Visumam izplešoties, šie zināt-

nieki ierosināja pieņemt viņu postulēto nepārtraukto matērijas ra-

dīšanu no nekā. «Skaidri jāsaprot, ka radīšana, par kuru ir runa,
ir matērijas veidošanās nevis no izstarojuma, bet no nekā,» 1

uz-

svēra Bondi. Nav grūti saprast, ka šāds izskaidrojums plaši paver
durvis reliģijai. Tā kā «radīšana no nekā» ir pretrunā ar fizikas

pamatlikumiem — nezūdamības likumiem, arī šī teorija cieta ne-

veiksmi.

Zinātnieki, kas stāvēja dialektiska materiālisma pozīcijās, pār-
liecinoši kritizēja mēģinājumus ideālistiski izskaidrot relatīvistisko

(t< i-, uz relativitātes teoriju balstīto) kosmoloģiju un «sarkanās

nobīdes» efektu. Jautājums, vai mūsu novērojamā Visuma daļa

Filozofiskā cīna

kosmoloģijas jautājumos

1 Citēts pēc grāmatas C. T. MeAtoxuH, lipočJieMa h 6ecKOHeq-
H°ro, cTp. 193.
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izplešas, ir jautājums, kas galīgi jāatrisina fizikai un astronomijai;
visiespējamākā atbilde ir pozitīva, lai gan pilnīgi nevar izslēgt

iespēju izskaidrot «sarkano nobīdi» ari citādi (ne pēc Doplera).
Jāņem vērā, ka Frīdmaņa dotais Einšteina vienādojumu risinājums

balstījās uz pieņēmumu par masas vienmērīgu sadalījumu (citiem

vārdiem, par Visuma viendabību). Šis pieņēmums stipri vienkāršo

reālo ainu: Metagalaktika sastāv no galaktiku grupām un kopām,
kurās koncentrējas Visuma vielas lielum lielā daļa, turpretī telpu

starp galaktiku grupām raksturo samērā maza vielas koncentrā-

cija. Šīs grupas un kopas pēc savas masas ir visai dažādas un iz-

vietotas nevienmērīgi.

Turpmākā zinātnes attīstība, bez šaubām, dos atbildi uz šo «da-

bas mīklu». Mūsu novērojamās Visuma daļas reālas izplešanās at-

zīšana ir pilnīgi pieņemama no zinātniskās filozofijas pozīcijām.
Galvenais ir, ka jautājums par kādas Visuma daļas izplešanos (vai
saraušanos) jāapskata kā vietējs, galīgs efekts, kuru nav pareizi
attiecināt uz visu laikā un telpā bezgalīgo Visumu.

Relativitātes teoriju un «sarkanās nobīdes» efektu ideālisms iz-

manto, lai izdarītu aplamus secinājumus par pasaules pirmsākumu,
turpretī «Visuma siltuma nāves» teorija tās atjauninātajos varian-

tos tagad tiek izmantota kā pasaules gala nenovēršamības «pierā-

dījums». Tās mūsdienu adepti, neatsakoties no vecās argumentāci-
jas, papildina izdomājumu par enerģijas bojā eju ar izdomājumu

par matērijas bojā eju. Kodolreakciju, kas notiek zvaigžņu dzīlēs,

pavada tā saucamais masas defekts. Izskaidrojot «masas defektu»

kā «matērijas izzušanu», tās pārvēršanos enerģijā, Džinss, Eding-
tons un viņu piekritēji apgalvoja, ka zvaigžņu matērija pārvēršas
enerģijā, kas izklīst. «Matērijas daļiņas viena pēc otras atdod savu

enerģiju un pāriet nebūtībā. Ar šo upuri tiek uzturēts zvaigžņu dzī-

vības spēks,» 1 rakstīja Edingtons. «Siltuma nāves» teorijas piekri-

tēju galvenā kļūda (sk. XIV nodaļu) ir tā, ka entropijas likumu,

kas atspoguļo galīgo sistēmu tiekšanos pēc termiskā līdzsvara, viņi
attiecina uz visu bezgalīgo Visumu. Šāds paņēmiens ir metodo-

loģiski aplams, jo tiekšanos pēc līdzsvara ierobežotā, galīgā sis-

tēmā izjauc ķermeņu un sistēmu vispārējā, universālā savstarpējā
iedarbība bezgalīgajā pasaule

Klasiska fizika partrauktibu un nepār-

trauktību attiecināja uz dažādiem dabas

procesiem: parastos ķermeņus tā uzskatīja

par pārtrauktiem, bet gaismu, t. i., elektro-

magnētisko lauku — par nepārtrauktu.
1900. gadā M. Planks izvirzīja hipotēzi, ka

elektromagnētiskā lauka enerģijas izstarošana un absorbēšana no-

tiek noteiktās porcijās, kvantos E= hv (kur h — Planka konstante,

v — izstarojuma frekvence). Pēc tam A. Einšteins sekmīgi izman-

toja kvantu priekšstatus fotoefekta izskaidrošanā. Tādējādi vienas

Pārtrauktības

un nepārtrauktības
savstarpējā attiecība

un problēma par

cēlonību mikropasaulē

1 A. ddduuzTOH, 3Be3Abi h aTOMbi, M.—Jl., 1928, ctp. 133.
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gaismas parādības sāka traktēt kā viļņu (nepārtrauktās), otras —

kā kvantu (pārtrauktās).
Vielas daļiņas (atomi, elektroni) tradicionāli tika uzskatītas ti-

kai kā pārtrauktas, līdz kamēr L. dc Broils 1924. gadā izvirzīja
ideju par tā sauktajiem matērijas viļņiem, pēc kuras elektrons un

citas mikrodaļiņas ir nepārtraukti materiāli veidojumi, vilnis, kura

garums X= —
.

Tā kā vecais uzskats par elektroniem kā par kor-
mv

r r

puskulām arī saglabājās, tad gan attiecībā pret vielu, gan lauku

radās vienādi neapmierinoša situācija: reizē un paralēli viens ot-

ram pastāvēja divi pēc savas būtības pretēji uzskati, pie tam vienu

efektu izskaidrošanai tika izmantots viens traktējums, bet citu pa-
rādību — otrs. Izeju 1926. un 1927. gadā atrada V. Heizenbergs un

E. Šrēdingers, kvantu mehānikas radītāji, kuri norādīja konkrētus

matemātiskus viļņu un korpuskulārā priekšstata apvienošanas ce-

ļus. Šās fizikālās teorijas filozofiskā puse no pašas tās rašanās

brīža nokļuva zinātnieku uzmanības centrā un izraisīja daudzus

gadus nenorimstošas diskusijas. Tā, piemēram, E. Šrēdingers iero-

sināja traktēt elektronu pēc būtības kā nepārtrauktu veidojumu —

«viļņu paketi». Taču no šā priekšstata drīz bija jāatsakās, jo no-

skaidrojās, ka «viļņu pakete» nevarētu saglabāt stabilitāti. No ot-

ras puses, tika likti priekšā ne mazāk vienpusīgi priekšstati, kas

saglabāja mikrodaļiņām tīri korpuskulāru raksturu, piemēram, dc

Broila «pilotviļņa» koncepcija.
N. Bors mēģināja apvienot korpuskulāro un viļņu aspektu «pa-

pildinājuma principā». Šā principa būtība ir tāda, ka mikroobjek-
tus raksturo viļņa un daļiņas savstarpēji izslēdzoši jēdzieni, jo mēs

tos izzinām ar divu veidu aparātu palīdzību: vieni no tiem dod

zināšanas par impulsiem un enerģiju, bet otri — telpas-laika rak-

sturojumus. Vai nu cēlonības likuma darbība, vai pastāvēšana telpā
un laikā — tāda ir nepareizā dilemma, kas izriet no šā principa.
Bors pretstatīja cēlonībai «papildinājumu» un centās piešķirt sa-

vam «papildinājuma principam» nozīmi, kas tālu iziet aiz kvantu

mehānikas robežām, un ierosināja to pielietot pat citās zinātnēs.

«Papildinājuma princips» ir pretrunā ar dialektiku, jo sarauj matē-

rijas pretējās īpašības, bet dialektika prasa pretstatu vienību. Šis

princips argumentēti kritizēts daudzu materiālistisko filozofu un

fiziķu darbos.

Ne mazāk spēcīgi filozofiskās domstarpības izpaudušās, dažādi

izskaidrojot no kvantu mehānikas pamatpremisām izrietošo V. Hei-

zenberga «nenoteiktību korelāciju»: Ap, A q h, kur p — daļi-
ņas impulss, q — tās koordināte, h — Planka konstante; Ap ir

nenoteiktība impulsa mērīšanā, A q — koordinātes. Tā kā šo divu

lielumu reizinājums ir pastāvīgs lielums, tad, precīzi nosakot_ im-

pulsu, kad A p->O, A t. i., kļūst bezgalīgi liels un tātad

koordināte — nenoteikta. Un otrādi, precīzi izmērījot koordināti,

impulss kļūst nenoteikts.
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Heizenbergs šo rezultātu izskaidroja šādi. Viņš izvirzīja «prin-

cipiālas novērojamlbas» ideju, saskaņā ar kuru fiziķis var izmantot

tikai tos lielumus un jēdzienus, kas balstās uz mērījumiem. Mikro-

objektus novērot tieši, bez mikroaparātiem mēs nevaram. Tātad

mikroobjektu aprakstīšanā var izmantot tikai «makrojēdzienus»,
kuros ietilpst koordināte un impulss. Taču šie jēdzieni ne pilnīgi
der mikrodaļiņu aprakstīšanai, jo tās un aparāti savstarpēji iedar-

bojas un šajā mijiedarbībā mēs nevaram izslēgt aparāta iedarbību

uz daļiņu. Heizenbergs šo domu formulēja kā «nepilnīgas kontro-

lējamlbas» principu, kuru viņš pretstatīja cēlonībai. No tā jau tika

izdarīts secinājums, ka nenoteiktību korelācija rodas mērīšanas

procesā, t. i., mūsu praktiskajā iedarbībā uz objektu.
Abi Heizenberga izvirzītie principi tika kritizēti Padomju Sa-

vienībā un Rietumos kā pozitīvistiski. Nav šaubu, ka mūsu zināša-

nām jābalstās uz eksperimentiem, arī uz mērījumiem ar aparātu

palīdzību, bet no tā nebūt neizriet, ka mēs nevaram izveidot speci-
fiskus jēdzienus, kas raksturo tieši nenovērojamos objektus. Bet, ja

runājam par apgalvojumiem, ka principiāli mums neesot iespējams
kontrolēt aparāta un daļiņas savstarpējo iedarbību, tad šai idejai
ir skaidri izteikts kantisks raksturs, jo tā izvirza principiālas ro-

bežas izzināšanai. īstenībā «nenoteiktību korelāciju» nebūt «ne-

rada» mērījumi un tā neizsaka mūsu zināšanu «robežas». Tā atspo-

guļo mikroobjektu objektīvās īpašības, kas nav atkarīgas no mūsu

mērījumiem un izzināšanas. Elektrona koordināte un impulss nevar

tikt vienā un tajā pašā laikā precīzi izmērīti, tāpēc ka elektrons nav

tikai daļiņa vien.

Krietni labējāki nekā Bors un Heizenbergs savos filozofiskajos

secinājumos bija tie kapitālistisko zemju zinātnieki, kuru pasaules
uzskats nebija brīvs no reliģijas, piemēram, Jordans, Džinss un

Edingtons. Džinss nonāca pie secinājuma, ka elektronam ir «gribas
brīvība». No kurienes šī «gribas brīvība» elektronam? Protams, no

dieva. Edingtons tieši apgalvoja, ka no tā laika, kopš atrasta «ne-

noteiktību korelācija», «dievam pavēries tiešs ceļš uz dabas zināt-

nēm».

Pret indeterminismu kvantu mehānikā cīnījās Planks, Laue, dc

Broils, Einšteins un citi izcili fiziķi. Sevišķi lieli nopelni šajā cīņā

ir zinātniekiem, kas nostājās dialektiskā materiālisma pozīcijās, un

marksistiskajiem filozofiem. Viens no pirmajiem indeterminisma ne-

pamatotību kvantu mehānikā parādīja izcilais franču fiziķis mate-

riālists P. Lanževēns. Mēģinājumus izskaidrot «nenoteiktību kore-

lāciju» kā «determinisma krahu» un piedēvēt daļiņām «gribas brī-

vību» Lanževēns trāpīgi nosauca par «intelektuālu izvirtību» 1
.

Indeterminisms kvantu mehānikā kritizēts padomju zinātnieku

S. Vavilova, D. Blohinceva, V. Foka, M. Omeļjanovska un vairāku

1 Sk. 77. JlanOKeeeH, H36paHHbie npoH3Be,neHiiH, M., 1949, CTp. 359.
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citu darbos. 1 Šajos darbos parādīts, ka elektroniem un citām mikro-

daļiņām ir gan korpuskulāras īpašības, gan viļņu īpašības, ka tās

ir reizē gan pārtrauktas, gan nepārtrauktas. Mikrodaļiņa nav da-

ļiņa tādā nozīmē, kā to saprot klasiskā mehānika, un tāpēc impulsa
un koordinātes jēdzienus, kādus korpuskulām izstrādājusi šī me-

hānika, nevar bez ierunām pielietot tādu parādību atspoguļošanai,
kuras veido pārtrauktā un nepārtrauktā dialektisko vienību. Tātad

kvantu mehānika un tās būtību izteicošā «nenoteiktību korelācija»
liecina nevis par neiespējamību izzināt mikroobjektus un vēl jo
mazāk par elektrona «gribas brīvību», bet par lielu soli uz priekšu

mikroprocesu būtības izzināšanā un līdz ar to par ierobežotām

iespējām pielietot klasiskās fizikas izstrādātos jēdzienus tādu «iz-

plūdušu», «duālistisku» objektu kā elektronu un citu mikrodaļiņu
izzināšanā. Kvantu mehānika, radusies kā neapzināta dialektikas

pielietošana mikropasaules izzināšanā, lieliski apstiprināja dialek-

tiskā materiālisma galvenās idejas jaunajā zināšanu nozarē un

reizē arī Jāva būtiski bagātināt dialektikas pamatlikumu — pret-
statu vienības un «cīņas» likumu.

No musu gadsimta 30. gadiem fizikas pētī-

jumu centrā atrodas mikropasaule. Kolosāla

eksperimentālā materiāla straujā uzkrā-

šanās mūsdienās izvirzījusi pirmajā vietā uzdevumu radīt vis-

pārīgu teoriju, kas spētu izskaidrot visu eksperimentālo datu ko-

pumu. Šis uzdevums vēl nav atrisināts, lai gan jaunās hipotēzes
(piemēram, Gella-Manna hipotēze par to, ka pastāv «kvarki» —

sīkākas daļiņas nekā elektrons ar sīku elektrisko lādiņu) būtiski

tuvina zinātni šim mērķim.
Bet arī mūsdienās, kad vispārīgā teorija vēl nav radīta, zināša-

nas par mikropasauli apstiprina un konkretizē divas svarīgākās
dialektiskā materiālisma idejas — par matērijas bezgalību dziļumā
un par pasaules vienību. Materiālistiskā dialektika apskata pasau-
les (un tās atsevišķo sfēru) vienību un daudzveidību kā nesarau-

jami vienu ar otru saistītus polārus pretstatus. Patiešām, fizika ir

atklājusi daļiņu un to īpašību neparastu daudzveidību. Bez agrāk

zināmajiem elektroniem un protoniem jau 30. gadu sākumā tika

atklāti pozitroni un neitroni, bet drīz arī vesela plejāde mezonu —

daļiņu, kas atrodas (pēc masas) starp elektronu un protonu; 50.

gadu vidū tika atklāts antiprotons un antineitrons. Pašreiz fizikai

ir zināmas arhismagas daļiņas — hiperoni, sīkākās neitrālās daļi-
ņas — neitrino un antineitrino, kā arī liels skaits tā saucamo re-

zonansu. Reizē ar to zinātne ir pārliecinājusies, cik daudzveidīgas
īpašības piemīt tai zināmajām daļiņām, kuru skaits aizvien pālie-

Mikropasaules bezgalība
un tās vienība

1 Sk. C. H. BaeuAoe, JlemiH H cpH3HKa, M., 1960; C. H. BaeuAoe, Co6paHne
COMHHeHHH, T. 111, M., 1965; B. A. <f>OK, OcHOßHbie 3aKOHbI <pH3HKH B CBeTe

AHajieKTHHecKoro MaTepnajiH3Ma,M., 1949; R. H. BAoxuHiilec, RpnuiKa (pn;ioco(p-
ckhx BO33peHHH TaK Ha3bißaeMoft «KoneHrareHCKoft iukojih» b cpii3HKe, M., 1952;
*■ A. CeennuKoe, KaTeropun npuMHHHOCTH b <pH3HKe, M., 1961 v. c.
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linās. Tā, piemēram, elektronam ir vesela virkne raksturojumu, tādi

kā masa, elektriskais lādiņš, magnētiskais moments, spins utt. Lai

atspoguļotu citu mikrodaļiņu īpašības, bija jāievieš daudz jaunu
jēdzienu: «pārība», «dīvainība», «izotopiskais spins» utt.

No otras puses, zinātnes attīstība aizvien vairāk pārliecina, ka

mikropasaules daudzveidība nav atdalāma no tās iekšējās vienī-

bas, kas rod savu izpausmi vispirms nezūdamības likumos, kuri

darbojas mikropasaulē. Bez sen zināmajiem nezūdamības likumiem

(masas, enerģijas, impulsa, kustības daudzuma momenta, elek-

triskā lādiņa) mikropasaulē darbojas spina, bariona lādiņa v. c.

nezūdamības likumi. Šie likumi ir nesaraujami saistīti ar telpas un

laika, kā arī daļiņu un antidaļiņu simetriju. Visas daudzveidīgās

mikrodaļiņu pārvēršanās stingri pakļaujas nezūdamības likumiem.

Sevišķu uzmanību saistījuši fakti, kas liecina par jaunu daļiņu ra-

šanos, daļiņai savienojoties ar savu antidaļiņu, sākot ar 30. gados
atklāto elektrona-pozitrona pāra pārvēršanos par elektromagnē-
tiskā lauka kvantiem (fotoniem), un otrādi.

Ap šo atklājumu uzreiz sākās filozofiski strīdi. Tā laika «fizi-

kālie ideālisti» vērtēja sadursmē nonākušā elektrona un pozitrona
pārvēršanos fotonos kā kārtējo «matērijas izzušanu», «anihilā-

ciju», bet fotonu pārvēršanos pārī daļiņa-antidaļiņa kā «enerģijas
materializēšanos». S. Vavilovs un citi padomju fiziķi un filozofi jau

tad, 30. gados, balstoties uz Ļeņina izteikto «fizikālā ideālisma»

kritiku, pierādīja, ka īstenībā te notiek divu matērijas paveidu sav-

starpēja pārvēršanās, konkrēti, vielas pārvēršanās gaismā un ot-

rādi, vienlaikus vienām enerģijas formām pārejot citās. 1

Fizikas un ķīmijas attīstība pēdējā pusgad-
simtā pārveidojusi arī bioloģiju. Sakarā ar

aizvien precīzāko fizikas un ķīmijas metožu

pielietošanu šūnas, tās kodola un citu sastāvdaļu, vīrusu un, bei-

dzot, organiskās molekulas pētīšanā bioloģija no galvenokārt ap-

rakstošas zinātnes kļuvusi par eksperimentālu zinātni un guvusi
lielus panākumus dzīvības būtības, kā arī mehānisma, ar kura pa-
līdzību tiek nodrošināta pēctecība dzīvo būtņu organizācijā, —

iedzimtības mehānismā izzināšanā. XX gs. sākumā «no jauna at-

klāja» jau pagājušā gadsimta 60. gados G. Mendeļa konstatētos

vienkāršākos likumus par iezīmju nodošanu iedzimtības ceļā; vēlāk

tika radīta iedzimtības gēnu teorija (N. Koļcovs, T. Morgans

v. c), kas, pateicoties hipotēzei par šūnas kodola hromosomu kor-

puskulāro uzbūvi (nezinot to molekulāro uzbūvi), pamatos spēja

pareizi izskaidrot sugas iezīmju iedzimšanu, to sadalījumu pēcnā-
cējos, krustojot vecāku pārus, un, beidzot, iedzimtības mainīšanos

(mutācijas), ko izraisa vairāku ārēju faktoru iedarbība uz gēniem
un hromosomām.

Turpmākais atklājumu posms, jau pēc otrā pasaules kara, bija

Bioloģijas filozofiskas

problēmas

1 Sk. C. H. BaeuAoe, Co6paHHe commeHHH, t. 111, CTp. 42 v. c.
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saistīts ar molekulārās bioloģijas attīstību. Bioķīmijas attīstība un

tādu varenu pētīšanas līdzekļu kā elektroniskais mikroskops un

citu ieviešana deva iespēju pierādīt, ka bez olbaltumiem ļoti svarīga
loma dzīvības procesos ir nukleīnskābēm (DNK — dezoksiribo-

nukleīnskābe un RNK — ribonukleīnskābe). Tālāk tika atklāta

daudzu olbaltuma molekulu (kas sastāv no 20 aminoskābēm) struk-

tūra, DNK un RNK molekulu struktūra un parādīts šo dzīvības

galveno komponentu savstarpējais sakars dzīvības reproducēšanas
procesā. Pēc Votsona un Krika modeļa (1953), hromosomu saskal-

dīšanos divās daļās šūnu dalīšanās procesā nosaka DNK moleku-

las saskaldīšanās divās ķēdēs, no kurām katra pēc tam atjauno
sākotnējo uzbūvi. DNK molekulās kā matricēs «ierakstīts» iedzim-

tības kods, un ar RNK palīdzību šī molekula nosaka olbaltuma

molekulu sintēzi. Šie lieliskie atklājumi izraisīja zinātnē idejiskās
cīņas saasināšanos. Divi vecie filozofijas jautājumi ieguva jaunu
jēgu: kāda ir dzīvības būtība? Kāpēc dzīvie organismi pārmainās?

Pirmais no šiem jautājumiem bija bioloģijas uzmanības centrā

arī pirms simts gadiem. Jau tad mehānistiskais materiālisms, bal-

stoties uz ķīmijas gūtajiem panākumiem, centās visu bioloģisko bez

izņēmuma reducēt uz ķīmisko. Mūsdienu mehānicisms, turpinot
šo pašu līniju, bet balstoties uz molekulārās bioloģijas atklāju-
miem, apgalvo, ka hemoglobīna molekulas elpojot un rodopsīna
(redzes pigmenta) molekulas redzot, jo pirmās maina savu konfi-

gurāciju un apjomu, kad tiek pievienots skābeklis, bet otrās izmaina

savu uzbūvi, ja uz tām iedarbojas gaismas kvants, utt. Molekulā-

rais mehānisms, kas ir vienas vai otras dzīvības funkcijas pamatā,
tiek identificēts ar šo funkciju, bet jaunā kvalitāte, ko pat vienkār-

šākās dzīvības formas iegūst virsmolekulas līmenī, tiek ignorēta.
Šā virziena pārstāvji dzīvības mākslīgas radīšanas problēmu

ārkārtīgi vienkāršo, nonākot pat līdz dzīvības tehniskā modeļa tie-

šai identificēšanai ar organismu. Šādu identificēšanu atvieglo tas,
ka dažu zinātnieku ierosinātais dzīvības «funkcionālais definē-

jums» — pēc izpildāmām funkcijām — tiek atrauts no «substan-

ciālā definējuma», t. i., no norādījuma, kādam matērijas veidam

piemīt šī īpašā kustības forma.

Mūsdienās, tāpat kā agrāk, mehānicisms liela mera ir reakcija
uz ideālismu, kas izmanto augstākā nereducējamību uz zemāko,
tai visam dzīvajam piedēvētu kaut kādu noslēpumainu garīgu
pirmsākumu. Arī ideālisms nevar neņemt vērā zinātnes progresu

un tāpēc izmanto aizvien izsmalcinātāku argumentāciju. Tā, pie-
mēram, pazīstamais neovitālists H. Drišs, vel aizvien apgalvodams,
ka organisms atšķiras no nedzīvās dabas ar to, ka tam piemīt «dzī-

vības spēks», koncentrē savus pūliņus, lai pierādītu, ka «dzīvības

spēks» nemaz netraucējot organismā objektīvo fizikas un ķīmijas
likumu darbību. Rietumvācijas biofiziķis F. Desauers cenšas samie-

rināt zinātni ar reliģiju pēc sava prāta, ka papildu
momenti bez fizikālo un ķīmisko spēku darbības dzīva organisma
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esot nemateriāla faktora — dvēseles iedarbības rezultāts. Pretstatā

abiem šiem antidialektiskajiem virzieniem marksisma filozofija sa-

skata bioloģijas atklājumos šūnas un molekulas līmenī līdzekli, lai

atklātu dzīvā specifiku, tā kvalitatīvo atšķirību no nedzīvā, atšķi-
rību, kas rodas ilgstošas vēsturiskas attīstības gaitā. Būtisku iegul-
dījumu šās atšķirības izpratnē devis akadēmiķis A. Oparins, kas

izstrādājis teoriju par dzīvības rašanos uz Zemes, balstoties uz dia-

lektiskā materiālisma idejām. 1

Filozofiskās cīņas saasināšanās ap ledzimtības problēmu iz-

skaidrojama ar to, ka līdz šim vēl aizvien nav pietiekami noskaid-

rota savstarpējā sakarība starp tām pārmaiņām organismos, ko

izraisa pārmaiņas vides apstākļos, un pārmaiņām, kuras notiek šū-

nas iekšienē vispār un dzimumšūnā, kas koncentrē sevī iedzimtību,

it īpaši. Darvina teorija risināja iedzimtības problēmu, pamatojo-
ties uz datiem par organiskās pasaules vēsturi un mākslīgās izla-

ses praksi lauksaimniecībā. Pēc Darvina teorijas, pārmaiņas dzī-

ves apstākļos izraisa pārmaiņas orgānu funkcijās un struktūrā,

dabiskā izlase «atlasa» organismus un rezultātā iedzimtība nostip-
rina tās pārmaiņas, kas ir derīgas attiecīgajos apstākļos. So pētī-

jumu līniju turpināja ievērojami XIX gs. beigu un XX gs. sākuma

darvinisti, arī K. Timirjazevs, kas pamatoti kritizēja tā dēvēto

A. Veismaņa neodarvinismu, saskaņā ar kuru organisma iegūtās
labvēlīgās īpašības nevar tikt nodotas tālāk iedzimtības ceļā. Mā-

cību par organismu sakaru ar vidi un par mērķtiecīgu iedzimtības

mainīšanu, pamatojoties uz krustošanu un ārējo faktoru turpmāko
iedarbību, tālāk attīstīja I. Mičurins un viņa sekotāji, kas pama-
toti kritizēja vairākas metafiziskas koncepcijas bioloģijā, kuras no-

liedza dzīves apstākļu pārmaiņu izraisīto iedzimtības mainīšanos.

Taču T. Lisenko un viņa skola, kas pasludināja sevi par vienīgo
Mičurina darba turpinātāju, uzbruka visiem «klasiskās ģenētikas»
virzieniem. Pētījot iedzimtības mehānismu šūnas līmenī, tieši tika

atklāta tikai tādu spēcīgu ārējās iedarbības faktoru kā rentgena

staru, kolhicīna un citu stipri iedarbojošos ķīmisko vielu, kā arī ra-

dioaktīvā izstarojuma iedarbība, bet ne tādu ilgstošu faktoru

ietekme, kuri iedarbojas pakāpeniski, vairāku paaudžu laikā. Tomēr

no fakta, ka mēs pagaidām ne vienmēr varam konstatēt pārmaiņu
sakaru šūnas un molekulas līmenī ar organisma pazīmju mainīša-

nos un vēl jo vairāk ar tā eksistences apstākļu mainīšanos, neizriet,

ka zinātnieki, kas pētī iedzimtību šajā līmenī, «aiziet no dialekti;
kas», «nonāk ideālismā» v. tml. Mūsdienu bioloģijas sasniegumi
iedzimtības mehānisma pētīšanā prasa tālākus radošus vispārinā-
jumus no dialektiskā materiālisma pozīcijām.

Pēc savas filozofiskās nozīmes viens no

svarīgākajiem XX gs. dabas zinātņu sa-

sniegumiem bija I. Pavlova atklātais dzīvnieku un cilvēka augstā-
kās nervu darbības mehānisms. Turpinot I. Sečenova iesākto mate-

Smadzenes un domāšana

1 Sk. A. M. OnapiiH, Bo3HHKHOBemie >kh3hh Ha 3eM.ne, M., 1957.
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riālistisko virzienu fizioloģijā, Pavlovs galvas smadzeņu garozas
darbības izskaidrošanā pielietoja determinismu. Galvas smadzeņu
garoza ir viskomplicētākā psihiskā procesa — abstraktās domāša-

nas materiālais iemiesotājs. Pavlova mācība deva stipru triecienu

ideālistiskajiem, duālistiskajiem un agnostiskajiem priekšstatiem
ideālisma «vissvētākajā» sfērā — tā mācībai par cilvēka nemate-

riālo «dvēseli»..
Pamats augstākās nervu darbības izpratnei bija nosacījuma re-

fleksa atklāšana. Jau ilgi pirms Pavlova bija zināmi beznosacī-

juma refleksi, kas ir iedzimti un darbojas neatkarīgi no apstākļu
pārmaiņām; to materiālais iemiesotājs ir muguras smadzenes un

galvas smadzeņu zemākie nodalījumi. Pavlovs parādīja, ka gaīvas
smadzeņu garozā nepārtraukti rodas un izdziest cita veida refleksi,
kas ir atkarīgi no vides apstākļiem un ļauj dzīvniekam nesalīdzi-

nāmi labāk piemēroties apstākļiem, kuri mainās. Beznosacījuma
un nosacījuma refleksi ir gan augstākajiem dzīvniekiem, gan
cilvēkam. Savā pēdējā zinātniskās jaunrades posmā Pavlovs

atklāja cilvēka augstākās nervu un psihiskās darbības atšķirību no

līdzīgas viņa priekšteču — dzīvnieku darbības, atklāja šās atšķi-
rības būtību; tā ir cilvēkam piemītošā tā sauktā otrā signālu sis-

tēma.

Pirmā signālu sistēma, kas cilvēkam kopīga ar dzīvniekiem, ir

tāda, ka, ārējās pasaules priekšmetiem iedarbojoties uz sajūtu or-

gāniem, tajos rodas nervu uzbudinājums, kas tiek novadīts uz cen-

trālo nervu sistēmu un kalpo tai kā signāls. Otrajā signālu sistēmā

tāds kairinātājs ir «teiktie, dzirdamie un redzamie» vārdi (Pav-
lovs); vārds kā signāls aizstāj atbilstošu īstenības parādību. Vārds

signāls neeksistē bez jēdziena, kas tajā iemiesots. Tādējādi Pavlova

fizioloģija pamatoja tādas ļoti svarīgas dialektiskā materiālisma

tēzes kā tēzi par cilvēka domāšanas kvalitatīvo afšķirību no dzīv-

nieku psihes, par valodas un domāšanas, vārda un jēdziena vie-

nību. Pavlovs un viņa piekritēji aktīvi cīnījās ar ideālistiem un

duālistiem, kuri neatlaidīgi aizstāvēja «dvēseles» esamību, un ag-

nostiķiem, kas apgalvoja, ka psihiskie procesi nav izzināmi. Gal-

venais materiālisma pretinieks fizioloģijā vienmēr ir bijis un ari

tagad ir duālisms, kas iemiesots «psihofiziskā paralēlisma», «psi-
hofiziskās mijiedarbības» un citās teorijās. Kritizēdams pazīstamā

angļu fiziologa C. Seringtona filozofiskos uzskatus, Pavlovs teica,

ķa šis zinātnieks «nonāk pie ārkārtīgi dīvaina secinājuma. Viņš,
izrādās, līdz šim nebūt nav pārliecināts par to, ka smadzenēm ir

kaut kāds sakars ar mūsu prātu.»
1 Pretēji duālistiem Pavlovs ap-

galvoja, ka psihiskā darbība nav šķirama no fizioloģiskas darbības.

Savas mācības nozīmi Pavlovs saskatīja tajā apstāklī, ka tā ļauj

«apvienot» mūsu subjektīvās pasaules parādības ar objektīvajiem

fizioloģiskajiem procesiem, «novietot» pirmās uz otrajiem.

1 Sk. H. 77. īīaejioe, H36paHHbie npoii3Be,aeHiiH,M., 1951, ctp. 493.
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Pašreiz Rietumos vērojama zināma domāšanas vulgāri materiā-

listiskā traktējuma atdzlvošanās. Tā raksturīga tādam psiholoģi-

jas virzienam kā biheviorismam. Zināma ietekme šai tendencei bi-

jusi arī padomju zinātniskajā literatūrā. Tā izpaudās, piemēram,
vienpusīgā Pavlova fizioloģijas izskaidrošanā, kad domāšana tika

identificēta ar refleksu un pasludināta par materiālu procesu. Visai

svarīga loma mehānicisma un vulgārā materiālisma konstruēju-
mos ir tās matemātikas un tehnikas nozares, ko 40. gadu beigās
N. Vīners nosauca par kibernētiku (burtiski: mācība par vadīšanu),
izcilo sasniegumu vulgarizētam traktējumam. Kibernētiku radīja
automātikas un elektronikas progress. Tās atzīmētās dažas kopī-

gās elektronu automātisko ierīču, dzīvo organismu un sabiedrības

pārvaldīšanas procesu iezīmes ir neapšaubāms fakts. Tā, piemē-

ram, reflekss ir organisma atbilde uz ārējo kairinātāju, ko uztver

sajūtu orgāni, no kuriem tas tiek novadīts uz smadzenēm, tur pār-
strādāts un rada atbildi kustības reakcijas veidā. Ja abstrahējamies
no šā procesa specifikas organismā, tad dabūjam noteiktu kompli-
cētas sistēmas sakaru tipu ar ārējo pasauli: no tās nāk informācija,
kura tiek pārstrādāta, un uz šā pamata tiek dota sistēmas atbilde

uz informāciju. Komplicētākos gadījumos sistēma darbojas pēc

«atgriezeniskā sakara» principa: sistēmas atbildes iedarbība uz ap-

kārtējiem apstākļiem rada tajos pārmaiņas, šīs pārmaiņas savu-

kārt ir jaunas informācijas avots, kura par jaunu tiek pārstrādāta
un ļauj attiecīgajai sistēmai saskaņot tālākās atbildes ar savas

sākotnējās darbības rezultātiem. «Pašregulējošās» automātiskas

iekārtas, kas iemieso «atgriezeniskā sakara» principu, pēdējā laikā

tiek aizvien plašāk lietotas rūpniecībā un militārajā sfērā. Nav

grūti saskatīt, ka tāda pati struktūra ir organisma sakariem ar

ārējo pasauli; tā, piemēram, mūsu tālākā iedarbība uz apkārtējiem

apstākļiem ir atkarīga no informācijas par iepriekšējās darbības

rezultātiem, kura nonākusi smadzenēs no apkārtējās vides. «At-

griezeniskā sakara» princips tādējādi tehniskajām iekārtām un dzī-

vajiem organismiem, kā arī pārvaldīšanas procesiem cilvēku sa-

biedrībā ir kopīgs. Kibernētika ļauj modelēt procesus, kas risinās

organismā un sabiedrībā, un līdz ar to dod mums varenu izzināša-

nas ieroci.

Kibernētikas filozofiskā nozīme ir vispirms tāda, ka tā sniedz

jaunus pierādījumus par pasaules vienību, jo atklāj vispārīgo vis-

dažādākajās īstenības parādībās. Taču vispārīgais nedrīkst aizēnot

atsevišķo, vienība — atšķirības. Taču 50. un 60. gados visai plaši

izplatījās uzskats, ka kibernētika esot «likvidējusi» atšķirību starp

mašīnu un smadzenēm, ka mašīnai «ir atmiņa», tā «domā» utt. Daži

zinātnieki, noraidot smadzeņu tiešu identificēšanu ar mašīnu, to-

mēr vai nu pieļauj, ka mašīnai zināmā mērā pieejama intelektuālā

darbība, vai arī apgalvo, ka starp cilvēka domāšanu un mašīnas

«domāšanu» pastāvot tikai kvantitatīva atšķirība. Lai pamatotu
tēzi, ka «mašīna domā», tiek ierosināti tādi mašīnas definējumi,
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kuri cilvēku ietilpina mašīnu klasē, kā arī tā saucamie funkcionālie

domāšanas definējumi, pēc kuriem domāšanu varot saprast ārpus
sakara ar kvalitatīvi noteiktu materiālu iemiesotāju (V. R. Ešbi,
A. Tīrings v. c). Līdzīga veida mehānistiskus, vienkāršotus uzska-

tus par domāšanas būtību dažkārt pauž arī daži padomju zināt-

nieki.

Dialektiskais materiālisms, kas ir pretējs mehānistiskajam un

vulgārajam materiālismam, apskata domāšanu kā smadzeņu funk-

ciju un sabiedrisku produktu, kā dzīvnieku pasaules un cilvēku

sabiedrības ilgstošas vēsturiskas attīstības rezultātu. Turpretī ope-
rācijas, ko veic cilvēka radītās mašīnas pēc cilvēka paša sastādī-

tas programmas, ir tikai analogas dažām, visvienkāršākajām do-

māšanas operācijām, šās visai izplatītās kļūdas gnozeoloģiskās
saknes ir parādījuši marksistiskie filozofi. Matemātika atklāj vis-

pārīgo kvalitatīvi dažādos objektos, bet jautājums par šo objektu
(mašīna, organisms, domāšanas process) kvalitatīvo atšķirību bū-

tību jau vairs nav matemātikas kompetencē, to risina filozofija,
balstoties uz visu zinātņu kopīgo pieredzi.

Tātad no īsā apskata par idejiskās cīņas galvenajiem virzieniem

XX gs. dabas zinātņu filozofiskajās problēmās, it īpaši pēdējos 50

gados, var izdarīt vispārīgu secinājumu, ka mūsdienu zinātne, ne-

mitīgi ar saviem atklājumiem apstiprinot dialektisko materiālismu,
ir niknu filozofisku strīdu objekts. Šajā cīņā ideālisms, agnosti-
cisms un mehānicisms cieš sakāves un ir spiesti pamazām atdot

savas pozīcijas. Dabas zinātnes virzās — un jo tālāk, jo ātrāk —

uz apzinātu zinātniskās filozofijas — dialektiskā materiālisma ap-

gūšanu. No otras puses, visu dabas zinātņu panākumu vispārinā-
juma rezultātā dialektiskais materiālisms XX gs. pēdējā trešdaļā
iegūst jaunu veidu. lepriekš tika parādīts, ka tādos ļoti svarīgos
jautājumos kā matērijas sakars ar telpu un laiku, matērijas kustī-

bas formas un to vienība, pasaules bezgalība, pārtrauktība un ne-

pārtrauktība mikroprocesos, matērijas un apziņas sakars, tāpat arī

citos jautājumos mūsdienu dialektiskais materiālisms, būdams fiešs

marksisma pamatlicēju ideju turpinājums, daudzējādā ziņā risina

šos jautājumus citādi, nekā tie risināti «Anti-Dīringā» un «Dabas

dialektikā». Un nav šaubu, ka zinātnes attīstības gaitā dialektis-

kais materiālisms iegūs jaunu veidu.

5. §. Ļeņinisms un filozofiskais mantojums.

Filozofijas vēstures zinātne

Jaunajā vēstures laikmetā, kas sākās ar Lielās Oktobra sociā-

listiskās revolūcijas uzvaru, cilvēces filozofiskais mantojums ir

viens no jaunā — zinātniskā pasaules uzskata dziļajiem avotiem,
bet pagātnes filozofiskās domas studēšana, tās labāko tradīciju ap-

gūšana — svarīgs sabiedrības uzdevums. Filozofijas vēsturi plaši
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pētī padomju un aizrobežu marksisti. Komunistiskās ideoloģijas
aizvien asākā cīņa pret buržuāzisko ideoloģiju pievērš uzmanību

tiem pagātnes filozofiskās domas virzieniem, kurus izmanto reak-

cionārā buržuāziskā filozofija, un it īpaši tiem, kas var kalpot de-

mokrātijai un sociālismam, zinātnes un kultūras progresam.
Savos darbos, kas sarakstīti jau Krievijas
strādnieku kustības rītausmā (XIX gs. bei-

gās un XX gs. sākumā), Ļeņins lielu no-

zīmi piešķīra filozofijas vēsturei, pierādot, ka marksisms, būdams

labāko pasaules filozofiskās domas tradīciju mantinieks, dod at-

bildi uz tiem jautājumiem, kurus vēsture izvirzījusi cilvēces filozo-

fiskajai un sabiedriskajai domai.

Ļeņins enerģiski cīnījās pret II Internacionāles revizionismu,

kas, atkāpdamies no Marksa filozofijas, balstījās uz pagātnes ideā-

listiskajām un metafiziskajām mācībām, kuras bija pārņēmuši
buržuāzijas ideologi XX gadsimtā. Savā rakstā «Marksisms un re-

vizionisms» Ļeņins rakstīja: «Filozofijas laukā revizionisms gāja
buržuāziskās profesoru «zinātnes» astē. Profesori gāja «atpakaj pie

Kanta», — arī revizionisms vilkās līdzi neokantiešiem; profesori
atkārtoja tūkstošreiz teiktās garīdznieku muļķības pret filozofisko

materiālismu, — arī revizionisti, iecietīgi smaidīdami, murmināja

(vārdu pa vārdam pēc jaunākā handbuha), ka materiālisms jau

sen «apgāzts»; profesori izturējās pret Hēgeli kā pret «beigtu
suni» un, paši sludinādami ideālismu, tikai tūkstošreiz sīkāku un

seklāku nekā Hēgeļa ideālisms, nicīgi raustīja plecus par dialek-

tiku, — arī revizionisti līda tiem līdzi zinātnes filozofiskas vulga-
rizēšanas purvā, aizstādami «viltīgo» (un revolucionāro) dialek-
tiku ar «vienkāršu» (un mierīgu) «evolūciju».»

1

Ļeņina darbos konsekventi ievērota dialektiski materiālistiskā

pieeja filozofijas vēsturei. Ļeņins apskatīja pagātnes filozofijas
mācības vēsturiski, kā noteiktas pakāpes, mezgla punktus pasaules
filozofiskās izzināšanas attīstībā.

Marksistiskā zinātne ievēro tos filozofijas vēstures pētīšanas
principus, kādus Ļeņins noteica jau savas grāmatas «Materiā-

lisms un empiriokriticisms» noslēgumā. Empiriokriticisma kritikas

piemērā Ļeņins formulēja principus, uz kuriem balstās marksisms

vienas vai otras filozofijas skolas analīzē un vērtēšanā: 1) salīdzi-

nāt attiecīgās skolas filozofijas un dialektiskā materiālisma teorē-

tiskos pamatus; 2) noteikt attiecīgās skolas vietu citu mūsdienu

(vai pagātnes) filozofisko skolu vidū, lai redzētu, no kurienes un

uz kurieni šī skola iet; 3) noskaidrot attiecīgās skolas sakaru ar

tālaika dabas zinātņu raksturu un līmeni; 4) parādīt partiju cīņu

filozofijā — materiālisma un ideālisma cīņu, kas gala rezultātā

pauž to šķiru ideoloģiju, kuras cīnās.

Ļeņins atstāja marksistiskajiem zinātniekiem grandiozu cilvē-

Ļeņins un filozofiskais

mantojums

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 15. sēj., 19. lpp.



ces izziņas vēstures un vispirms filozofisko zināšanu studēšanas

programmu. Apskatot materiālistisko dialektiku kā izziņas vēstu-

res rezultātu, summu, secinājumu, kā domas vēstures vispārinā-

jumu, Ļeņins rakstīja: «Ārkārtīgi pateicīgs šķiet uzdevums izsekot

to konkrētāk, sīkāk, no atsevišķu zinātņu vēstures. Loģikā domas

vēsturei kopumā un visumā vajag sakrist ar domāšanas liku-

miem.» 1 «Domas vēsture no loģikas vispārīgo jēdzienu un katego-
riju attīstības un pielietojuma viedokļa — voilā cc qu'il faut! (lūk,
kas vajadzīgs! — Red.),»2 teica Ļeņins.

Attīstot pēcoktobra periodā marksistiskos uzskatus par filozofi-

jas vēsturi, Ļeņins runās un rakstos, it īpaši rakstā «Par karojošā
materiālisma nozīmi», izvirzīja komunistiem un marksisma zināt-

nei virkni svarīgu uzdevumu: pirmkārt, jaunas, sociālistiskas kul-

tūras izveidošanai apgūt visu vērtīgo, ko radījusi vairāk nekā divu

tūkstošu gadu ilgā cilvēku domas un kultūras attīstība; otrkārt,

zinātniska, materiālistiska pasaules uzskata veidošanai, reliģijas
un citu savu laiku nodzīvojušu ideoloģijas veidu pārvarēšanai at-

tīstīt Krievijas un aizrobežu sabiedriskās domas «solīdu materiā-

listisku tradīciju»; treškārt, turpināt Marksa iesākto Hēgeļa dia-

lektikas studēšanu un materiālistisku izskaidrošanu, pielietojot
dialektiku mūsdienu vēstures, revolucionārās kustības jaunās pie-
redzes un jaunāko zinātnes sasniegumu izzināšanā; ceturtkārt, sis-

temātiski studēt un izstrādāt dialektiskā materiālisma pamatlicēju
un izcilo marksistiskās domas pārstāvju filozofisko mantojumu.
1921. gadā Ļeņins norādīja, ka nepieciešams studēt arī visu, ko fi-

lozofijas jautājumos uzrakstījis Pļehanovs, jo uzskatīja viņa filo-

zofiskos darbus par labākajiem visā starptautiskajā marksistiskajā
literatūrā (runa ir par II Internacionāles marksistiem).

Jau grūtajos pilsoņu kara, intervencijas un saimnieciskā sabru-

kuma gados filozofiskā mantojuma studēšana tika uzskatīta par

vienu no svarīgākajiem idejiski politiskajiem uzdevumiem. Pēc Ļe-

ņina iniciatīvas (Ļeņins ierosināja izdot virkni XVII un XVIII gs.

materiālistu darbu tulkojumu) sāka laist klajā materiālisma bib-

liotēku, ateistisko bibliotēku un citus izdevumus filozofijas vēsturē.

Žurnāls «Pod znameņem marksizma» sistemātiski publicēja izvil-

kumus no agrāko materiālistu darbiem un marksistiskus rak-

stus filozofijas vēsturē, kritizēja reakcionāro ideālistisko pagātnes
un mūsdienu filozofiju. Komunistiskajā akadēmijā un vēlāk PSRS

Zinātņu akadēmijā, Marksa-Engelsa institūtā, universitātēs (it

īpaši Maskavas, Ļeņingradas, Kijevas, Tbilisi, Azerbaidžānas, Ere-

vānas, Vidusāzijas v. c.) tika organizēta dažādu vispasaules filo-

zofijas vēstures virzienu marksistiska pētīšana un sistemātiska stu-

dēšana. Padomju zemē un pasaules komunistiskajā kustībā nostip-

rinājās marksistiski ļeņiniskie uzskati par cilvēces filozofisko

1 B. H. JīeHUH, no.iH. co6p. cow., t. 29, CTp.29B,
2 Turpat, 159. lpp.
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mantojumu cīņā pret ideālistisko pasaules uzskatu, oportūnistisko
dogmatismu un sīkburžuāzisko nihilismu.

Padomju un aizrobežu marksisti 50 gados, kas pagājuši pēc
Oktobra revolūcijas, radījuši daudz darbu par vispasaules filozofi-

jas vēsturi, to skaitā arī par PSRS tautu filozofijas vēsturi un mar-

ksistiski ļeņiniskās filozofijas vēsturi. 1 Šie darbi palīdz apgūt filo-

zofisko mantojumu, pētīt pagātnes un mūsdienu filozofisko domu.

Filozofijas vēstures zinātnes, tāpat kā vi-

sas marksistiski ļeņiniskās filozofijas, at-

tīstībā pēcoktobra laikmetā skaidri izdalās

divi galvenie posmi: 1) posms no Oktobra

revolūcijas līdz sociālisma uzcelšanai Pa-

domju Savienībā un otrā pasaules kara sā-

kumam (1917. g. — apmēram 1937. g.); 2) sociālisma posms

Padomju Savienībā, otrā pasaules kara, pasaules sociālisma sis-

tēmas izveidošanās un attīstības posms (apmēram 1938. g. —

1967. g.).
Pirmajā posmā marksistiski ļeņiniskā filozofijas vēsture ka zi-

nātne Padomju Savienībā un aizrobežu komunistiskajā kustībā at-

tīstījās asā cīņā pret ļeņinismam svešiem idejiskiem virzieniem.

Komunistiskā partija Padomju Savienībā risināja Ļeņina izvirzīto

uzdevumu — «uzveikt visu kapitālistu pretestību, ne vien militāro

un politisko, bet arī idejisko, pašu dziļāko un pašu spēcīgāko»
2
.

Filozofijas vēsturē šo pretestību pauda N. Berdjajevs, A. Vveden-

skis, N. Loskis, J. Trubeckojs un citi ideālisti, kuri centās ieviest

Padomju zemē reakcionāras ideālistiskas un reliģiski mistiskas mā-

cības, pakļaut filozofiju reliģijas kalpībai, kā arī apmeloja mar-

ksismu un materiālismu vispār. V. Adoratska, Ļ. Akselrodas-Orto-

doksas, A. Deborina, I. Lupola, V. Ņevska, I. Skvorcova-Stepanova,
A. Timirjazeva, J. Jaroslavska un citu padomju zinātnieku darbos

tika parādīts ideālistisko un reliģiski filozofisko mācību reakcio-

nārais raksturs, to nesavienojamība ar mūsdienu zinātni un kaitī-

gums jaunajai sabiedrībai. 3

Galvenie filozofijas
vēstures zinātnes

attīstības posmi pēc
1917. g. Oktobra

1 Sk. HCTOpHH (ļ)HJIOCO(pHH, T. I—III, M., 1940—1943; HCTOpHH CpHJIOCO(pHH,
t. I—VI, M., 1957—1965; Onepnu no HCTopun (pHJiococpcKou h očmecTßeHHO-

MbicjiH Hapojioß CCCP, t. I, 11, M., 1955—1956; CoßpeMeHHan (pn-

JiococpHH h coiiHOjiorHH b CTpaHax EBponbi h AMepHKH, M., 1964;

MapKCHCTCKO-JieHHHCKan (pn;ioco(pHH H coiiHOJioruH b CCCP H eßponeiicKHX couHa-

jiHCTimecKHX CTpaHax, M., 1965; A. Jļ. Manapoe, HcTopuKO-(pHJioco(pcKoe bbqJlP~

Hue k Kypcy cjļHajieKTHHecKHft h HCTopuHecKHH MaTepuajiH3M», 1961 v. c

2 V. I. Ļeņins, Raksti, 31. sēj., 326. un 327. lpp.
3 Sk. B. B.AdopaTCKuū. H36paHHbie npoH3BejjeHHH, M., 1961; Jl. H. Atcce/ib-

pod-OpTOdOKC, ripOTHB HAeaJIH3Ma. KpHTHKa HeKOTOpbIX H^eajIHCTHIieCKHX TeMeHHft

(pHJiococpcKOH Mbicjiu, M., 1922; A. M. Jļečopun, OujiococpHH h nojiHTHKa, M.,

1961; H. K. JlunnoA, HeropuKo-cpHJiococpcKHe M.—Jl., 1935; B. H. Hee-

ckuu, ZtuajieKTHHecKHii MaTepHa.iH3M h (pHJiococpHH MepTßoft peaKUHH. ComiHemifl

JIeHHHa, t. XIII, 3; H. M. li36paHHbie aTencnmecKue

M., 1959; E. M. flpocAaecKuū, FlpoTiiß pejinrun H uepKBH, T. I—-V,

1932—1935 v. c.
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Ļeņins un partija nosodīja jebkādu iecietību pret reakcionāro

buržuāzisko pasaules uzskatu. Smalkjūtīgi virzot zinātniekus uz

pareizā ceļa, palīdzot viņiem apgūt dialektiskā materiālisma teo-

riju un metodi, partija un Padomju valsts nepieļāva reakcionārus
mistikas un tumsonības sprediķus, sociālismam naidīgu filozofisku

un socioloģisku uzskatu sludināšanu. Tika izjaukti marksisma pre-
tinieku mēģinājumi ieviest Padomju zemē viduslaiku sholastiskos

uzskatus, V. Solovjova reakcionāro «teozofiju», O. Špenglera mis-

tiskās «teorijas» («Eiropas noriets»), mahistu uzskatus (ar kuriem

A. Bogdanovs centās piešķirt jaunu formu tā sauktajai vispārējai
organizatoriskajai zinātnei) un citus ideālistiskus uzskatus. Sākot

ar pārejas perioda pirmajiem gadiem, lielos metienos tika izdoti

pirmsmarksistiskās filozofijas klasiķu, īpaši Hēgeļa un Kanta,
XVIII gs. franču materiālistu, Feierbaha, Hercena un Cerniševska,
kā arī Austrumu izcilo domātāju darbi ar marksistiskiem komen-

tāriem. Pie tam tika kritizēti A. Bogdanova, V. Šuļatikova, S. Mi-

ņina un citu vulgarizatoriskie un nihilistiskie uzskati. Viņi no-

liedza pagātnes filozofijas mācību lomu izzināšanā un saskatīja
tajās tikai buržuāzijas un citu mantīgo šķiru šķiriski savtīgās
intereses.

Balstoties uz Ļeņina, Pļehanova un Mēringa (grāmata «Kārlis

Markss. Viņa dzīves stāsts», 1918) darbiem, sākās marksistiskās

filozofijas vēstures studēšana un izstrādāšana. Pēc Ļeņina inicia-

tīvas Marksa—Engelsa institūtā Maskavā tika savākts gandrīz
viss marksisma pamatlicēju literārais mantojums, izdoti Marksa

un Engelsa Raksti, viņu vēstules un agrāk nepublicētie darbi

(«Vācu ideoloģija», «Dabas dialektika», vēlāk «Ekonomiski filo-

zofiskie manuskripti» utt.).
No 20. gadu vidus Padomju Savienībā un pasaules komunis-

tiskajā kustībā idejiskajā cīņā pret reformismu, trockismu un

citiem oportūnistiskiem virzieniem, kas noliedza ļeņinisma interna-

cionālo filozofiski teorētisko nozīmi, vērsās plašumā darbs Ļeņina
filozofiskā mantojuma zinātniskā izdošanā un studēšanā. Padomju
un aizrobežu marksistu darbos tika parādīts marksisma filozofijas
attīstības ļeņiniskā posma pasaulvēsturiskais raksturs, V. I. Ļeņina
ieguldījums dialektiskajā un vēsturiskajā materiālismā, marksis-

tiskajā estētikā, ateismā un dabas zinātņu filozofisko problēmu
izstrādāšanā. Ļeņina mantojuma studēšanas gaitā Padomju Sa-

vienībā un pasaules komunistiskajā kustībā plaši izplatījās Ļeņina
izteiktās dziļās idejas un domas par filozofijas vēstures problē-
mām — par Hēgeli un Feierbahu, par Aristoteli, Hēraklitu un

citiem antīkās pasaules filozofiem, par XIX gs. krievu revolucio-

nārajiem domātājiem utt.

Marksistiski ļeņiniskās filozofijas vēstures sekmīgā attīstībā

pozitīva nozīme bija 20. gados plaši izvērstajai mehānicisma kri-

tikai. Mehānicisms būtībā atteicās no dialektiskas tradīcijas, it

īpaši no Hēgeļa dialektikas, un pazemināja dialektisko materia-
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lismu līdz vecā — metafiziskā materiālisma līmenim. Tika kritizētas

formālistiskās un ideālistiskās kļūdas filozofijas vēsturē, pārvarēta
kļūdainā Marksa materiālistiskās dialektikas tuvināšana Hēgeļa
ideālistiskajai dialektikai, kādu pieļāva A. Deborins un viņa piekri-
tēji, kritizēts viņu nepareizais priekšstats, ka Marksa filozofija esot

Hēgeļa dialektikas un Feierbaha materiālisma sintēze.

Nākamajā filozofiskās domas attīstības posmā Padomju Sa-

vienībā un ārvalstīs, sevišķi pēc Kominternes VII kongresa (1935),
marksisti, izstrādājot un popularizējot marksistiski ļeņinisko man-

tojumu, nopietnu uzmanību pievērsa filozofijas un sabiedriskās

domas progresīvo tradīciju studēšanai. Marksisti asi un pārlieci-
noši kritizēja fašisma ideoloģiju un citus reakcionārās buržuāzis-

kās ideoloģijas virzienus, kas atteicās no tautu garīgās kultūras

progresīvā mantojuma. Padomju un aizrobežu marksistu darbos

pierādīts, ka strādnieku šķira un komunistiskās partijas ir liku-

mīgas savu tautu un visas cilvēces progresīvās filozofijas un sa-

biedriskās domas tradīciju mantinieces un turpinātājas. Liela

nozīme šajā ziņā ir P. Toljati, E. Sēreni un A. Banfi darbiem

Itālijā, M. Torēza, 2. Kanapā, O. Kornī, 2. Dezantī un L. Seva

darbiem Francijā, H. Pollita un R. Palma Data darbiem Anglijā,
V. Fostera darbiem ASV, Tosaka Dzjuna darbiem Japānā, G. Di-

mitrova, T. Pavlova un S. panovska darbiem Bulgārijā, J. Revaja
un L. Rudaša darbiem Ungārijā, O. Grotevola un H. Dunkera dar-

biem Vācijā, S. Rudņanska darbiem Polijā, Z. Nēedli, P. Reimana

un L. Santo darbiem Cehoslovakijā, kā arī citu marksistu dar-

biem. 1

Padomju Savienībā no 1940. līdz 1942. gadam tika veidots

(taču netika pabeigts) vērtīgs vispārinošs darbs «Filozofijas vēs-

ture» (I—111 sēj.).
Tomēr auglīgo marksistiskās filozofijas vēstures zinātnes at-

tīstību kavēja Staļina un dažu citu komunistisko partiju vadītāju

(Mao Cze-duna, Rakoši v. c.) personības kulta ietekme. Tika pie-
ļauti subjektīvistiski un vienpusīgi, reizēm nihilistiski pagātnes
izcilo filozofisko un sociāli politisko mācību (klasiskās vācu filo-

zofijas, revolucionārā narodņicisma, gandisma, sunjatsenisma
v. c.) vērtējumi.

1947. gadā Padomju Savienībā notika filozofiska diskusija par

G. Aleksandrova grāmatu «Rietumeiropas filozofijas vēsture».

Grāmatu kritizēja par objektīvistiskām kļūdām, par to, ka tajā

nebija pienācīgi parādīta marksisma izdarītā filozofijas revolucio-

nārā apvērsuma nozīme. Bet reizē ar to diskusijas gaitā, konkrēti

tas sakāms par A. Zdanovu, kurš pamatos pareizi raksturoja par-

tiju cīņas lomu filozofijas vēsturē, netika atklāta filozofiskās do-

mas vēstures izzinošā loma un pēctecība tajā, netika atzīmēta

1 Sk. par to grāmatās: CoßpeMeHHaa (pHJiococpHH H comiojiorna b cipaHax

3anaflHon EBponbi n AiAepHKH; MapKCHCTCKO-JieHHHCKaa <pHJioco<pHH h couho.io-

THH B CCCP H eBpOneHCKHX COII.HajIHCTHMeCKHX cTpaHax.
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lielā pozitīvā klasiskās vācu filozofijas nozīme dialektiskā mate-

riālisma sagatavošanā un nebija uzsvērta ļeņiniskā posma pasaul-
vēsturiskā nozīme marksistiskās filozofijas attīstībā.

Gados pēc PSKP XX kongresa (1956—1966) filozofijas vēstu-

res literatūrā tika pārvarēti neprecīzie un kļūdainie uzskati, kas

nāca no Staļina, uzskati, ka tūlīt pēc ekonomiskās bāzes likvi-

dēšanas krīt arī visa virsbūve, arī šai bāzei atbilstošā filozofija.
Agrāk izplatītos vienpusīgos priekšstatus, ka «ideālisms un meta-

fizika vienmēr ir regress», bet «materiālisms un dialektika vien-

mēr ir progress», nomaina zinātniska pieeja filozofijas vēsturei

kā objektīvās patiesības filozofiskās izzināšanas attīstības vēstu-

rei materiālisma cīņā ar ideālismu, dialektikas cīņā ar metafiziku.

Pēdējos gados Padomju Savienībā un arī ārvalstīs mar-

ksisti sākuši radīt vispārinošus darbus par filozofiskās domas

vēsturi. Šo grāmatu vidū ir Padomju Savienībā no 1957. līdz

1965. gadam iznākusi «Filozofijas vēsture» sešos sējumos, kurā

izstrādāta marksistiska zinātniska koncepcija par filozofijas vēs-

turisko attīstības procesu no senatnes līdz mūsdienām, dota vis-

pasaules filozofijas vēstures zinātniska aina. Par filozofijas vēs-

tures pētījumu objektu pirmoreiz marksistiskajā literatūrā kļuvusi
Austrumu un Ziemeļu Eiropas, Latīņamerikas, vairāku Āzijas, kā

arī Āfrikas arābu zemju filozofiskā doma. Filozofijas vēsture

apskatīta ciešā sakarā ar dabas zinātņu vēsturi. Sešu sējumu

«Filozofijas vēsturē» parādīta marksistiskās filozofiskās domas

vēsture, tas, kā filozofiskās un socioloģiskās problēmas radoši ri-

sina Padomju Savienības Komunistiskā partija un citu zemju
marksistiski ļeņiniskās partijas. Vairāku aizrobežu sociālistisko

zemju (Bulgārijas, Ungārijas, VDR, KTDR, Polijas, Rumānijas,
Cehoslovakijas v. c.) zinātnieki rada vispārinošus marksistiskus

darbus par šo zemju filozofijas vēsturi. 1 Zinātniskā literatūra filo-

zofijas vēsturē kļuvusi bagātāka ar vairāku kapitālistisko zemju
marksistu darbiem — par marksisma filozofijas un zinātniskā so-

ciālisma avotiem Francijā, par renesanses laikmeta filozofisko

domu Itālijā, par materiālistisko ideju vēsturi Indijā, Japānā un

citās Austrumu zemēs. 2

Tādējādi uz marksisma-ļeņinisma principu pamata radīta ba-

gāta zinātniskā literatūra, kas sniedz pasaules filozofiskās domas

1 Sk. A. Binkovs, Filozofiskās domas attīstība Bulgārijā, Sofijā, 1966 (bul-
gāru vai.); Laslo Matrai, Domas un brīvība, Budapešta, 1964 (ungāru vai.);
No poļu filozofiskās un sabiedriskās domas vēstures (3 sējumi), Varšava, 1956

(poju vai.); Apcerējumi par pirmsmarksistiskā materiālisma vēsturi, Berlīne,

1961 (vācu vai.); Rumāņu sabiedriskās un filozofiskās domas vēsture, Buka-

reste, 1964 (rumāņu vai.); /. Varošova, Slovaku filozofijas vēsture, Bratislava,

1965 (slovaku vai.); S. Stross, Marksistiski ļeņiniskā filozofija Čehoslovakija
divu pasaules karu starplaikā, Prāga, 1962 (čehu vai.) v. c.

2 Sk. L. Sevs, Franču mūsdienu filozofija un tās attīstība no 1789. gada
līdz mūsu dienām, Parīzē, 1962 (franču vai.); P. Toljati rakstu sērija par itā-

liešu filozofijas vēsturi izdevumā cßmašita» (1948, 1954, 1958 v. c); Jl. Hūtto-

nadxbHß, HcTopna hhahhckoh (pn.ioco<pitn, M., 1966 (tulk. no angļu vai.) v. c.



progresīvās attīstības ainu, apgaismo pirmsmarksistiskās filozo-

fijas vēstures svarīgākās lappuses Rietumos un Austrumos, PSRS

tautu filozofijas vēsturi, marksistiski ļeņiniskās filozofijas vēsturi

un XIX—XX gs. buržuāziskās filozofijas vēsturi.

Jau pirmajos padomju varas gados mar-

ksistiskie filozofi sāka zinātniski pētīt Rie-

tumu pirmsmarksistiskās filozofijas, it

īpaši antīkās filozofijas, XVIII gs. franču

materiālisma un marksisma filozofijas tiešā avota — klasiskās

vācu filozofijas labākās materiālistiskās un dialektiskās tradīcijas.
Padomju zemes filozofu darbos1 tika izpētīta materiālistiskā

«Dēmokrita līnija» un analizēta sengrieķu atomistika, parādīta
dialektika antīkajā grieķu filozofijā, it sevišķi Hēraklita un

Aristoteļa mācībās, parādīts, ka senās Grieķijas filozofiskās

mācības dīglī saturēja visus vēlākos pasaules uzskata veidus.

Marksistiskie filozofijas vēsturnieki2 izseko materiālistiskās

tendences viduslaiku filozofijā, cīņu pret sholastiķu un reliģijas

spaidiem, atklāj renesanses progresīvo zinātnieku un domātāju

(Dž. Bruno, Leonardo da Vinči v. c.) darbu filozofisko nozīmi.

Padomju un aizrobežu marksistu darbos marksistiski apgais-
mota Rietumeiropas materiālisma vēsture, tā loma zinātnes at-

tīstībā un revolūciju idejiskajā sagatavošanā Rietumeiropas ze-

mēs un reizē tā metafiziskā ierobežotība, ideālisms vēstures iz-

pratnē un citi trūkumi.3

Marksistisko filozofijas vēsturnieku uzmanības centrā ir dia-

lektisko tradīciju pētīšana Rietumeiropas filozofijas vēsturē, it

īpaši XVIII gs. beigu un XIX gs. sākuma klasiskās vācu filozofi-

jas dialektikas pētīšana. 4

Klasiskās vācu filozofijas pētīšanas gaitā tika pieļautas būtis-

Marksistiskie darbi

par Rietumu zemju

filozofijas vēsturi

1 Sk.A. 0. MctKoeeAbCKuu, /locoKpaTHKH, Ka3aHt>, 1914—1915; ZlpeßHe-
rpenecKue aTOMHCTbi, BaKy, 1946; B. C. Hepnumes, CocpHCTbi, M.,1929; M. A.

IJbiHHUK, TepaKJiHTa 3<peccKoro, M., 1929; M. A. JJuhhuk, OiepK

HCTopnu cpHjioco(ļ)HH KJiaccnHecKOH rpemm, M., 1936; r. 0. AAeKcandpoe, ApHC-

TOTe;ib, M., 1940; B. 0. AcM.yc, HcTopun aHTHMHoft (pHJioco(pHH, M, 1965 v. c.

2 Sk. 0. B. TpaxTen6epe, OnepKH no HCTopnu 3ana,HHoeßponeucKOH cpefl-

neßeKOßou (pHJiocotpHu, M., 1957; 7\ Jīeū, ucTopun
iua-

TepnajiH3Ma, M., 1962 (tulk. no vācu vai.); Č. Luporini, Leonardo saprāts, Roma,

1953 (itāliešu vai.); D. Nede[kovičs, Leonardo da Vinči — filozofs un ētikas

pētnieks, Belgrada, 1957 (serbu-horvātu vai.) v. c.
3

Sk. Ai M. JļečopuH, OiepKii no hctophh MaTepHajiH3Ma XVII h XVIII bb.,

M.—Jl., 1929; H. K. JlynnoA, Remi Runpo, M., 1924; E. 77. Cutkobckuū,

OHJiococpHH >K. B. Po6hh3, M., 1936; B. 0. AcMyc, fleKap-r, M., 1956;

X. H. Momčmhh, OujiococpHH TejibßeuHH, M., 1955; B. B. Cokoaob, Ou.iococpHfl

CnHHO3bI H COBpeMeHHOCTb, M., 1964 v. c

4 Sk. A. M. JļečopuH, Onepnu no hctophh .nuajieKTHKH, M., 1924—1927;

B. 0. AcMyc, Ana/ieKTiiKa KaHTa, M., 1929; TereJib h AuajieKTHHecKHH MaTe-

pnajiH3M, M., 1932; K. H. ryAuan, MeTOfl h cncTeivia Terejin, t. i, 2, M., 1962—1963

(tulk. no rumāņu vai.); K. C. BaKapad3e, CucTeivia h MeTOfl (pHJioco<pHH Terenu,

Tčhjihch, 1958; M. 0. Obchhhukob, «fcn.iococpHH Terejia, M., 1958; M. Byp, $HX"

Te, M., 1965 (tulk. no vācu vai.) v. c.
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kas kļūdas: 20. un 30. gados A. Deborina un viņa skolnieku dar-

bos, kā arī zināmā mērā «Filozofijas vēstures» 111 sējumā (1943)
Hēgeļa ideālistiskā dialektika neattaisnoti tika tuvināta Marksa

materiālistiskajai dialektikai, nepietiekami parādīta pretruna starp
Hēgeļa dialektisko metodi un viņa ideālistisko sistēmu, nepietie-
kami kritizēti konservatīvie un dažkārt reakcionārie vācu ideā-

listu sociālpolitiskie uzskati, turpretī no 1944. līdz 1953. gadam
tika pieļauta cita vienpusība pieejā klasiskajai vācu filozofijai: to

kļūdaini uzskatīja par «aristokrātijas reakciju» uz franču re-

volūciju un franču materiālismu un pretēji augstajiem Marksa,
Engelsa un Ļeņina vērtējumiem apskatīja galvenokārt negatīvā
nozīmē. Pēdējos gados šīs un līdzīgas kļūdas ir pārvarētas un

atjaunota zinātniski objektīva attieksme pret klasisko vācu filo-

zofiju un tās augstāko sasniegumu — Hēgeļa dialektiku kā

tiešu marksisma filozofijas avotu.

Liela nozīme filozofijas vēsturē un sabiedriskajā domā ir pa-

domju vēsturnieku un filozofu darbiem par otru marksisma

avotu — kritisko utopisko sociālismu; šeit sevišķi nozīmīgi ir

V. Volgina darbi «Sabiedriskās domas attīstība Francijā XVIII gad-
simtā» (1958), «Franču utopiskais komunisms» (1960) un citiem.

Marksistiskie Rietumu filozofiskās un sabiedriskās domas

vēstures pētījumi, antīkās pasaules, Rietumeiropas un Ameri-

kas domātāju darbu zinātniskie izdevumi parāda, ka tieši mar-

ksisms ar lielu cieņu glabā, dziļi studē un mūsdienās turpina Rie-

tumu filozofijas dižās tradīcijas.
Marksisma zinātnei pieder liels nopelns —

tā atjaunoja vēsturisko patiesību par Aus-

trumu zemju filozofiju un sabiedrisko

_ domu. Buržuāziskā filozofija un orientā-

listika Rietumos bieži noliedz Austrumu filozofisko mācību pat-
stāvību un svarīgo nozīmi, runā par visas Austrumu filozofijas

«noslēgtību», «nekustīgumu» un reliģisko kontemplāciju. Daudzi

Austrumu zemju ideālistiskie filozofi, kuri pieder pie buržuāziskā

nacionālisma reakcionārajām strāvām, izslēdz no Austrumu filo-

zofijas materiālismu, brīvdomību un ateismu, pasludinot, ka Aus-

trumiem raksturīgais un pats «augstākais filozofēšanas veids»

esot teoloģiskas un reliģiski ētiskas filozofiskas mācības. Pret-

statā šiem nepareizajiem uzskatiem pair Austrumu filozofijas vēs-

turi marksisti, balstoties uz saviem pētījumiem, pierāda, ka Aus-

trumu zemēs, tāpat kā Rietumu zemēs, teorētiska doma risināja
vitāli svarīgas filozofijas un socioloģijas problēmas, ka tai bija
nopietnas materiālistiskas un dialektiskas tradīcijas. Filozofiskā

doma Austrumos nestāvēja uz vietas un attīstījās materiālisma

cīņā ar ideālismu, vērsa savus skatienus uz Rietumu zemju filo-

zofiskās domas progresīvajiem virzieniem un sajuta tas ietekmi,

tāpat kā Austrumu zemju, piemēram, arābu zemju, filozofijas

idejas un jēdzieni daudzos gadījumos ietekmēja filozofijas attīs-

Austrumu filozofijas
vēsture marksistiskā

apgaismojumā
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tību Rietumu zemēs. Padomju vēsturnieku un filozofu darbos 1 tiek

pētītas Austrumu filozofiskās domas progresīvās, it īpaši mate-

riālistiskās un dialektiskās tendences un to loma garīgās kultū-

ras attīstībā un Austrumu tautu atbrīvošanās cīņā.
Viens no padomju filozofijas zinātnes sa-

sniegumiem ir mūsu zemes filozofijas vēs-

tures izstrādāšana, krievu tautas un citu

PSRS tautu filozofiskās un socioloģiskās
domas vēstures pētīšana. Pirmsrevolūcijas vēsturiski filozofiskajā
literatūrā ilgu laiku valdošie bija kļūdainie priekšstati, ka krievu

filozofija, tāpat kā ukraiņu, gruzīnu, armēņu, uzbeku un citu PSRS

tautu filozofiskā doma, «no mūžseniem laikiem» bijusi reliģiski
ideālistiska, ka tai esot bijis svešs materiālisms un zinātne. Bur-

žuāziskajā literatūrā Rietumos arī tagad pārsvarā ir šie priekš-
stati. Ideālisma ilgstošo kundzību Krievijā tie izskaidro nevis ar

sociāli vēsturiskajiem apstākļiem, bet ar «krievu dvēseles dabu»,
kas neciešot materiālismu un ateismu. Bez tam līdz pat šim lai-

kam Rietumos vēl arvien ir izplatīts nepareizais viedoklis, ka pat
labākie krievu filozofijas un sabiedriskās domas virzieni neesot

bijuši patstāvīgi, bet Rietumu atdarinājums. Ļeņins jau savos

pirmsrevolūcijas darbos («No kāda mantojuma mēs atsakāmies?»,

«Hercena piemiņai», «Par rakstu krājumu «Vehi»», papildinājumā
par N. Cerniševski grāmatā «Materiālisms un empiriokriticisms»

un citos) augstu novērtēja krievu revolucionāro domātāju filozo-

fiskos meklējumus un viņu materiālisma patstāvīgo progresīvo no-

zīmi. Balstoties uz šiem Ļeņina novērtējumiem un uz viņa dziļi

nozīmīgo tēzi, ka krievu sabiedriskajai domai ir solīdas mate-

riālistiskās tradīcijas, padomju marksisti atspēkoja nepareizos,
nezinātniskos priekšstatus par PSRS tautu filozofiskās domas re-

liģiski vērojošo raksturu, par tās nepatstāvību un Rietumu «atda-

rināšanu» utt.

Padomju filozofijas vēsturnieku grāmatās2 parādīta materiā-

Padomju zinātnieku

darbi PSRS tautu

filozofijas vēsturē

1 Sk. H. 70. KpauKoecKuū, HaA apa6cKHMii pvKomiCHMii, M., 1945;

Jf. M. KoHpad, fInoHHH. Hapofl H rocvzjapcTßO, Flr., 1923; H. H. Konpač, 3anaA

h Boctok, M., 1966; A. A. īlerpoe, H3 HCTOpHH KHTaHCKofi (pmiocodum, M.-JI-.

1936; >7. B. PadyAb-3aTyAoecKua, KoHCpvmiaHCTßo h ero pacnpocTpaHeHiie
b HnoHHH, M.—Jl., 1947; H3 HCTOpHH (pn.iococpcKofi h o6uiecTßeHHO-no.TUTimecKOH

MbtCJIH dpaH BocTOKa, M., 1964; CoßpeMenHan (piuiococpcKaH H coiinoJionmecKafl

Mbicib CTpaH BocTOKa, M., 1965; H. 77. AnuKeee, O MaTepiia;niCTHMecKux TpajH-

ilHHX b HHfIHHCKOH (pnjioco(pHH, M., 1965; C. H. TpuzopsiH, (pH-

.nococpiiH HapoAOß B.in>KHero h CpejiHero BocTOKa, M., 1966 v. c.

2 Sk. r. C. BaceiļKuū h M. T. Ho6nyK, OwepKH no HCTopuu pyccKoro Maie-

pnaJlH3Ma XVIII H XIX 88., M., 1942; «H3 HCTOpHH pyccKou (pn.iocofpHU», M-,

1951; «OiepKU no HCTOpHH (pH.iococpCKon H očmecTßeHHO-nojnmmecKon mhcjih

HapoAOß CCCP», t. 1, 2, M., 1955—1956; A. A. rclaūktuohob h 77. 0. Hukūho-

poe, HcTopHH pvccKoii (pujiococpHH, M., 1961; A. H. Hobukob, JIeHiiHH3M ii npo-

rpecciißHbie Tpafliiunu pyccKoii očmecTßeHHoii mmcih, Jl., 1965; G. Vasecka.

M. Jovčuka, L. Kogana, V. Kružkova, A. Masjina, M. Rozentāla, V. Stepanova,
JD. Cesnokova, M. Jakovļeva un citu autoru monogrāfijas par krievu filozofiem

(sk. HdOpMH (pHJIOCOCpHII, T. VI, H. 2, CTp. 518—521).
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lisma tradīciju patstāvība, oriģinalitāte un lielā nozīme krievu

filozofijā, zinātnē un literatūrā, sākot no Lomonosova līdz XIX gs.
krievu revolucionārajiem demokrātiem.

Padomju filozofijas vēsturnieki pierādījuši, ka XIX gs. krievu

revolucionāro demokrātu, it īpaši Hercena, Ogarjova, Beļinska,
Cerniševska un Dobroļubova, filozofiskos uzskatus ar pilnām tie-

sībām var nosaukt par XIX gs. klasisko krievu materiālistisko fi-

lozofiju, kas ir jauna, augstāka pakāpe pirmsmarksistiskā mate-

riālisma attīstībā, satur «materiālistiskās dialektikas dzīvotspējīgu
elementu» un ir «revolūcijas algebra», pārejas forma no Hēgeļa
ideālistiskās dialektikas uz Marksa materiālistisko dialektiku.

Padomju zinātnes vēsturnieki1 parāda dziļās materiālistiskās un

stihiski dialektiskās tradīcijas krievu dabas zinātnēs, parāda tās

lomu cīņā par zinātniskā pasaules uzskata uzvaru, pret reliģisko
obskurantismu un ideālistisko filozofiju, pierāda, ka filozofiskais

materiālisms iedvesmoja Krievijas un visas pasaules zinātnes

progresīvos virzienus uz jauniem atklājumiem un diženiem

darbiem.

Padomju vēsturnieku darbos par padomju tautu filozofiju2
pir-

moreiz marksistiskajā literatūrā tika pētīta PSRS nekrievu tautu

filozofiskās un sabiedriski politiskās domas vēsture, kas cieši sais-

tīta ar progresīvās krievu sabiedriskās domas un zinātnes vēsturi,

ar kustību par atbrīvošanos no sociālās un nacionālās apspiestī-
bas. Ne vienmēr padomju filozofijas vēsturniekiem izdevies izda-

līt tieši filozofisko un socioloģisko domu no PSRS tautu sabied-

riskās domas un literatūras vēstures; bieži vien filozofijas vēstu-

res priekšmets tika izprasts pārāk plašā mērogā, dažos gadīju-
mos tika pieļauta domātāju uzskatu idealizešana un modernizē-

šana, taču ar visiem šiem trūkumiem pirmoreiz tika sniegta spilgta

1 Sk. C. H. BaeuAoe, Mnxanji Baciuibeßim Jlomohocob, M., 1961; B. M. Ke-

dpoe, OiijioccKpcKiift aHa;iH3 nepßbix tpjTflOß ū. H. Me-HAe.ieeßa o nepuozuīHecKOM

3aKOHe (1869—1871) v. c; B. M. Kazanoe, Mnpoßo33peHiie H. M. CeneHOßa, M.,

1948; r. B. ĪĪAūTOHoe, K-niiMenT ApKa/ibeßim THMnpH3eB, M., 1955 v. c.

2 Sk. Apcerējums par filozofijas vēsturi Ukrainā, Kijevā, 1966 (ukraiņu vai.);
N. Luščickis, Apcerējumi par sabiedriski politiskās un filozofiskās domas vēs-

turi XIX gs. otrajā pusē Baltkrievija, Minska, 1958 (baltkrievu vai.);

UI- M. Hyu.y6ud3e, Hctophh rpy3HHCKou (pu.iococpHH, T6hjihch, 1960; T. H. fy-

ceuHoe, H3 HCTOpHH očuiecTßeHHoiī H (pn.iococpCKoiī mhcih b A3ep6aiu>KaHe
XIX

BeKa, EaKy, 1958; 7\ t. ra6pu3AbHH, OepK ncTopmi apivimīcKOH (pn.ioco<ņ-

ckoh MbicjiH, EpeßaH, 1962; M. M. MyMUHoe, H3 HCTopnu pa3BHTHH o6mecTßeHHO-

<j>Hjioco<pcKofi mhcjih'b V36eKHCTaHe KOHua XIX h XX bb., TauiKem, 1957;

R- B. Beu.ceM.6uee, H3 HCTopuu očmecTßeHHOft mmcjih Ka3axcTaHa BTopoii nojio-

bhhm XIX BeKa, 1957; A. M. BozoyiduHoe, OuepKH no hctophh Taa-

«hkckoh (pHJiococpHH, Zl.yuiaH6e, 1961; 77. H. Ba.AecKa.AHC, OepK pa3BHTHH npo-

rpeccHßHou h o6mecrBeaHO-nojiHTOTecKOtfl mmcjih JIaTBHH, Pūra,

1967 un citi darbi par PSRS tautu filozofijas vēsturi (sk. MapKCHCTCKO-.ieHHH-

«aH (pH.ioco(pHH H counojiorHH b CCCP if eßponeiīcKnx cou.najiHCTHHecKHx dpa-

Hax, nacTb 1, rviaßa 5).
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mūsu zemes tautu filozofiskās domas auglīgās attīstības aina, pie-
rādīta PSRS tautu materiālistiskās filozofijas progresīvā loma

zinātnes, literatūras, mākslas un sabiedriskās domas vēsturē.

Marksistiskās filozofijas vēstures kā filo-

zofijas vēstures speciālas nozares sākumi

likti jau Engelsa darbos, viņa runā pie
. Marksa kapa, viņa XIX gs, 90. gadu vēs-

tulēs utt. Marksa un Engelsa mācības veidošanās un attīstības,
arī viņu filozofijas vēsture apgaismota G. Pļehanova («Kā at-

tīstījās monistiskais uzskats par vēsturi» v. c), F. Mēringa

(«Par vēsturisko materiālismu», «Kārlis Markss. Viņa dzīves

stāsts» v. c), P. Lafarga («Ekonomiskais determinisms») un

citu marksistu darbos. V. I. Ļeņins jau savos pirmsoktobra dar-

bos («Kārlis Markss», «Fridrihs Engelss», «Marksisma trīs

avoti un trīs sastāvdaļas», «Kārļa Marksa mācības vēsturiskie

likteņi» v. c.) apgaismoja galvenos Marksa un Engelsa mācī-

bas vēstures posmus, pierādīja, ka marksisms ir «Eiropas visas

vēsturiskās, ekonomiskās un filozofiskās zinātnes augstākā attīs-

tība»1.

Pēcoktobra posmā marksistiskās filozofijas vēsture kā zinātne

kļuvusi bagātāka ar jaunām principiālām tēzēm: 1) tika pierā-
dīts, ka no XIX gs. beigām sākas jauns — ļeņiniskais marksisma

vēstures un tā filozofijas posms, kurā ietilpst arī marksistiskās

filozofijas attīstība pēc Ļeņina; 2) atšķirībā no II Internacionāles

teorijām, kas centās savienot marksismu ar vienām vai otrām

modernajām buržuāziskajām filozofiskajām mācībām, marksistis-

kās filozofijas vēsture tagad ir parādīta kā dialektiskā materiā-

lisma nesamierināmas cīņas vēsture, šī cīņa notiek pret filozofisko

ideālismu un metafiziku, antimateriālistiskajiem un antidialektis-

kajiem virzieniem strādnieku kustībā, kuri maskējas ar marksisma

atzīšanu vārdos; 3) pretstatā marksisma un tā filozofijas nacio-

nālistiskajiem sagrozījumiem, kas nošķir dažādu zemju strādnieku

un revolucionārās kustības teorētisko domu, tika pierādīts, ka mar-

ksisma-ļeņinisma filozofijai ir internacionāls raksturs, tās principi
un kategorijas ir kopīgas visu zemju marksistiem, visai pasaules
komunistiskajai kustībai.

Vairāku agrāk neizdoto Marksa («Ekonomiski filozofiskie ma-

nuskripti» v. c), Engelsa («Dabas dialektika»), Marksa un
En-

gelsa («Svētā ģimene») un Ļeņina («Filozofijas burtnīcas» v. c.)

manuskriptu publicēšana parādīja, cik nepamatoti ir no buržuā-

zisko filozofu vidus nākušo «marksologu» apgalvojumi, ka īstais

marksisms esot tā sauktais naturālisms-humānisms vai abstrak-

tais ārpusškiru humānisms ar antropoloģisku raksturu. Šo darbu

publicēšana'parādīja, ka marksistiskās filozofijas vēsture no
tās

Marksistiski ļeņiniskās
filozofijas vēstures

izstrādāšana

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 20. sēj., 182. lpp.
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rašanās laika — 40. gadu vidus — ir dialektiskā un vēsturiskā
materiālisma radoša attīstība.

Vairākos gadījumos, sevišķi personības kulta apstākļos, dar-

bos par marksistiskās filozofijas vēsturi ielavījās marksistu (En-
gelsa, Pļehanova, Ļeņina «Filozofijas burtnīcu» v. c.) dažu filo-

zofisko darbu kļūdaini un vienpusīgi vērtējumi, tika pieļauta Sta-

ļina populāro darbu pārmērīga slavināšana, tos bez kāda pamata
pasludinot par klasiskiem, utt. Atsevišķos aiz robežas iznākušajos
darbos par marksisma vēsturi un tā filozofiju izpaudās nepareiza,
negatīva attieksme pret itin visu filozofiski teorētisko domu pēc
Ļeņina nāves. Atsevišķos aizrobežu autoru darbos marksistiskās

filozofijas radošā attīstība tika saistīta nevis ar pasaules komu-

nistisko kustību, bet ar komunistiskās kustības renegātu, mar-

ksisma nodevēju vārdiem. Taču visumā lielākajā daļā darbu,
kas radīti pēc 1917. gada Oktobra par marksisma filozofijas
vēsturi, parādīts dialektiskā un vēsturiskā materiālisma spēks
un dzīvotspēja, dziļi zinātniskais, internacionālais un radošais

raksturs.

Padomju un aizrobežu marksistisko filozofu darbos 1 atklāta

Marksa un Engelsa filozofijas ģenēze, tās avoti, dialektiskā un

vēsturiskā materiālisma veidošanās process no 1842. līdz 1844.

gadam un tā tālākā attīstība. Šaj.os darbos parādīts, ka marksisma

rašanās bija revolucionārs apvērsums filozofijā, atspēkoti apgal-
vojumi, ka marksisms ir Hēgeļa loģikas kategoriju pielietošana

ekonomiskajā dzīvē, apskatīta materiālistiskās dialektikas attīs-

tība Marksa «Kapitālā», Engelsa darbos «Anti-Dīrings», «Dabas

dialektika» un citos.

Marksistiskie filozofijas vēsturnieki pētī dialektiskā un vēstu-

riskā materiālisma izplatīšanos un attīstību dažādās pasaules ze-

mēs: savos darbos2 viņi parāda G. Pļehanova, kā arī F. Mēringa
un citu Vācijas kreiso sociāldemokrātu, P. Lafarga, D. Blagojeva
un citu pazīstamu marksistu ieguldījumu dialektiskā un vēsturiskā

materiālisma aizstāvēšanā un konkretizēšanā.

Pēc Oktobra sāka sistemātiski pētīt ļeņinisma filozofisko un

socioloģisko mācību un tās vietu cilvēces filozofiskās domas vēs-

1 Sk. O. Kopnto, Kapn Mapnc h Opn,apHX SHrevibc. >Ku3Hb h AeaTejibHocTb,

T
- l, 2, M., 1959—1961 (tulk. no vācu vai.); . f. Mende, FlyTb Kap-na MapKca ot

peßo.rnou.HOHHoro fleMOKpaia X kommvhhctv, M., 1957 (tulk. no vācu vai.);
M. B. CepečpHKoe, OpH,apHx SHrejibc b mojioaocth, Jl., 1958; T. H. ou3epjnaH,

(pHJiococpHH MapKCH3Ma, M., 1962; M. M. Po3eHTa.ib, Bonpocbi
SHajieKTHKH b «KanHTajie» Mapnca, M., 1955; B. M. Kedpoe, 3Hre;ibc h ecTecT-

BO3HaHHe v. c.

2 Sk. /. Sleifšteins, Francis Mērings, Berlīne, 1959 (vācu vai.); B. A. Ha-

SUH, H3 HCTOpHH 6opb6bl npOTHB (pHVIOCOCpCKOrO peBH3HOHH3Ma B TepMaHCKOH co-

1895—1914 rr.,M.—II, 1961; B. A. Haeun, T. B. FljiexaHOß
H ero pOJlb B p33BHTHH MapKCHCTCKOH (pHJIOCO(ļ)HH, M—Jl., 1963; X. H. Momčokhh,

•ftacpapr h HeKOTopue Bonpocbi MapKCHCTCKOH Teopnu, EpeßaH, 1954;R. Karakolovs,
Dimitrs Blagojevs, Sofija, 1949 (bulgāru vai.) v. c
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turē; šie pētījumi atklāja marksisma filozofijas ļeņiniskā posma
kā marksisma attīstības jaunas pakāpes būtību divu vēsturisko

laikmetu — imperiālisma un tā jaunā laikmeta apstākļos, kurš

iestājās pēc Oktobra revolūcijas un kurā sākās imperiālisma bojā
eja, divu sistēmu cīņas, sociālisma un komunisma uzvaras apstāk-
ļos. Grāmatā «V. I. Ļeņins. Biogrāfija», «Filozofijas vēsturē» un

citos kolektīvos darbos, kā arī vairākās monogrāfijās 1 noskaid-

rota Ļeņina «Materiālisma un empiriokriticisma», «Filozofijas
burtnīcu» un citu darbu nozīme marksistiskās filozofijas attīstībā,

Ļeņina ieguldījums marksistiskās dialektikas un vēsturiskā mate-

riālisma, kā arī dabas zinātņu filozofisko jautājumu izstrādāšanā,

apgaismota nozīme, kāda bija Ļeņina idejiski filozofiskajai cīņai

pret «legālo marksismu» un bernšteinismu, «bogdanovismu», filo-

zofisko revizionismu, anarhismu un citiem antimarksistiskiem vir-

zieniem. «Filozofijas vēstures» 111, IV, V un VI sējumā, grāmatās
«Marksistiskā filozofija un socioloģija Padomju Savienībā un Ei-

ropas sociālistiskajās zemēs», «Mūsdienu filozofija un socioloģija

Rietumeiropas un Amerikas zemēs» vispārināts marksistiski ļeņi-
niskās filozofiskās domas vēsturiskais ceļš mūsdienu laikmetā, tās

attīstība dažādu zemju komunistiskajās partijās.

Filozofijas vēstures darbos apgaismotais marksisma-ļeņinisma
filozofijas ceļš parāda, ka ar visiem padomju un aizrobežu mar-

ksistisko filozofu trūkumiem un kļūdām filozofiskā doma Padomju
Savienībā un pasaules komunistiskajā kustībā gājusi uz priekšu
pa augšupejošu līniju, radoši attīstījusies un auglīgi ietekmējusi
sabiedrisko domu, zinātni un kultūru; līdz ar to tiek atspēkoti
marksistiskās filozofijas «kritiķu» apgalvojumi par tās «sastin-

gumu» un «deformēšanos», par nepieciešamību to «atjaunināt» ar

jaunākajiem buržuāziskās filozofijas virzieniem.2

Zinātniskajā un ideoloģiskajā ziņā par vi-

sai svarīgu filozofijas vēstures zinātnes

nozari mūsdienu apstākļos kļuvusi XIX gs.

otrās puses un XX gs. buržuāziskās filo-

zofijas vēsture. Buržuāziskās filozofijas (mahisma, neokantisma,

pragmatisma, «imanentās skolas» un citu mācību) kritiskās ana-

līzes ļeņiniskie principi, kas formulēti grāmatā «Materiālisms un

empiriokriticisms», ir pamats padomju un aizrobežu marksistu dar-

bos, kuros pētīta buržuāziskās filozofiskās domas deģenerēšanās
jaunā stadija imperiālisma bojā ejas laikmetā.

Mūsdienu buržuāziskās

filozofijas vēstures

kritiska analīze

1 Sk. BejiHKoe npoīnßcnemie BOHHCTBviomero MaTepna.in3Ma, M., 1959;

O «ohjioco<pckhx TeTpaAH.x» B. 11. .lemma, M., 1959; A. 0. Okuaob, Bopb6a
B. H. JIeHHHa npoTHB (pnjiococpHH pecpopMH3Ma h peBH3HOHH3Ma, M., 1959;

M. M. PO3eH.TQ.Ab, JIeHHH H fIHa.ieKTHKa; B. A. HūZUH, H3 HCTOpHH čopbčbi B. H-

JIeHHHa 3a pa3BHrae MapKCHCTCKOH cpHJiococpHH, M., 1960 v. c.

2 Sk. par to grāmatā: ripoTHB coßpeMeHHbix 6yp>Kya3Hbix 4>a;ibCH(pHKaTopoß

MapKCHCTCKO-JieHHHCKOH CpH.IOCOfpUH, M., 1964.
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Marksistiskie filozofijas vēsturnieki, pielietojot Ļeņina princi-

pus dažādu filozofisku un socioloģisku virzienu pētīšanā, arī to,
kuri nevarēja būt tiešs Ļeņina analīzes objekts (neopozitīvisms,

eksistenciālisms, neoreālisms, «filozofiskā antropoloģija», «jaunā-
kie» reliģiski filozofiskie virzieni, buržuāziskā empīriskā sociolo-

ģija v. tml.), savos darbos pierāda, ka mūsdienu laikmeta bur-

žuāziskā filozofija salīdzinājumā ar pirmsmarksistiskā laikmeta

buržuāzisko filozofiju zaudējusi savu kādreizējo progresīvo no-

zīmi un ciešās saites ar progresīvo zinātni un atrodas krīzes

un pagrimuma stāvoklī. Daži nemarksistisko filozofisko mācību

pārstāvji arī tagad spēj patiesības meklējumos izvirzīt jaunus jau-

tājumus un vairākos gadījumos dot to vērtīgu risinājumu, tomēr

visumā ideālistiskā buržuāziskā filozofija mūsu laikmetā nespēj

pareizi atrisināt svarīgās mūsdienu filozofiskās un socioloģiskās
problēmas, sniegt filozofiski pareizu pasaules ainu, zinātniski pa-

redzēt cilvēces nākotni un apbruņot cilvēkus cīņai par dižiem

ideāliem.

Padomju un aizrobežu marksistu darbos dota buržuāziskās

filozofijas mūsdienu virzienu — neopozitīvisma, neoreālisma,

eksistenciālisma, kā arī neotomisma un citu reliģiski filozofisku

mācību, ideālistiskās vēstures filozofijas un socioloģijas vēsturiski

kritiska analīze. Svarīga nozīme ideoloģiskajā cīņā pret mūsdienu

buržuāzisko filozofiju un socioloģiju, to vēsturiski kritiskajā ana-

līzē ir tādu pazīstamu aizrobežu marksistisko filozofu kā T. Pav-

lova un N. Iribadžakova darbiem Bulgārijā, J. Sigeti darbiem

Ungārijā, G. Klausa darbiem Vācijas Demokrātiskajā Republikā,
J. Ščepanska darbiem Polijas Tautas Republikā, A. Žožas un K. Gu-

liana darbiem Rumānijā, V. Rumla darbiem Cehoslovakijā,
G. Bessa, 2. Kanapā un citu darbiem Francijā, Della Volpes dar-

biem Itālijā, M. Komforta un Dž. Ljuisa darbiem Anglijā, H. Sed-
zama un H. Velsa darbiem Amerikas Savienotajās Valstīs, ka

arī daudzu padomju filozofu grāmatām.
1

Šajos darbos parādīts, ka mūsdienu laikmeta buržuāziskā doma

ar visu filozofisko virzienu daudzveidību nebūt vairs nav idejiski

bagāta, neiztur laika pārbaudi, kavē sabiedrības attīstību un zi-

nātnes progresu.
2

1 Sk. CoßpeMeHHbift cy6-beKTHßHbift HAeajiM3M, M., 1957; CoßpeMeHHbift
o6beKTHBHbiH HAeajiH3M, M., 1963; CoßpeMeHHbie
h«h b KanHTajiHCTHHecKHX dpaHax, M., 1962; CoßpeMeHHbift 3K3HCTeHUna;iH3M,

M., 1966; A. C. Bozomoaob, AHrJio-aMepuKaHCKaa 6yp>Kya3HaH dnuiococpHH anoxH

HMnepnajiH3Ma, M., 1964; X). K. MeAbeuAb, AMepiiKaHCKHft nparMaTH3M, M., 1957;

C HapcKuu, CoßpeMeHHbift BO3HTHBH3M. KpiiTHnecKHft o«iepK. M., 1961; C. 0.

Odijee, PeaKUHOHHan cymHocTb HHumeaHCTßa, M, 1959; C. H. Uonoe, H/ieHHoe

SaiiKpoTCTBO coßpeMeHHoro pecpopMH3Ma, M., 1963; Jl. B. CKBopu,oe, OčpeTaeT jih

MeTacpH3HKa «BTopoe AbixaHHe»?, M., 1966; M. B. fIKOBAee, MapKCH3M h coßpe-
M eHHan 6yp>Kya3HaH HCTopnn cpHJiococpHH, M., 1964 v. c.

2
Par to sk. šās grāmatas nākamo nodalu.
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Ar padomju un aizrobežu marksistu pūli-
ņiem izstrādāta filozofijas vēstures zināt-

niskā koncepcija, kas ir pretstatā mūsdie-

nu buržuāzisko ideologu uzskatiem par

filozofijas vēsturi. Pretstatā «eiropocen-
triskajām» un «aziacentriskajām» kon-

cepcijām (par kurām runāts šās grāma-
tās I nodaļā) marksisti pierāda, ka filozofijas vēsture ir visas

pasaules process, kurš likumsakarīgi attīstās dažādās pasaules
zemēs un kura sastāvdaļas un elementi ir savstarpēji saistīti un

cits no cita atkarīgi.
Ne visām tautām verdzības, feodālās un koloniālās kundzības

apstākļos bija nepieciešamie priekšnoteikumi, lai sekmīgi attīstītos

filozofiskā doma, kura prasīja zināmu zinātnes līmeni. Ne visas

tautas varēja radīt filozofiskas un sociālas mācības, kas kalpotu
marksisma zinātniskās filozofijas vēsturiskai sagatavošanai. Filo-

zofiskās domas vispasaules vēstures maģistrālā līnija bija tās at-

tīstība no antīkās filozofijas uz jauno laiku materiālistisko filozo-

fiju un dialektiku, no tās līdz Marksa un Engelsa dialektiskajam
materiālismam. Reizē ar to, kā parādīts šajā grāmatā, daudzās

Austrumu un Rietumu zemēs, kas tradicionāli tiek uzskatītas par

«nefilozofiskām», — Krievijā un Austrumeiropas zemēs, Indijā,
Ķīnā, Japānā un citās Āzijas zemēs, Ziemeļamerikā un Latīņame-
rikā — daudzu gadsimtu laikā sekmīgi attīstījās filozofiskā un so-

cioloģiskā doma, kas būtiski ietekmēja zinātnes progresu, pasaules
sabiedriskās domas un kultūras attīstību, kā arī padarīja bagā-

tākas filozofiskās zināšanas. letverot pasaules filozofiskās domas

vēstures orbītā daudzas agrāk aizmirstas vai ignorētas tautas un

mācības, marksistiskie filozofijas vēsturnieki īsteno internacionā-

lisma principu, kas pilnībā sakrīt ar zinātniskās patiesības prasī-
bām, viņi pierāda, ka tautas, neatkarīgi no tā, vai tās ir lielas

vai mazas, ar krāsainu vai baltu ādu, var dot un arī dod savu

ieguldījumu cilvēces filozofiskās domas attīstībā. Līdz ar to filo-

zofijas vēsture tiešām kļūst par vispasaules filozofiskās domas

vēsturi.

Vairākos buržuāzisko filozofijas vēsturnieku (H. Gloknera,

D. Hokinza, J. Hiršbergera, I. Fišla v. c.) sacerējumos pausts
objektīvi ideālistiskais «ideju filiācijas» viedoklis, pēc kura filozo-

fijas attīstība ir spontāns un noslēgts process, kas nav atkarīgs no

sabiedrības un zinātnes vēstures; no viņu viedokļa filozofijas vēs-

ture ir mūžīgu un nemainīgu filozofisku ideju un kategoriju modi-

fikācija jeb ar sabiedrības dzīvi nesaistītu filozofisku ideju un

kategoriju «pašrašanās». Aizrobežu filozofijas vēsturē izplatītas
subjektīvistiskas un aprakstoši empīriskas koncepcijas (piemēram,
pozitīvista H. Reihenbaha un eksistenciālista K. Šillinga kon-

cepcija), pēc kurām filozofijas vēsture ir mūžīgs kļūdu un mal-

dīšanās process, ko apslēpj «progresa seklais optimisms», bet

Filozofijas vēstures

marksistiskā zinātniskā

koncepcija un tās

pretstats buržuāziskajām
filozofijas vēstures

teorijām



filozofiskās idejas un jēdzieni atkarīgi galvenokārt no «domājošo
subjektu» viedokļa, no viņu «subjektīvās iejaukšanās» filozofijas
problēmās. Daudzi buržuāziskie filozofijas vēsturnieki apgalvo,
ka filozofijai atšķirībā no dabas zinātnēm un citām zinātnēm esot

darīšana tikai ar viena vai otra filozofa tīri subjektīvu pasaules
izjūtu un tāpēc filozofijas vēsture nevarot uzkrāt zinātniskas at-

ziņas un tajā neesot pēctecības.
Bez tam visām buržuāziskajām filozofijas vēstures koncepci-

jām raksturīga ideālisma cildināšana un materiālisma lomas

noklusēšana vai noniecināšana. Pretstatā tām marksistiskie filo-

zofijas vēsturnieki pētī ne tikai tradicionālās un «sensenās», gal-
venokārt ideālistiskās sistēmas, bet arī materiālistiskās mācības,
tendences un idejas, kuras buržuāziskā historiogrāfija bija node-

vusi aizmirstībai un kuras dažkārt netika izdalītas kā speciāls
vēsturiski filozofiskās pētīšanas objekts no sabiedriskās domas,
zinātnes un literatūras vēstures, reliģiskajām «ķecerībām» utt.

Pēdējo gadu marksistiskajos darbos tiek precizēts filozofijas
vēstures priekšmeta jēdziens, parādīts (atšķirībā, piemēram, no

1947. g. filozofiskās diskusijas), ka filozofijas vēsture nav tikai

materiālisma cīņa ar ideālismu, dialektikas — ar metafiziku; tā

ir cilvēces filozofisko zināšanu attīstība, pasaulvēsturisks un

likumsakarīgs process, kura galvenais saturs ir augšupejoša kus-

tība un pasaules filozofiskās izzināšanas bagātināšana; tajā tiek

attīstītas idejas un jēdzieni par vispārīgajiem esamības un izzinā-

šanas pamatiem (likumiem), par domāšanas un esamības attiek-

smi. Attīstoties šai filozofijas galvenajai izzinošajai funkcijai, ar-

vien plašāk izpaužas filozofijas vēstures svarīgākā likumsaka-

rība — materiālisma un ideālisma, dialektikas un metafizikas

cīņa, kurā atspoguļojas šķiru cīņa.
Atšķirībā no buržuāziskajām filozofijas vēstures koncepcijām

marksistiskā filozofijas vēstures zinātne atklāj filozofijas vēsturis-

kās attīstības īstās likumsakarības, noskaidro filozofiskās domas

attīstības galvenos sociālos avotus, tās iekšējo sakaru ar sabied-

riskās apzinās attīstību dažādās tās formās, it īpaši ar zinātnes

attīstību.

Mūsdienu buržuāziskie filozofijas vēsturnieki filozofiskās idejas
dabas zinātņu sfērā uzskata vai nu par «filozofēšanas zemāko

formu» un ignorē tās, vai arī (piemēram, neopozitīvisti) rada

ideālistiskas un formālistiskas «zinātnes filozofijas» konstrukcijas,

norobežojot dabas zinātnes no pasaules uzskatu cīņas, no materiā-

listiskajām un dialektiskajām mācībām, pasludinot tās par sholas-

tiķu. Pretstatā buržuāziskajām filozofijas vēstures koncepcijām
marksisms-ļeņinisms saskata filozofijas un dabas zinātņu progre-
sīvo virzienu savstarpējā organiskajā sakarā, to savstarpējā ba-

gātināšanās procesā pasaules zinātniski filozofiskās izzināšanas

attīstības likumsakarīgu tendenci.

Marksistiskā filozofijas vēstures zinātne mūsdienu laikmetā
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kļuvusi bagātāka ar daudziem jauniem secinājumiem un vērtīgām
tēzēm, izstrādājusi viengabalainu zinātnisku filozofijas vēstures

koncepciju, atspēkojusi daudzus buržuāzisko filozofu nepareizos
uzskatus un maldus vispasaules filozofijas vēstures vērtēšanā.

Marksistiski ļeņiniskās filozofijas vēsture jaunajā laikmetā, kas

sākās ar Lielo Oktobra revolūciju, ir dialektiskā un vēsturiskā

materiālisma attīstības ļeņiniskā posma jauna pakāpe. Tā nesa-

raujami saistīta ar Padomju Savienības Komunistiskās partijas

un starptautiskās komunistiskās kustības ideoloģiju, politiku un

darbību.

Marksistiskās filozofijas vēsture laikā pēc Oktobra parāda, ka

ar visām pretrunām un grūtībām tā nemitīgi attīstās, kļūst bagā-
tāka ar jaunu vēstures pieredzi un mūsdienu zinātnes iekaroju-
miem. Marksisma-ļeņinisma filozofija ir neatņemama sastāvdaļa

sociālistiskajā ideoloģijā, kuras uzdevums ir «veidot zinātnisku,

reālistisku priekšstatu par risināmo uzdevumu raksturu, par ce-

ļiem uz komunismu, atklāt kontinuitāti padomju sabiedrības attīs-

tībā, parādīt mūsu augsto ideālu sakaru ar cilvēku vitālajām in-

teresēm ... nostiprināt vārdu un darbu, domas un rīcības vieno-

tību»1
.

1 Lielas Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 86. lpp-



XXI nodaļa

MŪSDIENU IDEĀLISTISKĀ FILOZOFIJA RIETUMEIROPAS

UN AMERIKAS ZEMĒS

XX gs. buržuāziskajā filozofijā padziļinās tās pagrimuma ten-

dences, kas iezīmējās gadsimtu mijā. Reakcija visās sfērās, kuru

nes sev līdzi imperiālisms, skar arī filozofiju. Lielās Oktobra sociā-

listiskas revolūcijas uzvara, sociālisma pasaulvēsturiskie panākumi
Padomju Savienībā, visagresīvāko imperiālistisko spēku militāri

politiskā sakāve otrajā pasaules karā, pasaules sociālistiskās sistē-

mas izveidošanās, koloniālisma krahs •— tas viss vēl vairāk pa-
stiprina buržuāziskās ideoloģijas naidīgumu ne tikai pret mar-

ksismu, bet arī pret tām vēsturiski progresīvajām buržuāziskajām
mācībām, kas bija marksisma priekšteces. Lielie zinātnes atklā-
jumi un aizvien pieaugošā zinātnes loma visā mūsdienu dzīvē no-

ved pie tā, ka dabas zinātņu dati ielaužas filozofijā. Buržuāziskie

filozofi bieži vien izvirza svarīgas un interesantas teorētiskas pro-
blēmas, un daži no viņiem sekmīgi izstrādā atsevišķas speciālas
zinātnes nozares (loģiku, semiotiku utt.). Tomēr no zinātnes da-

tiem gūtie materiālistiskie un ateistiskie secinājumi, kuri aizvien

spēcīgāk ietekmē katru, kuram nav aizspriedumu, parasti izraisa

buržuāzisko filozofu asu opozīciju. Tā rodas dažādi filozofijas vir-

zieni, kas, pretendēdami uz zinātniskumu, izskaidro mūsdienu zi-

nātnes saturu un metodes ideālistiski, cenšas izskaust tās materiā-

listisko saturu un samierināt to ar ideālistiskiem un fideistiskiem

uzskatiem.

Ideālistiskā filozofija pēc sava objektīvā stāvokļa kapitālistis-
kajā sabiedrībā ir naidīga progresīvajiem spēkiem, nostājas pret
Progresīvās zinātnes attīstību un patiesajām tautas prasībām.
Ideālistisko filozofiju, kas ir deģenerējošās šķiras teorētiskā paš-
aPziņa, aizvien vairāk piesātina pesimisma gars, tā aizvien mazāk

sPēj dot atbildes uz laikmeta zinātniskajām, morālajām un politis-
kajām prasībām. XX gs. ideālistiskā filozofija ir komplicēts vis-

dažādāko skolu un sistēmu savijums, no kurām katra cenšas no-

sargāt savu patstāvību, bet reizē labprāt aizņemas citu skolu ide-

jas. Tomēr ideālistiskās filozofijas virzienos, kas saglabājuši savu

Jetekmi gadsimta vidū, var izdalīt vairākas vadošās tendences:
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41»



644

1) [racionālismu, kura vistipiskākā izpausme ir Bergsona intuitī-

visms (visvairāk attīstītā tā sauktās dzīves filozofijas forma) un

eksistenciālismu (jeb «eksistences filozofiju»), kas nomainījis
«dzīves filozofiju»; 2) kvazizinātnisko empīrismu, kas atšķiras no

iepriekšējām empīrisma formām ar to, ka nereti izmanto matemā-

tiskās loģikas aparātu. Sās tendences vistipiskākais pārstāvis ir

neopozitīvisms; 3) fideismu. Tieksme uz fideistiskiem secinājumiem
piemīt visiem ideālistiskās filozofijas virzieniem; tīrā veidā tā pa-
rādās atklāti reliģiskajās mācībās, pirmām kārtām neotomismā,

kas atjauno viduslaiku sholastiskās dogmas.
Bez šīm galvenajām tendencēm un virzieniem mūsdienu ideā-

listiskajā filozofijā ir arī novirzieni, kas tādā vai citādā proporcijā
savieno minētās tendences. Sā tipa visietekmīgākās mācības ir

pragmatisms un fenomenoloģija.

1. §. Iracionālistiskais virziens. A. Bergsona intuitīvisms

XX gadsimtā iracionālisms spēcīgi ietekmē visu buržuāziskās

sabiedrības garīgo dzīvi. Gadsimtu mijā ievērojami pastiprinājās
Nīčes voluntārisma ietekme; Nīčes darbiem, kas tika publicēti
autora dzīves laikā, sākumā bija maz lasītāju.

No XX gs. sākuma psiholoģijas zinātni, socioloģiju un mākslu

pakāpeniski sāka ietekmēt tā saucamā psihoanalīze —
austriešu

psihiatra Z. Freida (1856 —1939) mācība. Savas darbības pirmajā
posmā Freids attīstīja domu, ka cilvēka rīcības un psihiskās dzī-

ves pamatā ir iracionāli zemapziņas impulsi un seksuāla rakstura

tieksmes. Turpmāk Freids un it sevišķi viņa skolnieki centās arī

sabiedrības attīstību un sociālās attiecības izskaidrot, balstoties uz

cilvēka bioloģiskajiem un psiholoģiskajiem instinktiem un tiek-

smēm. Freidisms kļuva par vienu no visai izplatītām filozofiski so-

cioloģiskām doktrīnām, kas pretējas materiālistiskajai vēstures iz-

pratnei. Sajā laikā iracionālisma vilnis sāka skart arī buržuāzisko

mākslu. Literatūrā, tēlotājā mākslā un mūzikā par raksturīgām
iezīmēm kļūst atteikšanās no klasiķu reālistiskās tradīcijas, dar-

bību, kas likumsakarīgi attīstās, nomaina juceklīga pārdzīvojumu

plūsma, notiek formas deģenerēšanās un satura izskaušana, at-

teikšanās no skaidrības un loģiskas harmonijas, bezjēdzības un

aloģisma slavināšana, zemapziņas motīvu un prāta kontrolei ne-

pakļauto iracionālo spēku rotaļas pārspīlēšana.
XX gs. sākuma iracionālisma ievērojamākais pārstāvis bija

franču ideālists Anrl Bergsons (1859—1941). Savā filozofijā Berg-

sons diezgan meistarīgi sakausēja idejas, kas bija aizgūtas no

vācu iracionālistiem (no Šellinga viņa darbības pēdējā posma

un Šopenhauerā), ar franču ideālistu Mena dc Birāna un E. Butru

spirituālistiskajām un iracionālistiskajām idejām. Bergsona fiļ0
'

zofija ir tikpat antiintelektuāla un iracionāla kā Nīčes filozofija.
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taču šīs iezīmes tajā izpaužas mazāk rupjā formā. Bergsons uzska-

tīja, ka viņa filozofijas galvenais mērķis ir «pārvarēt saprāta vie-

dokli» 1
.

Pēc Bergsona mācības, dzīvība ir pasaules būtība, tā ir

iracionāla, un tikpat iracionāla ir tās apgūšana.

Bergsona filozofijā, tāpat kā visā «dzīves filozofijā», dzīvība

tiek identificēta ar pārdzīvojumu. Par visdrošāko faktu, kas ir vi-

sas filozofēšanas izejas punkts, Bergsons uzskata mūsu pašu ek-

sistenci, kas izpaužas nepārtrauktā sajūtu, emociju un tieksmju
maiņā, īsāk, ,mūsu psihes stāvokļu pārmaiņās. Sī pārdzīvojumu
plūsma Bergsonam ir vienīgā īstā realitāte un tāpēc ir filozofijas
priekšmets.

Savas filozofijas svarīgākos jēdzienus Bergsons smeļas no ga-

rīgās dzīves psiholoģiskās analīzes. Introspektīvo psiholoģisko pē-
tīšanu Bergsons uzskata par filozofisko pētījumu metodi, par «me-

tafizikas» sistēmas veidošanas līdzekli: individuālās apziņas stā-

vokļiem viņš piešķir ontoloģisku nozīmi un pasludina tos par

pašas esamības definējumiem. Analizējot subjekta psihisko dzīvi,
Bergsons saskata divas apziņas spējas: intuīciju, kura saistīta ar

dzīves vērojošo pusi, un intelektu, kurš saistīts ar tās aktīvo pusi.
Bergsona doma iet caur intuīciju subjekta apziņas dziļumā uz bez-

personisku apziņu, garu, kas, pēc Bergsona domām, ir dzīves un

visa Visuma būtība, bet caur intelektu un darbību — uz ārieni, uz

ķermeņiem, kas piepilda telpu, uz matēriju.
Intuitīvā iedziļināšanās apziņas mainīgajā dzīvē atklāj tās

iekšējo substanciālo pamatu, ilgumu, ar kuru Bergsons būtībā

domā laika subjektīvo pārdzīvojumu. Viņš ilgumu attēlo kā «mūsu

esamības pamatu un lietu būtību» 2
.

Apziņas dzīvi, kas izvēršas

ilgumā, Bergsons pretstata matērijas pasaulei. Aplūkojot šo matē-

rijas pasauli no galēji mehānistiska viedokļa, Bergsons apgalvo,
ka matērija ir kaut kas konservatīvs, inerts, nedzīvs, ka tie ir ķer-
meņi, kam piemīt tikai telpiskas noteiksmes, tā ir mūžīgas atkārto-

šanās un vienveidības, mehāniskā determinisma un fatālas pre-

destinācijas sfēra. Pretstatā matērijas pasaules dalāmībai un

mehāniskajai vienveidībai Bergsons garīgo dzīvi raksturo kā

nedalāmu apziņas plūsmu, kurā tikai mākslīgi, ar uzmanības pie-
vēršanu var izdalīt atsevišķus stāvokļus. Ilgumam, kas ir psihis-
kās dzīves pamats, nav ne «iepriekš», ne «tagad», tas ir vienots

nedalāms akts, kurā pagātne nepazūd nebūtībā, bet nepārtraukti

saglabājas un uzkrājas.
Pēc Bergsona uzskatiem, personības attīstība, kas būtībā ir vi-

ņas ilgums, ir nemitīga jaunā radīšana, katrs mūsu dzīves mo-

ments, tas ir radošs akts, kas nepakļaujas nekādai likumsakarībai

un kas rada neparedzētus, negaidītus stāvokļus. Garīgā dzīve ir

indeterminisma valstība. Ilguma un garīgas dzīves pasaules pret-

1 .4. BepecoH, TBopnecKaH 3Bojhou.hh, M.—Cn.6, 1914, CTp. IX.

2 Turpat, 35. lpp.
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statīšana matērijas un cieto ķermeņu pasaulei veido pirmo priekš-
noteikumu tai intelekta kritikai, kas ir Bergsona filozofijas pa-
mats. Otrais šās intelekta kritikas priekšnoteikums ir teorijas at-

raušana no prakses, darbības pretstatīšana izziņai.
Pēc Bergsona, cilvēks kā fizisks ķermenis, kā organisms spiests

darboties viņa dzīvei nepieciešamo materiālo lietu vidū. Cilvēka

ķermeņa darbību vada smadzenes, kas nespēj radīt priekšstatus un

kam nav sakara ar apziņas darbību. Psihiskos procesus neizraisa

procesi, kas notiek ķermenī. Tādējādi plaisa starp matēriju un garu

Bergsonam ir galējs psihofizisks paralēlisms.

Bergsons piekrīt, ka intelekts, domāšana saistīta ar smadzenēm

kā darbības orgānu. Tomēr šis sakars ir tikai tāds, ka smadzenes

norāda intelektam, kas vajadzīgs darbībai, bet intelekts izvēlas

praktiskās darbības veidus, ceļus, kā apgūt lietas. Pēc Bergsona

domām, tā tad arī ir vienīgā intelekta un tā radāmās zinātnes

funkcija. Bergsons pilnīgi nenoliedz intelekta nozīmi cietu ķer-

meņu izzināšanā, taču apgalvo, ka intelekts nemaz neesot spējīgs
izzināt kustību un ka to «raksturo dabiska dzīves neizpratne»

1
.

Intelekta galvenā īpatnība ir tāda, ka tam «ir skaidrs priekšstats
tikai par nekustīgo»2

. Intelekta vājums, pēc Bergsona domām, ir

tas, ka, cenšoties padarīt savai izpratnei pieejamu dzīvo, mainīgo

īstenību, tas apstādina kustību, sašķeļot to miera stāvokļa momen-

tos, sadala komplicēto un mainīgo, reducējot to uz vienkāršo un

miera stāvoklī atrodošos.

Kritizējot intelektuālo izzināšanu, Bergsons izdara divas rup-

jas loģiskas kļūdas. Pirmkārt, viņš katru domāšanu identificē ar

metafizisku domāšanu, kas operē ar sastingušām, nekustīgām kate-

gorijām un tāpēc nevar sasniegt adekvātu kustības, attīstības iz-

ziņu. Taču Bergsons šajā metafiziskās domāšanas ierobežotībā redz

nevis pamatu pārejai uz dialektisko domāšanu, bet tikai ieganstu,
lai pilnīgi atteiktos no loģiskās domāšanas kā īstenības izzināša-

nas līdzekļa. Otrkārt, Bergsons, cenšoties pierādīt intelekta nede-

rīgumu kustības un dzīves izzināšanai, aizstāj objektīvi pastāvošo
kustību un dzīves procesus ar ilgumu, t. i., pārdzīvojamo apziņas
plūsmu. Bet, tā kā dzīve, pēc Bergsona, kā arī pēc visas «dzīves

filozofijas» pamatpostulāta vispār, ir iracionāla, nav izsakāma jē-

dzienos, tad visus tās izzināšanas racionālos ceļus Bergsons no-

raida. Reizē ar to viņš pretendē uz dzīves izzināšanu, kas jādod
viņa filozofijai. Pēc viņa domām, dzīve tiek izzināta ar mistisku

intuīciju. «Par intuīciju,» viņš saka, «sauc intelektuālas simpātijas

veidu, ar kuru nokļūst priekšmeta iekšienē, lai saplūstu ar to, kas

tajā ir vienīgais un tātad neizsakāmais.»3

Intuīcijas pirmais nosacījums ir pilnīga atteikšanās no jebkuras

1 A. BepzcoH, TBopnecKaH sbo.iiouhh, CTp. 148.

2 Turpat, 140. lpp.
3 A. BepecoH, Co6paHue commeHHfi, t. 5, CIT6., 1914, CTp. 6.
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intereses, no sakara ar derīgu darbību. Bergsons izšķir divu veidu

intuīciju: filozofisko, kas apjēdz dzīves vispārīgo plūsmu, un māksli-

niecisko, kura virzīta uz individuālām parādībām. Pēc Bergsona
domām, mākslinieka talants ir negatīva spēja atteikties no prak-
tiskas intereses, ieiet sevī, savā iekšējā pasaulē. Tādējādi «tīrās

mākslas», «mākslas mākslai» koncepcijas Bergsona personā ieguva
savu teorētiķi. Par otro intuīcijas nosacījumu Bergsons uzskata

milzīgu gribas sasprindzinātību. Intuīcija, viņš apgalvo, ir pret-
runā mūsu domas parastajai darbībai, kurā doma noskaņota uz

apkārtējo lietu intelektuālu apzināšanu. Intuitīvai apjēgšanai ne-

pieciešams pārslēgt uzmanību, «lietot vardarbību un ar gribas aktu

izstumt intelektu ārpus viņa paša»
1
. Intuīcija tieši virzīta uz mūsu

pašu Es. Tā kā gribas piepūle turpinās, «mēs pārkāpjam sevis pašu
robežu»2

, mūsu Es ilgums paplašinās līdz Visuma mērogiem, līdz

dzīvei kā pasaules procesam.

«Dzīve», ko Bergsons apskata pirmām kārtām kā apziņas
plūsmu, kā pārdzīvojumu, pēkšņi maina savu saturu, pārvēršas
par bioloģisku parādību, par organiskās pasaules dzīvi, kuras evo-

lūcija kļūst par Bergsona speciālas pētīšanas priekšmetu. Psiholo-

ģiskās problēmas atdod vietu bioloģiskajām problēmām. Tomēr

Bergsons bioloģijas problēmas apskata ar to pašu pašnovērošanas
un intuīcijas metodi, būdams pārliecināts, ka «evolūcija katrā mo-

mentā pieļauj psiholoģisku skaidrojumu ..
.»

3
. Organiskās pasau-

les evolūcija viņam ir izstiepta un ārējā pasaulē projicēta indivi-

duālās apziņas evolūcija. Bioloģiskās formas dod šai iekšējai ap-

ziņas evolūcijai tikai apvalku.
Tā kā Bergsons savā pētījumā neiziet no psihisko stāvokļu

loka, intuīcijas aktā, kas ir gribas pūles iekļūt ilgumā, neatklājas
nekas cits, kā tikai pati šī gribas piepūle. Intuīcija pec būtības ir

griba, kas apcer pati sevi. Taču tagad izrādās, ka tā ir nevis per-

sonības individuālās gribas sasprindzinātība, bet kaut kādas kos-

miskas pūles, dzīves virzītājs princips jeb, kā izsakās Bergsons,
«dzīves impulss». Apskatot cieto ķermeņu pasauli un ilgumu, Berg-
sons pretstatīja matēriju apziņai, bet, apskatot dzīves parādības,
izrādās, ka šis viņa duālistiskais viedoklis bijis šķietams un tā

pamatā bijis spirituālisms.

Bergsons tagad pasludina, ka matērija nav kaut kāds cits, at-

tiecībā pret garu patstāvīgs pirmsākums, bet garīgā elementa ze-

mākā pakāpe, gara radošā spēka vājināšanas produkts. Gars — ta

ir radoša realitāte, matērija arī ir realitāte, taču tada, kas sairst,

degradējas. Balstoties uz otro termodinamikas principu, Bergsons

apgalvo, ka nenovēršams pagrimums ir visas matērijas likums.

Turpretī dzīve, pēc Bergsona mācības, ir rezultāts aktīvā vitālā

1 A. Bepzcon, TBopMecKan 3bo.jiioii.hh, cīp. 174.
2 A. BepecoH, CočpaHHe coiHHeHHft, t. 5, CTp. 33.

3 A. BepecoH, TBopuecKaa sbojiioiihh, CTp. 47.
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garīgā pirmsākuma ieviešanai nedzīvajā, inertajā matērijā un mē-

ģinājums aizturēt tās krišanu, tā ir «realitāte, kas tiek radīta irstošā

realitātē»1. Dzīves avots ir «pārapziņa», kas veido centru, «no

kura kā no milzīgas buķetes tiek izsviestas pasaules», citiem vār-

diem, tas ir dievs. «Tādā veidā definētajam dievam,» raksta Berg-
sons, «nav nekā nobeigta, viņš ir nepārtrauktā dzīve, darbība, brī-

vība.»2 Šeit Bergsona filozofija kļūst jau par atklātu fideismu: dzī-

vības impulss, radošs gribas pirmsākums — tas viss galu galā
nonāk pie dieva. Pāreju no nedzīvās matērijas uz dzīvo Bergsons
izskaidro, balstoties uz īpašu dzīvības pirmsākumu. Matērijas
gabali, kam piemīt apziņa, viņš saka, atdzīvojas, pārvēršas
par organismiem un sāk evolūciju, no dievišķās pārapziņas izejošā
dzīvības impulsa mudināti.

Zinātne neatspēkojami pierādījusi, ka dzīvība rodas pēc Zemes

ilgstošas ģeoloģiskas evolūcijas, bet apziņa — dzīvības attīstības

augstākajā pakāpē. Turpretī Bergsons vienoto evolūcijas līniju, kas

saista neorganisko un organisko dabu, saskalda divās daļās un

atmet to nozarojumu, kas bija pirms dzīvības rašanās. Par evolu-

cionārā procesa avotu viņš padara apziņu, uzskatot to kā virzošo

spēku, kā dzīvības impulsu.
Piešķirot evolūcijas procesam mistisku raksturu, Bergsons pie-

dēvē evolūcijai iezīmes, kuras viņš esot atklājis, aprakstot indivi-

duālās apziņas dzīvi. Tā kā garam tiek piešķirta pilnīga brīvība,

Bergsons personības psihisko dzīvi uzskata par tādu radošu aktu

nepārtrauktu sēriju, kuri rada absolūti jaunus, negaidītus stāvok-

ļus. Atbilstoši tam arī dzīvības attīstībai tiek atņemtas jebkuras
likumsakarības, kas piemīt «radošajai evolūcijai», kuras gaitā dzī-

vības impulss rada neparedzētas, kvalitatīvi jaunas formas.

Nostājoties pret Darvina mācību un pievienojoties vitālisma pie-

kritējiem, Bergsons paziņo, ka dzīvības impulss tiek nodots no

dīgļa dīglim un dzen organismus uz priekšu pa evolūcijas ceļu.

Tās gaitā sākotnējā vienotā dzīvības plūsma sadalās un savā tālā-

kajā attīstībā izraisa divu pretēju evolūcijas nozarojumu rašanos.

Tajos izveidojas divas pretējas formas, kādās organisms pielāgo-
jas apkārtējai pasaulei, — instinkts un intelekts. Instinkts izpau-
žas organisko rīku (vēža spīļu, zobu utt.) izveidošanā, kuri ir pie-
mēroti organismam nepieciešamo funkciju veikšanai, intelekts —

apzinīgā mākslīgo rīku radīšanā, kuri vajadzīgi praktiskajai dar-

bībai. Tā Bergsona mācībā loks noslēdzas: atsakoties no intelekta

kā izzināšanas līdzekļa, tiek izveidota pseidozinātniska bāze —

falsificēta evolūcijas teorija.

Bergsona iracionalisms talak attīstās mā-

cībā par sabiedrību; šās mācības raksturīga
iezīme ir atklāts bioloģisms, kas papildināts ar spirituālismu, kurs

pāriet mistikā. Pēc Bergsona uzskatiem, reālās cilvēku attiecības

Mācība par sabiedrību

1 A. BepecoH, TBopnecKaH sbojuouhh, CTp. 222
2 Turpat.
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nosaka bioloģiski cēloņi. Jebkādu principiālu cilvēku sabiedrības

atšķirību no skudru pūžņa Bergsons noliedz; visos gadījumos
instinkts tiek pasludināts par kopdzīves un tās organizācijas pa-
matu.

Cilvēku bioloģisko kopumu Bergsons nosauc par noslēgtu sa-

biedrību; tā vienmēr aptver noslēgtas cilvēku grupas cilts, pilsētas
vai valsts robežās. Tomēr, pēc Bergsona mācības, cilvēks ir ne tikai

dzīvnieks, bet arī mistiķis; cilvēka dabā ietilpst arī garīgais pirm-
sākums, kas atrodas mistiskā radniecībā ar pasauli aptverošo
dieva enerģiju un gribu. Cilvēka garīgajai saskarei ar dievišķo

spēku nav nekādu robežu, un cilvēki izveido, tiesa, tikai ideālā,
atklātu sabiedrību, kas aptver visu cilvēci. Pamatojoties uz šo cil-

vēka divējādo dabu, tiek izstrādāti divi sociālo attiecību tipi, divi

morāles un reliģijas tipi. Noslēgtajā sabiedrībā valda sociālais

instinkts, kas izpaužas noslēgtā morālē, kuras uzdevums ir nostip-
rināt attiecīgo sociālo grupu; šai morālei ir piespiedu raksturs; tā

pilnīgi pakļauj indivīdu attiecīgās noslēgtās sabiedrības intere-

sēm; aiz šās sabiedrības robežām tās darbība izbeidzas. Tāpat kā

noslēgtās morāles, arī statiskās reliģijas uzdevums ir saglabāt no-

slēgto sabiedrību. Sī reliģija īsteno savu mērķi, liekot cilvēkam

ievērot noslēgtās morāles prasības, kā arī ar mītu palīdzību iedve-

šot viņā ticību nemirstībai un cerību uz augstāko spēku palīdzību.
Katra noslēgtā sabiedrība, apgalvo Bergsons, paredzēta karam:

daba «gribēja karu vai vismaz radīja cilvēkam tādus dzīves ap-

stākļus, kas karu padara nenovēršamu»1; dziļi iesakņojies kara

instinkts, kas piemīt katram indivīdam, ir visas civilizācijas pa-

mats.

Bergsons mazliet mīkstina Nīčes mācību par cilvēku iedalījumu
kungu rasē un vergu rasē, apgalvodams, ka starp šīm grupām
krasu un nepārejamu robežu neesot. Taču sabiedrības hierarhisko

uzbūvi un tās iedalījumu augstākajā, skaitā nelielajā privileģēto
indivīdu šķirā, kam pieder absolūti visa vara, un pakļautajā masā

Bergsons uzskata par jebkuras sabiedriskas organizācijas nesa-

tricināmu nosacījumu.
Atšķirībā no noslēgtās morāles atklātā morāle, kas piemīt at-

klātajai sabiedrībai, iziet ārpus nacionālo un valsts robežu ietva-

riem, tā izvirza indivīda svētuma, personiskās brīvības un visu

cilvēku vienlīdzības principus, kuri ir pilnīgi sveši noslēgtajai
morālei. Šos principus formulē atsevišķi ģēniji, un tiem nav pa-

vēļu, bet aicinājumu raksturs, tos ievēro nevis piespiedu kārtā, bet

labprātīgi. Atklātā morāle sakļaujas ar dinamisko reliģiju, ko

rada izņēmuma personības, pravieši, svētie, cilvēces garīgie vadoņi.
Šī reliģija sludina mistisku mīlestību pret visiem cilvēkiem un sak-

ņojas dziļi cilvēka dvēselē, kas nonāk intuitīvā saskarē ar dzīvības

1 H. Bergson, Les deux sources dc la morāle et dc la religion, Paris, 1932,

p. 297.
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impulsu, ar dievības radošo enerģiju. Šās reliģijas kristalizāciju
Bergsons saskata kristietībā.

Tādējādi no Bergsona mācības izriet, ka gan noslēgtajā, gan

atklātajā sabiedrībā tiešais spēks, kas nosaka sabiedrības attīs-

tību, ir atsevišķu izcilu personību griba un darbība, ka sabiedrības

attīstība nav pakļauta likumu darbībai un nav iepriekš paredzama.
Nekāds prāts, pat pārcilvēcisks, saka Bergsons, nevar pateikt, kādā

virzienā iet sabiedrība: tā ies turp, kur to vedīs izcilas personības.
«Mēs neticam, ka vēsture ir fatāla. Nav tāda šķēršļa, ko nevarētu

pārvarēt gribas, kas ir attiecīgi noskaņotas, ja tās ķersies pie tā

savlaicīgi. Tādējādi nav nekāda nenovēršama vēstures likuma.»1

Šie vārdi, kas ir Bergsona sociāli politisko uzskatu kvintesence,

skaidri norāda uz viņa sociālās mācības «diviem avotiem» — bai-

lēm no vēstures objektīvajiem likumiem un cerību uz to, ka ar gri-
bas piepūli var pagriezt vēstures gaitu atpakaļ.

2. §. Pragmatisms

Pragmatisms kā filozofijas virziens radās un izveidojās Ame-

rikas Savienotajās Valstīs. XIX gs. 70. gados šās filozofijas galve-
nos principus it kā garāmejot izteica lielais amerikāņu loģiķis
Čarlzs Plrss (1839—1914). Tos populārākā formā attīstīja Viljams
Dželmss (1842—1910). Taču mūsdienu pragmatisma galvenais
priesteris Amerikas Savienotajās Valstīs bija Džons Djūijs (1859—
1952).

XX gs. sākumā pragmatisms iespiedās Eiropā un šeit to ener-

ģiski aizstāvēja angļu filozofs F. Šillers, itālieši Papini un Preco-

lini, kā arī citi. Pirms otrā pasaules kara pragmatisms zināmā

mērā izplatījās Cehoslovakijā (K. Capeks un I. Fišers) un visai

ievērojamā mērā — Ķīnā (Hu Ši). Pragmatisms atstājis savas pē-
das arī daudzās citās zemēs, taču nekur tam nav bijusi tāda loma

kā Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tas iespiedās visās garīgās
dzīves sfērās un uz vairākiem gadu desmitiem pakļāva sev tautas

izglītības sistēmu. Pragmatisma iziešanu plašā publikā pavadīja
liels troksnis. Pragmatisti paziņoja, ka viņi izdarījuši «Kopernikam

līdzīgu apvērsumu», pilnīgu «rekonstrukciju filozofijā». Viņi ap-

galvoja, ka beidzot esot atraduši atslēgu filozofijas mūžseno jautā-
jumu atrisināšanai, saprazdami, ka filozofisko problēmu jēga ir

praktiskā attieksme pret cilvēka dzīvi. Pēc pragmatistu apgalvo-
jumiem, filozofijai jānodarbojas nevis ar «filozofu problēmām»,
bet gan ar «cilvēku problēmām», citiem vārdiem, ar cilvēku mēr-

ķiem un to sasniegšanas līdzekļiem; filozofija jāpārveido mūsu

dzīvei izdevīgās interesēs. Šīs deklarācijas ieinteresēja ne mazumu

cilvēku — it īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, kur interese par

1 H. Bergson, Les deux sources dc la morāle et dc la religion, p. 317.
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abstraktu teorētisku domāšanu nekad nav bijusi liela un kur tikai

praktiski ievirzīta teorija varēja cerēt, ka ar to vispār sāks nodar-

boties.

No pirmā acu uzmetiena šķita, ka pragmatisms ir amerikāņu
veiksmīgo buržuju optimistiska filozofija; taču īstenībā tas piesā-
tināts ar pesimismu, bailēm no zinātnes un neticību cilvēka saprā-
tam. Pragmatisma būtību var izteikt ļoti īsi: cilvēkam jādarbojas
iracionālā un neizzināmā pasaulē, mēģinājumi sasniegt objektīvo
patiesību ir bezcerīgi un tāpēc zinātniskām teorijām, sociālām ide-

jām, morāles principiem utt. jāpieiet «instrumentāli», t. i., no tāda

viedokļa, cik tās izdevīgas un ērtas mūsu mērķu sasniegšanai; kas

derīgs un noved pie panākumiem, tas arī ir patiess.

Šā virziena dibinātāja C. Pīrsa pragma-
tisms izpaudās galvenokārt divās teorijās:
šaubu-ticības teorijā un nozīmīguma teo-

rijā. Noliegdams neapstrīdamo faktu, ka objektīvā realitāte atspo-

guļojas cilvēka apziņā, Pīrss apgalvoja, ka domāšanas vienīgā

funkcija esot šaubu pārvarēšana un stabilas ticības izstrādāšana.

Ar ticību viņš saprata apzinātu gatavību vai pieradumu attiecīgos
apstākļos rīkoties tādā vai citādā veidā. Pīrss sajauca apziņas
darbības gnozeoloģisko, psiholoģisko un bioloģisko aspektu. Savas

pragmatiskās doktrīnas kontekstā 1 Pīrss apskata izzinošo domā-

šanu kā kustību nevis no nezināšanas uz zināšanu, bet no šaubu

stāvokļa un svārstīšanās uz stingru domu, uz stabilu ticību, kas

spēj virzīt darbību. Pie tam jautājumu, vai cilvēka ticība atbilst

no viņa neatkarīgajai realitātei, Pīrss atmet kā bezjēdzīgu.
Cenšoties saskaņot visas īstās zinātnes pieņemtās objektīvās

patiesības atzīšanu ar šaubu-ticības subjektīvistisko teoriju, Pīrss

definēja patiesību kā tādu stabilu ticību, pie kuras galu galā obli-

gāti nonāktu visi kompetentie zinātnieki, ja attiecīgās problēmas
pētīšana turpinātos neierobežoti ilgi. Taču uz jautājumu, kāpēc visi

pētnieki nonāktu pie vienas un tās pašas ticības, Pīrss nespēja
atbildēt. Bet reizē ar to viņš teica, ka ticība tiek uzskatīta par pa-

tiesu tādā gadījumā, ja uz tās balstītā darbība noved mūs pie iz-

virzītā mērķa.
Izzināšanas mērķa un funkciju pragmatiskas interpretācijas

agnosticisms noveda Pīrsu pie izzināšanas priekšmeta objektīvās
pastāvēšanas noliegšanas. Pīrss apgalvoja, ka mūsu ideju un jē-
dzienu visu saturu vai nozīmi izteic tās praktiskas sekas, kādas mēs

varam no tiem gaidīt. Šis «Pīrsa princips», kas ir visas pragma-

tiskās filozofijas pamatprincips, parāda tās subjektīvi ideālistisko

būtību. No šā viedokļa eksistēt nozīmē — izraisīt praktiskas
sekas. Pragmatisma teorētiskais pamats bija Pīrsa izvirzītās trīs

Č. Pīrsa agrīnais

pragmatisms

1 Jāatzīmē, ka visa Pīrsa diezgan komplicētā un pretrunīga filozofiskā

mācība (nemaz jau nerunājot par viņa zinātniskajiem pētījumiem loģikā, se-

miotikā un matemātikā) nebūt nav reducējama uz pragmatisko doktrīnu.
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idejas: 1) domāšanas kā subjektīva psiholoģiska apmierinājuma
izpratne; 2) definējums, ka patiesība ir tas, kas ved mūs uz

mērķi, un 3) faktiska lietu identificēšana ar šo lietu juteklisko
jeb «praktisko» seku kopumu.

Džeimss, pārņēmis Pīrsa pragmatiskās ide-

jas, attīstīja tās un izmantoja pirmām kār-

tām reliģiskās ticības aizstāvēšanai. Tas viņa pragmatisma va-

riantam piešķīra spilgti izteiktu fideistisku raksturu.

Balstoties uz Pīrsa agnostisko izpratni par domāšanu kā

līdzekli ticības sasniegšanai, Džeimss izvirzīja tēzi par «gribu
ticēt». Viņš apgalvoja, ka, risinot svarīgākos pasaules uzskata jau-

tājumus, konkrēti, jautājumu par to, vai vajag ticēt dievam, mēs

nevarot rēķināties ar saprāta un zinātnes palīdzību. Šis jautājums
jārisina ar jūtu un gribas palīdzību. «Mums ir tiesības ticēt uz

savu pašu risku jebkurai hipotēzei.. .»*, kas spēj sniegt mums ap-

mierinājumu, viņš teica. Tomēr tikai vēlēšanos vien, lai dievs būtu,

Džeimss uzskata par nepietiekamu, lai ticētu dievam. Tā kā šāda

ticība dod cilvēkam apmierinājumu un mieru, tā gūst pilnīgu prag-
matisku attaisnojumu. Tas, ka Džeimss pasludina tiesības uz ira-

cionālu ticību dievam, viņam nebija nejauša atkāpšanās no zināt-

niska pasaules uzskata. Visu īstenību Džeimss uzskatīja par ne-

saistītu notikumu haosu, par «plurālistisku Visumu», kurā nav ne

nepieciešamības, ne cēloņsakarības, kurā nedalīti valda gadījums.
Pēc Džeimsa mācības, mums apkārtējā pasaule savā būtībā ir ne-

izzināma. Tam, ko mēs parasti uzskatām par mūsu zināšanām par

apkārtējo pasauli, nav nekāda objektīva avota un satura, tas viss

ierobežojas tikai ar «pieredzi», kas tiek saprasta kā «apziņas
plūsma».

Pragmatismā, tāpat kā mahisma filozofijā, jēdziens «pieredze»
maskē materiālistiskās un ideālistiskās līnijas sajaukšanu filozo-

fijā. Attīstot savu pieredzes koncepciju, ko viņš nosaucis par «ra-

dikālo empīrismu», Džeimss pasludināja par pasaules sākot-

nējo pamatu «tīro pieredzi», kuras daba nav ne materiāla, ne

ideāla un attiecībā pret kuru atšķirībai starp subjektu un objektu
ir tīri nosacīta nozīme. Ja ņemam jebkuru «pieredzes fragmentu»,
tad «vienā savienojumā tā figurē kā doma, otrā — kā lieta»2.
Džeimss uzskata visas lietas, realitātes, ar kurām mums ir darī-

šana pieredzē, par mūsu patvaļīgas postulēšanas produktiem. Ar

uzmanības un gribas piepūli mēs izdalām no apziņas tiešas

plūsmas jeb «tīrās pieredzes» atsevišķus fragmentus, kas tādējādi
kļūst par apkārtējās pasaules lietām. Tās eksistē tikai tiktāl, ciktāl

tām tic; «ticības objekti» savukārt ir «vienīgās realitātes, par ku-

rām var runāt»3. Atzīstot lietas par ticības objektiem, Džeimss

Džeimsa pragmatisms

1 y. JļoiceMC, 3aBHCHMOCTb Bepbi ot bojih, Cri6, 1904, CTp. 33.
2 «Hoßbie Hiien b (pHjioccKpHii», Cri6., 1913, N? 4, cīp. 108.
3 Sk. M. 96ep, riparMaTH3M. ripHJicoKeHHe «Otbct BmībHMa ,H,>KeMca», C116.,

1911, cīp. 124.
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pasludina visu realitāti par absolūti «plastisku», par tādu, kas pa-

kļaujas mūsu izzināšanas, t. i., tīri ideāliem pūliņiem. Vajag tikai

sasprindzināt gribu, un realitāte iegūst to kādu mēs esam

gribējuši tai piešķirt. Džeimsa empīrisms, izrādās, ir subjektīvais
ideālisms un voluntārisms. Un viņa empīrisma «radikālisma» sa-

turs ir tāds, ka jēdziens «pieredze» tiek izstiepts tiktāl, ka aptver
sapņus un halucinācijas, reliģisko ekstāzi, spiritiskas parādības un

vispār visu to, ko tā vai citādi var pārdzīvot cilvēks. Rezultātā šis

jēdziens zaudē izzinošo nozīmi un kļūst tikpat iracionāls kā jē-
dziens «dzīve» «dzīves filozofijā».

Tā kā, pēc Džeimsa mācības, pieredzē mums nav darīšana ar ob-

jektīvo realitāti, mūsu jēdzieniem, idejām un teorijām, kas tiek ra-

dīti pieredzes procesā, nav objektīva satura. Tie nav objektīvās
realitātes atveidojumi vai kopijas, bet līdzekļi, kādus mēs lietojam
savu mērķu sasniegšanai. Tāpēc idejas var tikt vērtētas tikai prag-
matiski un runāt par to patiesumu vajag nevis tādā nozīmē, ka tās

atbilst īstenībai, bet to darba spēju nozīmē. Citiem vārdiem, idejas
patiesums ir tās derīgums.

Pragmatisko patiesības teoriju Džeimss pielietoja arī reliģijas
aizstāvēšanai. Viņš apgalvoja: tā kā reliģiskajām idejām ir milzīga
vērtība, jo tās sniedz mierinājumu un cerību, tad «no pragmatisma

viedokļa tās būs patiesas tādā mērā, kādā būs tam derīgas» 1
.

Tā-

dējādi Džeimsa filozofija dažādā ceļā noveda pie viena un tā paša

mērķa — reliģijas aizstāvēšanas pret zinātni. «Pragmatisms,» rak-

stīja V. I. Ļeņins, «izsmej gan materiālisma, gan ideālisma meta-

fiziku, ceļ debesīs pieredzi un tikai pieredzi, par vienīgo kritēriju
atzīst praksi... un

... jo laimīgi no visa tā atvasina dievu aiz

praktiskiem nolūkiem, vienīgi prakses labā, bez jebkādas metafizi-

kas, bez jebkādas iziešanas aiz pieredzes robežām.»2

Pragmatiskā patiesības teorija izmanto faktu, ka patiesas zinā-

šanas dod cilvēkiem labumu un ka praktiskā pārbaude galu galā ir

vienīgais patiesības kritērijs. Bet šī teorija, pirmkārt, izdara nepa-

reizu secinājumu, ka tad, ja patiesība ir derīga, tad derīgums arī ir

viss patiesības saturs; otrkārt, pragmatisti atrauj zināšanas no sek-

mīgas darbības. Tā ir šās teorijas aplamība. Cilvēka darbība var

būt sekmīga tad, ja tā balstās uz patiesām zināšanām par lietām

un to īpašībām, ar kurām cilvēkam nākas rīkoties. Turpretī prag-

matisti apstājas tikai pie idejas vai teorijas derīguma fakta, ne-

skarot jautājumu, kāpēc attiecīgā ideja varēja būt derīga.
V. I. Ļeņins rakstīja, ka «materiālistam cilvēka prakses «sekmes»

pierāda to, ka mūsu priekšstati atbilst uztveramo lietu objektīvajai
dabai. Solipsistam «sekmes» ir viss tas, kas man vajadzīgs
praksē .. .»

3

1 B. IIMeMC, riparMaTH3M, C116., 1910, cīp. 50

2 V. I. Ļeņins, Raksti, 14. sēj., 320. lpp.
3

Turpat, 123. lpp.
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Pragmatisms, runājot par patiesības praktisku pārbaudi, traktē

praksi tīri subjektīvistiski, nesaskatot tajā neko citu kā tikai atse-

višķa indivīda mērķu un nodomu īstenošanu. Turpretī īstenībā

prakse kā patiesības kritērijs ir masu kopīga sabiedriskās ražoša-

nas un kritiski revolucionārā darbība, darbība, kuras pamats ir
cilvēka un objektīvas pasaules savstarpējā iedarbība un apkārtē-
jās īstenības pārveidošana, ko veic cilvēks. Tāpēc pretēji revizio-

nistu un daudzu buržuāzisko filozofu apgalvojumiem starp prag-
matisko patiesības praktiskās pārbaudīšanas izpratni un mar-

ksisma tezi par praksi kā_ patiesības kritēriju ir dziļš bezdibenis,
kas atdala subjektīvo ideālismu no dialektiskā materiālisma.

Pragmatisma principus Džeimss attiecināja arī uz sabiedris-

kajam attiecībām. Tā kā Džeimsam sabiedrības dzīve ir tā pati sub-

jektīvi ideālistiski izprastās pieredzes plūsma, tad izrādās, ka cil-

vēks nav pakļauts nekādai objektīvai nepieciešamībai, viņš var iz-

vēlēties jebkādu izturēšanās līniju, balstoties uz jebkurām morāles

normām un pārliecību. Vienīgais morāles bauslis, kas izriet no

pragmatisma, ir «darīt to, kas atmaksājas», kas «dod ienākumus».

Attīstīdams savu individuālistisko un voluntāristisko morāli,
Džeimss izvirza meliorisma viedokli, kas atzīst iespēju pakāpeniski
uzlabot pasauli ar katra atsevišķa indivīda pūlēm. Dodams teorē-
tisku pamatojumu amerikāņu leģendai par vienādām iespējām,
Džeimss apgalvo, ka panākumi dzīvē pilnīgi atkarīgi no personību
enerģijas un gribas, ka katrs ir savas laimes kalējs un var cen-

sties to panākt ar jebkuriem viņam pieejamiem līdzekļiem.
Džeimsa mācība par morāli sakļaujas ar viņa socioloģisko kon-

cepciju,_ kurā viņš noliedz vēstures likumus un cenšas «pierādīt»,
ka nekāda zinātniska vēstures gaitas paredzēšana nav iespējama.
Džeimss aizstāv voluntāristisko, antizinātnisko elites teoriju, sa-

skaņā ar kuru sabiedrības vēsturi nosaka nevis tautas masu dar-

bība, bet tikai izcilu personību enerģija, griba un individuālā ini-

ciatīva. Šīm izcilajām personībām paklausīgi seko masas.

Džeimsa filozofijai, kas sagūstīja ameri-

kāņu buržuāzijas prātus, tomēr bija no-

pietni trūkumi: galējs subjektīvisms, pārāk
skaidri izteikts individuālisms, atklāts antidemokrātisms un amo-

rālisms ētikā un socioloģijā, nemaskēts iracionālisms un karojošs
antizinātniskums, kas noveda Džeimsu pie spiritisma attaisnoša-

nas. Tas viss vājināja Džeimsa pozīcijas cīņā pret materiālistisko

pasaules uzskatu laikā, kad zinātne ieguva aizvien lielāku nozīmi.

Kad pēc sociālistiskās revolūcijas Krievijā un vēlāk pēc 1929.—

1933. g. pasaules krīzes amerikāņu inteliģence sāka aizvien vairāk

simpatizēt marksismam, pragmatisms tajā veidā, kādu tam bija
devis Džeimss, praktiski nogāja no skatuves. To aizstāja jauns
pragmatisma paveids — Djūija instrumentālisms.

Vissvarīgākais cēlonis, kādēļ Djūijam bija tik liela ietekme

Amerikas Savienotajās Valstīs, acīmredzot bija tas, ka viņš ārkār-

Djūija instrumentālisms
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tīgi prasmīgi izmantoja divas idejas, kas daudziem amerikāņiem
tuvas un dārgas, — zinātni un demokrātiju. Djūijs pretendēja uz

demokrātiskas sabiedrības zinātniskas filozofijas radīšanu, uz tā-

das filozofijas radīšanu, kas, pēc viņa ieceres, pretstatītu marksis-

tiski proletāriskajam pasaules uzskatam «amerikāņu tradīcijas»
garā ieturētu buržuāziski ideālistisku mācību. Djūija filozofijai va-

jadzēja kļūt par šķērsli, kas aizturētu marksisma izplatīšanos Ame-

rikas Savienotajās Valstīs, un zināmā mērā tas patiešām tā arī

notika.

Djūija piekritēji par vienu no viņa galvenajiem nopelniem uz-

skata to, ka viņš izstrādāja «zinātnes loģiku», zinātniskās pētnie-
cības teoriju un pielietoja šo zinātnisko metodi visās sabiedriskās

dzīves nozarēs. Taču Djūijs zinātni un zinātnisko metodi neuz-

skata par objektīvās pasaules izzināšanas līdzekli, bet tikai par

metodi, kas nodrošina cilvēka sekmīgu rīcību pasaulē, par kuru

nekādas objektīvas zināšanas būtībā neesot iespējamas. Djūija «zi-

nātniskās metodes» svarīgākā prasība ir atteikšanās no objektīvās
realitātes kā izzināšanas priekšmeta. Djūijs apgalvo, ka izzināša-

nas procesā mums nav darīšana ar «iepriekš pastāvošo realitāti»,
t. i., ar realitāti, kas pastāvējusi pirms tās izzināšanas. Pareizi

kritizēdams tos filozofus, kas izziņu uzskatīja par pasīvu ārējās
realitātes vērošanu, Djūijs apgalvo, ka izziņas nosacījums esot iz-

zinošā subjekta enerģiska iejaukšanās izzināmajā parādībā, aktīva

eksperimentēšana, kas noved pie izzināmā priekšmeta pārveidoša-
nas. Taču Djūijs sajauc cilvēka materiālo fizisko darbību, ar ko

viņš pārveido to objektīvo priekšmetu, uz kuru iedarbojas, ar ideāio

izzinošo darbību, ar kuru cilvēks tikai aizvien dziļāk atspoguļo
dažādās izzināmā priekšmeta puses.

Djūijs absolutizē izzināšanas procesa aktīvo raksturu tiktāl,
ka objektīvi pastāvošais izziņas priekšmets zaudē savu realitāti un

izzūd, paliek tikai pats voluntāristiski izprastais «pētīšanas pro-

cess». Džeimss apgalvoja, ka lietas rodas tādēļ, ka mēs ticam to

realitātei, un ka tās ir «ticēšanas objekti». Djūijs izlabo Džeimsu,

apgalvodams, ka lietas rodas izzināšanas procesā un ir šā procesa

radītās zinātniskās pētniecības objekti. Tā, piemēram, ūdens kā

ķīmisks savienojums, kas tiek apzīmēts ar formulu H
2O, pēc Djūija

domām, pirms tā izpētīšanas nav eksistējis, tas ir ķīmisko pētījumu
rezultāts, produkts.

Tādējādi Djūijs faktiski identificē objektīvas realitātes pastā-

vēšanu ar tās izzināšanu, objektīvo pasauli —

ar zinātnisko pa-

saules ainu. To, ka mainās mūsu priekšstati par priekšmetu, tas

tiek aizvien dziļāk izzināts un tiek atklātas jaunas tā īpašības un

puses, Djūijs un viņa piekritēji vērtē kā «realitātes radīšanu». Ber-

klijam «būt nozīmē tikt uztvertam», bet Djūijam būt nozīmē būt

zinātniskās pētniecības objektam. Arī pašu pētniecības procesu

Djūijs izprot aplam. Pēc Djūija uzskatiem, dzīve nostāda cilvēku

dažādās grūtās situācijās, kurās viņš sākumā nezina, kā izturēties.
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Domāšanas uzdevums ir pārveidot «problemātisko» vai «neno-

teikto» situāciju noteiktā, izlemtā. Tādēļ cilvēks rada dažādas ide-

jas, jēdzienus un likumus, kas viņam kalpo kā instrumenti, lai šajā
situācijā orientētos. Tie neatspoguļo nekādu objektīvi pastāvošu
realitāti, bet tiek tikai izlietoti pēc to noderīguma un ērtuma pa-

kāpes. Zinātne Djūija izpratnē ir sava veida kaste ar instrumen-

tiem (jēdzieniem, teorijām), no kuriem tīri empīriskā ceļā izvēlas

tos, kuri attiecīgajos apstākļos visderīgākie. Šo rupji empīrisko

izmēģinājumu un kļūdu metodi Djūijs tad arī pasludina par mūs-

dienu zinātnes eksperimentālo metodi. Taču mūsdienu dabas zināt-

nes ir ne tikai eksperimentālas, bet arī teorētiskas; dabas zinātņu
metode paredz eksperimentu, kurš tiek izdarīts uz zinātniskas hi-

potēzes pamata un kura rezultāts ir plaši teorētiski vispārinājumi.
Zinātniskās izziņas īstajai attīstībai nav nekā kopīga ar primitīvo
empīrisko shēmu, kādu piedāvā Djūijs.

Savu «zinātnisko metodi» — «situāciju loģiku» Djūijs izmanto,
lai attaisnotu un aizstāvētu «amerikānisko dzīves veidu». Instru-

mentālā metode, kā to raksturo Djūijs, paredz brīvu, ne ar kādām

dogmām nesaistītu pētniecību, pieredzi, kas aizvien paplašinās un

attīstās. Un tieši šādas pieredzes īstenošanā, ja ticam Djūijam,

slēpjas amerikāņu demokrātijas būtība, kas nodrošinot cilvēkiem

iespēju netraucēti eksperimentēt un meklēt ceļus sociālās pieredzes
uzlabošanai. Taču Djūija «sociālās pieredzes» izpratne ir tikpat
antizinātniska, cik antizinātniska ir pragmatiskā pieredzes iz-

pratne vispār.
Sabiedrības dzīvē Djūijs redz sociālo notikumu un savstarpēji

ietekmējošos faktoru sablīvējumu. Sametot vienā kaudzē dažādus

sociālās dzīves «savstarpēji iedarbojošos komponentus», tādus kā

māksla un politika, audzināšana un tirdzniecība, rūpniecība un mo-

rāle, viņš noliedz kāda faktora noteicošo nozīmi un sabiedrības at-

tīstības likumsakarīgo raksturu. No viņa viedokļa visu sabiedrībā

darbojošos faktoru un spēku krustojošos ietekmju rezultāti nav

uzskaitāmi, sabiedrības dzīves racionāla izzināšana un sabiedrisko

zinātņu radīšana nav iespējama. Tāpēc arī sociālo problēmu risi-

nāšanā Djūijs rekomendē lietot to pašu izmēģinājumu un kļūdu

«eksperimentālo» metodi un ar tās palīdzību meklēt katras konkrē-

tas sociālās situācijas uzlabošanas līdzekļus.
Morāles sfērā šī metode nenovēršami noved pie ētiskā relatī-

visma. Instrumentālisms būtībā noraida jebkādus vispārobligatus
morāles likumus un stingru morālu pārliecību; tas morāles prin-

cipus uzskata par tādiem pašiem instrumentiem, par kādiem uz-

skata vispār visus jēdzienus. No instrumentālisma viedokļa rīcības

morālais raksturs jāvērtē tikai atkarībā no tā, cik sekmīgi katra

atsevišķa morālā «problemātiskā situācija» ir atrisināta, t. i., bū-

tībā pilnīgi subjektīvi.
Politisko attiecību sfērā Djūija attīstīto instrumentālisma prin-

cipu viegli var izmantot, lai attaisnotu pašu neprātīgāko avantu-
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rismu, patvaļu un katru varmācīgu rīcību kā politisko problēmu
risināšanas līdzekļus. Taču galvenais instrumentālisma sociālais

uzdevums bija pieradināt darbaļaudis iecietīgi izturēties pret ka-

pitālistisko sabiedrību ar visiem tās acīmredzamajiem trūkumiem

un pretrunām. Katrs sociālais ļaunums no instrumentālisma vie-

dokļa taču tiek uzskatīts par pārejošu fāzi nepabeigtajā, nepilnī-

gajā, taču nemitīgi pieaugošajā pieredzē, par vēl nepilnīgi atrisi-

nātu uzdevumu vai «problemātisku situāciju», kuru pilnīgi iespē-
jams atrisināt, ja atbilstošo līdzekļu meklēšanā tiks izrādīta

pacietība un atjautība.
Noliedzot socioloģiskas teorijas iespējamību, instrumentālisms

atņem cilvēkiem perspektīvu, neļauj ielūkoties nākotnē un tādēļ ar

skaidru prātu novērtēt tagadni. Pēc Djūija mācības, sabiedrības

progresu var sasniegt nevis ar šķiru cīņu un sociālu revolūciju,
bet pakāpeniski risinot atsevišķas konkrētas sociālas problēmas
pastāvošās kapitālistiskās sabiedrības ietvaros. Instrumentālisms,
kas sludināja sīkus, daļējus uzlabojumus kā vienīgo sociālās attīs-

tības formu, izrādījās esam reformisma un oportūnisma ideāla

teorētiskā bāze.

Pragmatisms valdīja amerikāņu sabiedrības garīgajā dzīvē

pusgadsimtu. Tas ļoti spēcīgi ietekmēja ASV zinātnieku un filozofu,

sabiedrisko darbinieku un politiķu domāšanu; tā idejas iespiedās
arī amerikāņu strādnieku šķiras vienas daļas apziņā. Pašreiz tas

kā patstāvīgs filozofijas virziens atrod aizvien mazāk piekritēju,
tomēr daudzas pragmatisma idejas pārņēmuši citi filozofijas vir-

zieni un organiski saplūduši ar tām.

Pats Djūijs dzīves pēdējā posmā sāka meklēt ceļus, lai tuvi-

nātos ar neopozitīvismu, cenzdamies radīt pragmatisko un neopozi-
tīvistisko ideju sintēzi. C. Moriss mēģināja savienot pragmatismu
ar Pīrsa mācību par zīmēm un sistemātiski izstrādāt semiotiku uz

pragmatiski bihevioristiska pamata. Pazīstamais amerikāņu fiziķis
P. Bridžmens izmantoja dažas pragmatisma un neopozitīvisma

idejas, lai ideālistiski interpretētu mūsdienu fizikas metodi «opera-

cionālisma» formā. letekmīgais amerikāņu loģiķis K. Ljuiss ieviesa

pragmatisma principus simboliskās loģikas problēmās. Viņa pēdās
gāja arī pazīstamais mazliet jaunākās paaudzes loģikas zinātnieks

V. Kvains. Visortodoksālāko pragmatiķu vidū skandalozi populārs
ir S. Huks, kas «kļuvis slavens» ne tik_ daudz ar «eksperimentālo
naturālismu» — viņa paša maz oriģinālo pragmatisma variantu,
cik ar marksisma pragmatiskas falsifikācijas mēģinājumiem, pret-

padomju izlēcieniem un aktīvo līdzdalību ASV progresīvo darbi-

nieku vajāšanā.

Pragmatisma filozofiju līdz pat mūsdienām Amerikas Savieno-

tajās Valstīs izmanto marksisma ienaidnieki, kuri cenšas bezprin-

cipiālo pragmatisko plurālismu pretstatīt marksisma-ļeņinisma

mācības vienotībai. Pēdējā laikā Djūija un citu pragmatisma pa-

matlicēju piekritēji un komentētāji nereti mēģina pārvarēt šās
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mācības subjektīvismu un dažas tās puses interpretēt «reālistis-

kākā» garā. Taču pragmatisms pašā savā būtībā ir subjektīvi ideā-

listiska filozofija, un šādi mēģinājumi nepanāk neko citu kā tikai

dažādu ideju eklektisku savienojumu, tā parādot, ka pragmatisms
turpina deģenerēties.

3. §. Fenomenoloģija

XX gs. sākumā, buržuāziskajiem filozofiem meklējot jaunas
ideālisma pamatošanas formas, radās vēl viena ideālistiska mācība,
kas ieguva fenomenoloģijas nosaukumu; pamatus tai lika Edmunds

Huseris (1859 —1938). Fenomenoloģijas izplatīšanās un panākumi
izskaidrojami pirmām kārtām ar to, ka tā atbilda subjektīvā ideā-

lisma vispārējiem centieniem atrast kādu izeju no tam nenovēršamā

solipsisma strupceļa. Uzdevums bija, nepametot subjektīvā ideā-

lisma izejas pozīcijas, ieviest tajās zināmu objektīvisma momentu.

Huserla mācības būtību var reducēt uz trim galvenajām idejām:
1) filozofijai nav nekādas attieksmes ne pret apkārtējo pasauli, ne

pret zinātnēm, kas šo pasauli pētī; tās priekšmets ir tikai apziņas
parādības (fenomeni), kas tiek apskatītas kā vienīgais dotais un

tieši dotais; 2) šie fenomeni tiek izprasti nevis kā psihiskas parā-
dības, bet kā kādas absolūtas būtības, kam ir vispārīga nozīme,

kas nav atkarīgas no individuālās apziņas, bet tomēr atrodas tikai

tajā un ārpus tās nepastāv; 3) šīs būtības netiek izzinātas saprāta

abstrahējošās darbības ceļā, bet tiek tieši pārdzīvotas un pēc tam

aprakstītas tā, kā tiek apcerētas intuīcijas aktā.

Savos agrīnajos darbos Huseris sevišķi uzsvēra savas mācības

loģisko aspektu; tas bija saistīts ne tikai ar fenomenoloģijas zi-

nāmo tuvību neokantismam, bet arī ar loģisko problēmu pieaugušo
lomu, jo jaunās matemātikas nozares ārkārtīgi strauji attīstījās
un prasīja loģisku pamatojumu. XX gs. buržuāziskajai filozofijai

raksturīgā iracionālistiskā tendence, kas tik skaidri izteikta «dzī-

ves filozofijā», sastapās ar pretdarbību, kas nāca no matemā-

tikas sfēras, kuras loģiskā struktūra nebija pakļauta iracionālisma

korozijai. Šādos apstākļos radās mēģinājumi samierināt iracionā-

lismu ar loģiku, ietērpt iracionālu saturu loģiskās formās.

Huseris izvirzīja prasību padarīt filozofiju par stingru zinātni,

kuras tēzēm jābūt tikpat absolūti patiesām kā loģikas likumiem un

matemātikas tēzēm.

Kritizēdams moderno relatīvismu un skepticismu un kategoriski
prasīdams atzīt, ka absolūta patiesība pastāv, Huseris uzsvēra ne-

pieciešamību atšķirt izzināšanas aktu kā psihisku procesu, kas no-

tiek cilvēka apziņā, no šā akta satura jeb jēgas. Viņš centās pie-
rādīt, ka patiesības loģikas likumi ir pilnīgi neatkarīgi no tiem

psihiskajiem procesiem, kas notiek cilvēku apziņā. Patiesa sprie;
duma saturs un jēga nav atkarīgi no tā, ko par tiem saka vai
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sevi»; patiesība ir identiski vienota, vai to spriedumos uztver cil-

vēki vai briesmoņi, eņģeļi vai dievi.»1 Bet Huseris aplam izskaid-

roja faktu, ka loģiskās domāšanas likumi un formas nav atkarīgas
no katra atsevišķa indivīda psihes īpatnībām. Tāpat kā neokan-

tieši, viņš apgalvoja, ka loģikas likumi esot ideāli un apriori, ka

«tīrā loģika», tāpat kā matemātika, ir pareiza tikai tāpēc, ka tā ir

apriora un tai nav nekāda sakara ne ar reālo pasauli, ne ar reālo

domāšanas procesu. Atraudams loģikas likumus no objektīvās īste-

nības un reālā domāšanas procesa, Huseris gāja vēl tālāk un

paziņoja, ka vispār nekādām patiesām zināšanām nevar būt sakars

ar reālās pasaules faktiem, ka filozofijai, ja tā grib būt stingra zi-

nātne, jāatsakās no mēģinājumiem izdarīt savus secinājumus, bal-

stoties uz eksperimentālo zinātņu datiem. «Vēlēšanās pamatot vai

noraidīt idejas uz faktu pamata ir bezjēdzība,» 2 rakstīja Huseris.

Huseris centās atdalīt filozofiju no dabas zinātnēm, kas sti-

hiski ieņem materiālistiskas pozīcijas, un iekļaut to kaut kādā no

visām citām zinātnēm pilnīgi izolētā sfērā. Tādai sfērai, pēc Hu-

serla domām, jābūt «tīrās apziņas transcendentālajai pasaulei».
Huseris atzīst, ka parasti mūsu apziņa ir vērsta uz ārējo pa-

sauli. Taču viņš ierosina atteikties no šā dabiskā stāvokļa, atteik-

ties no visa tā, kas mūs saista ar ārējo pasauli, pārslēgt mūsu ap-

ziņu uz iekšējo pasauli, uz pašu apziņu. Tad tās saturs arī veido

fenomenoloģiskas pētīšanas priekšmetu. Šo apziņas stāvokļa mai-

nīšanos Huseris sauc par fenomenoloģisko redukciju. To īstenojot,
mēs izslēdzam no apskatīšanas jeb «ieliekam iekavās» visu apkār-

tējo materiālo pasauli, atmetam visus pastāvošos uzskatus, teori-

jas un mācības, beidzot, noņemam jautājumu par pētīšanas priekš-
meta pastāvēšanu. Pēc tam kad visa šī operācija izdarīta, kā izzi-

ņas priekšmets paliek «fenomenoloģiskais pārpalikums», tīrās

apziņas sfēra, kas, pēc Huserla domām, ir brīva no attieksmes

pret ārējo pasauli, bet kaut kādā veidā saglabā visu sava satura

bagātību.
Fenomenoloģiskā redukcija ir savdabīgs un smalks ideālisma

pamatošanas paņēmiens. Huseris formāli nenoliedz materiālās pa-

saules pastāvēšanu, viņš «tikai» apgalvo, ka šī pasaule nevarot

būt patiesu zināšanu avots. Huseris ierosina neņemt pasauli vērā,

atturēties no jebkādiem spriedumiem par to. «Ja es izdarīšu to, ko

varu pilnīgi brīvi izdarīt, tad es nenoliedzu šo «pasauli» kā tad,

ja es būtu sofists; es neapšaubu tās pastāvēšanu kā tad, ja es būtu

skeptiķis; bet es pielietoju fenomenoloģisko «epohe» (t. i., atturē-

šanos.'— Aut.), kas pilnīgi atņem iespēju griezties pie jebkādiem
spriedumiem par pastāvēšanu telpā un laikā.»3

1 9. ryccepAb, JTorHMecKHe h. I, CFI6., 1909, dp. 101.
2

«Jīotoc», kh. I, M, 1911, CTp. 40.
3 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phānomenologie und phānomenologishen

Philosophie, erstes Buch, Berlin, 1913, S. 56.
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Tādējādi, lai gan Huseris tieši neapgalvo, ka ārējā pasaule ne-

eksistē, viņš to izdara netieši, jo noliedz tās kā izziņas priekšmeta
realitāti; par izziņas priekšmetu kļūst pati apziņa. Huseris for-

mulē šo ideālistisko tēzi, aizņemoties no sholastikas izteicienu —

«intencionalitāte» (ievirze). Viņš apgalvo, ka apziņa neesot bez-

priekšmetiska, bet vienmēr virzīta uz kādu objektu. Tomēr šis ap-

ziņas vai domāšanas objekts nepastāvot ārpus apziņas, bet atro-

doties pašā šai apziņā kā domājams priekšmets un tikai tiktāl, cik

to «atļauj» domāšana. Fenomenoloģiskās redukcijas rezultātā do-

māšana tiek virzīta uz sevi pašu un tās priekšmets ir apziņas iek-

šienē. So ideālo domas priekšmetu Huseris nosauc par būtību jeb
eidosu. Patiesas zināšanas tad arī esot šo būtību zināšanas. Loģi-
kas likumi un matemātikas tēzes esot šās ideālās pasaules visvai-

rāk pazīstamā daļa.

Tas, ko Huseris nosauc par tīrās apziņas sfēru, īstenībā ir cil-

vēces uzkrāto zināšanu kopums, kas atspoguļo objektīvo pasauli.
Bagātā un neierobežotā «fenomenoloģiskās pētniecības sfēra» ir

materiālās pasaules bezgalīgās daudzveidības atspoguļojums.
Taču Huseris atmet izziņas materiālo avotu un apskata cilvēku ap-

ziņā esošās zināšanas jeb objektīvās pasaules atspoguļojumu kā

fenomenoloģiskās pētniecības tiešo un vienīgo priekšmetu.
Zinātnes loģiskās struktūras elementus, tās vispārīgos princi-

pus un jēdzienus, kuri ir saprāta ilgas abstrahējošās darbības re-

zultāts, Huseris pasludina par mūžīgām ideālām būtībām, kas veido

zinātnes pamatu. Ar savu mācību par «būtībām» viņš sliecas uz

Platona objektīvi ideālistisko mācību par idejām. Tomēr svarīga

fenomenoloģijas atšķirība no platonisma ir tā, ka, pēc Platona

mācības, idejas veido patiesās esamības ideālo pasauli, turpretī

pēc Huserla uzskatiem, būtībām, stingri ņemot, vispār nepiemīt
esamība. Huseris iztulko Platonu subjektīvā ideālisma garā. Hu-

serla mācībā būtība ir atdalīta no eksistēšanas. Būtības neeksistē»

tās tikai tiek domātas un ir mūsu izzināšanas pārdzīvojumu ideālā

jēga. No tā izriet, ka nekam, kas teikts par būtībām, nav sakara ar

īsteniem faktiem. Jautājums par to, vai ideālajai būtībai atbilst

kāda reāla eksistence, Huserlu neinteresē. Ideāls apziņas priekš-
mets var būt zirgs un kentaurs, eņģelis un apaļš kvadrāts; jebkura

fikcija un jebkāds absurds ietilpst «fenomenoloģiskās pētniecības
sfērā» ar tādām pašām tiesībām kā loģikas un matemātikas patie-
sības.

Sāda Huserla neizvēlība attiecībā uz «fenomenoloģiskās pēt-
niecības» sfēru, viņa gatavība sajaukt ideālo un materiālo, iz-

domu un realitāti un pielīdzināt apziņas fenomeniem norāda uz

Huserla novirzīšanos no neokantiešu loģicisma un pāreju uz ira-

cionālismu. Viņa «fenomenoloģiskā redukcija» atgādina to var-

mācīgo, pretdabisko uzmanības stāvokļu maiņu, kas Bergsonam

bija intuīcijas nosacījums. Huserla un Bergsona mācība ir mūs-

dienu buržuāziskās filozofijas iracionālistiskās tendences vispārīga
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izpausme; šī filozofija cenšas pārliecināt cilvēku par dabisko, zi-

nātnes vēstures un prakses pārbaudīto un apstiprināto izziņas
formu un līdzekļu nederīgumu un tādu ceļu priekšrocību, kuri īste-

nībā neved nekur.

Huserls noliedz, ka būtības jeb eidosi ir abstrahēšanās procesa
rezultāts. No viņa viedokļa būtības zināšanu sasniedz nevis kādas

loģiskas operācijas rezultātā, bet tiešas «būtību apceres» intuitīvā

akta rezultātā. Lai izzinātu «būtības», cilvēkam jānovēršas no

ārpasaules, jāaizmirst viss, ko viņš par to zinājis, un jākoncentrē
uzmanība uz savu apziņu. Tomēr ir acīm redzams, ka, izņemot psi-
hiskos fenomenus, izņemot apziņas un pārdzīvojumu maiņu, viņš
tādā veidā neko neatklās. Un Huserls arī neaicina meklēt aiz apzi-
ņas fenomeniem kādu tos izraisošu cēloni, pētīt to fizioloģisko pa-
matu un sociālo nosacītību. Tieši otrādi, viņš atsakās saskatīt to

starpā jebkādu cēloņsakarību vai atkarību. Izrādās, ka fenomenolo-

ģijas priekšmets ir «tieši dotais», t. i., psihisko pārdzīvojumu
plūsma bez jebkāda racionāla sakara. Šī plūsma savā būtībā ir

iracionāla, un tādēļ to var aprakstīt tikai tā, kā tā parādās paš-
novērošanā. Huserla fenomenoloģija ir psiholoģiskās pašnovēroša-

nas, introspektīvās psiholoģiskās analīzes, «tīri imanentās» psi-
hiskā pētīšanas forma. v

Huserla mācības marksistiskā kritika jau sen konstatējusi, ka

Huserla formāli loģiskie triki ir mēģinājums piešķirt aloģiskam
saturam loģisku apvalku. Fenomenoloģijas pamatā esošā tendence

ir iracionālistiska. Huserla fenomenoloģija pēc pirmā acu uzme-

tiena šķiet izziņas loģiskās pakāpes absolutizēšana; turpretī īste-

nībā Huserls ņem no šās pakāpes tikai formu, piepildot to ar iracio-

nālu saturu.

Lai gan Huserla fenomenoloģija bija sholastiska, tukša, zināt-

niski neauglīga, varbūt zināmā mērā tieši tādēļ tā ieguva ievē-

rojamu ietekmi uz filozofisko domu kapitālistiskajās zemēs. Vācijā
līdzās līnijai, kas nāca no Dilteja, Huserla fenomenoloģija kļuva

par vienu no galvenajiem iracionālisma izplatīšanās kanāliem.

Fenomenoloģijas tiešajā ietekmē izveidojās arī galvenais mūsu

gadsimta otrā ceturkšņa iracionālistiskais virziens — eksistenciā-

Hsms.

4. §. Eksistenciālisms

Eksistenciālisms (no latīņu vārda existentia — pastāvēšana,

eksistence) jeb «eksistences filozofija» ir viena no vismodernāka-

jām mūsdienu filozofiskajām mācībām. Tā ir iracionālistiska filo-

zofija, gandrīz vai visraksturīgākā kapitālisma vispārējās krīzes

periodam un vislabāk izsaka pesimisma un pagrimuma garu, kas

raksturīgs mūsdienu buržuāziskajai ideoloģijai. Pazīstamākie

eksistenciālisma pārstāvji Vācijā ir M Heidegers un K. Jasperss,

Francijā — G. Marsels, 2. P. Sartrs, A. Kāmī v. c, Itālijā —
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N. Abanjano, Amerikas Savienotajās Valstīs — V. Barets. «Eksis-

tences filozofija» ir tieša Bergsona un Nīčes filozofijas pēctece.
Savu metodi tā zināmā mērā aizguvuši no Huserla fenomenoloģi-
jas, bet tās pamatidejas ņemtas no dāņu mistiķa S. Kjerkegora
darbiem.

Vācijā eksistenciālisms sāka veidoties pēc pirmā pasaules kara.

Ķeizariskā militārisma kraha izraisītais niknums un pesimisms,
bailes no proletāriskās revolūcijas Krievijā un revolucionārās kus-

tības Vācijā, neskaidras cerības uz nākamo revanšu un spēkus uz-

krājošā fašisma histēriskā trakošana — tāda bija politiskā un ga-

rīgā atmosfēra, kurā izauga «eksistences filozofija». Jauns eksis-

tenciālisma vilnis uzplūda Francijā okupācijas laikā un it īpaši pēc
otrā pasaules kara. Franču eksistenciālistu filozofiskajos un publi-

cistiskajos darbos, lugās un romānos izpaudās okupētās un pēckara
Francijas pretrunas, atspoguļotas izkropļotās individuālistiskās

buržuāziskās apziņas prizmā. Kauns par sakāvi un nacionālo pa-

zemojumu, pārdzīvotās fašistiskā terora šausmas, no vienas puses,

un franču buržuāzijas, tās inteliģences bailes no tautas kustības

kāpinājuma, no otras puses, — tādi bija franču eksistenciālisma

filozofijas iekšējie motīvi un pamats tās popularitātei buržuāzijas
vidū.

Pēc otrā pasaules kara eksistenciālisms nāca modē visā kapi-

tālistiskajā pasaulē. Eksistenciālisma popularitātes cēlonis bija tas,

ka tā pārstāvji pievērsās problēmām, kas viegli guva atbalsi daudzu

cilvēku dvēselēs, it īpaši to, kuri bija apmulsuši buržuāziskās sa-

biedrības nesamierināmo pretrunu priekšā. Eksistenciālisti izvirzīja

jautājumu par dzīves jēgu, par cilvēka likteni, par izvēli un perso-

nisko atbildību. Cilvēkam, kas saistījies ar sabiedrības

jiem spēkiem, pieņēmis marksistiski ļeņinisko pasaules uzskatu vai

vismaz ir tam tuvu, nav grūti dot skaidru atbildi uz šiem vitāli

svarīgajiem jautājumiem. Citādi ir ar cilvēkiem, kuri pret
marksismu noskaņoti naidīgi, kurus šķiras interešu važas sais-

tījušas pie buržuāziskās sabiedrības, bet kuri jūt šās sabiedrības

nolemtību bojā ejai vai kuri nespēj vēl izdarīt izvēli, svaidās

starp spēkiem, kas savā starpā cīnās. Pie šādiem cilvēkiem,

kas inficēti ar visiem buržuāziskās sabiedrības aizspriedumiem
un reizē apzinās tās pamatu krahu, tad arī pirmām kārtām

vēršas eksistenciālistu filozofija.
Visas buržuāziskās ideoloģijas stūrakmens

ir individuālisms. Laikā, kad sācies buržuā-

ziskās sabiedrības sairums un tā pārdzīvo

garīgu krīzi, individuālistiskās noskaņas pastiprinās jo sevišķi un

kļūst par barojošu augsni reakcijai pret proletāriskās ideoloģijas
kolektīvisma garu. No buržuāziskā individuālisma pozīcijām, kurs

novests līdz pašai galējai pakāpei, eksistenciālisti tad arī cenšas

risināt cilvēku dzīves problēmas. Visas viņu filozofēšanas pamatu

pamats ir iekšķīgi izolēts, vientuļš indivīds, kura visas intereses

Individuālisma
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koncentrētas uz viņu pašu, uz viņa paša bezcerīgo un iznīcīgo ek-

sistenci. «Eksistenciālās» problēmas, kas eksistenciālistiem veido

visu filozofiskās intereses sfēru, ir tādas problēmas, kas izriet no

paša cilvēka eksistēšanas fakta. Pēc eksistenciālistu domām, šīm

problēmām jāizraisa personiska, subjektīva un emocionāla interese.

Indivīda eksistence, viņa nīcība, nogremdēšanās iekš «nekā», eksis-

tences izbeigšanās jeb nāve, šo «eksistences veidu» pārdzīvošana
un mūžīgās bailes no nāves — tādi ir galvenie jautājumi, kas sa-

trauc eksistenciālistus. Eksistenciālistiskam subjektam nozīmīga
ir tikai viņa paša eksistence un virzīšanās uz nebūtību.

Sī individuālistiskā un egocentriskā nostādne eksistenciālistu

filozofiskajos darbos tiek īstenota pieejā tīri filozofisku problēmu
risināšanai.

Eksistenciālisti par filozofijas priekšmetu pasludina esamību.

«Mūsdienu filozofija, tāpat kā agrākajos laikos», apgalvo Jasperss,
«ir aizņemta ar esamību»; pēc Heidegera mācības, filozofijas mēr-

ķis ir esošā esamība. Tā kā jēdziens «esamība» ir ļoti plašs un to

nevar definēt ar parasto formāli loģisko paņēmienu, t. i., pakārto-
jot plašākam ģints jēdzienam un norādot uz sugas atšķirību, eksis-

tenciālisti apgalvo, ka «jēdziens «esamība» nav definējams» 1
un

ka nekāda tā loģiska analīze nav iespējama. Tāpēc filozofija nevar

būt zinātne par esamību un tai jāmeklē citi — nezinātniski, iracio-

nāli ceļi, lai iespiestos tajā. Lai gan lietu esamība ir pilnīgi nesa-

protama, tomēr, pēc eksistenciālistu domām, ir viens esamības

veids, kas mums pietiekami labi zināms: tā ir mūsu pašu eksistence.
No visām citām lietām cilvēks atšķiras ar to, ka, pat nezinādams,
ko nozīmē būt, viņš var teikt: «Es esmu.» Seit, kā domā eksisten-

ciālisti, tad arī paveras pieeja esamībai kā tādai: tai var piekļūt
caur mūsu «eksistenci». Taču eksistence, pēc viņu domām, ir kaut

kas iekšējs un to nevar izteikt jēdzienos; «eksistence ir tas, kas ne-

kad nekļūst par objektu», jo mēs nespējam paskatīties uz sevi no

malas. Eksistence nepakļaujas racionālai izzināšanai, un vienīgais
līdzeklis, kā to apjēgt, ir to pārdzīvot un aprakstīt tā, kā iekšē-

jām jūtām tā atklājas tiešā pārdzīvojumā. Lai gan Heidegers ap-
galvo, ka cilvēka eksistences izskaidrojums esot tikai ontoloģiskās
Pētīšanas sākums, īstenībā ne viņš pats, ne viņa piekritēji tālāk par
šo sākumu nav gājuši. Eksistenciālisms ir filozofija, kuras vienī-

gais priekšmets ir cilvēka «eksistence», precīzāk, eksistences pār-
dzīvošana.

Dažādo eksistences «esamības veidu» vidū eksistenciālisti meklē

ļādu, kurā eksistence atklātos vispilnīgāk. Izrādās, ka tāds veids
ir bailes. Tāpat kā Kjerkegors, eksistenciālisti attēlo bailes kā

«pirmpārdzīvojumu», kas ir visas eksistences pamatā. Tām nav

nekāda noteikta priekšmeta, tās tiek izjustas pret ārējo, svešo un

naidīgo pasauli, pret spēku, kas virza eksistenci uz tās beigām;

1 M. Heidegger, Sein und Zeit, erste Hālfte, 3. Aufl., Halle, 1931, S. 4.
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galu galā šīs ir bailes no nekā, bailes no nāves. Baiļu izzinošā

nozīme, pēc eksistenciālistu domām, ir tāda, ka tās nostāda eksis-

tenci aci pret aci ar savām beigām, salīdzina eksistenci ar tās pret-
statu, ar neeksistenci jeb neko. Šajā eksistences attiecībā pret neko

noskaidrojas arī pati eksistence. Baiļu stāvoklī pasaule it kā tiek

likta iekavās un cilvēks paliek vienatnē pats ar sevi, ar savu eksis-

tenci, kam pretstatīts nekas. «Bailes atklāj neko,» saka Heidegers.
Sartram atšķirībā no Heidegera visas lietas, izņemot cilvēku,

ir «esamība sevī», bet cilvēka eksistence jeb «esamība sev», kas

ir pretēja «esamības sevī» pasaulei, ir nekas. Jebkura cita esamība

rodas tikai no esamības un nevar pārvērsties par neko, bet cilvēka

eksistencei, kas tiek izprasta kā apziņa vai pārdzīvojums, Sartrs

nevar atrast tādu esamību, no kuras cilvēka eksistence varētu ras-

ties un kurā tā galu galā pārietu. Tā kā abās pusēs eksistence at-

duras pret neko, Sartrs apgalvo, ka tā arī ir nekas; ar cilvēku pa-

saulē ierodas nekas. Taču galīgais secinājums Sartram ir tāds pats
kā Heidegeram. Apzinoties savu niecību, cilvēks izjūt bailes, un

bailēs viņam atklājas viņa eksistence, kas identiska ar neko. Tā kā

eksistenciālistiem emocionālie, psiholoģiskie raksturojumi iegūst
ontoloģisku «esamības veidu» nozīmi, tad eksistenciālisma filozo-

fijā cilvēks ir viņa bailes.

K. Jasperss mazliet «paplašina» eksistences «atplaiksnīšanās»
iespējas. Viņš uzskata, ka cilvēka eksistence atklājas «robežsituā-

cijās», t. i., stāvokļos, kas atklāj mūsu pasaules cietsirdību un nai-

dīgumu, piemēram, ciešanu un cīņas stāvoklī un, beidzot, nāvē.

Protams, nevar noliegt, ka cilvēku dzīvē ir gan bēdas, gan slimī-

bas, gan ciešanas. Bet, lai uzskatītu ciešanas, bailes un nāvi par

cilvēka eksistences pamatu un būtību, vajadzīga pilnīgi īpaša
ievirze, kas raksturīga sabiedrības dzīves pagrimuma un deģene-
rēšanās periodiem.

Eksistenciālisma filozofijā ir divi virzieni: kristīgais (K. Jas-

perss, G. Marsels v. c.) un tā dēvētais ateistiskais (M. Heidegers,
2. P. Sartrs v. c). Taču kā viens, tā otrs tie pauž vienu un to pašu

pesimistisko noskaņojumu. Kā viens, tā otrs tie redz cilvēka

dzīve tikai trūdēšanu un iznīcību.

Eksistenciālistu priekštecis Kjerkegors uz-

skatīja, ka bailēs, kas atklāj cilvēka eksis-

tences galīgumu, cilvēks nonāk pie nepie-
ciešamības izvēlēties savu attieksmi pret nāvi, pret neko; šās iz-

vēles iespēja savukārt norāda uz brīvību. So sagrozīto domu, ka

cilvēka brīvība izpaužas bailēs, nevis aktīva darbībā, nevis apkār-

tējās pasaules pārveidošanā, uztvēra eksistenciālisti.

Eksistenciālisti izmanto marksisma konstatēto un izskaidroto

faktu, ka cilvēka būtība veidojas sabiedrības dzīves procesā un tf

sabiedrisko attiecību kopums. Viņi dod šim faktam savu — ideālis-

tisku izskaidrojumu no galēja subjektīvisma un voluntārisma pozī-
cijā.m. Viņi apgalvo, ka cilvēks pats brīvi izvēloties savu būtību,

Iracionālistiskā
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viņš kļūstot par to, par ko sevi veido. Cilvēks esot kaut kas nepa-

beigts, nemitīga iespēja, iecere, projekts. Viņš tiecoties uz nākotni

un nemitīgi projektējot sevi nākotnē, izejot aiz sevis paša ietva-

riem. Viņš brīvi «izvēloties sevi» un esot pilnīgi atbildīgs par savu

izvēli.

Visi eksistenciālisti īpašu uzsvaru liek uz brīvību, apgalvodami,
ka brīvība ne tikai cilvēkam piemīt, bet veido pašu viņa eksis-

tenci, tā ka cilvēks ir viņa brīvība. Uz šā pamata daudzi eksisten-

ciālisti cenšas iztēlot mācību par brīvību kā savas filozofijas humā-

nistiskā rakstura izpausmi, kā cilvēka cildinājumu. Idejas par brī-

vību, brīvo izvēli un atbildību par to sevišķi spēcīgu sociālo skanē-

jumu ieguva Francijā laikā, kad to bija okupējuši vācu fašisti; pēc
kara to nozīme gandrīz nav mazinājusies. Taču, izvirzīdami vitāli

svarīgo jautājumu par izvēli un atbildību, eksistenciālisti nepalīdz
cilvēkiem šo jautājumu pareizi risināt, bet apmulsina viņus.

Eksistenciālisti brīvību saprot kā kaut ko neizskaidrojamu, ko

nevar izteikt jēdzienos, kā kaut ko iracionālu. Viņi pretstata brīvību

nepieciešamībai, noliedz izvēles determinitāti. Brīvību viņi iedomā-

jas kā brīvību ārpus sabiedrības; to pārdzīvo tikai indivīdi, kas no-

slēgušies sevī, norobežojušies no sabiedrības. Brīvību eksistenciā-

listi saprot tikai kā iekšēju stāvokli, noskaņojumu, personisku pār-
dzīvojumu. Bet brīvība, kas pretstatīta nepieciešamībai un atrauta

no sabiedrības, zaudē jebkuru nozīmi, pārvēršas par tukšu formālu

principu, par kailu deklarāciju. Eksistenciālisti nevar un necenšas

atklāt brīvības reālo saturu. Lai gan cilvēks, pēc viņu domām, var

un viņam vajag brīvi izvēlēties savu nākotni, viņa izvēlei nav ne-

kāda droša atbalsta punkta. Viņam faktiski nav ko izvēlēties, jeb-
kura izvēle ne drusciņas nav ne labāka, ne sliktāka par citu izvēli,
un galu galā tai nav jēgas. Politiskajā ziņā šī brīvības koncepcija
ir reakcionāra, jo tā atzīst par brīvu tikai cilvēku, kas pretstata
sevi sabiedrībai. Eksistenciālisti atmet brīvības konkrēto vēsturisko

saturu, viņi atmet brīvības problēmu kā problēmu par cilvēka

atbrīvošanu no dabas spēku un sociālo spēku jūga, un katram in-

divīdam tiek rekomendēts meklēt savu personisko brīvību sava

paša «eksistences» dziļumos.
Eksistenciālisti uzskata, ka cilvēks gan ir

brīvs, taču viņa brīvību ierobežo noteikta si-

tuācija, kurā cilvēkam jāizdara izvēle. Rak-

sturīga cilvēka eksistences iezīme ir «esamība pasaulē» un dzīve

citu cilvēku vidū. Cilvēks pats neizvēlas savus dzīves apstākļus,
bez viņa gribas viņš ir «iemests pasaulē» un pakļauts liktenim. Cil-

vēka likteni, pēc eksistenciālistu domām, nosaka piederība pie zi-

nāma laika, zemes, tautas, viņa raksturs, intelekts utt, — visi tie

eksistences apstākļi, kurus katrs cilvēks atrod gatavā veidā un

kuri no viņa nav atkarīgi.
No cilvēka nav atkarīgs arī viņa eksistences sakums un gals.

Tas viss eksistenciālistiem liek atzīt bez cilvēka eksistences arī
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kādu ārpuspersonisku realitāti. Tomēr to, ka eksistenciālisti pie-

ļauj kaut ko transcendentu, tāpat kā viņu tēzi par cilvēka atraša-

nos «esamībā-pasaulē», nevajag saprast materiālistiski, kā apkār-
tējās materiālās pasaules objektīvās realitātes atzīšanu. «Esamību-

pasaulē» viņi saprot tikai kā eksistences veidu, kas izpaužas cilvēka

«rūpēs», satraukuma jūtās, kuras nemitīgi vērstas uz kaut kurieni

ārpus viņa. Arējā pasaule ir cilvēka vide, viņa rūpju pasaule, kas

kā mākonis apņem cilvēka eksistenci un ir nepārtraukti saistīta ar

viņu. īsāk, tas ir mūsdienu ideālismam tipiskais subjekta un objekta
«principiālās koordinācijas» viedoklis. «Kamēr ilgst eksistence,

tikmēr ir arī pasaule ...
Ja nav nekādas eksistences, tad nav arī

pasaules,» 1 saka Heidegers savā grāmatā «Esamība un laiks». No

šās būtībā solipsistiskās koncepcijas izriet ne tikai telpas, bet ari

laika objektivitātes noliegšana, to pārvēršana par cilvēka eksis-

tences veidiem. Tā, piemēram, laikā eksistence pārdzīvo savu iero-

bežotību, īslaicīgumu. īstais laiks ir tikai starp dzimšanu un nāvi,

tas pauž eksistences īslaicīgumu. Turpretī priekšstats par laiku,
kas bija pirms eksistences sākuma un turpinās pēc tās beigām, no

eksistenciālistu viedokļa ir patvaļīga ekstrapolācija. Runāt par. to,

kas būs pēc manas nāves, ir bezjēdzīgi. Tādējādi eksistenciālisms

faktiski ved uz vēstures noliegšanu, uz relatīvistisku tikai tā mo-

menta atzīšanu, kad nomodā ir pašapziņa. Šis karojošais antivēs-

turiskums ir viens no simptomiem bailēm no vēstures likumiem,

kuras pārņēmušas tās šķiras ideologus, ko vēsture nolēmusi bojā

ejai. Tādējādi tas, ka eksistenciālisti atzīst kādu viņpusēju, trans-

cendentu realitāti, kas viņu filozofijā ir objektīvi ideālistisks mo-

ments, nekādā veidā neietekmē viņu izpratni par apkārtējo pasauli,
kas paliek subjektīvi ideālistiska.

Jasperss, cenzdamies samierināt eksistenciālistisko subjektī-
vismu ar reliģisko ticību, īpašu nozīmi piešķir transcendencijas,
t. i., no «eksistences» neatkarīgas esamības, jēdzienam. Tomēr,

spriežot no visiem eksistenciālistiem kopīgajām iracionālisma un

agnosticisma pozīcijām, Jasperss nepieļauj domu par transcendentā

izzināšanas iespēju. No viņa viedokļa cilvēks dzīvo mīklainā, neiz-

zināmā pasaulē; «eksistenci» no visām pusēm ielenc noslēpumaini
simboli un zīmes. Pasaule ir šifrogramma, kuru cilvēks veltīgi cen-

šas izlasīt. Uzskatīdams visus racionālās izzināšanas mēģinājumus
par bezcerīgiem, Jasperss rekomendē pievērsties ticībai — vai nu

reliģiskajai, t. i., populārākajai un vispār pieejamai, vai filozofiska-

jai, kas ir sarežģītāka un atšķiras no reliģiskās tikai pēc formas.

Jasperss apgalvo, ka tikai «robežsituācijās», it īpaši nāves brīdī,

priekškars, kas sedz esamību, mazliet paveras un cilvēks var sa-

stapties ar transcendenciju, kuras jēdziens Jaspersam ir tik neno-

teikts, ka tā spēj ietvert gan nāvi, gan neko, gan esamību, taču

pirmām kārtām dievu.

1 M. Heidegger, Sein un Zeit, erste Hālfte, S. 365.
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Eksistenciālisti piekrīt tam, ka cilvēks atro-

das citu cilvēku vidū un nevar dzīvot ārpus
komunikācijas jeb satiksmes ar tiem, taču apskata šo faktu no vis-

galējaka individuālisma pozīcijām. Sabiedrību, kura vienīgā padara
iespējamu katra indivīda dzīvi un kurā veidojas apziņa un viņa
personība, eksistenciālisti attēlo kā vispārīgu bezpersonisku spēku,
kas apspiež un grauj individualitāti, atņem cilvēkam viņa esamību,
uzspiež personībai trafarētu gaumi, tikumus, pārliecību
un ieradumus.

Eksistenciālistu spriedumos par sabiedrību sagrozītā veidā at-

spoguļojas fakts, ka kapitālistiskā sabiedrība tiešām ir naidīga cil-

vēkam, ka tā apspiež viņu un padara bezpersonisku. Taču cietsirdī-

gajai aprēķinātājai veikalnieciskajai buržuāziskajai sabiedrībai

piemītošās īpašības viņi piedēvē sabiedrības dzīvei kā tādai. Da-
bisko un likumīgo protestu pret individualitātes apspiešanu eks-

pluatatoru sabiedrībā eksistenciālisti mēģina vērst pret katru sa-

biedrību vispār.
Pēc eksistenciālistu domām, cilvēks, ko vajā bailes no nāves,

meklē patvērumu sabiedrībā. lejukdams bezpersoniskajā pūlī, viņš
sevi mierina ar to,' ka cilvēki vispār mirst, un līdz ar to aizdzen

domas par savu nāvi. Taču indivīda dzīve sabiedrībā, cenšas iegal-
vot eksistenciālisti, nav īstā, tā ir tikai cilvēka virspusēja, empī-
riska, ikdienišķa eksistēšana. Tās dziļumos slēpta «eksistencija»,
t. i., īstā, vientuļā eksistence, kas, tiesa, pieejama tikai nedaudziem

cilvēkiem. Ceļu uz to eksistenciālisti saskata bailēs no nāves, kuras

parāda cilvēkam viņa īsto vientulību un viņa individualitāti, jo ne-

viens nevar nomirt otra vietā, katrs mirst vientulībā.

Tā atkal un atkal eksistenciālisma filozofijā skan tas pats mo-

tīvs: cilvēks dzīvo, lai nomirtu. Heidegeram nāve ir cilvēka pēdējā
iespēja, Sartram — visu iespēju beigas, bet visiem eksistenciālis-

tiem augstākā transcendentā realitāte ir nāve; «esamība nāvei» ir

cilvēka eksistences īstā misija un mērķis. Milzīgais ļaunums, ko

nodara eksistenciālisms, ir tas, ka, pārvēršot nāvi par cilvēka eksis-
tences jēgu un mērķi, tas uzspiež secinājumu, ka dzīve un cīņa
Par labāku nākotni ir bezjēdzīga; sludinot galēju individuālismu un

cilvēka vientulību, eksistenciālisms cenšas padarīt visu sabiedrības

dzīvi un cilvēka darbību bezvērtīgu; cildinot_ brīvību un identifi-

cējot to ar pašu cilvēka eksistenci, eksistenciālisms ar savu inde-

terminismu un iracionālismu atņem brīvībai pamatu, jo atņem cil-

vēka darbībai nepieciešamības elementu un padara šo darbību par
ne ar ko neierobežotu, taču bezjēdzīgu patvaļu. Eksistenciālisti

pretstata personību sabiedrībai, šķirai, jebkurai sociālai grupai.
Viņi ironizē par darbaļaužu solidaritāti, šķirisko apzinīgumu, or-

ganizētību un partijas disciplīnu.
Noliedzot morālo principu un normu vispārējo nozīmīgumu,

eksistenciālisti ētikā sludina galēju relatīvismu, kas pārvērš cil-

vēku par atkritēju, par dziļi amorālu būtni, kura uzskata, ka tai

Personība un sabiedrība
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«viss atļauts». Pār eksistenciālistu sacerējumiem lidinās Nīčes

drūmā ēna.

Lai gan atsevišķi eksistenciālisti protestē pret imperiālistiskās
reakcijas galējām formām, pieslejas miera piekritējiem un zināmā

mērā atbalsta dažas progresīvas prasības, viņu filozofija būtībā

paliek naidīga progresīvajām zinātniskajām, filozofiskajām un sa-

biedriskajām idejām un savā ietekmē nonākušos cilvēkus var tikai

demoralizēt.

Eksistenciālisti prasa personības brīvību. Taču viņu personības
un tās brīvības izpratne ir pretrunīga un izraisa visai dažādas

sabiedriski politiskas tendences. Dažos gadījumos, kā tas bija Vā-

cijā pirms hitleriešu nākšanas pie varas, iracionālas absolūtas brī-

vības atzīšana viegli pāraug «stipru personību» neierobežotas pat-

vaļas sludināšanā. Citos gadījumos eksistenciālistiskais indivi-

duālisms var izpausties kā protests pret personības dehumanizāciju
un atsvešināšanu, pret brīvības apspiešanu birokrātiski racionālis-

tiskajā buržuāziskajā sabiedrībā. Tā kā šis protests neved uz apvie-
nošanos ar progresīvajiem spēkiem un līdzdalību organizētā masu

cīņā, tas tā arī paliek bezspēcīgs anarhistisks, individuālistisks

dumpis pastāvošās sabiedrības ietvaros. Tā tas bija ar A. Kāmī.

Uzskatīdama atsvešināto buržuāziskās sabiedrības indivīdu par

vienīgo izejas punktu un visu vērtību kritēriju, individuālistiskā

eksistences filozofija izslēdz iespēju zinātniski analizēt sociālās dzī-

ves parādības un tās objektīvi vērtēt, neļauj gūt skaidrību par mūsu

laika ļoti komplicēto politisko un idejisko cīņu un izprast dažādu
kustību un ideoloģiju īsto raksturu. Gadījumos, kad šī filozofija
tieši nepauž galēji labējo intereses, tās piekritēju liktenis ir nemitī-

gas svārstības, kuru rezultātā notiek vai nu nejauša un īslaicīga
tuvināšanās ar patiešām progresīviem spēkiem, vai arī faktiska sa-

kļaušanās ar reakciju. Tāpēc aizrobežu marksisti nemitīgi un prin-

cipiāli cīnās pret šo filozofiju, pret visiem tās mēģinājumiem
«savienot» eksistenciālismu ar marksismu. Konkrēti, Vācijas De-

mokrātiskās Republikas marksisti principiāli un dziļi kritizēja

eksistenciālisma idejas un eksistenciālistisko revizionisma formu,

kas kādu laiku izplatījās dažu VDR filozofu vidū. Amerikas Sa-

vienotajās Valstīs, Francijā, Itālijā un citās zemēs progresīvie
filozofi nenogurstoši atmasko eksistenciālistu mēģinājumus dezo-

rientēt cilvēkus, sēt viņu prātos sajukumu.

5. §. Neopozitīvisms

Neopozitīvisms («loģiskais atomisms», «loģiskais pozitīvisms»,
«loģiskais empīrisms», «loģiskā analīze» utt.) no paša sākuma vei-

dojās kā starptautisks filozofijas virziens. Svarīga loma tā radī-

šanā bija angļu loģiķim, matemātiķim un filozofam B. Raselam un

austriešu filozofam L. Vitgenšteinam. Loģiskais pozitīvisms radās
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tā dēvētajā «Vīnes pulciņā», kurš izveidojās 20. gadu sākumā

M. Slika vadībā un kurā bija R. Karnaps, F. Franks, O. Neirāts,
H. Hāns un citi. Bez «Vīnes pulciņa» un Berlīnes «Empīriskās filo-

zofijas biedrības» (H. Reihenbahs) 30. gados nodibinājās arī «ana-

lītiķu» grupa Anglijā (A. Aijers, Dž. Rails v. c.) un Ļvovas un

Varšavas skola Polijā (K. Tvardovskis, K. Aidukevičs, A. Tarskis).
Neopozitīvisma galvenais idejiskais avots bija mahisms, kas

tika papildināts ar A. Puankarē konvencionālismu un dažām prag-

matisma idejām. Bet jaunā virziena pārstāvji centās novērst mahis-

mam raksturīgo izzināšanas procesa loģiskās pakāpes nenovērtē-

šanu un izmantot mūsdienu matemātiskās loģikas attīstībā gūtos
rezultātus. Mahisti aizstāvēja «bioloģiski ekonomisko» izziņas
teoriju un saskatīja zinātnē galvenokārt metodi, ar kuru savest kār-

tībā sajūtas («elementus»); loģiskie pozitīvisti izvirzīja jaunu zi-

nātniskās izziņas izpratni — izprata to kā loģisku konstrukciju uz

sajūtu satura («sajūtu datu») pamata. Neopozitīvisti vēl enerģis-
kāk nekā Mahs un Avenāriuss sāka dzīt no filozofijas ārā «meta-

fiziku», paziņodami, ka filozofijai ir tiesība eksistēt nevis kā «do-

māšanai par pasauli», bet tikai kā «loģiskai valodas analīzei».

Pirmās paaudzes pozitīvisti (Konts un Spensers) uzskatīja, ka

filozofijas pamatjautājums, kā arī citas galvenās filozofijas pro-

blēmas nav atrisināmas, tādēļ cilvēka saprāts ir vājš un ierobe-

žots; mahisti uzskatīja, ka filozofijas pamatjautājums tiek noņemts
un to atrisina mācība par «neitrāliem» elementiem; neopozitīvisti

rīkojās radikālāk: viņi paziņoja, ka gan pamatjautājums, gan vis-

pār visas problēmas, kas agrāk tika uzskatītas par filozofiskām, ir

viltus problēmas jeb pseidoproblēmas, kuras nevajag risināt, bet

atmest kā tādas, kam nav zinātniskas jēgas.
Neopozitīvisti apgalvo, ka visas musu zinā-

šanas par pasauli dod tikai konkrētās empī-
riskās zinātnes. Turpretī filozofija nevar

formulēt par pasauli nevienu jaunu tēzi, ko jau nebūtu devušas at-

sevišķas zinātnes, nevar izveidot nekādu pasaules ainu. Tas uzde-

vums'ir loģiski analizēt un noskaidrot zinātnes un veselā saprata

tēzes, kurās var tikt izpaustas mūsu zināšanas par pasauli.
Par filozofijas reducēšanu uz loģisko analīzi neopozitīvisms

var pateikties galvenokārt B. Raselam, kas šajā nolūkā izmantoja
matemātiskās loģikas sasniegumus. Matemātikas attīstība XIX gs.

beigās un XX gs. sākumā, it īpaši neeiklīda ģeometriju izstrādā-

šana
un kopu teorijas radīšana, aritmētikas, bet_ vēlāk arī ģeomet-

rijas formalizācijas mēģinājumi prasīja matemātikas zinātnes lo-

ģisko pamatu dziļāku analīzi, aksiomātikas dabas pētīšanu utt.

Darbi šajā virzienā veicināja jaunas loģikas disciplīnas — mate-

mātiskās jeb simboliskās loģikas radīšanu. levērojama nozīme tās

izstrādāšanā bija arī pašam B. Raselam. Mēģinādams dot loģiskā

ziņā stingrus matemātisko jēdzienu definējumus, Rasels nonāca

Pie secinājuma, ka visus matemātiskos jēdzienus var reducēt uz

Neopozitīvisms par

filozofijas priekšmetu
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naturālo skaitļu attiecībām un ka šīm attiecībām savukārt ir tīri

loģiska daba. Rezultātā, domāja Rasels, visu matemātiku var redu-

cēt uz loģiku. 1

Analizējot matemātikas loģiskos pamatus, Rasels sastapās ar

loģiskiem paradoksiem, no kuriem daļa bija zināmi jau senatnē

(piemēram, «melis»), bet citus atklāja viņš pats («visu to šķiru

šķira, kuras nav sevis pašu locekļi»). Rasels to saknes saskatīja
mūsu valodas nepilnībā un ierosināja ieviest vairākus likumus, kas

ierobežotu valodas izmantošanu («tipu teorija»). Kapitālajā darbā

«Principia Mathematica» (1910—1913), kas sarakstīts kopā ar

A. N. Vaithedu, Rasels izstrādāja matemātiskās loģikas sistēmu,

kuras valodā izslēdza paradoksu rašanās iespēju; tos novērsa tīri

loģiskiem līdzekļiem.2

Pārliecinājies par loģiskās analīzes metodes efektivitāti, Rasels

izdarīja secinājumu, ka šī metode var sekmēt arī filozofijas pro-

blēmu atrisināšanu, un paziņoja, ka loģika ir filozofijas būtība.

Rasela skolnieks L. Vitgenšteins šo domu precizēja, savā «Loģiski

filozofiskajā traktātā» (1921) paziņodams, ka «filozofija nav teo-

rija, bet darbība» (4.112), kuras saturs ir «valodas kritika», t. i.,

tās loģiska analīze. Vitgenšteins uzskatīja, ka filozofijas tradicio-

nālās problēmas balstās uz nepareizu valodas lietošanu. Tāpat kā

Rasels, viņš pieļāva iespēju radīt pilnīgu valodu, kurā visi izteikumi

būtu vai nu apgalvojumi par faktiem (empīriskās zinātnes), vai

tautoloģijas, par kādām viņš uzskatīja visus loģikas un matemāti-

kas apgalvojumus.
Karnaps filozofijas jēdzienu sašaurināja vēl vairāk, reducējot

tās pētījumu objektu uz valodas loģiski sintaktisko analīzi, un pa-

ziņoja, ka filozofijas problēmas nav nekas cits kā valodas problē-
mas. Tā kā visas iespējamas zināšanas tiek izteiktas teikumos vai

vārdu sakopojumos, tad filozofijas uzdevums ir precizēt teikumus

veidojošo vārdu sakopojumu likumus, analizēt loģiskos likumus

par vienu teikumu atvasināšanu no citiem utt. Neapšaubāmi — va-

lodas loģiskā analīze, it īpaši zinātnes valodas analīze, ir ne tikai

pilnīgi pamatota, bet arī nepieciešama. Tomēr tas ir tikai viens no

filozofijas uzdevumiem, kas pakļauts tās būtiskākiem uzdevumiem,

kas saistīti ar pasaules uzskatu. Filozofija ir ne tikai un ne tik

daudz zinātnes loģika, tā pirmām kārtām ir mācība par pasauli no

matērijas un apziņas savstarpējās attiecības jautājuma viedokļa.

Lai gan filozofiskā pasaules izzināšana balstās uz konkrēto zi-

nātņu datiem, tā salīdzinājumā ar šīm zinātnēm dod arī ko jaunu.

Zinātniskā, marksistiskā filozofija pētī visas materiālās un garīgās
pasaules kustības un attīstības pašus vispārīgākos likumus. Ar to

nenodarbojas neviena cita zinātne. Filozofijā tagad, tāpat kā visā

1 Turpmākie pētījumi parādīja, ka šis secinājums ir aplams.
2 Jāatzīmē, ka «tipu teoriju» vēlāk nopietni kritizēja vairāki loģiķi (X- Gē-

dēlis un citi).
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tās vēsturē, ietilpst gan cilvēka problēma, gan ētiskās un estētiskās

problēmas. Identificējot visu filozofiju tikai ar valodas loģisku ana-

līzi, neopozitīvisti cenšas izslēgt no filozofijas sfēras gandrīz visu
filozofisko problemātiku un līdz ar to faktiski likvidēt filozofiju.

Šo ārdošo operāciju pozitīvisti īsteno «me-

tafizikas pārvarēšanas» vārdā. Par vienu

no svarīgākajiem loģiskās analīzes uzde-

vumiem neopozitīvisti uzskata atdalīt teikumus, kuriem ir jēga, no

teikumiem, kam no zinātniskā viedokļa tās nav, un «attīrīt» zinātni

no «bezjēdzīgiem» teikumiem. Tāda ir viņu pieeja visai svarīgajam
jautājumam par zināšanu uzbūvi. Reproducējot veco Jūma ideju,
loģiskie pozitīvisti, tāpat kā Vitgenšteins, apgalvo, ka pastāv divi

principiāli atšķirīgi zinātņu veidi: faktu zinātnes un formālās zi-

nātnes. Faktu jeb empīriskās zinātnes dod mums zināšanas par

pasauli, šo zinātņu spriedumiem ir sintētisks raksturs, t. i., tajās
predikāts paplašina mūsu zināšanas par subjektu, satur par viņu
jaunu informāciju.

Turpretī formālās zinātnes — loģika un matemātika nedod ne-

kādu informāciju par pasauli, bet dod iespēju pārveidot esošās zi-

nāšanas par to. Šo zinātņu teikumi ir analītiski jeb tautoloģiski;
tie ir patiesi jebkurā lietu faktiskajā stāvoklī, jo to patiesumu pil-

nīgi nosaka pieņemtie valodas likumi un tādēļ šis patiesums ir

apriors. Tādi, piemēram, ir teikumi «(šeit, tagad) lietus līst vai ne-

līst» (AVĀ) vai 7 +5=12. No formālo zinātņu teikumu analītiskā

(tautoloģiskā) rakstura atzīšanas izriet, ka loģiskas spriešanas
gaitā esošās zināšanas mainās tikai pēc formas, bet ne pēc satura.

Kā saka Karnaps, «loģikas tautoloģiskais raksturs rāda, ka jeb-
kurš secinājums ir tautoloģisks. Slēdziens vienmēr izsaka to pašu,
ko premisa (vai mazāk), taču citā valodas formā. Vienu faktu ne-

kad nevar secināt no otra.» 1

Neopozitīvistu koncepcijā par faktu zinātnēm un formālajām
zinātnēm ir absolutizēta tā analītisko un sintētisko komponentu
relatīvā atšķirība, kādu var konstatēt attiecībā uz jau izveidojušos,
gatavu zināšanu sistēmu un tās iekšienē, taču šāda atšķirība kļūst

nepamatota, ja to cenšas attiecināt uz zinātniskās izziņas procesu

un padarīt par zinātņu pretstata principiālu aspektu, jo nekādas

absolūtas robežas, kas atdalītu analītiskos spriedumus no sintētis-

kiem, nav, tāpat kā nav arī absolūti aprioru zināšanu. Lai gan šo

koncepciju kritizējuši daži pazīstami buržuāziskie loģiķi un zināt-

nes filozofi (Kvains, Hempelis, Paps), konkrēti norādīdami, ka

trūkst kaut cik droša analītiskuma kritērija, tomēr neopozitīvistu
lielākā daļa neatlaidīgi turas pie šās savas mācības fundamentālās

doktrīnas jeb, pareizāk sakot, dogmas. No šās dogmas izriet, ka

bez analītiskajiem (tautoloģiskajiem) loģikas un matemātikas

Neopozitīvistiskā

zinātņu koncepcija

1 Erkenntnis, Bd. I, Hf. 1, 1930, S. 25.
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teikumiem saprātīgi būs tikai empīrisko zinātņu spriedumi, t. i.,

vai nu izteikumi tieši par faktiem, vai loģiskas sekas, kas izriet

no šādiem izteikumiem. Teikumiem, kas ir loģiskās sekas, ir jēga,

ja tie atbilst loģikas likumiem un var tikt reducēti uz empīris-
kiem teikumiem jeb izteikumiem par faktiem.

Izteikumiem par faktiem vienmēr ir zinātniska jēga, ja tie pa-

tiešām nerunā ne par ko citu kā par faktiem. Tomēr dažkārt tikai

šķiet, ka teikums izsaka kaut ko par faktiem, patiesībā tas par fak-

tiem nerunā. Tāpēc, lai noskaidrotu, vai teikumam ir jēga vai

nav, nepieciešama speciāla metode. Tādu metodi tad arī deva neo-

pozitīvisti verifikācijas principa formā. Tā būtība ir tāda, ka tei-

kums jāsalīdzina ar faktiem, jānorāda konkrētie empīriskie nosacī-

jumi, kuriem pastāvot tas būs patiess vai nepatiess. «Teikumam ir

jēga tikai tad .. .» rakstīja M. Šliks, «ja es varu norādīt, kādos

apstākļos tas būtu patiess un kādos — nepatiess.» 1 Ja mēs nevaram

norādīt, kādā veidā jāpārbauda, vai attiecīgais teikums ir patiess,
tad mēs nevaram arī to saprast un izsakām vārdus, kuriem nav

jēgas. Pārbaudes metodei (verifikācijai) ir ārkārtīgi svarīga no-

zīme; tā ne tikai noskaidro, vai teikums ir patiess vai nepatiess,
bet arī konstatē, kāda ir tā jēga. Jo, kā saka Karnaps, «teikums

izsaka tikai to, ko tajā var pārbaudīt»2. Citiem vārdiem, «teikuma

nozīme ir tā pārbaudes metode»3. Tādējādi, pēc loģisko pozitīvistu
domām, sprieduma (teikuma) jēgu nosaka nevis tā saturs, bet tīri

formāls kritērijs: iespēja precīzi norādīt tā patiesuma empīriskos

nosacījumus.

Pielietojot verifikācijas principu, var, piemēram, viegli konsta-

tēt, ka teikumā «ārā līst lietus» ir jēga, jo var norādīt tā pārbaudes
metodi: paskatīties pa logu. Turpretī teikumiem, kam ir «metafi-

zisks» raksturs, piemēram: «Pastāv visvarenais dievs», nav jēgas
un tie ir pseidoteikumi, jo nekāda to empīriskas pārbaudes-metode
nevar tikt norādīta. Neopozitīvisti pasludināja par bezjēdzīgiem
ne tikai «metafiziskos» jēdzienus un spriedumus, bet arī ētiskos un

estētiskos spriedumus. Sāda veida spriedumi, pēc viņu domām,

nesatur izteikumus par faktiem, bet pauž tikai runājošā noskaņo-

jumu, vienas vai otras rīcības vērtējumu, un tādēļ arī tie ir pseido-
teikumi.

Neopozitīvisti apgalvo, ka verifikācijas princips atbilst stingra
zinātniskuma prasībām un vērsts pret bezpierādījumu spekulatīvo
metafiziku. Tā kā ideālistiskajā filozofijā uzkrājies ļoti daudz māk-

slīgu, bieži vien maz saprotamu terminu un izteikumu, neopozitī-
vistu cīņu par zinātnes valodas skaidrību un precizitāti, par filo-

zofijas jēdzienu precīzu definējumu varētu apsveikt, ja aiz tās ne-

slēptos cīņa pret materiālismu.

1 Erkenntnis, Bd. 111, Hf. 1, 1932, S. 20.
2 Erkenntnis, Bd. 11, Hf. 4, 1931, S. 236.
3 Turpat.
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Tāpat ka XIX gs. pozitīvisti, arī neopozitīvisti, runājot par
«metafizikas» pārvarēšanu un izdzīšanu, domā vispirms materiā-

listu atzīto materiālās pasaules objektīvo pastāvēšanu un tās at-

spoguļošanos cilvēka apziņā. Viņi apgalvo, ka viņu filozofija neesot

ne materiālisms, ne ideālisms, ka viņiem filozofijā esot sava —

«trešā līnija». Taču īstenībā viņu filozofija ir vērsta pret materiā-

lismu. Arējās pasaules objektīvo realitāti viņi tieši nenoliedz, taču

jebkādu «metafizisku» jautājumu par objektīvās pasaules pastāvē-
šanu, par pieredzē uztveramo parādību objektīvo dabu uzskata kā

pseidojautājumu. Sim mērķim — cīņai pret objektīvās realitātes

atzīšanu — tad arī kalpo verifikācijas princips. Patiešām, lai veri-

ficētu teikumu, jānorāda fakti, kas padara to patiesu (vai nepa-

tiesu). Bet kas neopozitīvistam ir fakts? Tā nebūt nav objektīva
realitāte, jo visi izteikumi par to tiek aizliegti kā bezjēdzīgi. Tā,
piemēram, apgalvojums, ka roze, kuras aromātu es ieelpoju, ir ma-

teriāla un pastāv objektīvi, tāpat arī apgalvojums, ka tā pastāv
tikai uztverošajā apziņā, no neopozitīvistu viedokļa vienādā mērā

ir bez jēgas. Vai es rozi uzskatīšu par materiālu vai ideālu, tas ne-

ietekmē faktu, ka es sajūtu tās smaržu, un roze tādēļ nesāks smar-

žot sliktāk vai labāk. Un tikai šis fakts, paziņo neopozitīvisti, var

būt saprātīga izteikuma priekšmets. No teiktā redzams, ka ar fak-

tiem neopozitīvisti saprot sajūtas, pārdzīvojumus, vārdu sakot, ap-

ziņas stāvokli. Tātad verifikācijas procesā teikumu var salīdzināt

tikai ar «sajūtu saturu», ar sajūtu vai pārdzīvojumu «datiem».

Visus zinātniskos jēdzienus, pēc Karnapa domām, «var reducēt uz

pamatjēdzieniem, kas saistīti ar «datiem», ar pārdzīvojumu tiešo

saturu . . .»*. Taču «sajūtu saturs» neeksistē ārpus subjekta piere-
dzes; tādējādi verifikācijas princips nenovēršami ved uz solip-
sismu.

Verifikācijas princips sagādāja neopozitīvistiem ne mazumu

rūpju. Vispirms, tā kā pašu šo principu nevar pieskaitīt ne pie

analītiskajiem, ne sintētiskajiem spriedumiem, tam neatrodas vieta

neopozitīvistiskajā zināšanu shēmā, un jāatzīst, ka tam nav jēgas.

Jālāk izrādījās, ka neviens apgalvojums par pagājušiem vai nāko-

šiem notikumiem nepakļaujas verifikācijai tajā nozīmē, kādā to

pieņēma loģiskie pozitīvisti, un ka nevienu zinātnes likumu vai vis-

pārīgu tāda tipa spriedumu kā, piemēram, «visi cilvēki ir mirstīgi»
nevar verificēt, jo verifikācija vienmēr attiecas uz konkrētu «sajūtu
saturu» vai uz faktu galīgo daudzumu. Cenzdamies glābt savu

doktrīnu, loģiskie pozitīvisti vispirms vājināja verifikācijas prin-
cipu, aizstājot aktuālo verifikāciju ar verificējamību, t. i., ar prin-
cipiālu iespēju pārbaudīt, bet pēc tam ar apstiprinamibu, t. i., kaut

daļēja empīriska apstiprinājuma iespējamību. Taču te atklājās jau-
nas grūtības, kas saistītas ar daļējās apstiprināmības jēdziena

galējo nenoteiktību un ar atklājušos iespēju atrast daļēju apstipri-

1 Erkenntnis, Bd. I, Hf. 1, 1930, S. 24,
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nājumu pat tādiem apgalvojumiem, kas tika uzskatīti par bez-

jēdzīgiem.
Lielas grūtības loģiskos pozitīvistus sagaidīja arī sakarā ar

tiem teikumiem, kuriem vajadzēja tieši attiekties uz faktiem un

kalpot par zinātnes fundamentu. Galvenā prasība, ko neopozitīvisti
izvirzīja šiem teikumiem, bija tāda, ka tiem nevajag skaidrot fak-

tus, nevajag runāt par faktu dabu, bet tikai pēc iespējas precīzāk
faktus aprakstīt. Šī prasība balstās uz aplamo priekšstatu, ka fakti

paši par sevi ir «neitrāli» un ka to kā fizisku vai psihisku parādību
raksturojums konstatē nevis tieši doto, bet ir loģiska konstrukcija.

Neopozitīvisti centās atrast absolūti pareizus teikumus, kas

precīzi konstatētu faktus. Šādu teikumu dažādos variantus viņi

nosauca par «atomāriem» un «elementāriem» teikumiem, par «bā-

zes» teikumiem, bet visbiežāk par «protokoliskiem» teikumiem.

Šiem teikumiem vajadzēja izskatīties apmēram šādi: «NN T laika

intervālā L vietā novēroja R.» Tomēr drīz arī šeit atklājās grūtī-
bas, jo protokolisko teikumu, pat ja pieņem, ka tas precīzi ap-

raksta faktus, var uzskatīt par pareizu tikai tajā brīdī, kad tas tiek

izteikts. Nākamajā momentā par tā pareizumu jau jāšaubās, un

tas pats prasa pēc apstiprinājuma. Nav arī skaidrs, kas īsti jāsa-

prot ar novērojamo parādību. Cenzdamies ierobežoties tikai ar

neapstrīdamiem «faktiem», neopozitīvisti galu galā bija spiesti
reducēt novērojamās parādības uz novērotāja īslaicīgiem pārdzīvo-

jumiem, bet to aprakstīšanu — uz tāda tipa teikumiem kā «tas ir

zaļš» utt. Bet, ja protokoliskiem teikumiem, lai tiem varētu ticēt,

vajadzēja (kā tas tika uzskatīts) attiekties tikai uz jutekliskiem
datiem, t. i., uz subjekta sajūtām, tad ir acīm redzams, ka tie varbūt

nozīmīgi tikai attiecīgajam subjektam un tad arī tikai laikā, kad

viņš šīs sajūtas pārdzīvo. Šis secinājums nenovēršami izrietēja no

fenomenālistiskā atzinuma, ka «jutekliskie dati» ir analīzes robeža.

Arī no šīs puses loģiskie pozitīvisti nonāca pie solipsisma. Karnapa

apgalvojums, ka tas ir tikai metodoloģisks solipsisms, bija visai

vājš mierinājums «zinātnes filozofiem».

Lai tiktu vaļā no solipsisma un piešķirtu protokoliskajiem
teikumiem intersubjektīvu raksturu, Neirāts un pēc viņa arī Kar-

naps ierosināja «fizikālisma» doktrīnu. No šā viedokļa intersubjek-
tīvas ir nevis sajūtas (kas vienmēr paliek personiskas), bet cilvēka

izturēšanās, viņa reakcijas, viņa fiziskie stāvokļi. Fiziskie stāvokļi

ir vispārīgi, pieejami visiem. Tāpēc elementārie teikumi jāizsaka
«fizikāliju valodā», t. i., fizisko notikumu, nevis psihisko stāvokļu

valodā. Būtībā tas nozīmēja neskaidru atkāpšanos no fenomenalis-

tiskajām pozīcijām uz materiālisma pusi. Tomēr fizikālisti apgal-

voja, ka viņu doktrīna paredzot nevis kādas «metafiziskas» reali-

tātes atzīšanu, bet tikai valodas pārveidošanu.
Taču arī fizikālisms bija slikta izeja. Ja protokoliskie teikurru

runā par fiziskiem notikumiem, tad principiālu starpību (arī pēc

ticamības pakāpes) starp tiem un jebkuriem citiem empīriskiem tei-



kūmiem konstatēt nav iespējams. Bez tam Neirāts paziņoja, ka

vispār runāt par teikumu salīdzināšanu ar faktiem nozīmē nonākt

pie metafizikas; teikumus var salīdzināt tikai ar teikumiem. Beigu
beigas neopozitīvisti atteicās no vispārnozīmīgu beznosacījuma
protokolisku teikumu meklēšanas un ierosināja uzskatīt jebkuru tei-

kumu par derīgu protokoliskajai lomai un zinātniskas teorijas
bāzei. Lai pie tam izvairītos no pilnīgas patvaļas, kas grauj zi-

nātni, to teikumu atlasei, kuri pieņemami kā protokoliski, jānotiek
uz kompetentu zinātnieku vienošanās jeb konvencijas pamata.

Tā neopozitīvistu «empīrisms» parādīja savu nepamatotību,
savu nespēju būt par zināšanu adekvātu pamatu. Galvenais šā

empīrisma trūkums ir tāds, ka, pirmkārt, tā pieņemtais verifikāci-

jas princips prasa salīdzināt izteikumus nevis ar objektīvo reali-

tāti, bet tikai ar subjekta sajūtām; otrkārt, tas balstās uz «reduk-

cionisma» dogmas, t. i., uzskata par iespējamu visas teorētiskās

tēzes reducēt uz elementāriem novērojuma teikumiem, bet visu teo-

rijas saturu — uz jutekliskiem datiem; treškārt, tas ārkārtīgi vien-

kāršoti saprot teikumu apstiprinājumu ar zinātnes teoriju, reducē-

jot to tikai uz bēdīgi slaveno «verifikāciju»; ceturtkārt, tas balstās

uz aplamo pieņēmumu, ka iespējams atrast vienu vienīgu rādītāju,
kas atšķir zinātniskos teikumus no nezinātniskiem, atkal par tādu

rādītāju uzskatot verifikācijas principu.
Visa šī koncepcija ir dziļi aplama, jo īstenībā teorijai jāiziet

ārpus «dotā», tieši uztveramā ietvariem un tās tēzes satur vairāk

nekā «novērojuma teikumi». Bez tam teorijas tēžu apstiprinājuma
process ir ārkārtīgi komplicēts un tajā, tāpat kā konstatējot vienu

vai otru spriedumu zinātnisko nozīmīgumu, izšķirošā nozīme ir

cilvēku sabiedriskajai praksei visā tās daudzveidībā.

Visbeidzot, neopozitīvistu izdarītā zinātnes pamatu relatīvis-

tiskā sagrozīšana izpaužas viņu izziņas loģiskās pakāpes, zināt-

niskās teorijas izpratnē. Zinātnisko teoriju viņi iedomājas kā

loģisku konstrukciju, kas balstās uz jutekliskiem datiem vai, kas

ir viens un tas pats, uz patvaļīgi izvēlētiem izteikumiem par fak-

tiem. Šī teikumu loģiskā konstrukcija jeb sistēma jāveido atbilstoši

noteiktiem loģiskiem tās valodas likumiem, kura tiek lietota attie-

cīgās teorijas veidošanai.

Viens no neopozitīvisma stūrakmeņiem, ko Karnaps nosauca

par iecietības principu, ir tas, ka šie likumi un attiecīgās zinātnis-

kās sistēmas pamataksiomas un pamatprincipi tiek izvēlēti patva-

ļīgi, ievērojot tikai to iekšējā nepretrunīguma principu. Sakarā ar

šās doktrīnas pieņemšanu neopozitīvisti aiziet pa labi no visas neo-

kantiskās līnijas zinātniskās izziņas dabas izpratnē, jo no neokan-

tiešu viedokļa zinātnes objekti tiek veidoti atbilstoši loģiskajiem
likumiem, kas nav atkarīgi no katra atsevišķa subjekta, un tuvi-

nās instrumentālisma uzskatam par zinātni. «Attiecībā uz valodas

formām,» rakstīja Karnaps, «mums visādā ziņā ir pilnīga brī-

vība
...

lai jebkuri prāta slēdzienu postulāti un likumi tiek izvēlēti
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patvaļīgi . . -»
1 No tā izriet, ka zinātnisko teoriju veidojošo teikumu

patiesumu nosaka vienīgi šo teikumu saskaņotība ar nosacīti pie-

ņemtajiem sistēmas uzbūves likumiem, pieņemto terminoloģiju un

iespēju tos reducēt uz elementāriem teikumiem. Tādējādi neopoziti-
vistiem konvencionālisma viedoklis, izrādās, ir noteicošais visu

zinātniskās izziņas pakāpju un pušu izpratnē. Šis uzskats vispār
izslēdz jautājumu par zinātnes objektīvo patiesumu un pārvērš to

par patvaļīgu hipotēžu kopumu, kuras labākajā gadījumā ir vairāk

vai mazāk iespējamas.
Tātad neopozitīvisms nozīmē ne tikai filozofijas, ētikas un estē-

tikas iznīcināšanu, bet tas iznīcina arī pašu zinātni, kuras vārdā it

kā uzsākta visa loģiskā analīze.

Ar visu savu nihilistisko raksturu neopozitī-
visms diezgan plaši izplatījās un/ieguva
atbalstu ne tikai profesionālo filozofu vidē,

bet arī starp kapitālistisko zemju zinātniekiem vairākās galvenajās
zinātnes nozarēs. Katrs zinātnieks ir stihisks materiālists tādā

mērā, kādā viņš nodarbināts ar konkrētu dabas pētniecību. Taču

zinātniskas teorijas nosacījums ir ne tikai konstatācija, bet arī

vispārinājums, novērojamo faktu izskaidrošana, to filozofiska iz-

prašana. Bet, kad zinātnieks buržuāziskās sabiedrības apstākļos
nokļūst filozofijas sfērā, viņš tūdaļ nonāk atmosfērā, kas ir asi

naidīga materiālismam. Kā uzsvēra V. I. Ļeņins, visi apstākļi,
kādos dzīvo un darbojas buržuāziskie zinātnieki, grūž viņus kroņa
ideālistiskās filozofijas apkampienos. Mūsdienu zinātnes attīstī-

bas īpatnības rada iespēju ideālistiski izskaidrot tās metodes un

rezultātus. Šīs īpatnības noskaidrotas V. I. Ļeņina darbā «Mate-

riālisms un empiriokriticisms», kurā atklātas «fizikālā» ideālisma,

relatīvisma un jaunāko zinātnes atklājumu agnostiskā izskaid-

rojuma gnozeoloģiskās saknes. Ļeņina norādītās buržuāzisko zi-

nātnieku ideālistisko maldu gnozeoloģiskās saknes pastāv arī mūsu

dienās.

Neeiklīda ģeometriju atklāšana un izstrādāšana — tās parā-

dīja matērijas telpisko īpašību dažādību un neizsmeļamību, ko

tikai nepilnīgi, aptuveni atspoguļo dažādās ģeometrijas sistēmas,—

tika aplam iztulkotas kā apliecinājums, ka priekšstati par ģeomet-
risko zināšanu pareizību cietuši krahu, kā ģeometrijas zinātnes

tīri konvencionālās dabas pierādījums. Jaunu loģikas sistēmu ra-

šanās — tāda, piemēram, bija loģika, kurai izslēgtā trešā likums

nav obligāts, — tika novērtēta kā loģikas likumu nosacītā rakstura

atzīšana.

Mikropasaules fizikas īpatnība un attīstība arī rada augsni
ideālistiskām kļūdām. Atšķirībā no klasiskās fizikas objektiem
mikroobjekti nav pieejami tiešai novērošanai. Eksperimenta gaitā
zinātnieks novēro nevis pašas mikrodaļiņas, bet tikai rādījumus,

Neopozitīvisms

un dabas zinātnes

1 R. Carnap, The Logical Syntax of Language, London, 1937, p. XV.
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ko sniedz dažādi aparāti, kam jāreģistrē notiekošie mikroprocesi.
«Elementārās» daļiņas eksistence un tās daba tiek konstatēta ar

komplicētiem aprēķiniem un matemātiskiem skaitļojumiem, «loģis-
kas uzbūves» rezultātā uz aparātu rādījumu pamata. Tādēļ ideā-

listiskās filozofijas ietekmē zinātnieks var secināt, ka mikrodaļiņa
nav objektīva realitāte, bet «teorijas produkts», ka vienīgā fizikai

pieejamā realitāte ir tikai viņa paša aparātu rādījumu novērojumi.
Tā, piemēram, pozitīvistu tā dēvētās Kopenhāgenas skolas pārstā-
vis fizikā P. Jordāns rakstīja: «Pozitīvisms mūs māca, ka patiesa
fiziska realitāte ir tikai eksperimentālo rezultātu kopums.» 1 Tā «sa-

jūtu saturs», ko neopozitīvisti identificē ar realitāti, attiecībā uz

fiziku, izrādās, ir aparātu rādījumi, kurus izmantojot mēs, pēc viņu
domām, veidojam patvaļīgas simboliskas «fizikālās realitātes»

shēmas.

Atšķirībā no XIX gs. fizikas, kas attēloja atomu kā mazu elas-

tīgu materiālu lodīti, mūsdienu fizika nedod uzskatāmu mikrodaļi-

ņas modeli, nevar pateikt, kā «izskatās» mezons vai neitrīno. Šis

apstāklis nereti maldina zinātniekus, kas sāk saskatīt atomā tikai

«formulu sistēmu»; turpretī ideālisti apstākli, ka nav uzskatāmības,
izmanto mikroobjektu objektīvās realitātes noliegšanai, to pārvēr-
šanai matemātiskos simbolos. Sakarā ar savu abstrakti matemā-

tisko raksturu fizikālā teorija it kā aizsedz objektīvo realitāti,
ieņem tās vietu. Te notiek apmēram tas pats, par ko runāja
V. I. Ļeņins: matērija ir izzudusi, palikuši tikai vienādojumi.

Teorētiskajai fizikai strauji attīstoties, kad nemitīgi tiek izvir-

zītas jaunas teorijas, vienu hipotēzi nomaina otra, palielinās ma-

temātiskā aparāta loma un nav uzskatāmības, zinātniekam nereti

izveidojas priekšstats, ka zinātniska teorija rodas brīvi, ar domas

radošu piepūli. Pat viens no lielākajiem mūsu laika fiziķiem
A. Einšteins, kas nereti kritizējis pozitīvistus par objektīvās reali-

tātes noliegšanu, runāja par pasaules fizikālo ainu kā par «brīvu

gara veidojumu» un uzskatīja, ka to rada «domās izdarīta konstruē-

šana, kas notiek brīvi un patvaļīgi» 2.

Tas, ka formālisms, līdz kuram neopozitī-
visti noveda valodas loģisko analīzi un līdz

ar to arī visu filozofiju, ir tukšs un neaug-

līgs, 30. gadu vidū kļuva tik acīm redzams, ka loģiskajiem pozitī-
vistiem vajadzēja savu mācību revidēt. Agrāk viņi ignorēja zināt-

nes valodas saturu un nodarbojās tikai ar formālajiem sintakses

likumiem, bet no 30. gadu beigām loģisko pozitīvistu darbos aiz-

vien lielāka uzmanība veltīta semantiskajām problēmām, t. i.,
vārdu un teikumu nozīmes problēmām.

Semantiskās problemātikas attīstīšanai stimulu deva A. Tarska,

Neopozitīvisms
un semantika

1 P. Jordan, Physics of the 20-th Century, New York, 1944, p. 123.
2 Citēts no grāmatas H. Samuel, Essays m Physics, New York, 1952,

P- 159.
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vēlāk ari pragmatismam tuvā amerikāņu pozitīvista C. Morisa darbi.

No šā laika valodas un vispār zīmju sistēmu analīzē sāka izšķirt
trīs nozares: valodas attieksmi pret to, kas valodu lieto, — prag-

matiķu; attieksmi starp valodu un to, ko valoda apzīmē, — seman-

tiku; attieksmi starp valodas izteikumiem — sintaksi. Visa mācība,

kas sastāv no šīm trim daļām, ieguva semiotikas nosaukumu.

Ar pāreju uz vārdu un zīmju nozīmes analīzi neopozitīvisti

iekļāva savas analīzes sfērā vairākas loģiskas, lingvistiskas un

psiholoģiskas problēmas, kam ir liela zinātniska un praktiska no-

zīme (piemēram, elektronu skaitļošanas ierīču konstruēšanā), bet

viņu darbība daļēji izpaudās kā speciāli pētījumi lingvistikā, loģikā
v. tml. Uz semantiskās problemātikas vispārīgā pamata sastapās
dažādas skolas un virzieni, kuriem bija dažāda pieeja valodas kā

nozīmes paudējas un kā komunikācijas formas analīzei. Karnapa un

Tarska grupa iedziļinājās ar matemātiskās loģikas jautājumiem
saistīto simbolisko izteikumu pētīšanā. Ričardsa un Ogdena seko-

tāji nodarbojās ar semantiskām problēmām lingvistikas plāksnē.
Visai raibā virziena — tā dēvētās vispārīgās semantikas — pār-

stāvji (A. Kožibskis, S. Čeizs v. c.) centās izmantot semantisko va-

lodas analīzi, lai «uzlabotu» sabiedriskās attiecības, «atrisinātu»

sociālās pretrunas.
So skolu pārstāvji apgalvo, ka viņu mācības esot brīvas no

filozofiskām premisām un stāvot pāri filozofijas partiju cīņai,

īstenībā ar nedaudz izņēmumiem viņi neiziet ārpus «Vīnes pulciņa»
attīstītās filozofijas galveno problēmu subjektīvi ideālistiskās iz-

pratnes ietvariem.

Anglijā, sākot ar 30. gadiem, sāka veidoties īpašs neopozitī-
visma paveids, tā dēvētā lingvistiskā filozofija, kas pēc otrā pasau-
les kara ieguva galveno ietekmi Anglijas universitātēs, it sevišķi

Oksfordā un Kembridžā, un izplatījās arī aiz okeāna — Amerikas

Savienotajās Valstīs. Sās skolas pārstāvji (Dž. Rails, Dž. Vis-

doms, Dž. Ostins, P. Strosons, F. Veismanis v. c.) iedvesmu smē-

lās Vitgenšteina vēlākā posma darbos (no 1929. gada viņš bija

Kembridžas universitātes pasniedzējs). Atteicies no idejas par

ideālu valodu, kuru viņš aizstāvēja pirmajā posmā, taču saglabājis
un pat pastiprinājis savu negatīvo attieksmi pret «metafiziku»,

Vitgenšteins pasludināja par vienīgo īsto filozofijas uzdevumu pa-

rastās sarunu valodas, tai piemītošo formu un vārdu un izteikumu

lietošanas veidu pētīšanu. Pareizi noliegdams «personiskās valo-

das» iespēju, atzīdams valodas komunikatīvo funkciju un uzska-

tīdams valodu par sociālu parādību, Vitgenšteins tomēr saskatīja

tajā nevis sociāli vēsturiski nosacītu objektīvās pasaules izzināša-

nas līdzekli (tās atspoguļojumu ar noteiktas zīmju sistēmas palī-

dzību) un ne iekšējo psihisko procesu izpausmi, bet tikai līdzekli,

ar kura palīdzību izteikt «dzīves formas», kas galvenokārt tika sa-

prastas bihevioristiskā garā kā dažādi cilvēku izturēšanās tipi.

Tāpat kā iepriekš uzskatīdams, ka filozofijas problēmas (vārda
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vecajā nozīmē) rodas vienīgi valodas nepareizas lietošanas rezul-

tātā, Vitgenšteins apgalvoja, ka filozofa darbības mērķis ir «pa-
līdzēt mušai izķepuroties no mušķērāja», t. i., noskaidrot valodas

pārpratumus un līdz ar to novērst filozofijas problēmas. Šim mēr-

ķim jākalpo vārdu nozīmes noskaidrošanai. Ar vārdu nozīmi Vit-

genšteins un viņa piekritēji saprata tikai atbilstoša vārda lieto-

šanu dažādās valodas situācijās. Ne visi lingvistiskie filozofi atzina

šo «terapeitisko» funkciju par vienīgo. Taču visi viņi uzskata, ka

«filozofijai būtībā ir lingvistisks raksturs» 1
,

ka filozofijas problē-
mas var reducēt uz lingvistiskām problēmām. Tā, piemēram, pēc
Ostina uzskatiem, vajag nevis apspriest mūžseno jautājumu —

«kas ir patiesība?», bet jāapskata jautājums, kāds ir vārda «pa-
tiess» pielietojums, «kā teikums «ir patiess» sastopams izteikumos

(sentences) angļu valodā?»2. Analoģiski jārīkojas ar visiem šau-

bas izraisošiem vārdiem un izteikumiem.

Lai
gan lingvistiskie filozofi pretendēja uz izvairīšanos no

«metafizikas», patiesībā viņi nonāca subjektīvā ideālisma un agnos-
ticisma gūstā. Viņiem valoda faktiski kļuva par vienīgo realitāti

(vismaz tur, kur ar to ir darīšana filozofiem), objektīvo pasauli

nomainīja tas, ko par to saka, bet domāšana tika identificēta ar

valodu.

Ceiza, Kožibska un citu mēģinājumi pielietot semantisko ana-

līzi kā «socioterapijas» līdzekli tūlīt atklāja ne tikai savu subjek-
tīvi ideālistisko raksturu, bet arī šā virziena reakcionāro politisko
jēgu. Šā virziena semantiķi, aplūkodami valodu no nominālistiskām

un subjektīvi ideālistiskām pozīcijām, paziņoja, ka nozīme ir tikai

tiem vārdiem, kuriem var atrast atbilstošu «referentu» vai vienīgo
juteklisko faktu, ko šis vārds apzīmē. No tā tika izdarīts secinā-

jums, ka tādiem vārdiem kā «kapitālisms», «fašisms», «bezdarbs»

un daudziem jo daudziem citiem, kas izsaka nevis atsevišķu faktu,
bet kaut ko vispārīgu, nav jēgas. Reizē ar to vispārīgie semantiķi

apgalvoja, ka ārpasaule, ciktāl tā mums ir nozīmīga, galvenokārt
ir valodas konstrukcija, t. i., šo ārpasauli nosaka tas, kopar to

saka cilvēki. Lietojot šādām konstrukcijām tādus it kā bezjēdzīgus
vārdus kā «kapitāls'», «šķiru cīņa», «ekspluatācija» un iedomājo-
ties, ka šie vārdi apzīmē kādas reālas eksistences, cilvēki rada sev

pastāvīga satraukuma, pretrunu un strīdu avotu. Karu, politiskās

cīņas un šķiru sadursmju cēlonis, pēc vispārīgo semantiku domam,
ir nepareiza vārdu lietošana. No tā viņi secina, ka kapitālistiskas
sabiedrības pasargāšanai no antagonismiem un cīņas nepiecie-
šams reformēt valodu, iznīdējot no tās visus šos «bīstamos» vār-

dus. Šādu spriedumu rupji apoloģētiskais raksturs ir acīm redzams.

Lai gan būtu kļūda neopozitīvismu kā filozofisku virzienu iden-

tificēt ar šādiem «populārās» semantikas piekritēju apgalvojumiem,
tomēr jāņem vērā, ka tieši neopozitīvisma filozofija sagādāja šiem

1
V. C. Chappel (cd.), Ordinary Language, New Jersev, 1964, p. 1.

2
/. L. Austin, Truth. In «Truth», Ed. by G. Pitcher, New Jersev, 1964, p. 19.
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semantiķiem to argumentāciju, kādu viņi izmantoja savos apolo-
ģētiskajos nolūkos. Tādējādi ideālistiskā filozofija ari šoreiz node-

rējusi par reakcionāru politisku secinājumu priekšnosacījumu.

6. §. Reliģiskā filozofija. Neotomisms

Laikmetā, kad zinātnes par dabu gūst milzīgas sekmes un kad

ideoloģiskā cīņa notiek sevišķi asās formās, idejiskā reakcija cen-

šas daudz aktīvāk izmantot vecos, gadsimtiem pārbaudītos plašu
cilvēku masu garīgās ietekmēšanas līdzekļus — reliģiju un reli-

ģisko ideoloģiju.
Valdošās šķiras ideologi pieliek milzīgas pūles, lai atdzīvinātu

un uzturētu reliģisko ticību, lai ierobežotu un «padarītu nekaitīgu»
zinātni. Pēdējo gadu desmitu laikā aktivizējas tādi filozofijas vir-

zieni, kas tieši par savu uzdevumu izvirza reliģijas nostiprināšanu
un ne tikai cenšas novadīt līdz reliģiskiem secinājumiem, bet arī

ietver reliģijas tēzes pašā filozofijas saturā.

No visiem reliģiskās filozofijas veidiem vis-

lielākā ietekme ir katoļu filozofijai neoto-

mismam, kas ir atjaunināta un mūsdienu

apstākļiem pielāgota lielākā viduslaiku sholastikas sistematizētāja
Akvīnas Toma mācība. Neotomisms nav vienīgais, taču ir visietek-

mīgākais katoļu filozofijas paveids. Tā vispazīstamākie pārstāvji
ir 2. Maritēns, E. 2ilsons, G. Mansers un citi. Var likties neticami,

ka XIII gs. viduslaiku sholasta mācībai ir autoritāte un piekritēji
atomenerģijas, kibernētikas un kosmisko lidojumu laikmetā. Pro-

tams, ja neotomisti ierobežotos ar to, ka atkārtotu Akvīnas Toma

darba «Summa theologiae» tēzes, viņu ietekme nepārsniegtu šauru

katoļu garīdzniecības loku. Taču neotomistu mācība un darbība ir

stipri daudzveidīgāka. Līdz ar Toma ideju reproducēšanu un ko-

mentēšanu neotomisti lielu uzmanību veltī baznīcas augstākās va-

ras Vatikāna norādījumu propagandēšanai un izskaidrošanai. Va-

tikāns vērīgi seko mūsdienu zinātnes un sabiedrības dzīves notiku-

miem un nekavējoties uz tiem reaģē. Neotomisti par vienu no

saviem galvenajiem uzdevumiem uzskata mūsdienu zinātnes atklā-

jumu un teoriju ideālistisku interpretāciju. Viņu darbībā svarīgu
vietu ieņem cīņa pret marksismu vispār un pret dialektisko un

vēsturisko materiālismu it īpaši.
Buržuāziskam zinātniekam, inteliģentam un vienkāršam cilvē-

kam neotomistu mācība var imponēt, pirmkārt, ar to, ka tā for-

māli pasludina saprāta un zinātnes tiesības, uzstājas pret moderno

iracionālismu un subjektīvismu; otrkārt, ar to, ka, atzīdama apkār-

tējās pasaules pastāvēšanu par neatkarīgu no cilvēka, tā šķiet
visai tuva visu normālo, ideālistiskās filozofijas nesamaitāto cil-

vēku uzskatiem; treškārt, neotomisti par savu uzdevumu paslu-
dina radīt filozofiju kā pasaules uzskatu, kas dotu pilnīgu visas

īstenības ainu.

Viduslaiku sholastikas

atdzimšana
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Par visas filozofijas priekšnosacījumu neo-

tomisti pasludina «skaidru ticības un zināt-

nes atšķiršanu» un «harmonijas» nodibinā-
šanu starp tām. Viņi apgalvo, ka ticība un zinātne viena otru ne-

izslēdz, bet papildina kā divi dieva doti patiesības avoti. Lai gan
neotomisti atzīst, ka ticība vajadzīga tikai tur, kur nevar būt zi-

nātne, viņus neapmierina akla, iracionāla ticība. Viņi uzskata, ka

ticībai jābalstās uz saprātīga, loģiska pamata. Par ticības patiesību
avotu viņi pasludina dieva atklāsmi, kas izpaužas, piemēram, svē-

tajos rakstos. So patiesību raksturs pārdabisks un pilnīgi attiecas

uz teoloģijas sfēru (piemēram, dogma par trīsvienību). Bet, lai

cilvēks varētu ticēt visam «svētajās grāmatās» rakstītajam, viņam
jābūt pārliecinātam, ka atklāsmes fakts tiešām ir bijis, un vispirms
par to, ka dievs ir. Neotomisti pastāv uz to, ka dieva eksistences
atzīšana ir ne tikai ticība, bet arī zināšanas. Bet dieva eksistences

pierādīšana ir filozofijas uzdevums, un tas jādara ar tīri loģiskiem
līdzekļiem. Tādējādi loģiski pierādāmās patiesības veido «ticības

slieksni», tās pakāji. Ticības patiesības nav pretsaprātīgas, bet

arhisaprātīgas; tā kā tās izriet tieši no dieva, tās stāv augstāk par

saprāta patiesībām. Zinātnē cilvēks nonāk pie patiesības nepiecie-
šamības ceļā, ar pierādījuma vai jūtu pārliecības spēku, bet ticībā

viņš nonāk pie patiesības brīvi; tāpēc ticība ir lielāks nopelns nekā

zinātne.

Pilnīgi acīm redzams, ka neotomistu tēzes par ticības un saprāta

«harmoniju» ir pretrunā faktiem un loģikai. Apgalvojumi par
dieva esamību, tāpat kā citas reliģijas dogmas, tomistiem nav zi-

nātniskas pētniecības problēma, racionālas analīzes galīgais
rezultāts un secinājums, bet postulāts, visu spriedumu pamatpre-

misa, ko tomisti par katru cenu cenšas loģiski pamatot. Tomisti

atzīst tikai tādu zinātni un filozofiju, kas neuzbrūk baznīcas dog-
mām. Un otrādi — viņi noraida un novērtē kā «sacelšanos pret

saprātu» jebkuru teoriju, kas ir pretrunā ar baznīcas mācību vai

kas ved pie tai nevēlamiem secinājumiem.
Zinātnes un materiālistiskās filozofijas attīstība jau sen parā-

dījusi, cik nepamatoti ir priekšstati par pārdabiskiem spēkiem vai

būtībām, par dieva iejaukšanos dabā un vēsTurē. Ticībai šādam

augstākam spēkam nav nekāda saprātīga, loģiska pamata, tā ir

Pilnīgi iracionāla. Piespiežot saprātu sagādāt baznīcas dogmu

«pierādījumus», tomisti zinātni un filozofiju no objektīvas pētnie-
cības pārvērš par neobjektīvu apoloģētiku. Tāpat kā Akvīnas Toms,

viņi uzskata, ka filozofijai jābūt pakļautai teoloģijai, tai jābūt «teo-

loģijas kalponei».
Mūsdienu tomisti, protams, pieņem visus Akvīnas Toma ierosi-

nātos dieva esamības «pierādījumus», bet reizē arī apzinās to

arhaisko, māksloto raksturu. Tāpēc viņi visu laiku meklē jaunas
«liecības» par dieva klātbūtni pasaulē, šajā nolūkā izmantojot vis-

mazākās zinātnieku svārstības materiālistiskā uzskata īstenošanā,

Neotomisti par ticību

un zinātni
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zinātnes grūtības, tās neatrisinātās problēmas. Tā, piemēram, to-

mists E. Zilsons grāmatā «Dievs un filozofija» atsaucas uz zināt-

nes līdz galam vēl neatrisināto problēmu par Saules sistēmas iz-

celšanos. Norādīdams uz Džinsa kosmogoniskās hipotēzes fantas-

tisko raksturu, kuras nepamatotību zinātne jau pierādījusi, Zilsons

raksta, ka visa problēma kļūtu daudz skaidrāka un saprotamāka,
ja zinātnieki neizdomātu aplamas teorijas, bet vispār atteiktos no

mēģinājumiem zinātniski to izskaidrot un pieņemtu baznīcas mā-

cību par radīšanas aktu. Tomisti gribētu, lai visas problēmas, uz

kurām zinātne vēl nav devusi galīgu atbildi, tiktu apskatītas kā

dieva esamības apstiprinājums un risinātas, balstoties uz radīša-

nas aktu. Bet, tā kā zinātnē vienmēr būs neatrisinātas problēmas,
tad zinātne vienmēr «pierādītu» dieva eksistenci. Tāpēc pāvests
Pijs XII runā «Dieva esamības pierādījumi mūsdienu zinātnes

gaismā» 1951. gada 22. novembrī apgalvoja, ka, «par spīti nesa-

prātīgajiem pagātnes pieņēmumiem, īstā zinātne, jo tālāk tā iet uz

priekšu, jo vairāk atklāj dievu, it kā viņš būtu gaidījis to aiz kat-

rām durvīm, ko atver zinātne» 1.
Par pasaules radīšanas «pierādījumu» neotomisti uzskata arī

teoriju par «Visuma izplešanos». Tā saucamo sarkano nobīdi izsta-

rojuma spektrā, kurš nāk pie mums no tālām galaktikām, šī teorija
izskaidro ar šo galaktiku straujo radiālo attālināšanos no mūsu

Saules sistēmas. Ja Visums izplešas, spriež neotomisti, tad tas no-

zīmē, ka Visums ne tikai ir galīgs, bet arī kādreiz bijis koncentrēts

vienā «pirmatomā»; no tā izriet secinājums, ka tas ticis radīts. At-

saucoties uz «Visuma izplešanās» teoriju un dažiem citiem

tikpat «pārliecinošiem» pierādījumiem, pāvests Pijs XII izsaucās:

«Tādējādi ir radīšana laikā; un tāpēc ir radītājs un tātad
dievs. Lūk, ziņa, ko mēs... prasījām no zinātnes un ko no

tās gaida mūsdienu cilvēce.» 2

Neotomisti apgalvo, ka dievs ne tikai pa-

sauli radījis, bet ir arī tajā vienmēr klāt,

garīgā pirmsākuma pastāvīgu klātbūtni pasaulē balstās visa neo-

tomistu «metafizika», viņu mācība par esamību un tās izzināšanu.

Neotomisti «svētā» Toma mācību uzskata par «mūžīgu filozo-

fiju», jo tā, pēc viņu domām, devusi patiesu un galīgu atrisinājumu

svarīgajām filozofijas problēmām, kas skar būtības un eksistences,

vispārīgā un atsevišķā, kustības un miera stāvokļa v. c. būtību.

Tādējādi tomisti ienes filozofijā reliģiskās dogmatikas metodi un

cenšas aizkavēt visus zinātniskās un filozofiskās domas mēģināju-
mus iet uz priekšu.

Neotomistu mācību raksturo materiālā un garīgā duālisms,

taču materiālais vienmēr ir pakļauts garīgajam. Neotomistu gab

Neotomistu «metafizika»

1 Pius XII sagt, Frankfurt am Main, 1959, S. 135.
2 Turpat, 146. lpp.
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venais paņēmiens ir vienotās objektīvās materiālās pasaules dažā-

dās, pretējās puses attiecināt uz dažādām pasaulēm un galu galā
izskaidrot ar dieva iejaukšanos. Tā, piemēram, mūžīguma un bez-

galīguma atribūtus viņi piedēvē dievam, bet galīguma un laika —

pasaulei. Taču zinātne un materiālistiskā filozofija jau sen pārva-
rējušas grūtības, ar kurām spekulē neotomisti: materiālā pasaule
pati ir mūžīga un bezgalīga, bet tās mūžīgums un bezgalīgums vei-

dojas no neskaitāmi daudzām galīgām, pārejošām lietām un parā-
dībām. Tāda ir īstenības objektīvā dialektika.

Tomisti saskata pasaulē mainīgumu un relatīvu patstāvību,
kustību un miera stāvokli. Taču viņi nevis analizē, kāda ir šo pret-
statu savstarpējā attiecība vienotajā materiālajā pasaulē, bet pie-
dēvē kustību materiālām, pārejošām, galīgām lietām un miera stā-

vokli, nekustīgumu — dievam. Pie tam neotomisti paziņo, ka iz-

skaidrot kustību, balstoties uz pašu šo kustību, nevar, ka saprast
kustību var tikai tad, ja ievieš nekustīga dzinējspēka — dieva jē-
dzienu. Tomisti ne tikai apgalvo, ka bez dabas eksistē arī garīgs
pirmsākums, kas radījis materiālo pasauli, viņi arī pašu materiālo

pasauli sadala pasīvā matērijā un aktīvā nemateriālā pirmsā-
kumā — formā. Pie tam izrādās, ka formas sākotnēji nav nekas

cits kā dieva idejas.
Svarīga nozīme tomismā ir potences un akta jēdzieniem. Katrā

atsevišķā lietā matērija savienota ar formu, bet matērija pati par

sevi jeb «pirmā matērija» ir tikai tīra esamības iespējamība, tās

potence, matērijai īstenībā esamība nepiemīt. Toties dievs ir tīrs

akts jeb patiesa esamība. Zinātne pētī lietu un parādību dabiskos

cēloņus, bet neotomisti «atklāj» dabā un vēsturē pāri pār dabis-

kiem cēloņiem stāvošus galīgos cēloņus jeb mērķus, kas «liecina»

par dieva predestināciju, par dieva mērķtiecīgo saprātu.
Neotomisti jau vairs nevar neatzīt faktu, ka pasaulē notiek at-

tīstība. Bet viņi ir ar mieru pieļaut dabisko evolūciju tikai pasau-

les, dzīvības un cilvēka radīšanas aktu starplaikos. Viņi arī ap-

galvo, ka «nekāda mazāk pilnīga būtība nevar radīt citu, pilnī-
gāku». Tā kā attīstības procesā rodas komplicētākas un pilnīgākas
formas, neotomisti paziņo, ka to attīstības avots un cēlonis var būt

tikai vispilnīgākā būtne, t. i., atkal dievs.

Izziņas teorijā neotomisti atzīst, ka sajūtām ir zināma izzinoša

'°ma, un piekrīt, ka sajūtas ir lietu tēli, ka domāšanas darbību

veido virknei individuālu lietu kopīgo, līdzīgo iezīmju abstrahēšana.
Tas viss ļauj viņiem pasludināt savu izziņas teoriju par «reālis-

tisku». Taču galu galā izrādās, — ja sajūtas vērstas uz materiālām
u n konkrētām lietām, tad racionālas izziņas objekts ir vispārīgais,
kas izpaužas kā «prātam aptveramas būtības», kuras konkrētās

lietās ir tikai klāt un izdalās no tām abstrakcijas ceļā, un «vispā-
rīgais ir gara atvase, gara radīta esamība» 1

. Tādējādi sajūtas tiek

1 /. M. Bochenski, Contemporary European Philosophy, Berkley and Los

Angeles, 1956, p. 244.
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atrautas no domāšanas, atsevišķais tiek ievietots jutekliski uztve-

ramajā pasaulē, bet vispārīgais — pārjutekliskā, inteligiblā (ar
prātu apjēdzamā) pasaulē. Tāda pati divējādība raksturīga arī to-

mismam cilvēka izpratnē. Cilvēka ķermenis pakļaujas dabas kār-

tībai un rodas dabiski, bet dvēsele ir nemirstīga un to rada dievs.

Tomistu sociāli politiskie uzskati, kuru pro-

pagandēšanai viņi veltī lielu uzmanību, ir

tikpat mānīgi kā viņu «metafizika». Neoto-

misti, tāpat kā citi kristiānisma filozofi, daudz runā par savu uzti-

cību ētiskām vērtībām, par morāles likumu nesatricināmību un iz-

liekas par sabiedrības morālo pamatu uzticamiem aizstāvjiem. Tā

viņi piesaista savā pusē daudzus cilvēkus, kas nevēlas iestigt
amorālisma purvā,

Tomisti par morālu un taisnīgu uzskata cilvēku tiekšanos pēc

laimes, taču cenšas pierādīt, ka laime jāmeklē nevis dzīves ārējos

apstākļos, bet gan cilvēka iekšējā attieksmē pret savu rīcību un sa-

skarē ar dievu. «Nemirstīgais cilvēks sajūt nepārvaramu tieksmi

pēc laimes .. .» rakstīja, piemēram, spāniešu tomistu žurnāls, «taču

nav ne laicīgu, ne materiālu, ne garīgu vērtību, kas šīs neapmieri-
nāmās slāpes varētu remdēt. Tās var remdēt tikai dievs. Tikai

dievs var aizpildīt šo cilvēka gara tukšumu.» 1 Tāda morāle faktiski

nozīmē pilnīgu samierināšanos ar sociālo netaisnību un kalpo tikai

valdošajai šķirai.
Neotomistu sociāli politiskā mācība nesatur neko specifisku,

kas to atšķirtu no citām katoļu filozofijas strāvām. Tās visas bū-

tībā tikai interpretē attiecīgos Vatikāna norādījumus, katoļu baz-

nīcas galvas runas. Kad XIX gs. vidū sāka noformēties revolucio-

nārā strādnieku kustība un radās strādnieku šķiras pirmās organi-
zācijas, Vatikāns uzbruka sociālistiskajām un komunistiskajām

idejām, paziņodams, ka tās ir antikrista idejas, kas civilizētajai

sabiedrībai nes nāvi. Bet līdz ar strādnieku kustības vēršanos pla-
šumā un sociālisma ideju aizvien plašāku izplatīšanos Vatikāns

mainīja toni, bija spiests atzīt, ka strādnieku cenšanās uzlabot savu

stāvokli ir taisnīga, ka viņiem ir tiesības dibināt arodorganizācijas,
apdrošināšanas kases utt. Bet reizē ar to Vatikāns sludināja šķiru

samierināšanos. 1891. gadā publicētajā enciklikā pāvests Leo XIII

apgalvoja, ka «cilvēcei jānes savs jūgs bez kurnēšanas; novērst pa-

saulē sociālo nevienlīdzību nav iespējams. To gan mēģina sociā-

listi, taču jebkurš mēģinājums, kas vērsts pret dabu, ir veltīgs.»

Bagāto un nabadzīgo pastāvēšana izriet no dieva gribas — so

ideju, ko bija izteicis jau Toms, neatlaidīgi aizstāv katoļu baznīca

līdz šai dienai. 1891. gada enciklikā pāvests aizstāvēja tā saucamo

organisko sabiedrības teoriju. Leo XIII rakstīja, ka vislielākā kļūda
būtu uzskatīt, ka bagātie un proletārieši ir savstarpēji naidīgi-

Neotomistu

socioloģiskie uzskati

1 «Pensamiento», 1952, N° 23, p. 81.
2 Citēts pēc grāmatas A. Tohču, He3yuTbi, M., 1955, ctp. 70.



Gluži otrādi, «tāpat kā cilvēka ķermenī dažādi locekļi ir viens ar

otru saistīti un veido harmonisku simetrisku veselumu, tā arī daba

grib, lai cilvēku sabiedrībā šīs divas šķiras būtu harmoniskas un

lai tā rezultāts būtu līdzsvars. Katrai no tām otra ir absolūti ne-

pieciešama; ne kapitāls var pastāvēt bez darba, ne darbs — bez

kapitāla.» 1 Nabadzīgos un likteņa pabērnus pāvests mierināja,
teikdams, ka «bēdas nekad no zemes virsas neizzudīs, jo grēka
sekas ir bargas un smagi izciešamas, un, vai to cilvēki grib vai ne,
tās pavada cilvēku līdz kapam. Tāpēc ciest un paciest ir cilvēka

liktenis.» 2 Tiesa, pāvests izteica nosodījumu tiem bagātajiem, kas

savu īpašumu izlieto tikai savās egoistiskajās interesēs, un aici-

nāja labumus «sadalīt taisnīgi».

Kopš 1891. gada enciklikas katoļu baznīcas sociālā doktrīna

principā nav mainījusies. Būtiskākie jauninājumi ir, pirmkārt, Va-

tikāna un katoļu vadītāju nesamierināmi naidīgā nostāja pret starp-
tautisko komunistisko kustību, otrkārt, kapitālisma pseidokritika un

kurss uz «trešo līniju». Neotomisti vārdos nosoda imperiālistiskās

politikas galējības, nosoda monopolistiskā kapitāla savtību, jo tas

neievēro vidējo slāņu intereses, viņi uzstājas pret birokrātismu un

valsts varas pārmērīgo centralizāciju un ierosina daudzas sīkas

daļējas reformas, kuras var radīt ilūziju, ka viņi aizstāv darba-

ļaužu intereses, bet kuru mērķis ir tikai nostiprināt valdošās šķi-
ras varu.

Pēdējā laikā, ņemot vērā pasaulē notiekošās pārmaiņas, plašu
masu pavērsienu pa kreisi un reliģijas ietekmes nepārtraukto ma-

zināšanos, katoļu vadītāji un ideologi sākuši elastīgāku politiku,
dažkārt piekāpdamies sabiedriskajai domai. Pozitīva nozīme ir

tam, ka Vatikāns nosoda koloniālismu un karu kā starptautisko
strīdu atrisināšanas līdzekli, ka pāvesti Jānis XXIII un Pāvils VI

bija par miera aizstāvēšanu. Tomēr šīs Vatikāna akcijas paliek vi-

sai abstraktas, jo nebalstās uz starptautiskā saspīlējuma cēloņu
īstu analīzi un tām neseko praktiski pasākumi miera saglabāšanai.
Tāpat kā agrāk, par visu sociālo pretrunu svarīgāko cēloni katoļu
darboņi uzskata ticības vājināšanos, kas arī novedusi pie cilvēka

egoistisko tieksmju pastiprināšanās. Atgriešanās pie ticības un

kristietības gara, katoļu baznīcas lomas pastiprināšana sabiedrības

dzīves politiskajā, ekonomiskajā un ideoloģiskajā sfērā — tāda,

pēc viņu domām, ir izeja no visām nelaimēm.

Tādējādi mūsdienu buržuāziskā filozofija, kuras visietekmīgākie
virzieni ir eksistenciālisms, neopozitīvisms un neotomisms, kopumā
ir mirstošā kapitālisma reakcionāra, pret tautu vērsta ideoloģija.
Ar iracionālistiskām, fideistiskām, pseidozinātniskām ideālistiskām

mācībām mūsdienu imperiālistiskā buržuāzija cenšas aizkavēt sa-

biedrības progresu un novērst darbaļaužu sociālo atbrīvošanos,
kuras idejiskais karogs ir marksisms-ļeņinisms.

1 Citēts pēc grāmatas A. Tondu, He3yHTbi, M, 1955, dp. 72, 73.
2 Turpat, 74. lpp.
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lepriekš aprakstītie svarīgākie cilvēces filo-

zofiskās domas vēstures posmi no seniem

laikiem līdz mūsdienām rāda, ka kopš
savas rašanās filozofija nogājusi lielu un komplicētu ceļu. Dažādu

filozofijas virzienu veidošanās, izplatīšanās un nomaiņas procesā,
materiālisma un ideālisma, dialektikas un metafizikas cīņas pro-
cesā tika risināts filozofijas pamatjautājums — par domāšanas

attieksmi pret esamību, radās un tika atrisinātas citas filozofijas
problēmas, auga un attīstījās zināšanas par esamības un izziņas

vispārīgajiem likumiem, tika pārvarētas kļūdas, maldi un patiesī-
bas sagrozījumi. Tādējādi filozofiskā pasaules izzināšana attīstī-

jusies pa augšupejošu līniju — no zemākā uz augstāko, no nezinā-

šanas uz zināšanu. Šā filozofiskās domas attīstības vēsturiskā pro-

cesa pamatā bija cilvēka aktīva praktiska darbība, gala rezultātā

materiālās ražošanas attīstība un šķiriski antagonistiskās sabied-

rībās — šķiru cīņa; viens no šā procesa svarīgākajiem virzošajiem
spēkiem bija zinātnes, it īpaši dabas zinātņu, progress.

Materiālisma un ideālisma cīņa, kas galu galā pauž dažādu

šķiru un sociālo grupu interešu pretrunas, šķiru sabiedrībās vien-

mēr ir bijusi un arī tagad ir filozofiskās domas attīstības centrā;

ar šo cīņu bija saistīta un daudzējādā ziņā no tās bija atkarīga

cīņa starp dialektisko un metafizisko domāšanas metodi.

Filozofijas attīstība materiālisma un ideālisma, dialektikas un

metafizikas cīņas procesā bija mūsdienu patiesi zinātniskās filozo-

fijas — dialektiskā materiālisma rašanās (XIX gs. 40. gados) teo-

rētiskais priekšnosacījums.
Jau sengrieķu filozofijas daudzveidīgajās formās dīglī pastā-

vēja visi vēlākie pasaules uzskata tipi. Turpmākajā filozofiskas

domas attīstības vēsturiskajā procesā sākotnējos, daudzējādā ziņā

vēl naivos materiālistiskos Seno Austrumu un grieķu domātāju

priekšstatus par pasauli kā vienotu un saistītu veselumu, kas sa-

stāv no «pirmmatērijas», nomainīja zinātniski jēdzieni par pasaules
materialitāti un tās esamības un kustības dažādajām formām; šie

Filozofijas
vēsturiskais ceļš
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jēdzieni balstījās uz dabas zinātņu sasniegumiem. Uz to pamata
radās augstākā zinātniski materiālistiskās filozofijas forma —

dialektiskais materiālisms, kas atklāja objektīvās pasaules attīstī-

bas un izzināšanas vispārīgos likumus un deva zinātnisku dialek-

tisku materiālās pasaules un cilvēka domāšanas attīstības daudz-

veidīgā, pretrunīgā un komplicētā procesa ainu.

Filozofijas vēstures gaitā sākotnējos, naivi materiālistiskos uz-

skatus, ka idejas un jēdzienus tieši rada materiālās parādības, no-

mainīja jauno laiku materiālistu zinātniskie jēdzieni, ka primāra
ir matērija kā objektīva realitāte, kura iedarbojas uz mūsu sajū-
tām, un apziņa ir sekundāra; XIX gs. vidū radās un tika tālāk

attīstīta dialektiski materiālistiskā mācība par objekta un subjekta,
sabiedriskās esamības un sabiedriskās apziņas vienību prakses
procesā un uz tās pamata.

Filozofiskās domas attīstības process risinājās tādējādi, ka

antīko filozofu pirmszinātniskie priekšstati par cilvēka spēju izzi-

nāt pasauli sabiedriskās prakses attīstības un zinātnes progresa
rezultātā kļuva par materiālistisko izziņas teoriju, kas pierādīja,
ka cilvēku jēdzieni, kuri pareizi atspoguļo īstenību, ir objektīvas
patiesības. Par augstāko materiālistiskā pasaules uzskata un pa-
saules izzināšanas attīstības pakāpi kļuva dialektiskais materiā-

lisms, kas ir marksisma zinātniskā izziņas teorija un apskata
pasaules izzināšanu kā sabiedriskās prakses attīstības nosacītu

dialektisku procesu, kurā no relatīvām patiesībām veidojas abso-

lūtās patiesības, bet izziņas patiesums tiek pārbaudīts praksē.

Antīkajiem domātājiem vēl daudzējādā ziņā bija stihisks dialek-

tisks priekšstats par to, ka pasaule ir vienots veselais, kura visas

daļas ir savstarpēji saistītas un atrodas savstarpējā iedarbībā, kus-

tībā un attīstībā, bet filozofiskās domas turpmākā progresa gaitā

lielākajā daļā filozofisko mācību, it īpaši XVI—XVIII gs., iesakņo-
jās domāšanas metafiziskā metode, kas tajā laikā bija nenovēr-

šama. Tā reducējās galvenokārt uz dažādu īstenības parādību ana-

līzi un sistematizēšanu. Dialektikas elementi, ko saturēja XVII un

XVIII
gs. filozofiskās mācības, kā arī klasiskajā vācu filozofijā uz

ideālistiska pamata attīstītā dialektiskā metode ar visu to, ka dia-

lektika tika sekmīgi pielietota cilvēka domāšanas sfērā, vēl neva-

rēja kļūt par patiesi zinātnisku īstenības izzināšanas metodi. Tikai

jaunā filozofiskās domas attīstības pakāpē (no XIX gs. vidus) —

marksisma filozofijā — dialektika, kļuvusi materiālistiska, tika pie-
lietota visu dabas, sabiedrības un domāšanas parādību izzināšanā,
kļuva par pasaules zinātniskas izzināšanas un revolucionāras pār-
veidošanas vispārējo metodi.

Filozofiskā doma. visā savā vēsturē nodarbojās ar socioloģis-
kām problēmām, ar jautājumiem par sabiedrības attīstības liku-

miem, par cilvēka vietu sabiedrībā, par viņa dzīves jēgu v. tml.

No sākotnējiem, pirmszinātniskiem priekšstatiem par sabiedrības

iekārtu, kādi bija raksturīgi antīkajiem domātājiem (Platons,
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Aristotelis v. c.), un renesanses utopiskajām teorijām (Kampanella,
T. Mors) filozofiskā un socioloģiskā doma nonāca pie revolucio-

nārajiem sabiedrības pārkārtošanas ideāliem (XVIII gs. apgais-
motāji, XIX gs. revolucionārie demokrāti), kas attīstījās cīņā pret
reakcionārajiem un konservatīvajiem uzskatiem par sabiedrības

dzīvi. Taču pat visprogresīvākie sabiedriskie ideāli nebija zināt-

niski pamatoti un nevarēja izcirst ceļu kardinālām sabiedrības

dzīves pārmaiņām līdz tam laikam, kamēr radās strādnieku šķiras
revolucionārā kustība un marksisms, kas izstrādāja viengabalainu
dialektiski materiālistisku mācību, attiecinot tās teoriju un metodi

uz sabiedrības izzināšanu. Marksa un Engelsa radītais vēsturiskais
materiālisms atklāja sabiedrības attīstības vispārīgos likumus un

kļuva teorētiskais pamats cīņai par revolucionāru kapitālistiskās
sabiedrības pārveidošanu komunistiskajā sabiedrībā.

Dialektiskais un vēsturiskais materiālisms kļuva arī par zināt-

niskās ētikas un estētikas, kā arī zinātniskā ateisma teorētisko

pamatu.

Filozofija progresīvā virzienā attīstījās dažādās pasaules zemēs,

to attīstīja daudzu zemju domātāji, nemitīgi pieaugot tautu, to kul-

tūru, zinātniskās un sabiedriskās domas idejiskai saskarei un sav-

starpējiem sakariem. Ar marksisma rašanos cilvēce ieguva īstu

visas pasaules zinātnisku filozofiju, kas kļuva par starptautiskā
proletariāta un visas pasaules darbaļaužu masu karogu.

Visas filozofiskās mācības, kādas pastāvēja pirms marksisma,

arī progresīvās, kas bija saistītas ar sava laikmeta atbrīvošanās

kustībām, tā vai citādi pasauli izskaidroja, taču nevarēja iemācīt,

kā to pārveidot, bet dialektiskais un vēsturiskais materiālisms

kļuva par vēsturē pirmo tautas masu revolucionārās darbības filo-

zofiju. «Sociālisms, kas XIX gadsimtā pārvērtās no sapņa par
zi-

nātni, XX gadsimtā ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas

uzvaru kļuvis par darbaļaužu miljonu masu sociāli politisko
praksi.» 1

lepriekš izklāstītais īsais filozofijas vēstures apcerējums at-

spēko mūsdienu buržuāzisko ideologu nepareizos uzskatus par cil-

vēces filozofisko domu. Daudzi mūsdienu reakcionārie filozofi nie-

vājoši traktē filozofijas vēsturi kā «seklu progresa optimismu»;
turpretī citi attēlo savu laiku sen nodzīvojušās pagātnes filozo-

fiskās mācības kā cilvēces «zelta laikmetu», apgalvo, ka visas pa-

gātnes filozofiskās mācības esot «nezūdošas» un saglabājoties līdz

šai dienai. Filozofijas vēstures fakti liecina, cik nepamatoti ir mūs-

dienu reakcionāro filozofu apgalvojumi, kas noliedz filozofijas zi-

nātnes un tās vēsturisko tradīciju patstāvību un pārvērš filozofiju

vai nu par teoloģijas piedēkli, vai par «zinātnes valodas» izskaid-

rošanas līdzekli.

1 Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes,

119. lpp.
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Pasaules filozofiskās izzināšanas vēstures spilgtais un saturī-

gais process liecina, ka radušās filozofiskās problēmas un to risi-

nājumi labvēlīgi ietekmējuši zinātni, un atspēko buržuāzisko filo-

zofu (neopozitīvistu, pragmatistu v. c.) viedokli, kuri apgalvo, ka

filozofijai neesot bijis un neesot savu pašas problēmu, bet viss

filozofijas uzdevums esot tā vai citādi izskaidrot konkrēto zinātņu
tēzes. Filozofiskās domas patiesā vēsture atspēko mūsdienu reak-

cijas ideologu nihilistisko uzskatu par filozofijas vēsturi kā «pret-
runīgu uzskatu neauglīgu cīņu», kas esot tālu no patiesības un kam

neesot pozitīvas nozīmes mūsdienu zinātnē. Reakcionārie buržuā-

ziskie filozofi, pasludinot par vienīgo pareizo tikai to pagātnes
filozofiju, kuras piekritēji viņi ir (platonismu, tomismu, pozitī-
vismu v. c), pretēji vēsturiskajai patiesībai apgalvo, ka filozofis-

kās domas vēsture, it īpaši no F. Bēkona un Dekarta līdz mūs-

dienām, liecinot par tās regresu un pagrimumu. Filozofijas vēsture

rāda, ka ar visu atkāpšanos no zinātniskās patiesības uz ideālisma

un metafizikas pusi, ar visu savu vienpusību un maldiem, kādos

nereti ieslīga filozofiskā doma, tā visumā tomēr gājusi progresīvas
attīstības ceļu, paplašinot un pilnveidojot pasaules filozofisko izzi-

nāšanu un padarot bagātāku cilvēces kultūru, veicinot to uzdevumu

atrisināšanu, kādi bija izvirzījušies sabiedrībai un zinātnei.

Materiālistiskajām filozofiskajām mācībām

ar visu to daudzveidību un bagātību no se-

natnes līdz mūsu dienām dažādos sabiedrī-

bas attīstības posmos ir raksturīgas kopīgas būtiskas iezīmes, kas

ļauj šīs mācības attiecināt uz vienu vai otru vēsturisko materiālisma

veidu.

Galvenās raksturīgās iezīmes, kas nosaka filozofisko mācību

piederību pie viena vai otra materiālisma veida filozofijas vēsturē,
ir šādas: a) pasaules izpratnes raksturs, filozofijas pamatjautā-
juma risinājums; b) kopīga pieeja pasaules parādību izzināšanai

(stihiski dialektiska, metafiziskā, dialektiska) un atbilstoši tam

noteikta domāšanas metode; c) forma, kādā filozofija saistīta ar

dabas zinātnēm; šās formas raksturs un attīstības līmenis stipri

ietekmē filozofijas saturu un zināmā mērā nosaka to; d) konkrētās

filozofiskās mācības attieksme pret attiecīgā vēsturiskā laikmeta

sabiedrisko iekārtu; šī attieksme pauž noteiktas šķiras vai sabied-

rības grupas pasaules uzskatu.

Pie pirmsmarksistiskā materiālisma pieder šadi tā vēsturiski

izveidojušies veidi: 1) antīko domātāju sākotnējais materiālisms,
kurā ietilpa stihiski dialektiskā pieeja pasaules parādībām. Šis ma-

teriālisms bija sākotnēji nesaskaldīto zināšanu sastāvdaļa; tas pa-

rasti pauda antīkās sabiedrības progresīvo spēku pasaules uzskatu;

2) XVI—XVIII gs. un XIX gs. pirmās puses domātāju metafizis-
kais materiālisms, kurā ietilpa metafiziskā domāšanas metode. Šis

materiālisms pamatos balstījās uz mehānistiskajām dabas zinātnēm;

tas pauda pasaules uzskatu, kāds bija buržuāzijai, kas attīstījās,

Materiālisma veidi

filozofijas vēsturē
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un citiem sabiedrības slāņiem, kuri nostājās uz kapitālistiskās at-

tīstības ceļa; 3) XIX gs. revolucionārās demokrātijas ideologu ma-

teriālisms Krievijā un citās zemēs, kas pārgāja no feodālisma uz

kapitālismu; tas pa lielākajai daļai bija saistīts ar dialektisko pie-
eju pasaules parādībām; tā piekritēji šo pieeju uzskatīja par revo-

lucionāru pārveidojumu teorētisku pamatojumu, bet vēl nebija to

izstrādājuši par viengabalainu dialektisku metodi. Šis materiālisma

veids balstījās uz stihiski dialektiska rakstura dabas zinātnēm un

vairākos gadījumos — uz XIX gs. lielajiem dabas zinātņu atklāju-
miem. Parasti šis materiālisma veids pauda pret feodālo iekārtu un

tās paliekām nostājušās zemniecības un citu revolucionāro spēku
pasaules uzskatu. Bez šiem galvenajiem materiālisma veidiem, kas

bija vēsturiski izveidojušies, filozofijas vēsturē ir arī daži citi ma-

teriālisma paveidi, piemēram, Dž. Bruno panteistiskais materiā-

lisms XVI gadsimtā, XV—XVIII gs. Ķīnas apgaismotāju materiā-

lisms, dabas zinātņu materiālisms, antropoloģiskais materiā-

lisms v. c.

Augstākais materiālisma veids, kas reizē ir principiāli jauna
materiālisma forma, kura kvalitatīvi atšķiras no visiem iepriekšē-

jiem materiālisma veidiem, ir dialektiskais materiālisms.

Dialektiskā materiālisma vēsturē izdalās atsevišķi posmi un

pakāpes, kas cieši saistīti ar pārmaiņām sabiedrības dzīvē un ar

revolucionārās, komunistiskās kustības attīstību. Pirmais posms

marksistiskās filozofijas vēsturē bija dialektiskā un vēsturiskā
materiālisma izveidošana, attīstīšana un izplatīšana, ko veica

Markss un Engelss, kā arī viņu piekritēji pirmsmonopolistiskā ka-

pitālisma laikmetā (aptuveni līdz XIX gs. 90. gadu vidum). Jauns,

augstāks posms marksistiskās filozofijas vēsturē ir tā tālākā attīs-

tīšana, ko veica V. I. Ļeņins, viņa līdzgaitnieki un skolnieki impe-
riālisma laikmetā un laikmetā, kas sākās pēc 1917. g. Oktobra

revolūcijas, kad notika pāreja uz sociālismu, divu sabiedrisko

sistēmu cīņas un komunisma celtniecības laikmetā. Ļeņiniskais
posms marksisma filozofijā sākās XIX gadsimta 90. gadu vidū

un turpinās arī mūsdienās.

Dialektika, kas sākotnēji radās Seno

Austrumu domātāju filozofijā un spilgti iz-

paudās Hēraklita, kā arī citu sengrieķu
filozofu mācībās, nogājusi ilgu vēsturiskās attīstības ceļu. Dialek-

tikas galvenās vēsturiskas formas bija antīko domātāju stihiskā

dialektika, XVIII gs. beigu un XIX gs. sākuma klasiskās vācu filo-

zofijas dialektika un. marksisma-ļeņinlsma materiālistiskā dialek-

tika.

Antīko domātāju stihiskā dialektika, kas vairākos tālaika filo-

zofijas virzienos bija materiālistiska, balstījās uz tēzi, ka pasauli
nav radījis «neviens no dieviem un neviens no cilvēkiem» (Hērak-
lits), visas tās daļas attīstās un ir savstarpēji saistītas. Bet zinātne

šīs pasaules daļas vēl nebija izzinājusi, tās nebija izpētītas deta-

Dialektikas formas

filozofijas vēsturē



Jās. XVIII gs. beigu un XIX gs. sākuma klasiskās vācu (it īpaši
Hēgeja) filozofijas dialektika, kas pamatos bija ideālistiska, bija
sistemātiski izstrādāta metode, kura apskatīja jēdzienu pasauli kā

savstarpēji saistītu procesu, kurš attīstās un kura avots ir iekšējo
pretrunu cīņa; jēdzienu dialektikā klasiskās vācu filozofijas pār-

stāvji, it īpaši Hēgelis, uzminēja lietu, materiālās pasaules dialek-

tiku. Svarīga nozīme filozofijas vēsturē bija tādai dialektikas pār-

ejas formai no ideālistiskās uz materiālistisko dialektiku kā XIX gs.

revolucionāro materiālistisko demokrātu, pirmām kārtām krievu

materiālistu Hercena, Bejinska, Cerniševska un Dobroļubova dia-

lektikai. Viņi to saprata kā «revolūcijas algebru», t. i., kā revolu-

cionāro pārveidojumu teorētisku pamatojumu; šī dialektikas forma

saturēja «dzīves spējīgu materiālistiskās dialektikas elementu»

(Pļehanovs).
Bez minētajām dialektikas formām filozofijas vēsturē bija arī

citi dialektiskās domāšanas veidi, kas bija vai nu dialektikas

iedīgļi, neattīstījušās formas, vai starppakāpes dialektikas pārejā
no vienas formas uz otru. Stipras dialektiskas tendences saturēja
dažu Austrumu domātāju mācības (Indijā, Ķīnā, arābu un citās

zemēs) gan senatnē, gan feodālisma laikmetā. XVII un XVIII gs.

materiālistiskajās mācībās, kas pēc savas domāšanas metodes bija
galvenokārt metafiziskas, it īpaši Bēkona, Spinozas, Tolanda,

Didro, Lomonosova, Radiščeva un citu izcilu filozofu sistēmas,

bija vērtīgi dialektikas elementi.

Augstākā dialektikas vēsturiskā forma_ — materiālistiskā dia-

lektika, marksisma «dzīvā dvēsele», ir zinātne par pašiem visparī-

gākajiem dabas, sabiedrības un domāšanas attīstības likumiem.

Marksa dialektika attīstās, kļūst bagātāka, konkretizējot savus liku-

mus un kategorijas, vispārinādama jaunos sabiedrības attīstības

procesus un zinātnes sasniegumus. Materiālistiskās dialektikas iz-

strādāšana un radoša pielietošana Ļeņina un viņa līdzgaitnieku
un skolnieku darbos, marksistiski ļeņinisko partiju dokumentos un

mūsdienu marksistisko zinātnieku darbos ir jauna pakāpe pasaules
zinātniskās dialektiskās izzināšanas attīstība.

Filozofiskās domas attīstības galveno posmu, dažādo materiā-

lisma veidu un dialektikas formu vēsture parada pasaules filozo-

fiskās izzināšanas progresīvo attīstību, kas nekad neapstājas sa-

sniegtajā līmenī un maina savas formas.

llepriekšI
Iepriekš apskatīto svarīgāko filozofiskās

domas virzienu vēsturiskā attīstība rāda,

ka filozofijas vēsture nav vienkārša

summa, ko veido dažādas filozofiskas sistēmas un skolas, kas cita

citu nomaina, bet likumsakarīgs vēsturisks process, kura visas pa-

kāpes ir savstarpēji saistītas. Filozofiskas domas attīstības process

nav ideju filiācija, kas ierobežojas ar to, ka nākamo laikmetu do-

mātāji apgūst iepriekšējā laikmeta filozofu jēdzienus un uzskatus

Ko maca filozofijas
vēsture
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un vecās idejas rada jaunas filozofiskas idejas neatkarīgi no sa-

biedriski vēsturiskajiem apstākļiem. īstenībā filozofijas vēsture ir

sarežģīts un pretrunīgs process, kurā dažādu šķiru un sociālo

grupu ideologu apziņā tiek atspoguļota dabas un sabiedrības esa-

mība. Likumsakarīgais pēctecības process filozofisko ideju attīs-

tībā, iepriekšējo laikmetu domāšanas materiāla saglabāšana un iz-

mantošana turpmākajos vēstures posmos ievērojamā mērā ir atka-

rīga no sabiedrības attīstības virziena jaunajos vēsturiskajos
apstākļos, no dažādu šķiru interesēm. Jauno šķiru ideologi uztver

un kritiski pārstrādā pagātnes filozofisko mantojumu, cīnās ar tām

idejām, kas ir svešas un naidīgas šo šķiru pasaules uzskatam.

Tādējādi filozofijas vēsture ir cilvēces garīgās attīstības vēstures

filozofisks vispārinājums, šķiru cīņas vēstures un cilvēces kultū-

ras vēstures izpausme. Filozofiskajā domā atspoguļojas izcili vēs-

tures notikumi, sociālas kaujas, revolūcijas un pārejas no vienas

sabiedriskas formācijas uz otru, laikmeta mēroga zinātnes atklā-

jumi. Progresīvajās filozofiskajās mācībās atspoguļota ļoti ba-

gātīga tautu dzīves pieredze, viņu sabiedriskie ideāli un jaunrade
zinātnē un mākslā. Tāpēc cilvēces vēsturi, tās pagātni, tagadni un

nākotni nevar izprast, ja nezina filozofijas vēsturi, nestudē to.

Kā rāda filozofijas vēsture, filozofiskās domas attīstība nekad

nav bijusi vienmērīga un «mierīga», brīva no pretrunām un cīņas;
īstenībā filozofija vienmēr ir bijusi partejiska, paudusi to sabiedrī-

bas šķiru intereses, kuras cīnās. Filozofijas vēstures fakti atspēko
buržuāzisko reakcionāru izdomājumus, ka filozofisko mācību ieda-

lījums materiālistiskajās un ideālistiskajās esot «novecojis», ka

«objektivitātes» dēļ nepieciešams nostāties «pāri» partiju cīņai filo-

zofijā. Marksisma-ļeņinisma filozofija, kas prasa stingri objektīvu
zinātnisko izzināšanu un konsekventi īsteno filozofijas partejis-
kuma principu, ir pret buržuāzisko objektīvismu, kurš sludina cīņas

izbeigšanu starp materiālismu un ideālismu; marksisms māca nelo-

kāmi stāvēt materiālisma pozīcijās filozofijā, zinātnē un sabied-

riskajā dzīvē, nesamierināmi cīnīties pret ideālistisko filozofiju,

reliģiskajiem uzskatiem un visiem citiem reakcionārās ideoloģijas,
revizionisma un dogmatisma veidiem.

Reizē ar to marksistiskā filozofijas vēsture māca glabāt, cienīt

un izstrādāt dižo cilvēces filozofiskās domas mantojumu, turpināt
tās labākās tradīcijas. Ja filozofija katrā laikmetā ir ideoloģiskā
virsbūve pār ekonomisko bāzi, tad tas nebūt nenozīmē, ka tā tiek

pilnīgi iznīcināta līdz ar ekonomisko bāzi, kuras atspoguļojumstā

bijusi. Filozofiskās izziņas vērtīgie rezultāti, kas iegūti katrā vēs-

turiskās attīstības pakāpē, filozofijas «jēdzieniskais aparāts», tās

loģiskās kategorijas saglabājas, un dziļa to studēšana ir labākā

teorētiskās domāšanas skola.

Filozofiskās domas vēsture rāda, ka daudzas tautas devušas

savu specifisko ieguldījumu pasaules kultūras dārgumu krātuvē,

arī filozofijā. Sī vēsture atspēko dažu buržuāzisko filozofijas vēs-
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turnieku «eiropocentriskos» uzskatus, ka vēsturē bijušas «filozo-

fiskas tautas» un «nefilozofiskas tautas», ka tikai «Rietumu pa-
saule» bijusi filozofijas centrs, bet daudzu citu tautu filozofiskajai
domai pasaules filozofijā neesot nekādas nozīmes. Visas pasaules
filozofijas vēsture atspēko arī «aziacentriskās» koncepcijas, ko

tagad atkal sludina buržuāziski nacionālistiskie un sektantiskie

elementi Austrumu zemēs, koncepcijas, ka tikai Austrumi vienmēr

bijuši un paliekot īstās filozofiskās domas «šūpulis», bet Rietumi

vienmēr bijuši un arī tagad esot vienaldzīgi pret cilvēku garīgo un

tikumisko pasauli, nogrimuši racionālismā, prakticismā v. tml.

Rietumu un Austrumu filozofijas vēstures fakti liecina, ka līdzīgi
sabiedrības dzīves vēsturiskie apstākļi radījuši dažādās zemēs pēc
rakstura tuvas filozofiskas mācības un idejas, kas ietekmējušas at-

tiecīgās tautas un citu pasaules zemju tautu zinātnes, kultūras un

sabiedriskās domas attīstību.

Dažas filozofiskās mācības, piemēram, vairākās Austrumu ze-

mēs, nav tieši ietekmējušas Rietumeiropas jauno laiku filozofiju
un kultūru, bet tas nebūt nenozīmē, ka šīs mācības stāvējušas no-

maļus no pasaules kultūras un ka tām nav patstāvīgas filozofiskas

nozīmes. Katras tautas ieguldījuma filozofisko nozīmi nosaka ne-

vis tas, vai šim ieguldījumam bijusi tieša ietekme uz Rietumu filo-

zofisko domu, bet tas, cik dziļas, zinātniskas un iedarbīgas bijušas
šās tautas domātāju izvirzītās un attīstītās filozofiskās idejas,
kādā mērā tās padarījušas bagātāku zinātnes, mākslas, kultūras

un atbrīvošanās kustības attīstību attiecīgajā zemē un citās zemēs.

Lai gan vēsturiskie apstākļi bija nelabvēlīgi un apgrūtināja da-

žādu tautu idejiskos sakarus, tomēr dažādu tautu domātāju filozo-

fisko mācību ideju un uzskatu kopība un savstarpējā ietekme aiz-

vien pieauga. Par to liecina, piemēram, arābu filozofijas ietekme

uz Rietumu zemēm vai franču revolūcijas filozofisko ideju un citu

Rietumeiropas progresīvo XVIII gs. mācību ietekme uz daudzām

pasaules zemēm, arī Austrumos, XIX gs. krievu revolucionāro de-

mokrātu pasaules uzskata ietekme uz Austrumeiropas tautu pro-

gresīvajiem domātājiem v. tml.

Pirms marksisma filozofiskajām mācībām, gan tām, kas bija
zināmas tikai savā zemē, gan arī tam, kas ietekmēja kaimiņu ze-

mes, pa lielākajai daļai tomēr nebija izšķirošas, pasaulvesturiskas
nozīmes cilvēces filozofiskās domas attīstībā, tās nekļuva par pa-

saules filozofiju, turpretī dialektiskais un vēsturiskais materiā-

lisms, ko Rietumos radīja Markss un Engelss un Krievijā pacēla

visaugstākajā pakāpē Ļeņins, ir patiesi internacionāla mācība, kas

vienādi attiecas gan uz Rietumu, gan Austrumu zemēm. Marksisma-

leņinisma ideju triumfs Eiropas un Āzijas sociālistiskajās zemēs,

to plašā izplatīšanās visās zemēs pasaule atspēko marksisma-

Jeņinisma viltotāju izdomājumus, ka marksisms saistīts tikai ar

«Rietumu», bet ļeņinisms — ar «Austrumu» domāšanu, ka mar-

ksisms-ļeņinisms kopumā neesot internacionāla mācība. «Mar-
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ksisms-ļeņinisms uz zemes kļuvis par simtiem miljonu cilvēku domu

valdnieku.» 1

Šajā grāmatā izklāstītā filozofisko mācību vēsture parāda, ka

filozofija attīstās ciešā sakarā ar dabas zinātņu progresu, un ap-

stiprina Engelsa tēzi, ka ar katru zinātnes atklājumu, kas veido

laikmetu, materiālismam nenovēršami jāmaina sava forma.

Filozofijas vēsture, it īpaši XVIII—XX gs., liecina, ka gandrīz
visas strāvas, kas pieder pie pretējiem filozofijas virzieniem, grie-
žas pie dabas zinātnēm un cenšas dot tām savu filozofisku izskaid-

rojumu; dabas zinātņu atklājumi ir asas filozofiskas cīņas objekts.
Filozofiskās domas vēsture māca, ka bez ciešas savienības ar

dabas zinātnēm, bez nopietna dabzinātniska pamata zinātniska

filozofija nav iespējama. Savukārt dabas zinātnes bez solīda filo-

zofiska pamatojuma nevar uzvarēt cīņā pret reliģiju un reakciju.
No filozofijas vēstures izriet nepieciešamība pastāvīgi un dziļi ap-

gūt dabas zinātņu sasniegumus un tos filozofiski vispārināt no

dialektiskā materiālisma viedokļa; bez tā mūsdienu laikmetā nevar

izstrādāt patiesi zinātnisku pasaules uzskatu.

Filozofijas vēstures studēšana tālāk parāda, ka filozofija sais-

tīta ne tikai ar zinātni, bet arī ar citām cilvēku garīgās dzīves

pusēm, ar dažādām sabiedriskās apziņas formām (reliģija, poli-
tiskā ideoloģija, tiesības, morāle, māksla). Noteiktos vēstures laik-

metos daudzveidīgajās filozofijas un citu sabiedriskās apziņas
formu savstarpējās saitēs pirmajā vietā izvirzījās kāda viena sa-

biedriskās apziņas forma, kas attiecīgajā laikmetā bija pārsvarā
un stipri ietekmēja visu sabiedrības garīgo dzīvi. Antīkajā Grieķijā

dominējošā sabiedriskās apziņas forma bija filozofija, pareizāk
tas nesaskaldītais pasaules uzskats, kurā galvenā loma bija

filozofiskajām idejām un no kura vēl nebija atdalījušās toreiz vēl

neattīstītās konkrētās zinātnes. Feodālajā sabiedrībā sabiedriskās

apziņas dominējošā forma bija reliģija, kas uzspieda savu zīmogu

gan filozofijai, gan morālei, mākslai un citām tālaika sabiedriskās

apziņas formām.

XVI —XVIII gs., kad feodālo iekārtu nomainīja kapitālistiskā
sabiedrība, kas balstījās uz rūpniecības attīstību, cilvēku apziņā
aizvien lielāku nozīmi ieguva un tātad arī ietekmēja viņu filozo-

fiskos uzskatus zinātne, sevišķi dabas zinātnes. No XVIII gs. bei-

gām līdz XIX gs. sākumam asu sociālu kauju un revolucionāru

pārveidojumu apstākļos sevišķi lielu lomu sabiedriskās apziņas at-

tīstībā ieguva politiskā ideoloģija, kas vispilnīgāk un noteiktāk

pauda cīnītāju šķiru galvenās intereses. Politiskajai ideoloģijai līdz

ar zinātni arī tagad ir liela un tieša ietekme uz filozofiju.
Vēstures mūsdienu posmā dialektiskais un vēsturiskais mate-

riālisms, kas cieši saistīts ar zinātnisko komunismu un konkrēti

iemiesojas Padomju Savienības Komunistiskās partijas un citu

1 Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes, 5. lpp-
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komunistisko partiju un strādnieku partiju politikā un praktiskajā
darbībā, aizvien vairāk balstās uz zinātni, kura kļūst par tiešu
ražošanas speķu. Marksisma-ļeņinisma mācība balstās uz dabas
zinātņu un sabiedrisko zinātņu kopumu, filozofiski vispārina to sa-

sniegumus. Turpretī imperiālistiskās buržuāzijas reakcionārā poli-
tiskā ideoloģija, kā arī reliģiskā ideoloģija un citas buržuāziskās

apziņas formas demoralizējoši ietekmē mūsdienu ideālistisko filo-

zofiju, virzot daudzus tās pārstāvjus uz apzinātu vēstures un mūs-
dienu laikmeta viltošanu.

Pirms marksisma filozofijas rašanās pastāvēja pretruna starp
materiālistiskās filozofijas attīstību un metafizisko domāšanas me-

todi, kas jau XVIII un XIX gadsimtā zināmā mērā ierobežoja zināt-

nes un filozofijas attīstību. Dialektiskā metode, ko izstrādāja
XVIII gs. beigu un XIX gs. sākuma vācu filozofijas klasiķi uz

ideālistiska pamata, bija dziļā pretrunā ar viņu konservatīvajām
ideālistiskajām sistēmām, kuras ačgārni, kļūdaini izskaidroja at-

tīstības procesu dabā, sabiedrībā un domāšanā. Sekmīgu mēģinā-
jumu pārvarēt pretrunu starp materiālistisko teoriju un metafizisko

domāšanas metodi izdarīja XIX gs. krievu revolucionārie demokrāti,
kas centās metafiziskās metodes vietā likt dialektiku. Bet viņiem
tomēr vēl neizdevās materiālistiski pārstrādāt Hēgeļa dialektiku,
pārvērst dialektiku par īstu zinātni.

Pretrunu starp teoriju un metodi atrisināja tikai marksisms-

ļeņinisms, kas kļuva vēsturē par pirmo filozofisko mācību, kurā teo-

rija un metode ir nesaraujami vienotas. Starptautiskā komunistiskā
kustība balstās uz šo nesaraujamo marksisma teorijas un metodes

vienību, kategoriski noraidot marksisma kritiķu mēģinājumus «at-

tīrīt» marksisma teoriju no dialektikas, atņemt marksismam tā

«dzīvo dvēseli», no vienas puses, un, no otras, — «atbrīvot» dialek-

tiku no tās materiālistiskajiem pamatiem, reducēt to tikai uz jē-
dzienu dialektiku un tādējādi pārvērst par mūsdienu sholastiķu.
No filozofijas vēstures izriet secinājums par nepieciešamību dziļi
apgūt materiālistiskās dialektikas metodi, iemācīties pielieto! to

zinātniskajā izzināšanā un praktiskajā darbībā, pastāvīgi pētīt
dabas un sabiedrības parādības un procesus, aktīvi piedalīties pa-
saules revolucionārajā pārveidošanā.

Filozofijas vēsture rāda, ka filozofiskās mācības pirms mar-

ksisma, nodarbodamās ar dažādām filozofisko zināšanu pusēm, cen-

tas atrisināt tā saucamās ontoloģiskās problēmas, kas skar esamī-
bas pamatus un likumus, gnozeoloģijas problēmas — jautājumus
par domāšanas attieksmi pret esamību, kā arī par pasaules izzinā-

mību un loģikas problēmas, kas pētī domāšanas formas un liku-

mus. Filozofijas vēsturē pirms marksisma nebija tādu filozofisku

sistēmu, kas dotu viengabalainu zinātnisku ontoloģijas, gnozeolo-
ģijas un loģikas jautājumu risinājumu to vienībā. Tādu risinājumu
arī nevarēja dot, balstoties uz metafizisko materiālismu, kas ne-

spēja izprast, ka dabas un sabiedrības vēsture, kā arī to izzināšana
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ir procesi, kuri dialektiski attīstās. Grandiozo mēģinājumu apvie-
not vienotā filozofiskā sistēmā ontoloģiju, gnozeoloģiju un loģiku
uz ideālistiska pamata izdarīja Hēgelis, taču patiesi zinātnisku šās

problēmas risinājumu ideālisms dot nevarēja, jo balstījās uz sagro-

zītu priekšstatu par īstenību kā absolūtās idejas pašattīstību.
Tikai Marksa, Engelsa un Ļeņina dialektiskais un vēsturiskais

materiālisms atrisināja filozofijas uzdevumu — savienot vienotā,
harmoniskā mācībā tā saucamo ontoloģiju, gnozeoloģiju un loģiku,
pierādīdams, ka materiālistiskā dialektika ir gan mācība par objek-
tīvās pasaules vispārīgajiem likumiem, gan loģika, gan izziņas

teorija. Dialektiskā materiālisma likumi un kategorijas, kuros iz-

paužas objektīvās pasaules vispārīgie dialektiskie sakari, reizē ir

arī izziņas, mūsdienu zinātniskās un loģiskās domāšanas likumi.

Filozofiskās domas vēsture rāda, ka progresīvās filozofiskās

mācības balstījās uz sabiedrības augšupejošo spēku interesēm un

izvirzīja progresīvus, reizēm pat revolucionārus sabiedriskus ideā-

lus: prasīja sabiedrību pārveidot uz taisnīgiem pamatiem, iznīcināt

sociālo nevienlīdzību, fiziskā un garīgā darba, pilsētu un lauku

pretstatu, panākt mieru un sadarbību starp tautām v. tml. Taču

pirms proletariāta parādīšanās vēstures arēnā sabiedrībā nebija

spēka, kas spētu konsekventi un apzinīgi izdarīt lielos sociālos pār-

veidojumus, īstenot darba cilvēces progresīvos sabiedriskos ideālus.

Filozofijas vēsture rāda, ka tikai dialektiskais un vēsturiskais

materiālisms, filozofiski pamatodams proletariāta pasaulvēsturisko
lomu kapitālisma iznīcināšanā un komunisma uzcelšanā, pirmoreiz
varēja progresīvajiem sabiedrības ideāliem likt pamatā precīzu zi-

nātni par sabiedrības attīstības likumiem un savienot revolucio-

nāro praksi ar zinātnisku sociālisma un komunisma uzvaras pare-

dzējumu, ko apstiprina visa mūsdienu dzīves attīstība.

Komunisma zinātniski teorētiskais pamats, filozofiskais funda-

ments ir dialektiskais un vēsturiskais materiālisms — mācība, kas

radoši attīstās un pēc savas idejiskās un teorētiskās bagātības un

ietekmes spēka pārspēj visus pagātnes un tagadnes filozofiskos
uzskatus un sabiedriski politiskos ideālus.

Filozofijas vēsture nebeidzas sasniegtajā attīstības līmenī, jo

marksisma-ļeņinisma filozofija savā attīstībā nekad neapstāsies.
Mūsdienu zinātniskajai filozofijai — marksismam-ļeņinismam —

ir dziļi svešs gan revizionisms, kas atmet dzīves, prakses pārbau-
dītos marksisma filozofiskos principus, gan arī dogmatisms, kurš

ignorē pārmaiņas sabiedrības un zinātnes attīstībā, nesaprot, ka

marksisma teorijai, tā filozofijai nepieciešams radoši attīstīties.

Dialektiskais un vēsturiskais materiālisms attīstās un vienmēr at-

tīstīsies radoši, bagātinot pasaules filozofiskās domas dārgumu
krātuvi ar jauniem secinājumiem un tēzēm, atklās jaunas likum-

sakarības dabas, sabiedrības un domāšanas attīstībā, filozofiski

vispārinās sabiedrības attīstības, zinātnes sasniegumu un cilvēces

kultūras pieredzi.



Dzija filozofijas studēšana apbruņo darbaļaudis ar nesatrici-

nāmu pārliecību par marksisma-ļeņinisma mācības triumfu, komu-

nisma uzvaras nenovēršamību. «Komunisma spēki ir neizmēro-

jami, tā pusē ir dzīves patiesība . ..,» teikts PSKP CX tēzēs sakarā

ar Oktobra revolūcijas 50. gadadienu. «Oktobra idejas, komunisma

idejas ir mūsu laika vadošās idejas, liels radošs mūsdienu vēstures

spēks.
Nākamie gadi nesis jaunas uzvaras Marksa, Engelsa un Ļeņina

mācībai, komunisma Idejām.» 1

1 Lielas Oktobra sociālistiskas revolūcijas 50 gadi. PSKP CX tēzes,
120. lpp.
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Hešelis Kārlis Fridrihs — 272.

Hinrihss Hermanis Fridrihs Vilhelms—

272.

Hipijs — 51.

Hipiusa Zinaīda — 498.

Hipokrāts — 87, 111.

Hiršbergers Johanness — 640.

Hobss Tomass — 13, 151— 155, 160,

161, 163, 181, 185, 192, 241, 360.

Hoils Freds — 615.

Hokinzs Deniss Džons Bernhards —

640.

Holbahs Pols Anrī — 191— 194, 198—

200, 229, 230, 312, 462.

Holličers Valters — 612.

Holls Hess — 571.

Homērs — 36, 41, 49, 111, 300.
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Homjakovs Aleksejs — 290.

Horācijs Kvints Flaks — 36.

Horariks Janošs — 352, 353.

Hosrovs I — 87.

Hu Si — 650.

Huan Czu-si — 80.

Huejs Si — 29.

Hugo — 100.

Huks Sidnejs — 657.

Huserls Edmunds — 658—660, 662.

Ibaruri Doloresa — 571.

Ibervegs Fridrihs — 16, 463.

Ibn-Badža (Abu-Bekrs Muhameds ibn-

Jahja; latīniski — Avempass Aven-

paca) — 89.

Ibn-Rušds Abu-l-Valids Muhameds ibn-

Ahmeds ibn-Muhameds (latīniski —

Averoess) — 89, 90, 102.

Ibn-Sina Abu-Ali (latīniski — Avi-

cenna) — 88, 89, 94, 95, 102, 104,
157.

Ibn-Tufeils abu Bekrs Muhameds ibn-

Abd-al-Maliks (latīniski — Abuba-

cers) — 89.

Ignatovs Vasilijs — 447.

Ilarions — 114.

Iļjins Ivans — 504, 505, 555.

Iņ Vens — 30.

Iribadžakovs N. — 639.

Ito Dzinsajs — 84.

Ivanovskis Dmitrijs — 421.

Ivans Bargais — 116.

Izgojevs A. (Lande Aleksandrs) — 499.

Jākobsons Kārlis Roberts — 343.

Jakuškins Ivans — 221—223.

Jamaga Soko — 84.

Jamblihs — 76.

Jānis XXIII — 655.

Jan Cžu — 29.

Jaroslavskis Jemeļjans — 565, 567—

569, 628.

Jasperss Kārlis — 13, 661, 663, 664, 666.

Javorskis Stefans — 204.

Jermolajs (Erasms) — 117.

Jepifanijs Slaviņeckis — 120.

Jezniks Kohbeci — 92.

Joane Petrici — 93.

Joans — 112.

Joans Damaskins — 85.

Joans Itals — 85, 93.

Joans Skots (Eriugena) — 98, 99.

Joans Vorotneci — 92.

Jofe Ābrams — 61 1.

Jordans Paskuale — 610, 618, 677.

Josifs Volockis (Ivans Saņins) — 117.

Jūms Dāvids — 165, 169—171, 233,

364, 470, 476, 539, 671.

Jurkevičs Pamfils — 290, 312, 324, 332.

Justinians — 97.

Juškevičs Pāvils — 457, 516.

Južakovs Sergejs — 507.

Kabirs — 83.

Kahovskis Pjotrs — 221.

Kaibara Ekens — 84.

Kaisarovs Andrejs — 219.

Kaļinovskis Konstantins — 337, 338.

Kaļiņins Mihails — 567, 568, 584.

Kamenskis Henriks Korvins — 346.

Kāmī Albērs — 661, 668.

Kampanella Tomazo — 127, 128, 688.

Kanāda — 27.

Kanapā 2. — 608, 630, 639.

Kantemirs Antiohs — 203—205.

Kants Imanuels — 13, 220, 229, 230-

-243, 251, 252, 260, 271, 276, 280, 284,

286, 306, 312, 314, 318, 358, 383, 433,

436, 437, 439, 440, 450, 454, 470, 476,

477, 495, 497, 518, 530, 539, 626, 629.

Kapila — 25.

Karamzins Nikolajs — 225.

Karavelovs Ļubens — 347.

Karevs Nikolajs — 570, 580.

Karleils Tomass — 381.

Kārlis X — 370.

Karnaps Rūdolfs — 669—675, 678.

Karpenters Viljams Bendžamens —312

Karpovs Vasilijs — 290.

Kasīrers Ernsts — 476, 477.

Kašēns Marsels — 571.

Kaškins Nikolajs — 308, 309.

Katajama Sen — 571.

Katkovs Mihails — 292, 293.

Katulls Gajs Valerijs — 36.

Kaufmanis Ilarions — 392.

Kautskis Kārlis — 441, 516, 546, 583.

Kavelins Konstantins — 292, 293, 327,

332, 505, 506.

Kedrovs Bonifatijs — 612.

Keldišs Mstislavs — 611.

Keplers Johans— 137, 138, 152.

Kets Roberts — 141.

Kihelbekers Vilhelms — 225.

Kīlmeijers Kārlis Fridrihs — 248.

Kirejevskis Ivans — 290.

Kirhhofs Gustavs Roberts — 365, 470,

471.

Kirovs Sergejs — 510. 567, 568.

Kiseļinčevs Asens Hristovs — 578.

Kistjakovskis Bogdans — 499.

Kivjē 2oržs — 326, 422.

Kjerkegors Serens — 361—363, 662—-

-664.
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Klauss Georgs — 612, 639.

Klauziuss Rūdolfs — 418.

Kliments no Aleksandrijas — 97.

Kocjubinskis Mihails — 335.

Kohens Hermanis — 476.

Kolarovs Vasils Petrovs — 571.

Kolmans Ernsts (Arnošts) — 612.

Kolontajs Hugo — 344.

Koļcovs Nikolajs — 620.

Komptons Arturs Hollijs — 610.

Kondiljaks, Etjens Bono dc — 179,
183—185.

Konfucijs — 17, 28.

Konjo Zoržs — 608, 671.

Konstantīns — 116.

Konts Ogists — 293, 312, 327, 331,
363—367, 437, 465, 466, 469, 507,
669.

Koperniks Nikolajs — 120, 129—132,

136—138, 152, 205, 214, 233, 455, 650.

Komforts Moriss — 579, 639.

Kornī Ogists — 630.

Kosma Indikoplovs — 112, 113.

Kosojs Feodosijs — 119, 120.

Kostjuško Tadeušs — 344.

Kotļarevskis Ivans — 215.

Kosma Indikoplovs — 112, 113.
Kozlovs Aleksejs — 332, 488, 502.

Kožibskis Alfrēds — 678, 679.

Krečetovs Fjodors — 219.

Kriks Frensiss Harijs Komptons — 621.

Krilovs Ivans — 295, 341.
Krivcovs Stepans — 566.
Krivenko Sergejs — 507.

Križaničs Jurijs — 121, 122.

Krjukovs Nikolajs — 221—223, 225.

Kroče Benedeto — 441, 442.
Krukss Viljams — 414.

Krupskaja Nadežda — 567, 568, 585.

Ksenofans — 41, 42, 44, 45.

Ksenofonts — 52, 113.
Kuibiševs Valerians —

568.

Kunanbajevs Abajs — 341, 342.

Kunovs Heinrihs — 583.

Kuns Bela — 571.

Kuņicins Aleksandrs — 219.
Kurčatovs Igors — 611.
Kuricins Fjodors — 119, 120.

Kurnakovs Nikolajs — 610.
Kūsinens Oto — 571, 572.
Kūzas Nikolajs — 128, 129, 132, 134,

230.
Kvains Viljards van Ormans — 657,

671.

Labriola Antonio — 432. 441—443, 566.

Lafargs Pols — 432, 435—438, 442,

636, 637.

Lamanskis Vladimirs — 308.

Lamarks Zans Batists — 263.

Lametrī Ziljens Ofrē — 179, 191—193,

195, 196, 200.

Lange Fridrihs Alberts — 332, 463, 476.

Lanževēns Pols — 536, 579, 611, 618.

Lao-czi — 29, 30, 31.

Laplass Pjērs Simons — 192, 419.

Lasals Ferdinands — 389, 414.

Laue Maksis — 618.

Lavrovs Pjotrs — 326—330, 447, 448.

Lavuazje Antuāns Lorans — 192, 208,
248.

Leibnics Gotfrīds Vilhelms — 143,

172—177, 182, 190, 196, 201, 205,

206, 208, 212, 230, 233, 417, 424, 436,
503, 505.

Leikips — 50, 55, 312.

Lelevels Joahims — 345.

Lemetrs Zoržs Anrī — 615.

Leo XIII — 684, 685.

Leonardo da Vinči — 134—136, 139,
632.

Leruā (Dc Ruā) Anrī (latinizēti Re-

giuss) — 155.

Lesings Gotholds Efraims — 190, 322.

Levenhuks, Antons van — 155.

Lībihs Justuss — 420.

Lībknehts Vilhelms — 408.

Lībmanis Oto — 476.

Li Cži — 79.

Li Da-čžao — 571, 583.

Likofrons — 51.

Līnings Oto — 384.

Lisenko Trofims — 611, 622.

Ljuiss Džons — 579, 639.

Ljuiss Džordžs Henrijs — 466.

Ljuiss Klarenss Irvings — 657.

Loks Džons — 161— 165, 167, 168, 171,

177, 179, 182—184, 188, 191, 192, 196,

201, 212.

Lomonosovs Mihails — 132, 204, 206—

210, 216, 248, 634, 691.

Longo Luidži — 571.

Lopatins Hermanis — 319.

Lopatins Ļevs — 488, 499, 502, 503.

Lopatinskis Feofilakts — 204.

Lorencs Heinrihs Antons — 535, 613.

Loskis Nikolajs — 497, 499, 503—555,

564, 628.

Lubkins Aleksandrs — 219, 220.

Ludvigs, Bavārijas — 107.

Luijs Filips — 370.

Lukačs Georgs — 572, 578.

Lukrēcijs Tits Kārs — 36, 73—75, 132,

222, 312.

Luksemburga Roza — 528, 551.

Lullijs Raimunds — 102, 106, 120.
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Lunačarskis Anatolijs — 457, 516, 565,

567, 585, 586.

Lunins Mihails
— 223, 224.

Lupols Ivans — 566, 567, 570, 580, 628.

Luters Mārtiņš — 126.

Ļebedevs Pjotrs — 534, 536.

Ļebedevs-Poļanskis Pāvils — 566.

Ļeņins Vladimirs Iļjičs — 11 —13, 19,

20, 43, 50, 51, 57, 58, 61, 169,

174, 201, 202, 219, 220, 226, 229, 231,

234, 242, 256—258, 260, 261, 269, 270,

282, 287, 289, 292, 293, 299, 302, 303,

305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 323,
324, 326, 327, 330, 333, 343, 356, 366,

367, 370, 371, 381, 382, 386—390, 395,

432, 434, 435, 437, 439, 442, 445, 449—

450, 452, 456, 457, 463, 464,471—476,

481, 491—494, 498—500, 503; 506,

507, 509—568, 570—573, 575, 577,

579, 582, 584, 591, 596, 610, 612, 620,

626—629, 633, 634, 636—639, 653,

676, 677, 690, 691, 693, 696, 697.

Ļenskis (Ļeščinskis) Juliāns — 571.

Ļermontovs Mihails — 341.

Ļesevičs Vladimirs — 332, 505—507,
516.

Ļesja Ukrainka (Kosača Larisa) —

335.

Ļevskis Vasils — 347.

Mackēvičs Antans — 338.

Madhva — 25.

Magelans Fernans — 123.

Mahs Ernsts — 440, 470—473, 475,

503, 507, 516, 518, 522,533,534,538—
540. 669.

Maikelsons Alberts Ābrahams
— 535.

Maikovs Apollons — 308.

Maikovs Valerians — 308.

Maimonids (Moisejs ben Maimuns) —

90, 91.

Makarenko Antons — 585.

Makiavelli Nikolo
— 126, 127.

Maksims Grieķis — 118, 119.

Malons Benuā — 438.

Majinovskis Vasilijs — 219.

Mani — 86, 92.

Mansers Galluss Marija — 680.

Manuiļskis Dmitrijs — 567.

Mao Cze-duns — 600, 630.

Mārijs — 73.

MaritēnsZaks — 680.

Markovičs N. — 351.

Markovičs Svetozars — 349—351, 354.

Markovs Moisejs — 611.

Markss Kārlis — 20, 33, 36, 37, 57, 68,
123, 126, 140—142, 145, 147, 152,

155, 162, 164, 197, 201, 229, 231, 251,
258, 260, 267, 274, 277, 282, 284, 285,

288, 298, 303, 319, 323, 327, 329,

331—334, 337, 343, 347—351, 353,

354, 368, 370—387, 389—409, 413—

415, 423—429, 432—436, 440—443,

447, 450, 451, 453, 455—457, 461,

475, 482, 493, 502, 511, 512, 514, 515,

517, 524 , 525, 527, 529, 531, 532, 537,

548, 550, 565, 566, 568, 571, 572, 589,

590, 596, 612, 626, 627, 629, 630, 633,

635—637, 640, 688, 690, 693, 696, 697.

Marsels Gabriels — 661, 664.

Masariks Tomašs Garigs — 441, 442.

Mazdaks — 86.

Men-czi — 28, 79, 80.

Mendelis Gregors Johans
— 620.

Mendelsons Moisejs — 218.

Mens dc Birāns, Marī Fransuā Pjērs
Gontjē — 644.

Merežkovskis Dmitrijs — 488, 498, 502.

Mērings Francis — 432, 438—442, 566,

629, 636, 637.

Meternihs — 458.

Mickevičs Ādams — 345.

Mičurins Ivans — 610, 622.

Mihailovskis Nikolajs —505—507, 511,

512, 514.

Millers Johaness Pēteris — 457.

Millers Reinholds — 608.

Mills Džons Stjuarts — 293, 312, 351,

465, 466, 469.

Mijukovs Pavils — 499.

Mincers Tomass — 126—128.

Minkovskis Hermanis — 613.

Minskis N. (Viļenkins Nikolajs) — 502.

Miņins Sergejs — 629.

Mo-czi (Mo Di) — 29.

Modževskis Andžejs — 126.

Molešots Jakobs — 275, 327, 350.

Monteskjē Saris Luijs — 178—181,

219, 319.

Mopertiī Pjērs Luijs Moro — 193.

Morgans Ljuiss Henrijs — 426.

Morgans Tomass Hants — 620.

Moriss Čarlzs Viljams — 657, 678.

Mors Tomass — 127, 128, 688.

Mosts Johans — 408.

Muravjovs Ņikita — 221, 223, 225.

Muravjovs-Apustulis Sergejs — 221,

223.

Muro Kjuso — 84.

Nakae Todzju — 83.

Nalbandjans Mikaels — 338, 340.

Napoleons — 243, 251.
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Natorps Pauls — 476, 477.

Nausifans — 70.

Nēedli Zdeneks — 630.

Negeli Kārlis Vilhelms — 415.

Neirāts Oto — 669, 674, 675.

Neru Džavaharlals — 83.

Nestors — 111, 115.

Nežons Zans Andre — 193.

Nīče Fridrihs — 439, 441, 482—487,

555, 644, 649, 662, 668.

Nikolajs 1 — 291, 332.

Nikoladze Niko — 339.

Nikolajs no Otrekuras —
109.

Nils Sorskis — 117, 118.

Nizami Gandževi Iljass Jusif-ogli — 91.

Novickis Orests — 290.

Novikovs Nikolajs — 211, 213.

Ņekrasovs Nikolajs — 319, 488.

Nesmejanovs Aleksandrs — 611.

Nevskis Vladimirs — 565—567, 628.

Ņikifors — 112.

Ņikitins Ivans — 322.
Ņūtons Izaks— 142, 166, 167, 172, 177,

178, 183, 192, 205, 232, 421, 422, 424,

534, 535, 540, 611, 613.

Oboļenskis Jevgeņijs — 223.

Ogarjovs Nikolajs — 293, 296, 301—

308, 311, 319, 326, 327, 635.

Ogdens Čarlzs Kī — 678.

Okams Viljams — 107—109.

Oļminskis Mihails — 565.

Omeļjanovskis Mihails — 612, 618.

Oparins Aleksandrs — 611, 622.

Orems Nikolā — 109.

Origens no Aleksandrijas — 97.

Ortega i Gasets Hosē —
487.

Osipovskis Timotejs — 219, 220.

Ostins Džons Lengšou — 678, 679.

Ostrovskis Aleksandrs — 322, 323.

Ostvalds Vilhelms Fridrihs — 474, 533,

534, 538, 539.

Ovens Roberts — 296, 384.

Papens (Papins) Denī — 173.

Papini Džovanni — 650.

Paps Arturs — 671.

Parmenids — 45—47,51.

Partadze — 93.

Paseks Vasilijs — 219.

Paskāls Blēzs —
123.

Pastērs Luijs — 420.

Patandžali — 26.

Paulsens Fridrihs — 332.

Pāvils XXVI —
685.

Pavlovs Ivans — 622—624.

Pavlovs Todors — 572, 577, 605, 612,

630, 639.

Pecolds Jozefs — 503.

Pelagičs Vasa — 352.

Peresvetovs Ivans — 116, 117.

Perikls — 48.

Pestelis Pāvils — 221, 224, 225.

Petefi Sandors — 352, 353.

Petraševskis M. — 309.

Pēteris I — 203, 295.

Pijs XII — 682.

Pīks Vilhelms — 571.

Pirons — 70.

Pīrsons Čarlzs — 474.

Pīrss Čarlzs Sanderss — 650—652, 657.

Pisarevs Dmitrijs — 293, 323, 324-326,

350.

Pitagors — 42, 47, 113.

Planks Maksis Kārlis Ernsts Lud-

vigs _ 472, 535, 536, 616—618.

Platons - 13, 36, 52, 53, 58-64, 66,

68 70, 76, 85, 87, 98, 102, 103, 113,

119, 128, 133, 145, 177, 358, 436, 505,

530, 660, 687.

Plīnijs —
120.

Plotīns — 76, 177.

Plutarhs — 35.

Pļehanovs Georgijs — 343, 442—444,

446—464 481, 507, 518, 532, 533, 545,

565, 566, 627, 629, 636, 637, 691.

Pnins Ivans — 219.

Pogodins Mihails — 289, 290.

Polikarovs Azari — 612.

Polikrats — 42.

Politcers Zoržs — 572.

Pollits Harijs — 571, 630.

Poļenovs Aleksejs — 211, 213.

Popugajevs Vasilijs — 219.

Porfirijs — 76, 92.

Posoškovs Ivans — 203.

Postņikovs Pjotrs — 204.

Prāksitels — 36.

Precolini Džuzepe — 650.

Pristlijs Džozefs — 248.

Prodiks — 51.

Prokls — 76.

Prokopovičs Feofans —
203—205.

Protagors — 50, 51.

Prudons Pjērs Zozefs — 312, 331, 384,

385, 389.

Psels Mihails — 85, 93.

Ptolemajs Klaudijs - 104, 130-132,

137, 138.

Puankarē Anrī — 474, 475, 533, 536,

539, 613, 669.

Pugačovs — 211.

Puškins Aleksandrs - 221, 225, 290,

299, 300, 341.
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Radiščevs Aleksandrs — 215—219, 221,

225, 226, 301, 691.

Radlovs Ernests — 555, 564.

Rajevskis Vladimirs — 221, 222/225.

Rails Džilberts — 669, 678.

Rainis Jānis — 342, 343.

Raits Consijs — 466.

Rakoši Matiass — 630.

Ramanudža — 82.

Rasels Bertrans — 668—670.

Razumovskis Isaks — 566.

Reihenbahs Hanss — 640, 669.

Reimans Pāvils — 630.

Rembrants Harmenss van Rems — 155.

Revaji Jožefs — 630.

Rezerfords Ernests — 535.

Ričardss Aivors Armstrongs — 678.

Rigi Augusto — 537, 538.

Rijē Raimons — 610.

Rikardo Dāvids — 371, 372, 380, 393.

Rikers Arturs Viljams — 537.

Rikerts Heinrihs
— 453, 478—481.

Rīls Aloizs — 476.

Riļejevs Kondratijs — 221, 224, 225.

Rīmanis Georgs Fridrihs Bernhards—

474.

Rišārs — 100.

Robinē Zans Batists Renē — 195.

Roscelins no Kompjēnas, Joans — 99.

Rošē Valdeks — 571.

Rozanovs Vasilijs — 500.

Rudašs Laslo — 569, 630.

Rudnanskis Stefans — 630.

Rūge Arnolds — 376, 377.

Rumls Vladimirs — 639.

Ruso Zans Zaks — 183, 185—189, 199,

200, 219, 241, 319.

Rustaveli Sota — 93.

Saltikovs-Sčedrins Mihails— 322.

Samarins Jurijs — 290.

Santo Ladislavs — 630.

Sapfo — 36.

Sarabjanovs Vladimirs — 568, 569.

Sartrs Zans Pols — 661, 664, 667.

Satins Nikolajs — 301.

Sečenovs Ivans — 350, 456, 622.

Seksts Empiriķis — 70.

Selektors Mihails — 569.

Senkovskis Osips — 295.

Sensimons dc Ruvruā, Anrī Klods —

296, 301, 318, 363, 371—373, 384.

Selzams Hovards — 579, 608, 639.

Serakovskis Zigmunts — 338.

Serebrjakovs Mihails — 566.

Sēreni Emilio — 630.

Sevs Lisjens — 630.

Sigers, Brabantes — 102.

Sigeti Jožefs — 639.

Simeons Polockis (Petrovskis-Sitniano-
vičs Samuils) — 120.

Sjun-czi — 30, 31.

Skots Valters — 300.

Skovoroda Grigorijs — 214.

Skvorcovs-Stepanovs Ivans — 565,
567—569, 628.

Smetana Augustīns — 352.

Smetss Jans Kristiāns — 610.

Smits Ādams — 371, 372, 380, 393.

Snelliuss Villebrords — 155.

Sofokls — 36, 113.

Sokrāts — 51—53, 58, 66, 113, 119.

Solovjovs Vladimirs — 332, 488, 495—

497, 499, 508, 629.

Sorels Zoržs — 441.

Sorokins Pitirims — 564.

Spartaks — 73.

Spensers Herberts — 331, 437, 465—

469, 507, 669.

Spešņevs Nikolajs — 308—310.

Spinoza Baruhs (Benedikts) — 95,

142, 155—160, 166, 173, 174, 190—

192, 201, 205, 230, 246, 276, 285, 413,
691.

Stagirietis — sk Aristotelis.
Staļins Josifs — 510, 567, 568, 571—

574, 590, 591, 594, 630, 631, 637.

Stankevičs Nikolajs — 291, 292, 332.
Stašics Staņislavs — 344.

Stens Jānis — 570.

Stoļetovs Aleksandrs — 538.

Strosons Pīters Frederiks — 678.

Strūve Pēteris — 450, 451, 488, 497 —

499, 514, 515.

Sulla — 73.

Sun Czjans — 30.

Sun Jat-sens — 354—356.

Surī Zils Ogists — 463.

Sverdlovs Jakovs — 567.

Svjatoslavs Jaroslavičs — 112.

Sankara — 25, 82.

Saumjans Stepans — 510, 567.

Sčepanskis J. — 639.

Šeftsberijs Antonijs Ešlijs Kupers -—

191.

Šekspīrs Viljams — 300.

Šelgunovs Nikolajs — 323—326.

Šellings Fridrihs Vilhelms Jozefs —

230, 247—252, 292, 293, 312, 317, 358,

380, 644.

Seringtons Čarlzs — 623.

Sestovs Ļevs (Svarcmanis Ļevs) — 555
Sevčenko Tarass — 335, 336.

Sevirjovs Stepans — 289, 290, 295.
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Šillers Ferdinands Kennings Skots —

487, 650.
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